
EXTRAS 

din stenograma şedinţei Senatului din 14 februarie 2017 

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Sunt senatorul USR Vlad Alexandrescu.  

Titlul declaraţiei mele politice este „Retragerea sprijinului politic al Guvernului 

Grindeanu”. 

Doamnelor şi domnilor senatori, 

Parlamentul este în continuare instituţia publică cu cea mai mică încredere din partea 

românilor. Deşi au trecut doar două luni de la alegeri, ceea ce ar fi trebuit să-i confere un 

temei solid de legitimitate.  

În ultima vreme, doamnelor şi domnilor senatori PSD şi ALDE, aţi contribuit masiv la 

degradarea acestei imagini. Nu aţi schiţat nici cel mai mic gest împotriva schimbării 

regimului juridic penal al României prin Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2017. Aţi acceptat tacit 

ca Guvernul Grindeanu să adopte cel mai controversat act normativ din istoria României 

postdecembriste.  

Sute de mii de români au ieşit în stradă. Nu ca să conteste legitimitatea votului din 11 

decembrie, aşa cum doresc unii să manipuleze informaţia, ci ca să ceară, tot majorităţii PSD 

şi ALDE, să dezavueze acest atentat la statul de drept şi să aducă o nouă echipă 

guvernamentală, una care să pornească pe drumul guvernării cu o nouă doză de încredere şi 

fără bagajul ruşinos al unei tentative de subminare a luptei împotriva corupţiei. 

Piaţa din faţa Guvernului, pieţele din marile şi micile oraşe ale ţării s-au transformat 

în noi centre ale spiritului civic românesc. Se manifestă acolo noi forme de creativitate, au 

apărut voci care discută despre modernizarea României, despre ceea ce românii îşi doresc 

pentru ei şi pentru copiii lor. S-a format o nouă agora, care din ce în ce mai mult găzduieşte 

discuţii şi iniţiative al căror firesc loc ar fi în Parlament. Este ruşinos ca dumneavoastră, 

doamnelor şi domnilor senatori PSD şi ALDE, să acceptaţi această abdicare de la 

prerogativele de deliberare şi control parlamentar asupra activităţii Guvernului. 

 În dispreţul sutelor de mii de oameni care protestează în stradă, Guvernul Grindeanu 

nu a schiţat nici cea mai mică tentativă de dialog cu participanţii la toate protestele din ţară, 

spre a înţelege nemulţumirea lor profundă, năzuinţa lor pentru o administraţie integră şi o 

bună guvernare a României. Niciun reprezentant al Guvernului nu s-a ostenit nici măcar să 

iasă din Palatul Victoria să stea de vorbă cu zecile şi sutele de mii de oameni ce-şi exprimă 

nemulţumirea în forme creative în Piaţa Victoriei pe un ger de crapă pietrele. Nu au existat în 



aceste zile niciun fel de consultări cu organizaţii nonguvernamentale sau cu forţe din opoziţie 

pentru a încerca o detensionare a situaţiei. Guvernul vorbeşte de o „eroare de comunicare” în 

privinţa emiterii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13. 

Domnilor şi doamnelor senatori PSD şi ALDE, 

Dacă sinistra încercare de legiferare a corupţiei din România a fost o eroare de 

comunicare, sfidarea a sute de mii de oameni care şi-au lăsat treburile şi viaţa personală la o 

parte ca să păzească activitatea Guvernului în aceste zile ce este? După ce Guvernul 

Grindeanu a sabotat cu bună ştiinţă credibilitatea internaţională a României, el a picat şi testul 

elementar de comunicare cu oamenii, care au lăsat deoparte totul ca să salveze această 

credibilitate. Oameni care nu aveau niciun interes personal în a protesta şi care sunt însufleţiţi 

numai de interesul public al României. 

Doamnelor şi domnilor senatori, 

Sunteţi în faţa unei ocazii unice de a recâştiga respectul oamenilor. Nu puteţi sprijini 

Guvernul Grindeanu, care este o pată neagră a lipsei de integritate pe democraţia din 

România. El se comportă ca un guvern care a pierdut deja puterea şi care se ocupă doar de 

gestiunea afacerilor curente. Retrageţi sprijinul Guvernului Grindeanu şi spălaţi ruşinea 

provocată de Ordonanţa nr. 13.  

Aveţi un program de guvernare cu care aţi câştigat alegerile. Acele idei au fost votate 

de oameni, nu echipa Grindeanu, iar acele idei merită o şansă tocmai pentru că au fost votate 

de români. Este momentul să realizaţi că prin acest guvern păstrat la Palatul Victoria puneţi în 

pericol tocmai propriul program de guvernare. 

Vă mulţumesc. 

 

 

 


