
Expunere de motive

pentru a declara ziua de 10 august drept „Ziua naponala a demnitatii 
cetatenilor romani, a luptei impotriva corupfiei, abuzurilor §i injustipei”

Chiar din primul ei articol, Constitutia Romaniei a§aza fundamentele prin care sunt 

garantate drepturile individuale ale fiecarui cetatean, identitatea §i suveranitatea comunitatii 

cetatenilor, asa eum sunt ele exprimate §i aparate de statul roman. Aceste fundamente sunt: 

caracterul national, organizarea republicans cu suprematia legii §i separatia puterilor in 

statul roman. Este vorba de o natiune civica in care suveranitatea statului i§i are radacinile in 

suveranitatea indivizilor; aceasta relatie functioneaza doar atunci cand legea este aceea§i 

pentru toti, cand drepturile cetatenilor sunt respectate, cand puterile in stat se verifica §i 

echilibreaza reciproc. Corecta functionare a acestor institute genereaza solidaritate a 

comunitatii cetatenilor §i incredere intre acestia §i reprezentantii lor care exercita puterea. 

Exists o stransS relatie de hrSnire reciprocS intre demnitatea fiecSrui cetStean care solicits 

reprezentanlilor sSi respectarea regulilor democratice §i a domniei legii §i actiunea puterilor 

in stat care se desfa§oarS respectand regulile mentionate, stimuland astfel demnitatea 

cetatenilor. Normele constitutionale sunt astfel stabilite incat comunitatea romanilor §i statul 

lor sS aibS o functionare beneficS pentru cetSteni. Criterile dupS care aceasta se recuno§te 

sunt: solidaritatea comunitatii, increderea in cei care exercitS cele trei puteri in stat, 

demnitatea fiecSrui cetStean roman.

De fiecare data cand imul sau altul dintre aceste criterii se aflS in suferintS - §i exists 

numeroase moduri de a constata starea lor: conformarea cetatenilor cu deciziile 

reprezentantilor acestora, opinia cetatenilor despre mersul lucrurilor in tarS, gradul de 

satisfactie al acestora fata de politicile publice etc. - nu numai cS statul §i comunitatea au o 

functionalitate precarS, dar exists pericolul pierderii identitStii §i, la limits, chiar acela al 

dizolvSrii comunitStii. Orice stat dintotdeauna functioneazS suboptimal; orice comunitate 

intampinS dificultSti in existenta ei; esential este ca detinStorii puterii, dar §i fiecare cetStean 

sS actioneze incercand permanent sS amelioreze starea natiimii. Demnitatea fiecSrui 

cetStean, indiferent de rolul §i statutul social, este fundamentals pentru a genera a§teptSri 

pozitive, pentru a pune presiune pe diversele compartimente ale comunitStii nationale §i 

statului astfel incat acestea sS functioneze in beneficiul cetSteanului generand incredere §i
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solidaritate. lata de ce este nu importanta, ci fundamentala demnitatea ceta^eneasca de ce 

propunem sa fie declarata o zi na^ionala a demnita^ii cetatenilor romani.

Cum se intelege din cele deja spuse, demnitatea §i expresia ei au caracter concret; 

pretind de la cetacean, de la comunitatea nationals §i de la statul roman sa aiba o anumita 

conduita; aceasta conduita presupime intai de toate eliminarea corup^iei. Coruplia nu este un 

simplu fenomen de natura politico-economica; cea mai buna inielegere a ei este data de felul 

in care au inteles-o latinii atunci cand 1-au tradus pe Aristotel: corup^ie inseamna chiar 

distrugere a unei entitali, opusul genezei. Exact a§a stau lucrurile cu corp^ia §i in cazul la 

care ne referim. Avem un cadru normativ constitutional §i corespunzator lui o comunitate 

nationals §i organizare statala asupra carora coruptia este o amenintare vitala. Coruperea 

uneia dintre cele trei puteri genereaza probleme majore, pune chiar in primejdie existenta 

statului §i comimitatii nationale in parametrii descri§i de Constitutie. Coruptia este, 

indiferent de nivelul la care se produce in interiorul uneia sau alteia dintre puteri (cu cat mai 

sus, cu atat mai periculos), o sabotare a regulilor legale, a domniei legii; dar este mai mult 

decat atat, este o sabotare a insa§i comunitatii care inceteaza sa mai functioneze pe baza 

unui cadru legal, acela§i pentru toti, §i ajunge sa functioneze in interes privat ilicit. Aceasta 

se intampla ori de cate ori legea §i aplicarea ei nu se mai exercita in interesul comunitatii §i 

al fiecarui individ in mod egal. Cand se afirma ca domnia legii, statul de drept reprezinta 

garantii pentru demnitatea indivizilor, pentru drepturile lor, aceste aspecte sunt avute in 

vedere. Dar nu numai coruptia care poate fi, in functie de forma §i de nivelul ei, un pericol 

mortal pentru comunitate §i stat, ci oricare forma de abuz reprezinta o asemenea amenintare; 

poate, de mai mica amploare, dar nu mai putin important. Motivul este simplu: abuzurile de 

obicei se indreapta impotriva catorva indivizi sau a catorva persoane §i prin aceasta 

consecintele negative sunt mai restranse; dar abuzurile tot de obicei sunt sevar§ite de cei 

care ocupa o pozitie de putere §i prin aceasta sunt grave pentru ca alterarea vietii comunitatii 

vine chiar de la cei care ar trebui sa aplice fara abatere norma legala. In fine, dar nu in 

ultimul rand, injustitia, in orice forma s-ar prezenta ea, oricat de umila, este cel putin o pata, 

ba chiar un rau pe seama comunitatii nationale §i a statului. lata de ce nu este suficient sa 

declaram aceasta zi nationals a demnitatii cetateanului roman. Trebuie sa fie §i o zi in care 

amintim de lupta noastra cu coruptia, abuzurile §i orice forma de injustitie. De altminteri, 

a§a cum acestea sunt un afront adus demnitatii, in mod simetric, demnitatea trebuie sa 

reprezinte o motivare serioasa pentru respingerea lor.

Propunem ca ziua de 10 august sa fie declarata Ziua nationals a demnitStii 
cetStenilor romani, a luptei impotriva coruptiei, abuzurilor §i injustitiei pentru cS in aceastS
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data, in 2018, a avut loc cea mai importanta manifestare a cetalenilor romani din lara.§i din 

diaspora din perioada in care Romania ca sustinatoare a valorilor occidentale este parte cu 

drepturi depline a organizaliilor europene §i euroatlantice. A fost in acea zi o manifestare 

genuina a vointei mature a cetatenilor romani de a apara valorile, viitorul naliunii, in fa^a 

unor posibile derive. Daca la acel moment, tocmai datorita acestor posibile derive, consensul 

asupra importanlei manifestarii nu a fost unanim, astazi, la mai bine de doi ani, el are acest 

caracter. Consultarile pe care le-am avut intre politicieni, cu organiza^iile neguvemamentale, 

cu cetalenii in circumscripliile noastre, ecourile din mass-media converg in direc^ia 

sublinierii importanlei acestei manifestari a demnitatii na^iirnii civice romane. Constatam, 

chiar daca cu precau^ie, ca in ultimele zile, chiar de la nivelul celui mai inalt for al sau, §i 

Partidul Social Democrat declara ca imparta§e§te acelea§i valori europene in numele carora 

cetalenii au participat la manifesta^ie; votarea de catre reprezentan^ii acestui partid a acestei 

propuneri legislative poate fi primul pas dincolo de simplele declara^ii de inten^ie. Temeiul 

propunerii zilei de 10 august drept Zi nationals a demnitatii cetatenilor romani, a luptei 

impotriva coruptiei, abuzurilor §i injustitiei este, prin urmare, aceasta unitate de vederi a 

cetatenilor §i reprezentantilor politici ai acestora in legatura cu importanta manifestatiei din 

10 august 2018. Noi, initiatorii national-liberali ai proiectului de lege, sustinem cu tarie, nu 

numai necesitatea unei astfel de zile, ci §i valoarea simbolica a zilei de 10 august: ca natiune 

europeana, ca partener euroatlantic, Romania - in primul rand cetatenii ei - intelege ca 

natiune civica matura sa-§i afirme §i onoreze demnitatea cetatenilor §i respectul pentru 

domnia legii care o garanteaza pe aceasta.

A§a cum se poate observa din proiectul de lege inaintat, manifestarile dedicate 

sarbatoririi Zilei nationale a demnitatii cetatenilor romani, a luptei impotriva coruptiei, 

abuzurilor §i injustitiei presupun cheltuieli reduse din surse publice, cheltuieli care pot fi 

asigurate din fonduri aflate la dispozitia autoritatilor publice locale sau centrale.

Avand in vedere prezenta Expimere de motive, noi, initiatorii proiectului de lege, 

propunem §i sustinem adoptarea acestuia.

Initiator:

Deputat PNL Cristian Buican
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