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Cuvânt de deschidere – panelul 
 

 

”Protejarea democraŃiei şi statului de drept: 

ce instrumente la nivel European?” 

 

- Eurosfat, Bucureşti, 7 aprilie 2014 – 
 

 

 

Bună ziua, doamnelor şi domnilor, 

 

Este o bucurie pentru Programul Statul de Drept 

Europa de Sud-Est al FundaŃiei Konrad Adenauer 

să poată la acest eveniment important, menit să 

ofere participanŃilor şansa de a cunoaşte mai bine 

programele şi poziŃiile partidelor politice din 

România înainte de alegerile pentru Parlamentul 

European din acest an. 

 

Le mulŃumim partenerilor noştri români care ni s-au 

adresat cu această iniŃiativă. Organizarea unui 

dialog între politicieni şi cetăŃenii cu drept de vot 

este o iniŃiativă exemplară din partea societăŃii 

civile. Este un semnal bun pentru încă tânăra 

democraŃie din România faptul că societatea civilă 

participă tot mai mult la dezbaterile publice cu 

privire la chestiuni politice importante. Ambele părŃi 

vor profita de această evoluŃie. Politicienii vor afla 

„ce îi doare“ pe oameni iar societatea civilă poate să 

îşi contureze o imagine aşteptările pe care le poate 

avea de la partide şi reprezentanŃii acestora. 

 

Mă bucur mult şi că sunt prezente împreună astăzi 

două fundaŃii germane care reprezintă familii 

politice şi concepŃii diferite. Noi, în calitate de 

creştin-democraŃi, oferim răspunsuri diferite pentru 

multe întrebări politice prin comparaŃie cu colegii 

noştri social-democraŃi. Partidele cărora le suntem 

apropiaŃi sunt adversari politici în Germania, chiar 

dacă în prezent guvernează împreună în cadrul unei 

mari coaliŃii. Nu a fost o căsătorie din dragoste, ci 

de un mariaj de ordin pragmatic, întrucât Ńara are 

nevoie de o guvernare stabilă şi nu existau 

alternative. Protocolul de coaliŃie ce cuprinde 134 

de pagini reprezintă un compromis negociat cu 

greu. Faptul că a fost posibil se datorează şi 

realităŃii că în ciuda diferenŃelor programatice există 

şi poziŃii comune ale celor două partide. Când este 

vorba de democraŃie şi statul de drept sau despre 

drepturile omului şi ale minorităŃilor, nu există 

diviziuni între creştin-democraŃi şi social-democraŃi.  

 

25 mai este pentru toŃi cetăŃenii Uniunii Europene o 

zi importantă. Practic niciun parlament din lume nu 

a luptat de la înfiinŃarea sa pentru extinderea 

drepturilor sale cum a făcut-o Parlamentul 

European. Dintr-un instrument democrativ 

decorativ a devenit un veritabil co-legiuitor, ce 

controlează cu succes celelalte instituŃii ale UE.  

 

Iar 25 mai este o zi în care cetăŃenii îşi pot arăta 

angajamentul faŃă de unificarea europeană. Aceasta 

nu mai este un proiect de la sine înŃeles, din 

păcate. În multe Ńări există partide populiste care 

pretind că există soluŃii simple pentru probleme 

complexe, care susŃin revinerea la un naŃionalism 

nefericit şi care luptă împotriva unificării europene.  

 

Răspunsul nostru este fără echivoc: Uniunea 

Europeană ne-a adus pacea. Ea asigură libertatea şi 

libera circulaŃie, oferă soluŃii pentru probleme ce nu 

pot fi depăşite la nivel naŃional. Ne-a adus o 

creştere a nivelului de trai, chiar dacă există încă în 

această privinŃă diferenŃe semnificative între statele 

membre. Iar numai o Europă unită are şansa de a-

şi putea promova în continuare cu succes interesele 

într-o lume globalizată. Este aşadar o miză mare. 

 

Trebuie să le spunem periodic oamenilor că vocea 

lor este importantă. Şi trebuie să le spunem cu 

precizie ce valori reprezintă cei cărora le vor acorda 

votul. 

 

Despre aceasta este vorba astăzi. Iar pentru că 

pentru noi este la fel de important ca şi pentru 

dumneavoastră, Programul Statul de Drept Europa 

de Sud-Est al FundaŃiei Konrad Adenauer este 

bucuros şi mândru că a putut contribui la acest 

eveniment. 

Vă mulŃumesc pentru atenŃie! 

 



 


