
 
 
 

De la Alianţa Civică: istoric, fondatori, documente, activitate (I) 
 

Alianţa Civică a fost o asociaţie cu caracter civic, militând pentru consolidarea societăţii civile şi a 
statului de drept, cea mai largă organizaţie de acest tip din România. AC s-a constituit la data de 6 

noiembrie 1990, prin cooperarea principalelor asociaţii civice de la acea dată şi ca urmare a 
adeziunii publice a 216 personalităţi ale lumii culturale, artistice, ştiinţifice şi tehnice din România. 

 
Rolul cel mai important  şi impactul cel mai semnificativ al organizaţiei s-au înregistrat în perioada 
1991-1996, când AC a contribuit la deblocarea (cu toate limitele ei) a mecanismului democratic din 
România post-comunistă, concretizat mai ales în victoria din 1996 în alegerile locale, legislative şi 

prezidenţiale a Convenţiei Democratice din România şi a candidatului său la Preşedinţie Emil 
Constantinescu. Alianţa Civică a avut o contribuţie deosebită în formarea conştiinţei civice şi politice 

în perioada de după înlăturarea totalitarismului comunist. Mai ales intelectualii de la vârful AC, cu 
toate obstrucţiile dure de care aveau parte, reuşeau de multe ori să explice oamenilor mecanismele 

propagandei şi manipulările prin care Sistemul de sorginte comunisto-securistă preluase în 
decembrie 1989 puterea şi o folosea pentru interesele proprii. Prin aceasta, mai ales în primii ani de 

după decembrie 1989, Alianţa Civică a fost percepută ca o ameninţare directă şi tratată în 
consecinţă de regimul „post-comunist” – reprezentat politic în special de Ion Iliescu şi Frontul 

Salvării Naţionale (precum şi de succesorii şi sateliţii săi partidici). 
 

Ulterior anului 1996, însă, Alianţa Civică, liderii săi cei mai reprezentantivi aveau să renunţe să se 
mai raporteze în acelaşi mod critic ca până atunci la actul guvernarii si în general la activitatea 
clasei politice (în primul rând a aliaţilor politici). Consecinţa a fost că prestigiul, credibilitatea şi 

impactul AC s-au diminuat constant şi ireversibil. Astfel se explică, de exemplu, că în alegerile din 
2000 atât Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat cât şi Mugur Isărescu (candidat 

„indepedent” la Preşedinţia României) – susţinuţi de AC – au suferit înfrângeri grave (PNŢCD nici 
nu a intrat în Parlament). Mai mult, în turul 2 al alegerilor prezidenţiale din acelaşi an AC avea să se 

implice chemând la vot împotriva lui Corneliu Vadim Tudor şi, implicit, în favoarea lui Ion Iliescu – 
pentru ca ulterior liderii Alianţei să încerce să conteste, în termeni vehemenţi, ceea ce ţinuse pentru 

oricine de evidenţa cea mai frustă (pentru detalii, pe pagina de Publicistică 2001 se poate vedea 
articolul „Alianta Civica - continuitatea unei deziluzii”). Sau un alt exemplu: dacă până în 1996 AC 
mobiliza la chemarea sa un număr foarte mare de oameni (cu „recordul absolut” de circa 500.000 
de persoane la mitingul din 15 noiembrie 1990), după anul 2000 participarea era de doar 200 sau 

300  de oameni (se poate vedea cotidianul Ziua, 25 iunie 2003, „Marea lehamite"). 
 

După plecarea din armată, de la sfârşitul anului 1990 şi până în mai 2000, timp de aproape zece 
ani, am activat în structurile centrale, organizatorice si de decizie ale AC, în cadrul carora am 
îndeplinit succesiv diferite responsabilitati – secretar, vicepresedinte, presedinte executiv si 

presedinte. La Congresul al 6-lea, din mai 2000, m-am retras din AC (ulterior, acest Congres avea 
să fie şi ultimul, în principal din cauza atitudinii amintite, de după 1996, a celor mai importanţi lideri 
ai organizaţiei). Pentru detalii privind retragerea din Alianţa Civică, pe pagina de Documente/ Alte 

documente a site-ului, poate fi văzut materialul “La retragerea din Alianţa Civică”. 
 

Am gândit acest material („De la Alianţa Civică: Istoric, documente, activitate”), în trei părţi, ca un 
documentar ce ar putea să fie util celor interesaţi de tematica pe care însuşi titlul materialului o 

indică. Iar structura materialului chiar aceasta este:  
- un scurt istoric al AC 

- prezentarea documentelor definitorii ale organizaţiei şi lista membrilor fondatori ai AC  
- activitatea AC: sinteza cea mai cuprinzătoare a activităţii AC o constituie Agendele AC (în număr 
de 38, începând din decembrie 1992 şi până în februarie 2000); de-a lungul timpului, Agendele au 
inclus şi prezentarea documentelor definitorii ale AC (dar şi a celorlalte documente adoptate de AC 

în anii ulteriori înfiinţării sale, inclusiv Comunicate, Declaraţii, Apeluri etc); drept urmare 
documentele definitorii se vor regăsi şi în cuprinsul Agendelor. 
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Istoricul şi Agendele Alianţei Civice au fost redactate de Biroul de presă al organizaţiei (de Romulus 
Rusan, în principal). 

 
Cuprinsul acestei prime părţi a documentarului este următorul: 

I.1. Scurt istoric al Alianţei Civice  
(de la constituire şi până la Congresul al 6-lea, şi ultimul): pag 3-pag 20 

I.2. Lista membrilor fondatori ai AC: pag 21-22 
I.3. Documente definitorii: pag 23-48 

I.4. Agendele Alianţei Civice, nr 1/decembrie 1992 - nr 10/februarie si martie 1994: pag 49-106. 
 

Partea a II-a a documentarului cuprinde Agendele Alianţei Civice nr 11/aprilie 1994 – nr 
27/februarie-noiembrie 1994. 

 
Partea a III-a a documentarului cuprinde Agendele Alianţei Civice nr 28/decembrie 1997 – nr 

38/noiembrie 1999-februarie 2000. 
 
 

În cuprinsul Istoricului şi Agendelor există numeroase referiri şi la activitatea pe care eu am avut-o 
în cadrul AC.  

 
Pentru alte detalii privind prezenţa şi activitatea mea publică – inclusiv în cadrul 
Alianţei Civice – se poate vedea pagina de Biografie cu trimiterile de acolo făcute.  

2 
 



 
 
 

I.1. Scurt Istoric al Alianţei Civice  
(de la constituire şi până la Congresul al 6-lea, şi ultimul) 

 

1990 

23 aprilie-13 iunie: Manifestaţia anticomunista din Piaţa Universităţii (şi din alte 
locuri din ţară) în care se cere, de-a lungul a 52 de zile şi nopţi, aplicarea punctului 8 din 
Proclamaţia de la Timişoara, adevârul despre revoluţie şi o televiziune independenta. 

14-15 iunie: Minerii chemaţi de autorităţi în ajutor distrug sediile partidelor de 
opoziţie, arestează şi închid la Măgurele şi Băneasa peste 1000 de persoane şi induc frica 
în rândurile populaţiei. 

13 iulie: „Marşul în alb". La chemarea Ligii Studenţilor şi a liderilor nearestaţi ai 
Pieţei Universităţii, câteva zeci de mii de oameni demonstrează pe străzile Bucureştilor, 
cerând eliberarea deţinuţilor şi redând populaţiei speranţa. 

în timpul toamnei: Discuţii pentru organizarea unei mişcări civice în România, în 
principal în casa familiei Remus Mistreanu din Bucureşti, str. Eremia Grigorescu 10. 

7 noiembrie: în „România liberă" apare „Declaraţia de principii”, semnată de 216 
membri fondatori, prin care ia fiinţă, în fapt. Alianţa Civică. 

8 noiembrie: conferinţă de presă în care Ana Blandiana, Petre Mihai Băcanu, Mihai 
Şora definesc scopurile noii asociaţii. 

În lunile noiembrie-decembrie: înscrieri masive, în sediul provizoriu din str. Eremia 
Grigorescu şi prin poştă, prin completarea cupoanelor apărute în „România liberă". 

Se creează filiale locale şi judeţene şi se desemnează conducerile teritoriale. 
15 noiembrie: Cu ocazia împlinirii a trei ani de la mişcările protestatare de la Braşov 

şi a înfiinţării Alianţei Civice, au loc mari mitinguri prin care se solicitâ demisia preşedintelui 
Ion lliescu, a primului ministru Petre Roman, precum şi aplicarea punctului 8 al 
Proclamafiei de la Timişoara şi mâsuri pentru o reformă economicâ reală. Puterea nu 
intervine şi mediatizează corect mişcările, întrucât la Bucureşti se desfăşura o reuniune cu 
oficialităţi ale Consiliului Europei. Mitingurile Alianţei Civice au consacrat adeziunea a 
numeroşi cetăţeni la programul noii organizaţii (la Bucureşti - cel puţin 500.000 de 
participanţi). 

29 noiembrie: Prin sentinţa civilă nr. 2274 a Judecătoriei sectorului 1 (după 
numeroase obiecţii - neacceptate de membrii fondatori - prin care se cerea declararea în 
statut a caracterului apolitic). Alianţa Civică este recunoscută ca personalitate juridică şi 
înscrisă în registru. 

Specialiştii A.C. lucrează la Carta Alianţei Civice. 
1 decembrie: în organizarea Alianţei Civice, are loc la Ateneul Român aniversarea 

Marii Uniri, în timp ce la Alba lulia adunarea populară organizată de F.S.N. se soldează cu 
huiduirea lui Comeliu Coposu şi a altor lideri din Opoziţie. La adunarea de la Ateneul 
Român vorbesc reprezentanţi ai partidelor istorice, ai celor două Biserici care au înfăptuit 
Unirea, precum şi participanţi la Marea Unire (Dr. loan Jovin, General Titus Gârbea). 

14-15 decembrie: Convenţia Naţională a Alianţei Civice, în sala Ateneului Român, 
lansează Carta Alianţei Civice, deviza Nu putem reuşi decât împreună şi alege comitetul 
de conducere. Mandatul de preşedinte se va exercita prin rotaţie. Primul preşedinte ales 
este Marian Munteanu, preşedintele Ligii Studenţilor din Universitatea Bucureşti, aflat în 
greva foamei după eliberarea din detenţia la Jilava. 

Puterea şi presa aservită („Dimineaţa", „Azi", „Adevărul", „România Mare") consideră 
că Alianţa Civică destabilizează ţara şi e opera unor „trădători de neam", „vânzători", 
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„legionari" etc. În „Adevărul", din 14 decembrie „un grup de patrioţi" face un apel la 
populaţie împotriva unei „lovituri de stat" pregătite de A.C. 

Ambasadorul S.U.A., Alan Green jr., transmite în a doua zi a lucrărilor Convenţiei 
Naţionale un apel al Departamentului de Stat prin care se cere Guvernului român şi 
Alianţei Civice sâ-şi rezolve diferendele „pe cale non-violentă". Falsa aurâ de extremism 
creatâ de autorităţi Alianţei Civice urmărea sâ compromită noua organizaţie în ochii 
publicului şi a mediilor occidentale, datorită impactului deosebit pe care apariţia acesteia 
11 produsese în primele săptămâni. 

A.C. este ţinta permanentă a intrigilor Puterii, mai mult chiar decât partidele propriu-
zise ale Opoziţiei. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Bogdan Baltazar, apare curent la 
televiziune calificând A.C. drept o mişcare extremistă („arhanghelii străzii"), etichetare 
preluată de preşedintele lliescu şi proferată de continuatorii F.S.N. până azi. 

16 decembrie: La Timişoara, aflată în grevă generală, are loc comemorarea unui an 
de la revoluţie: Bucureşti, ajută-ne / Să scăpâm de F.S.N. Se cere demisia lui Ion lliescu şi 
Petre Roman (acesta dă, în aceeaşi noapte, o declaraţie televizată, anunţând că „nu se 
clinteşte" de la putere). 

18 decembrie: Şase membri ai conducerii nou alese a A.C. au o întâlnire la Palatul 
Cotroceni cu preşedintele lliescu (Marian Munteanu, P.M. Băcanu, N. Manolescu, Al. 
Popovici, Stelian Tănase, Mircea Sevaciuc). Prima şi ultima întâlnire A.C.-lliescu este 
dominată de locvacitatea preşedintelui. 

21 decembrie: Miting comemorativ în Piaţa Universităţii. A doua zi, coroanele 
depuse de preşedintele lliescu sunt smulse şi TVR susţine că autoarea este Alianţa Civică. 
P.N.Ţ.C.D., P.N.L. şi P.S.D.R. se unesc în Convenţia Naţională pentru Instaurarea 
Democraţiei (C.N.I.D.), iar Alianţa Civică aderă la Forumul Democratic Antitotalitar 
(F.D.A.T.) 

 
1991 

 
februarie: Preşedinţia A.C. revine, potrivit rotaţiei, lui Mihai Şora. Secretar - Iulian 

Cornăţeanu. 
ianuarie-mai: Continuă formarea filialelor locale (printre primele constituite: 

Constanţa, Hunedoara, Argeş, Bacău, Arad, Covasna, Giurgiu, Vâlcea, Timiş, Braşov, 
Caraş-Severin, Cluj, Vrancea, Brăila, Bistriţa-Năsăud, Vaslui, Galaţi - în total 39 filiale 
judeţene şi numeroase altele în oraşe şi sate). 

În străinătate se formează grupuri de sprijin A.C. la New York, Los Angeles, 
München. 

martie-iulie: Elaborarea documentelor fundamentale ale Alianţei Civice: Declaraţia 
de reconciliere naţională (martie), Carta drepturilor şi libertăţilor fundamentale (aprilie), 
Schiţa de program economic (aprilie), Declaraţia privind drepturile minorităţilor naţionale, 
lingvistice şi religioase (iulie). 

12 aprilie: Miting cu participare de public importantă în Piaţa Palatului: Reformă şi 
adevăr. Alianţa Civică îi reuneşte la tribună pe liderii din C.N.I.D., făcând o primă repetiţie 
pentru formarea Convenţiei Democratice. 

În continuare, A.C. participă la lucrările săptămânale ale F.D.A.T. Preşedinte (prin 
rotaţie) - loan Mănucu. 

mai: La propunerea filialei Timiş a A.C. şi a altor membri fondatori, la Sibiu are loc o 
reuniune în cadrul căreia se formează un grup de iniţiativă în vederea creării unui 
organism politic al Alianţei Civice. Crearea acestui organism politic (sau partid) era cerută 
de apropierea datei alegerilor locale şi generale. A.C. era hotărâtă să împrumute acestui 
partid aura sa, determinând crearea unei Opoziţii unite, alături de P.NŢ.C.D., P.N.L. şi 
P.S.D.R. 
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mai-iulie: Elaborarea statutului A.C.-o.p. („Alianţa Civică-organismul politic"), 
formaţiune care prevedea colaborarea în continuare cu Alianţa Civică, precum şi un 
vicepreşedinte comun (pentru menţinerea comunicării). Alegerea conducerii organismului 
politic urma să se facă, până la următorul congres, exclusiv din rândul membrilor A.C. 
(pentru a evita infiltrările). Programul organismului politic urma să continue linia teoretică 
din documentele fundamentale ale Alianţei Civice. 

2 iulie: îşi începe apariţia Alianţa Civică, publicaţie scrisă de cititori, cu apariţie la 
început cotidiană, apoi, din vara lui 1992, săptămânală. În septembrie revista îşi va înceta 
apariţia din motive financiare. Va apărea, în schimb. Agenda Alianţei Civice. 

5-7 iulie: Congresul 1 al Alianţei Civice. Chiar la începutul congresului, Nicolae 
Manolescu declară formarea Partidului Alianţei Civice (P.A.C.) drept „un moment istoric". 
Unii delegaţi propun transformarea A.C. în întregime în partid. Adepţii independenţei totale 
a partidului cer ca listele pentru conducerea A.C. şi P.A.C. să fie total deosebite, astfel că 
înţelegerea privind un vicepreşedinte comun este încălcată. Se menţine însâ, în programul 
noului partid, ideea continuării liniei teoretice a A.C. 

Pentru înfiinţarea partidului au votat 81% dintre delegaţi, dar numai 18% s-au 
declarat dornici să intre în partid. Ca urmare, P.A.C. a râmas deschis primirii de membri şi 
din afara Alianţei Civice. O parte dintre membrii fondatori şi-au dat demisia din A.C., ca 
protest împotriva creării unui partid cu nume asemănător. 

În urma votului secret, preşedinte al A.C. a fost aleasă Ana Blandiana, iar 
vicepreşedinţi Emil Constantinescu, Petre Mihai Băcanu şi Mircea Diaconu. Secretar - 
Valerian Stan. 

La P.A.C., preşedinte a fost ales Nicolae Manolescu, secondat de Stelian Tănase, 
Al. Popovici, Nicolae Constantinescu. 

august: Declaraţie comună A.C.-P.A.C., după încercarea de lovitură de stat din 
U.R.S.S. Se cere autorităţilor româneşti desovietizarea şi decomunizarea structurilor ţării. 

în cursul toamnei: Conducerea executivă a P.A.C. parcurge filialele din provincie 
ale Alianţei Civice şi încearcă prin presiuni să-i oblige pe membrii acestora să se înscrie în 
partid. În multe locuri, preiau sediile şi fondurile, transmiţând comitetelor A.C. că această 
organizaţie nu mai are rost şi că totul trebuie să treacă la partid. Mulţi cedează şi astfel o 
serie de filiale se destramă. 

La fel se întâmplă la grupurile de sprijin din străinătate, pe care P.A.C. vrea să le 
preia, fără succes. La New York grupul de sprijin A.C., compus din căteva sute de membri, 
se autodizolvă pentru că P.A.C. a încercat să impună „şi din partea A.C." un purtător de 
cuvânt nedorit. 

octombrie: în guvernul rezultat după cea de a patra mineriadă (prim-ministru - Th. 
Stolojan), P.N.L. participă cu mai mulţi miniştri şi secretari de stat, devenind astfel un 
partid aflat şi în Opoziţie, şi la Putere. 

Miting pentru înţelegerea interetnică, organizat la Sfântu Gheorghe, cu o numeroasă 
participare 

decembrie: A.C. participă la crearea Convenţiei Demoocratice din România, 
(C.D.R.) rezultată din unirea partidelor din C.N.I.D. şi a formaţiunilor civice din F.D.A.T. 
Obiectivele noii coaliţii sunt unitatea Opoziţiei şi candidatura pe liste electorale comune. 

Campanie activă pentru înfiinţarea postului de televiziune independent SOTI, în 
baza cererilor din Piaţa Universităţii (ulterior SOTI va sucomba). 

Luare de poziţie împotriva refuzului autorităţilor de a permite intrarea în ţară a M.S. 
Regele Mihai I, cu ocazia Sărbătorilor. 

 
1992 

 
ianuarie-februarie: Campanie intensă pentru sprijinirea candidaţilor C.D.R. la 

alegerile locale: prezentarea în public a candidaţilor, afişaj, documente electorale, 
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mediatizarea în presă. Alegerile vor fi câştigate de C.D.R. în marile oraşe şi de F.S.N. în 
mediul rural şi în oraşele mici. 

P.A.C. anunţă, unilateral, pe Nicolae Manolescu drept candidat unic al C.D.R. pentru 
alegerile prezidenţiale. 

martie: Tulburare în sânul C.D.R., prilejuită de părăsirea coaliţiei de către P.N.L., 
care ulterior va lupta în Parlament împotriva forţelor partenere din C.D.R., atât în stabilirea 
legii electorale, cât şi în optarea pentru simultaneitatea alegerilor prezidenţiale şi 
parlamentare. (Mai târziu, în vară, P.N.L. va propune pentru candidatura la Preşedinţia 
României pe Regele Mihai I.) 

În continuare, viaţa politică este minată de discuţii sterile, în legătură cu alegerile ce 
urmau să aibă loc în august şi au fost în cele din urmă stabilite pentru octombrie, prin 
amânări determinate de noua formaţiune F.D.S.N. (mai târziu P.D.S.R.). După defecţiunea 
P.N.L, şi Convenţia Democratică bate pasul pe loc. Partidul Alianţei Civice cere ca 
formaţiunile civice (A.C. şi A.F.D.P.R.) să nu aibă drept de participare la decizii, ca 
Preşedinţia C.D.R. - deţinută de Corneliu Coposu - să fie ocupată prin rotaţie de toate 
partidele, iar participarea la alegeri să poată fi făcută şi pe liste separate (aceste propuneri 
vor fi reluate periodic: în cursul anilor 1994-1995, când P.A.C. şi P.L.93 vor părăsi 
Convenţia din cauza neacceptării celor propuse, şi în 1999, când partidele amintite vor 
reveni în Convenţie prin absorbirea lor de către P.N.L). 

Admiterea în C.D.R. a două formaţiuni liberale: P.N.L.-Cerveni (mai târziu 
P.N.L.C.D.) şi P.N.L.A.T. (mai târziu P.L. 93), care vor compensa la alegeri, sub 
denumirea de Alianţa Liberală, lipsa componentei liberale din C.D.R. (La admiterea 
P.N.L.A.T., s-a cerut ca formaţiunea să nu fie reprezentată la vârf de Dinu Patriciu, dar, 
odată admis, partidul nu a respectat această condiţie). Preşedinţia noii alianţe liberale va fi 
asigurată de Vintilă Brâtianu, întors din Franţa dupâ un lung exil. 

26 aprilie: AC organizează un miting-concert în Piaţa Palatului, salutând sosirea 
Regelui Mihai I. 

în cursul primăverii: în cadrul programului de educaţie civicâ, de lungâ durată, 
începe seria: Dialogurile Alianţei Civice. Primele Dialoguri an avut drept teme: „De ce 
pleacă tinerii din România?" şi „Vocaţia civică - vocaţia credinţei", iar seria a continuat - în 
Capitală, în judeţe, în localităţi mari şi mici, în ciuda impedimentelor financiare. 

23 mai: La Cluj-Napoca, într-un Dialog al Alianţei Civice ţinut în Sala Mare a Casei 
Universitarilor, Ana Blandiana anunţă susţinerea de către A.C. a candidaturii la alegerile 
prezidenţiale a profesorului Emil Constantinescu, vicepreşedinte al A.C., rector al 
Universităţii Bucureşti şi „rector al rectorilor" din România, propus şi de Solidaritatea 
Universitară. 

Reacţie vehementă a P.A.C., care susţine că Alianţa Civică nu are dreptul să 
propună un candidat şi că ar fi obligată să susţină candidatul P.A.C. 

P.A.C. cere printr-o circulară filialelor A.C. (!) să nu-l susţină pe Emil 
Constantinescu, eludând faptul că A.C. este o organizaţie independentă şi că P.A.C. i-a 
refuzat, din clipa creării sale, orice legâtură organizatorică. 

25-26 mai: Prima vizită în România, la invitaţia Alianţei Civice şi a Institutului 
Goethe, a pastorului Joachim Gauck, creatorul Oficiului pentru studierea documentelor 
Stasi. Pastorul Gauck va avea întâlniri cu conducerea Alianţei, cu publicul şi cu presa 
(conferinţa „Cum se lucrează cu dosarele trecutului"). 

mai-iunie: Luni de tensiune maximă, în care campania împotriva Alianţei Civice şi a 
susţinătorilor săi cuprinde toată gama de acţiuni furibunde, de la scrisori cu blesteme la 
declaraţii de ameninţare şi editoriale dure, atât în presa puterii, cât şi în cea independentă 
(într-un articol dintr-o revistă intelectuală, Ana Blandiana era învinuită de crimă politică). În 
C.D.R., după dezbateri prelungite, s-a căzut de acord asupra unui sistem de scrutin intern. 

27 iunie: Un colegiu compus din 67 de electori (câte cinci din formaţiunile membre 
ale Comitetului Executiv şi câte două din celelalte) alege după 4 tururi de scrutin pe Emil 
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Constantinescu drept candidat unic al C.D.R. pentru alegerile prezidenţiale (ceilalţi 
candidaţi au fost, în ordinea descrescătoare a voturilor, Ion Raţiu, Nicolae Manolescu, 
Sergiu Cunescu şi Nicu Stăncescu). 

august: Miting la Cluj, la care au participat români şi maghiari, împotriva unei 
intense propagande naţional – extremiste. 

iulie-octombrie: Luptă pe mai multe planuri în C.D.R. Alianţa Civică, care nu are 
candidaţi proprii, cere partidelor să solicite propriilor candidaţi o ofertă politică şi 
profesională, un curriculum vitae amănunţit, o declaraţie că nu au fost informatori ai 
Securităţii şi o demisie în alb. Propunerea este acceptată cu mare dificultate, dar nu va fi 
aplicată în practică. A.C. cere de asemenea ca toţi candidaţii să treacă prin faţa unui 
colegiu elector. Propunerea se aplică formal, în ultima săptămână, încât nu se ajunge la 
efectul scontat. 

Intensă campanie electorală desfăşurată de Alianţa Civică pentru susţinerea lui Emil 
Constantinescu în alegerile prezidenţiale şi a candidaţilor C.D.R. în alegerile parlamentare: 
strângere de semnături, materiale, imprimări şi filmări pentru emisiunile de televiziune şi 
radio, compunerea de afişe şi lipirea lor, întâlniri cu cetăţenii, mari mitinguri în oraşele 
importante: Cluj, Sibiu, Baia Mare, Suceava, laşi, Bucureşti, Constanţa, Braşov, Oradea, 
Timişoara, Galaţi, Craiova, Piteşti (uneori, A.C. este mai activă decât partidele, unde 
rivalităţile fac ca doar „locul doi" de pe listă să lupte, locul 1 fiind sigur de promovare, iar 
”locul 3" - sigur de nepromovare!). 

septembrie: Expoziţie despre Rezistenţă şi victimele comunismului, organizată de 
Alianţa Civică în „casa arsă" a fostei Direcţii a V-a a Securităţii; la deschidere vorbesc 
Comeliu Coposu. Elisabeta Rizea şi Ana Blandiana. 

27 septembrie-3 octombrie: în alegerile parlamentare, C.D.R. iese pe locul II (după 
P.D.S.R.). Emil Constantinescu, tot pe locul II, după Ion lliescu, intră în al doilea tur de 
scrutin, pe care îl pierde cu 39,8%. 

octombrie-noiembrie: Perioadă de conflicte puternice în C.D.R., unde P.A.C. 
acuză felul cum s-a făcut campania electorală şi cere imperativ lui Corneliu Coposu să 
cedeze altcuiva locul la preşedinfia C.D.R. Corneliu Coposu demisionează, propunându-l 
pe Emil Constantinescu, iar P.A.C. şi P.L. 93 îi cer acestuia din urmă, în schimbul 
acordului, să demisioneze din toate structurile A.C. (unde era vicepreşedinte), pentru a-şi 
„păstra neutralitatea". 

Alianţa Civică declară că prima zi de după alegeri trebuie să fie şi prima zi a viitoarei 
campanii electorale, reluând cu o şi mai mare intensitate „Dialogurile Alianţei Civice”. 

19-20 decembrie: Congresul 2 al Alianţei Civice, ţinut la Bucureşti. 
Propunere ca P.A.C. să îşi schimbe numele şi să îi sancţioneze pe cei vinovaţi de 

ruptura cu A.C. 
P.A.C. este chemat la dialog, dar în ziua fixată (11 ianuarie 1993) se vor prezenta 

doar membri de rangul doi din conducere. 
La Congres se anunţă pentru prima dată că llie llaşcu a fost arestat în vară la 

Tiraspol şi se face un apel pentru eliberarea sa (începutul unei campanii de durată în 
acest sens). 

De asemenea, Congresul cere adevărul despre revoluţie, într- un Apel pentru 
Adevăr ce va fi trimis autorităţilor şi presei. 

Pe un ger de - 11°C rulează în premieră, în Piaţa Universităţii, filmul Videogramele 
unei revoluţii de Andrei Ujică şi Farouk Kadoumi, cuprinzând filmări inedite din revoluţia 
română. 

Preşedinte al Alianţei Civice este ales Gabriel Andreescu, vicepreşedinţi Petre Mihai 
Băcanu, Gheorghe Ceauşescu, N. Prelipceanu, Valerian Stan şi Laurenţiu Ulici. 
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1993 
 
29 ianuarie: Plecată pentru şase luni într-un stagiu de schimburi culturale în 

Germania, Ana Blandiana propune Consiliului Europei realizarea, la Sighet, a unui 
Memorial al Victimelor Comunismului. Programul educaţional de lungă durată preia, astfel, 
şi o dimensiune istorică. Consiliul Europei oferă Memorialului de la Sighet egida sa, 
comisiile sale de experţi alcătuind un raport oficial, care va fi publicat. După numeroase 
greutăţi, Memorialul va fi inaugurat la 20 iunie 1997, organizarea sa fiind pe parcurs 
preluată de Fundaţia Academia Civică. Fondurile au fost strânse în majoritate de la 
românii din Occident, sponsori principali fiind dl Mişu Cârciog şi dna Margaret Holmes din 
Londra. În afara lucrărilor de restaurare şi amenajare a fostei închisori (estimate la 1,5 
milioane dolari), la Sighet se desfăşoarâ periodic simpozioane de istorie şi se editează 
cărţi despre istoria noastră din ultimii 50 de ani. 

12-14 februarie: Se desfăşoară la Alba lulia seminarul: Spirit creator, spirit civic, 
ideologie politică. 

8-10 martie: Seminarul: Noua geopolitică a lumii- Sinaia, 8-10 martie 1993. 
2-3 aprilie: Alianţa Civică organizează un Forum al democrafilor, cu participarea 

unor organizaţii neguvernamentale şi personalităţi independente. 
Deprimare accentuată a Opoziţiei, care cu 47% din voturi, în cele două Camere ale 

Parlamentului, nu reuşeşte să se impună cu nici o ocazie. Moţiunile sunt respinse, 
interpelările nu au nici un ecou, cazul „general Florică" se sfârşeşte penibil, corupţia se 
generalizează, dar nici un corupt nu e nominalizat. 

în toamnă, Alianţa Civică încearcă să îşi întărească structurile din teritoriu, care au 
avut de suferit de pe urma lipsei de speranţă şi de preocupare. 

1 decembrie: în Piaţa Palatului, miting C.D.R. aniversând 75 de ani de la Marea 
Unire, organizat de Alianţa Civică (replică la „fotografia de familie" făcută în ajun, la 
Cotroceni, de partidele de la Putere). Participă zeci de mii de persoane, în ciuda gerului. 

11-12 decembrie: Congresul 3 al Alianţei Civice, ţinut la Alba lulia, cere 
reorganizarea filialelor A.C. şi o mai bună organizare a Convenţiei Democratice, care nu 
are structuri în teritoriu. Ca preşedinte al Alianţei Civice este aleasă Ana Blandiana, care 
însă cere ca, în spiritul colegialităţii, această funcţie să fie ocupată prin rotaţie, din şase în 
şase luni, de vicepreşedinţii aleşi. Astfel, până la următorul Congres, vor mai fi preşedinţi, 
pentru câte şase luni. Petre Mihai Băcanu, N. Prelipceanu, Valerian Stan şi din nou Ana 
Blandiana. 

16 decembrie: Mari mitinguri, organizate de Alianţa Civică în toată ţara (chiar în 
localităţi neprielnice politic ca Focşani, Brăila) împotriva condamnării la moarte a lui llie 
llaşcu. La Bucureşti - un marş de 30.000 de persoane până la Ambasada Rusă, unde s-a 
cerut retragerea Armatei a 14-a din Transnistria.  

 
1994 

 
21-23 ianuarie: Dialogurile Alianţei Civice continuă la Vaslui şi Bârlad, în săli 

debordând de participanţi, care-şi exprimă speranţa în Alianţa Civică şi în Convenţia 
Democratică. Cu această ocazie, la Bârlad are loc şi colocviul: Cunoaşterea adevărurilor 
istoriei - o condiţie a regenerării societăţii. 

Printre participanţii de la Vaslui, numeroşi ţărani care se plâng de tratamentul 
autorităţilor. 

2 februarie: Masă rotundă organizată de Alianţa Civică privind legea, mult amânată, 
a societăţilor de radio şi televiziune. 

27 februarie: Alianţa Civică organizează, în colaborare cu LADO, trimiterea a 66 de 
observatori la alegerile din Republica Moldova. 
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Martie: Dialogurile AC sunt în plină desfăşurare, cel mai impresionant fiind cel de la 
Căldăraru, judeţul Argeş, unde o sală de ţărani nemulţumiţi de un „moşier roşu" se 
adresează cu plângeri reprezentanţilor Alianţei Civice. 

8 martie: Analiza critică a campaniei electorale şi a alegerilor din 1992, urmată de 
propuneri pentru alcătuirea unei legi electorale adecvate. 

13 martie: Demersuri pentru obţinerea unui sediu (din noiembrie 1990, Alianţa 
Civică a funcţionat în sedii subînchiriate). Abia în iarna anului 1995 A.C. va avea un sediu, 
cel actual, din Piaţa Amzei. 

21 aprilie: ia fiinţă Fundaţia Academia Civică, având ca principal scop crearea 
Memorialului de la Sighet (preşedinte al fundaţiei - Ana Blandiana). Memorialul este luat 
de Consiliul Europei sub egida sa. 

10-12 iunie: Simpozionul: Memoria ca formă de justiţie, desfăşurat la Sighet, cu o 
participare prestigioasă. 

De-a lungul întregului an, în afara activităţii proprii, A.C. se implică în activitatea 
C.D.R., pentru a menţine unitatea acesteia, periclitată de tendinţa centrifugală a P.A.C., 
P.L. 93 şi P.S.D.R., manifestată mai mult prin declaraţii în conferinţele de presă, decât 
printr-un program coerent. Acestea cer modificări ale protocolului de funcţionare al C.D.R., 
candidaturi pe liste separate, conducere prin rotaţie a Convenţiei. Alianţa Civică cere, 
dimpotrivă, liste unice, grup parlamentar unic şi buna organizare a alegerilor (grile de 
valoare pentru candidaţi, votarea din timp a legii partidelor şi a legii electorale), precum şi 
o conferinţă pe ţară a C.D.R. Toate aceste propuneri au fost cuprinse într-un document 
predat la 18 iulie Comitetului Executiv al C.D.R., dar ele nu sunt luate în considerare 
pentru că activitatea din Convenţie este blocată de discuţii sterile. 

O campanie de dezinformare a fost lansată de unii lideri ai partidelor dizidente, care 
induceau ideea că Alianţa Civică este frustrată de faptul că nu e partid şi, în consecinţă, nu 
are dreptul să participe la luarea deciziilor în C.D.R. Încercările de reorganizare a 
Convenţiei şi dorinţa de menţinere a unităţii ei au fost etichetate drept „tendinţă de creare 
a unui suprapartid". Despre aceasta, Corneliu Coposu spunea mai târziu, într-un interviu: 

„Eu am pledat în permanenţă pentru ideea că menţinerea Convenpei Democratice şi 
a unităţii formaţiunilor care o compun este necesară, chiar obligatorie. Sunt un foarte fidel 
suporter al unităţii din CDR şi depun eforturi stăruitoare pentru a îndepărta orice fel de 
nemulţumire care ar determina tendinţele centrifugale din cadrul Convenţiei. (...) Au existat 
nişte propuneri ca hotărârile majore să fie luate numai de partidele cu reprezentanţă 
parlamentară, iar formaţiunile politice cu caracter civic să fie un fel de suportere ale 
partidelor politice. Eu nu am fost de acord cu acest punct de vedere, fiindcă trebuie ţinut 
seama şi de ponderea formaţiunilor; or, după părerea mea, cele două formapuni, AC şi 
AFDPR, - de care mă simt cel mai apropiat în ce priveşte colaborarea cu noi - depăşesc 
multe din partidele care fac parte din Convenţie, din punctul de vedere al numărului de 
aderenţi." 

3 august: Prin Protocolul C.D.R. se statuează ca funcţia de preşedinte al ei să se 
suprapună cu funcţia de candidat unic la preşedinţia României. 

septembrie: Aderarea la C.D.R., ca membru asociat, a Convenţiei Sindicatelor 
Democrate din România, condusă de Victor Ciorbea. 

25 noiembrie: Miting al Alianţei Civice în Sala Palatului, intitulat „Aşa nu se mai 
poate, tovarăşi", la care participă şi Corneliu Coposu, proaspăt întors după intervenţia 
chirurgicală din Germania. Câteva mii de participanţi n-au încăput în sala de 5000 de 
locuri, iar discuţiile au fost transmise afară prin megafoane.  
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1995 
 
ianuarie-martie: Criza prelungită din Convenţia Democratică blochează activitatea 

concretă, de pregătire a viitoarelor alegeri; în prima jumătate a lunii martie, P.S.D.R., 
P.A.C. şi P.L. 93 părăsesc Convenţia. 

Se organizează departamentele de studii ale C.D.R., conduse de inginerul Nicolae 
Noica şi sprijinite intens de Alianţa Civică. Peste şaizeci de specialişti din diferite domenii 
economice şi sociale fac propuneri sectoriale pentru programul de guvernare. 

9-11 iunie: Al treilea simpozion organizat la Memorialul Sighet: Instaurarea 
comunismului - între rezistenţă şi represiune. 

5 şi 18 iulie: Alianţa Civică propune Convenţiei Democratice un program de 
organizare a alegerilor şi a selecţiei candidaţilor la viitoarele alegeri, cerând partidelor 
componente să îşi întocmească în timp de două luni echipele de specialişti pentru 
ministere, prefecturi şi Parlament. 

În continuare, numeroase deplasări ale A.C. în oraşele mici din provincie, unde 
participanţii propun alcătuirea unui Contract cu alegătorii, în care C.D.R. să îşi expună, 
scurt şi pe înţeles, intenţiile de guvernare. Urmând aceste propuneri, departamentele de 
studii vor alcătui Contractul cu România, pe care spre sfârşitul anului Alianţa Civică îl va 
pune în discuţia Consiliului C.D.R., îl va finaliza şi îl va difuza în sute de mii de exemplare. 

11 noiembrie: Moartea lui Corneliu Coposu, la Clinica Universitară din Bucureşti. 
Dispariţia acestui părinte al democraţiei din România creează un mare şoc emoţional 
favorabil Opoziţiei, care va intra în anul următor cu rândurile strânse. 

 
1996 

 
24-25 februarie: Congresul 4 al Alianţei Civice, în care se discută strategia pentru 

viitoarele alegeri. Preşedinte ales - Petre Mihai Băcanu; vicepreşedinţi: Ana Blandiana, 
Romulus Rusan, Valerian Stan, Nicolae Prelipceanu, Gheorghe Ceauşescu, Dorana 
Coşoveanu. Între membrii Comitetului de Coordonare se numără şi Victor Ciorbea, viitorul 
prim-ministru al României. Schimbarea preşedintelui AC se va face, în continuare, din 6 în 
6 luni, prin rotaţie. 

27 februarie: Este dată publicităţii Declaraţia Alianţei Civice împotriva manipulării 
politice a sentimentului naţional. 

martie-aprilie-mai: Alianţa Civică se implică în organizarea campaniei electorale la 
Bucureşti şi în toate judeţele. în Capitală, A.C. îl propune pentru candidatura la funcţia de 
primar general pe Victor Ciorbea. Totodată, membri ai conducerii A.C. se deplasează în 
judeţele Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Bistriţa-Năsăud pentru susţinerea candidaţilor C.D.R. 
Alegerile locale sunt câştigate în majoritatea oraşelor mari şi mijlocii de C.D.R. 

în cursul verii şi toamnei: Alianţa Civică îi susţine, într-o campanie electorală non-
stop, pe candidaţii Convenţiei Democrate şi pe candidatul unic al C.D.R. la Preşedinţie, 
Emil Constantinescu, prin întocmirea şi difuzarea materialului electoral, prin emisiuni 
televizate şi prin parcurgerea a numeroase sate şi oraşe, unde au loc discuţii cu alegătorii.  
în august, Alianţa Civicâ propune Convenţiei Democrate programul intitulat Reforma 
clasei politice şi a administraţiei, care cuprinde angajamente privind introducerea criteriilor 
morale în întreaga activitate de după alegeri. 

3 noiembrie: în alegerile parlamentare, deşi pe locul I, C.D.R obţine doar 34% din 
voturile electoratului. 

7 noiembrie: Partidele din C.D.R. semnează un acord de guvernare cu P.D. 
17 noiembrie: Emil Constantinescu câştigă turul doi al alegerilor, devenind 

preşedinte al României. În noaptea de 17/18 noiembrie are loc în Piaţa Universităţii o 
entuziastă adunare, în care cetăţenii Capitalei îşi manifestă bucuria pentru victorie. 
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12 decembrie: Victor Ciorbea devine prim-ministru al României, în fruntea unui 
Guvern care cuprinde reprezentanţi ai P.N.Ţ.C.D., P.N.L., P.D. şi U.D.M.R. 

 
1997 

 
28 februarie: Masa rotundă: Arhivele PCR şi ale Securităţii - acces şi legislaţie, 

desfăşurată la Bucureşti, cu participarea ministrului de Interne, a directorului S.R.I., a 
reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, a responsabililor arhivelor din aceste instituţii şi, pe 
de altă parte, a numeroşi istorici şi jurişti. 

1 martie: Consiliul Director Naţional al Alianţei Civice, în prima sa reuniune de după 
formarea Guvernului condus de Victor Ciorbea, îşi declară susţinerea deplină. S-a pus 
însă şi întrebarea dacă A.C. îşi mai menţine statutul de membru C.D.R. sau se retrage din 
această coaliţie, întrucât prin victoria în alegerile din 1996 şi-a îndeplinit obiectivul politic, 
pe termen scurt, fixat la înfiinţare: unirea forţelor democratice şi aducerea lor la putere. 
Discuţiile despre oportunitatea prezenţei în C.D.R. au continuat, fiind legate mai ales de 
faptul câ, din păcate, C.D.R. nu mai funcţiona nici la centru, nici în teritoriu, deciziile fiind 
luate direct de Consiliul de Coordonare Politică ( Co. Co. Po.) al Coaliţiei (Alianţa Civică 
aflând de aceste decizii din ziare). S-a decis ca A.C. să-şi accentueze activităţile civice, 
care au continuat din 1990 fără încetare, dar au fost oarecum estompate în imaginea 
publică de lupta pentru unitatea C.D.R. şi de cele două campanii de alegeri. În declaraţia 
finală se precizează că activitatea A.C. se va desfăşura pe trei planuri: educaţie civică, 
asistenţă civică şi atitudine civică. Ca interfaţă între societatea civilă şi autorităţi, A.C. a 
organizat în termen scurt o serie de importante întâlniri publice. 

16 martie: Dezbaterea Organizarea administrativă (judeţele abuziv desfiinţate), la 
Poiana Pinului (Buzău) cu participarea ministrului Lucrărilor Publice şi al Amenajării 
Teritoriului, Nicolae Noica, şi a autorităţilor din Buzău, Râmnicu Sărat şi Sighetu 
Marmaţiei. 

8 aprilie: Dezbatere realizată la Bucureşti, împreună cu MPLAT (ministrul Nicolae 
Noica) şi „Urban Proiect", despre Planul zonelor protejate construite. 

18-19 aprilie: Modelul renaşterii României prin educaţie, întâlnire cu profesori din 
Bucureşti şi din mai multe judeţe, la care participă ministrul învăţământului, secretarul de 
stat care a lansat acest program şi alţi responsabili de activitatea educaţională. 

9 mai, respectiv 9 iunie: Două dezbateri realizate împreună cu Ministerul Justiţiei 
pe tema Reforma în Justiţie, între intenţie şi realizare, la care participă numeroşi 
magistraţi, avocaţi şi jurişti. A doua dezbatere s-a referit în mod expres la mineriada din 
iunie 1990 şi la blocarea anchetelor pe această temă. 

4-5 iunie: Alianţa Civică a găzduit a doua întâlnire cu pastorul Joachim Gauck, care 
era însoţit de oficialităţi germane implicate în problema studierii dosarelor Stasi. în 
continuare, A.C. a cerut, prin numeroase luări de poziţie oficiale, promovarea de urgenţă a 
legii privind accesul cetăţeanului la propriul dosar şi deconspirarea fostei Securităţi (în 4 - 
9 octombrie, o delegaţie a A.C. a făcut o vizită în Germania, la Oficiul Gauck). 

11 iunie: Stadiul realizării „Contractului cu România”, la împlinirea a 200 zile, masă 
rotundă la care au participat Ion Diaconescu, preşedintele C.D.R., Victor Ciorbea, primul 
ministru, Mircea Ciumara, ministrul Finanţelor, Nicolae Noica, ministru al MLPAT, Ion 
Caramitru, ministrul Culturii, Dinu Gavrilescu, ministrul Agriculturii, Virgil Petrescu, ministrul 
Educaţiei Naţionale, Valerian Stan, la acea dată secretar de stat şi şef al Departamentului 
de Control al Guvernului, Remus Opriş, secretar general al Guvernului, precum şi 
reprezentaţi ai celorlalte ministere. Întâlniri similare, organizate de Alianţa Civică, între 
autorităţi, parlamentari şi public, au avut loc şi în câteva judeţe. 

Tot la această dată, Alianţa Civică dă publicităţii o declaraţie în care îşi exprimă 
dezacordul faţă de votul negativ pe care Camera Deputaţilor l-a dat cererii de ridicare a 
imunităţii parlamentare a deputatului Gabriel Bivolaru. Amintindu-se majorităţii 
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parlamentare că „nimeni nu e mai presus de lege”, se cer demersurile necesare 
simplificării procedurii de ridicare a imunităţii parlamentare. 

20 iunie: începe, la Sighet, simpozionul cu tema: Anul 1947 - căderea cortinei. Este 
inaugurat de Ana Blandiana, în prezenţa unui numeros public. Memorialul Victimelor 
Comunismului şi al Rezistentei. în mesajul trimis adunării. Emil Constantinescu cere 
iertare, în numele statului român, victimelor dictaturii comuniste. Cu zece zile înainte, la 10 
iunie, preşedintele României promulgase legea prin care Parlamentul declarase 
Memorialul drept „ansamblu de interes naţional". 

27 august: Valerian Stan, secretar de stat, şef al Departamentul de Control al 
Guvernului, este eliberat din funcţie pentru „indisciplină administrativă", dar, de fapt, ca 
urmare a cererii imperative a unor lideri P.D., care erau deranjaţi de dezvăluirile făcute. 
Alianţa Civică a interpretat această demitere ca fiind urmarea unui şantaj politic în cadrul 
coaliţiei de guvernare şi a protestat energic. Dar, de fapt, acest caz, larg mediatizat, a 
dezvăluit deficienta de comunicare din cadrul C.D.R. şi al Guvernului, manifestată pe 
atâtea planuri. [Notă Valerian Stan: Informaţii mai exacte şi complete în legătură cu 
demiterea mea de la conducerea D.C.G. pot fi găsite pe acest web-site în cuprinsul 
referirilor corelative din pagina de Biografie precum şi, pe pagina de Documente/ Alte 
documente, în materialul “Precizari privind activitatea la Departamentul de Control al 
Guvernului”. O anumită relevanţă poate să aibă şi Comunicatul pe care colegii din 
conducerea AC l-au dat publicităţii, fără să mă consulte, la 28 august 1997, „Eliberarea din 
funcţie a dlui Valerian Stan – o acţiune contraproductivă”, document care poate fi găsit în 
Agenda AC nr 27/1997, Agendă cuprinsă în partea a II-a a acestui material, „De la Alianţa 
Civică: Istoric, documente, activitate”.] 

1 septembrie: Alianţa Civică a cerut convocarea unei şedinţe a Convenţiei 
Democratice, în care a prezentat şapte puncte vizând reactivarea structurilor acesteia. S-a 
arătat că, în fapt, C.D.R. a încetat să funcţioneze după alegeri şi că prezenţa Alianţei 
Civice nu mai este motivată dacă nu vor reîncepe să funcţioneze organizaţiile pe plan 
central şi local. În acelaşi document se solicita ca reprezentanţi C.D.R. să reziste 
şantajului politic al partenerilor de guvernare şi, în viitor, să aibă în vedere prioritar lupta 
împotriva corupţiei şi a crimei organizate, reabilitarea adevărului în viaţa socială, 
deblocarea cercetărilor privind revoluţia şi mineriadele, precum şi abolirea sentinţelor 
politice din perioada comunistă. 

4 septembrie: La întrunirea Comitetului Executiv al CDR, Alianţa Civică a cerut în 
termenii cei mai fermi ca, în actul de guvernare, CDR să nu permită abateri de la principiile 
enunţate în campania electorală şi să nu accepte şantajul politic al partenerilor de coaliţie. 

15 septembrie: într-un comunicat remis presei, AC susţine proiectul Legii pentru 
accesul cetăţeanului la propriul dosar şi pentru deconspirarea fostei Securităţi. 

1 octombrie: Ana Blandiana, preşedinta Alianţei Civice, a adresat o scrisoare 
deschisă preşedintelui Emil Constantinescu, prin care îi cerea să ia o poziţie publică în 
legătură cu afirmaţia ministrului de Externe, Adrian Severin, despre un aşa-numit 
„extremism al Alianţei Civice". „Potrivit principiului «Cine tace, consimte», spunea 
scrisoarea în încheiere, ar însemna să acceptaţi (neluând poziţie) că dv. guvernaţi astăzi 
ţara şi aţi ajuns să răspundeţi de destinele ei pentru că aţi fost susţinut de o organizaţie 
extremistă, printre liderii de marcă ăi căreia v-aţi numărat". 

4-9 octombrie: Alianţa Civică, reprezentată de Valerian Stan, este invitată, alături 
de senatorul Constantin Ticu Dumitrescu şi de istoricul Marius Oprea, să facă o vizită de 
informare la Oficiul împuternicitului federal pentru Documentele STASI. În alte două 
delegaţii, care vor vizita Oficiul Gauck la date diferite, AC va fi reprezentată de Ana 
Blandiana; Gheorghe Ceauşescu, respectiv Romulus Rusan. 

9 octombrie: La Grupul pentru Dialog Social are loc o dezbatere pe tema proiectului 
de lege privind accesul la dosarele Securităţii, la care este invitată şi Alianţa Civică, fiind 
reprezentată de Ana Blandiana, Romulus Rusan şi Gheorghe Ceauşescu. 
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1 noiembrie: La reuniunea Comitetului Director Naţional A.C, unii dintre participanţi 
cer din nou retragerea Alianţei C din C.D.R., motivându-şi poziţia prin inexistenţa 
structurilor organizatorice şi de comunicare ale acestei coaliţii, în perioada de după 
alegeri, când, intrând într-o coaliţie nouă, de guvernare, „partidele au rupt relaţiile de fond 
cu celelalte formaţiuni". Unii participanţi au propus ca Alianţa Civică să încerce să forţeze 
din interior funcţionarea Convenţiei Democratice. 

2 noiembrie: Alianţa Civică salută cu gratitudine aniversarea a 10 ani de la revolta 
din 15 noiembrie 1987, de la Braşov, şi propune organizarea unui Forum al Rezistenţei în 
acest oraş. 

16 noiembrie: Seria Dialogurilor Alianţei Civice continuă; la sediul Prefecturii din 
Alexandria, locuitorii din Teleorman s-au întâlnit cu Nicolae Noica, ministru al MLPAT, 
Dinu Gavrilescu, ministrul Agriculturii şi Camenco Petrovici, directorul general al CEC, 
discuţie moderată de Ana Blandiana şi Romulus Rusan, din partea AC. 

19 noiembrie: Dezbatere organizată de TVR, la emisiunea Avocatul poporului, cu 
tema Reforma clasei politice. Invitată partea Alianţei Civice, dna Ana Blandiana. 

29-30 noiembrie: Are loc Congresul 5 al Alianţei Civice. Se decide ca rămânerea 
AC în CDR să fie condiţionată de reorganizarea şi reactivarea acesteia din urmă. Alianţa 
Civică înaintează conducerii CDR un număr de propuneri pentru reorganizarea structurilor 
funcţionale şi de comunicare, la naţional şi teritorial, ale Convenţiei. Prin modificarea 
Statutului Alianţei, s-a renunţat la sistemul de rotare a preşedinţilor introducându-se în 
schimb şi funcţia de preşedinte executiv. 

Congresul a ales Consiliul Naţional, iar acesta – următoarea conducere executivă: 
preşedinte - Ana Blandiana; presedinte executiv - Valerian Stan; vicepreşedinţi - Romulus 
Rusan, Mihai Băcanu, Lucia Hossu - Longin. 

12 decembrie: La întrunirea Comitetului Executiv al CDR Alianţa Civică prezintă în 
detaliu condiţiile rămânerii sale ca membru al Convenţiei Democrate. Acestea constau în 
crearea unui secretariat permanent şi a unor departamente de analiză - strategie şi 
comunicare - imagine.  

 29 decembrie: 50 de ani de la lovitura de stat din 30 decembrie 1947, simpozion 
comemorativ la care alocuţiunea introductivă a fost rostită chiar de Regele Mihai, singurul 
martor în viaţă dintre şefii de stat ai acelei perioade de început al războiului rece. 

 
1998 

 
12 ianuarie: Declaraţie privitoare la catalogarea de către dl Petre Roman a temelor 

care ţin de reforma morală drept „teme parazite ale reformei. 
18 ianuarie: Apel către preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului să sprijine 

demersurile de modificare a legii privitoare la salariile demnitarilor, în sensul adoptării unei 
baze de calcul identice cu cea a altor categorii salariale. 

30 ianuarie: Din cauza crizei guvernamentale, Alianţa Civică îşi amână decizia de 
părăsire a CDR (termenul dat de Congres era de trei luni), nedorind să sporească 
problemele pe care partidele componente ale acestei formaţii politice le aveau cu 
partenerii de coaliţie. 

9 februarie: Comitetul Naţional de Coordonare al A.C. face cunoscută prin presă 
Declaraţia Alianţei Civice despre starea Coaliţiei. 

14-15 martie: Are loc întrunirea Consiliului Naţional Director al Alianţei Civice. 
Participanţii, după ce au transmis Consiliului nemulţumirile celor pe care îi reprezintă în 
legătură cu criza guvernamentală, au adoptat o declaraţie de sprijinire a Guvernului 
condus de Victor Ciorbea, considerând repetatele cereri de demitere a acestuia o 
diversiune politicianistă declanşată de unii lideri ai PD, în scopuri personale şi electorale. 

martie: în Suedia are loc un schimb de experienţă între instituţii publice şi formaţii 
civice, inclusiv AC, din România şi Suedia cu tema Instituţia Avocatul Poporului şi accesul 

13 
 



la informaţie, în România şi Suedia. [din partea AC au participat Petre Mihai Băcanu, 
Valerian Stan, Romulus Rusan.] 

30 martie: Partidele Convenţiei Democratice şi preşedintele României, eludând 
procedurile parlamentare, l-au determinat pe prim-ministrul Victor Ciorbea să-şi dea 
demisia. 

 31 martie: într-o declaraţie trimisă presei, Alianţa Civică exprimă nemulţumirea fată 
de felul în care, eludând procedurile parlamentare, partidele Convenţiei Democrate şi 
preşedele României l-au împins pe Victor Ciorbea spre o demisie care, în mod evident, nu 
rezolvă criza, dar reprezintă o înfrângere a principiilor pentru care s-a votat în 1996. 

6 aprilie: Din cauza neluării în discuţie a propunerilor făcute pentru reactivarea 
CDR, Comitetul National de Coordonare a decis autosuspendarea AC din Convenţia 
Democratică. 

7 aprilie: Conferinţă de presă, la sediul Alianţei Civice prilejuită de autosuspendarea 
anunţată de aceasta în ziua precedentă. 

14 aprilie: Dezbatere cu tema: Prevenirea violenţei în şcoală şi în familie - 
desfăşurată la Bucureşti, cu participarea elevilor şi profesorilor. Discuţia a fost animată, 
deschisă şi cu intervenţii foarte potrivite temei dezbătute. 

28 aprilie: Alianţa Civică dă publicităţii un comunicat în care reiterează ideea că 
responsabilitatea oamenilor politici este o formă a moralităţii. 

4 iunie: La Târgul de carte de la Bucureşti este lansată Cartea neagră a 
comunismului, rezultat al colaborării dintre Fundaţia Academia Civică şi editura 
Humanitas. Această carte, realizată într-un timp record, este versiunea românească a 
cărţii cu acelaşi titlu, apărută în noiembrie 1997 la Paris. 

19-21 iunie: La Sighet se desfăşoară simpozionul: Anul 1948 - instituţionalizarea 
comunismului. Paralel cu acesta, este organizată o tabără pentru elevi, cu participarea a 
60 de premianţi ai olimpiadelor şcolare de istorie. 

4 şi 5 iulie: La Mangalia a avut loc întrunirea Consiliului Din Naţional al Alianţei 
Civice. O importantă parte a dezbaterilor a vizat activitatea politică din România şi 
raportarea Alianţei Civice la aceasta. 

1 septembrie: La sediul Alianţei Civice are loc întâlnirea dintre aceasta şi 
principalele organizaţii reprezentante ale societăţii civile: Solidaritatea Universitară, 
Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic România, PROPACT, Uniunea Mondială a Românilor 
Liberi, Liga Apărării Drepturilor Omului şi Convenţia Medicilor Democraţi. S-a discutat 
despre starea Convenţiei Democrate şi de imposibilitatea transmiterii către aceasta a 
semnalelor societăţii civile. 

5 septembrie: Alianţa Civică emite un comunicat prin care se ridică împotriva 
încercărilor oamenilor politici de a îngrădi libertatea presei. 

9 septembrie: Alianţa Civică şi principalele organizaţii ale societăţii civile fac un apel 
prin presă pentru susţinerea prin semnături adresate Parlamentului şi preşedintelui 
României a Legii pentru deconspirarea fostei Securităţi, în varianta ei iniţială, propusă de 
senatorul Constantin Ticu Dumitrescu. Apelul a stârnit un mare interes, la sediul Alianţei 
Civice sosind numeroase tabele completate cu semnături, nu numai din Bucureşti sau din 
mari localităţi ale ţării, ci şi din cele mai neaşteptate locuri, cum ar fi mici comune şi sate. 
Deasemeni, românii care au domiciliul în străinătate au trimis numeroase tabele 
completate prin care susţin şi ei legea în discuţie. 

16 septembrie: Comisiile Juridică şi de Apărare ale Camerei Deputaţilor s-au 
întrunit pentru dezbaterea Legii pentru deconspirarea fostei Securităţi. Din partea societăţii 
civile a fost invitată preşedinta Alianţei Civice, Ana Blandiana. Dar lucrările ulterioare din 
Parlament nu au justificat entuziasmul iniţial. 

17 septembrie: Comitetul de Coordonare al Alianţei Civice, întrunit în şedinţă 
curentă, discută despre dificultăţile politice cu care se confruntă românii din Ucraina în 
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promovarea învăţământului în limba română. Se dă publicităţii un comunicat în care se 
propun soluţii de diminuare sau chiar de eliminare a acestor dificultăţi. 

10 octombrie: Are loc la Timişoara prima din noua serie de conferinţe zonale pe 
care Alianţa Civică şi-a propus să le organizeze în vederea dezbaterii problemelor care 
preocupă societatea civilă. Principalele teme de discuţie au fost legate de evoluţia A.C. în 
actualul context şi raporturile cu partidele din interiorul Convenţiei Democrate. 

23 octombrie: La sediul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, a avut 
loc, de-a lungul întregii zile, în prezenţa presei, seminarul cu tema: Legea accesului la 
dosare - o cheie a vieţii politice româneşti. Dezbaterea a fost organizată de Alianţa Civică, 
revista 22 şi UNESCO. 

25 octombrie: Cu ocazia Zilei Armatei, printre veteranii a război decoraţi de 
preşedintele Emil Constantinescu se află şi fooşti torţionari din vremea comunismului, cea 
mai flagrantă dintre prezenţe fiind aceea a lui Vasile Ciolpan, fostul comandant al închisorii 
de la Sighet între anii 1950 - 1954, când acolo au fost exterminate elitele ţării, în frunte cu 
luliu Maniu. La protestul energic al Alianţei Civice, abia la 11 decembrie distincţia atribuită 
pe nedrept lui Vasile Ciolpan a fost retrasă de către Preşedinţie. 

6 noiembrie: Scrisoare-apel adresată preşedintelui Românie dl Emil 
Constantinescu, pentru ca acesta, uzând de toat prerogativele constituţionale pe care le 
are, să ceară Parlamentuli rediscutarea Legii proprietăţii publice, care în forma actuală 
legitimează şi perpetuează abuzurile comise de statul comunist în domeniul proprietăţii 
private din România. 

între 11 noiembrie şi 10 decembrie: Expoziţie dedicată Memorialului de la Sighet, 
organizată la Dortmund de Ladislaus Fredi împreună cu Societatea Germano - Română 
din Nordrhein Westfalia, Dortmund şi cu Ambasada Română din Bonn. 

14 noiembrie: Se desfăşoară la Bucureşti reuniunea trimestrială a Consiliului 
Director Naţional, încheiată cu supunerea la vot a documentului intitulat Declaraţie despre 
starea Alianţei Civice. Din motive profesionale, Valerlan Stan demisionează din funcţia de 
preşedinte executiv al A.C. [Notă Valerian Stan: Motivele retragerii din această poziţie au 
avut în vedere mai ales faptul că începuse să-mi devină tot mai evident că liderii cei mai 
influenti ai AC renuntasera sa se mai raporteze critic la actul guvernarii si, în general, la 
activitatea clasei politice. Până la retragerea definitivă din AC, în luna mai 2000, cu 
speranţa că voi reuşi să mai schimb ceva în sensul amintit, am acceptat să ocup una din 
poziţiile de vicepreşedinte. Pentru detalii privind retragerea din Alianţa Civică, pe pagina 
de Documente/ Alte documente a site-ului, poate fi văzut materialul “La retragerea din 
Alianţa Civică”.] Seara, participanţii la dezbateri precum şi numeroşii oaspeţi au fost invitaţi 
la o recepţie prilejuită de împlinirea a opt ani de la înfiinţarea Alianţei Civice. 

29 noiembrie: Adunare solemnă, organizată de Alianţa Civică la Ateneul Român, 
pentru aniversarea a optzeci de ani de la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. 
Ţinuta aesfăşurării, calitatea oaspeţilor au făcut ca adunarea să se constituie într-una 
dintre puţinele atitudini decente, potrivite momentului solemn, în noianul de manifestări 
festiviste care au însoţit această aniversare. La finalul întâlnirii a fost citit un Apel către 
clasa politică, documet conceput ca o chemare la strângerea tuturor energiilor politice în 
vederea depăşirii crizei grave din ţară, aşa cum s-a întâmplat acum optzeci de ani. 

10 decembrie: într-o declaraţie trimisă principalelor reprezentanţe internaţionale din 
Bucureşti, precum şi presei, Alianţa Civică salută cu gratitudine şi recunoştinţă împlinirea a 
cincizeci de ani de la semnarea la Paris a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 
document cu valoare istorică, a cărui înrâurire asupra evoluţiei democraţiei din întreaga 
lume este de netăgăduit. În aceeaşi declaraţie, A.C. readuce în atenţia tuturor forurilor 
internaţionale gravele încălcări ale drepturilor omului, petrecute în Transnistria în cei cinci 
ani de la arestarea grupului llaşcu. 
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1999 
 
12 ianuarie: Printr-o declaraţie trimisă presei, Alianţa Civică salută noile demersuri 

ale autorităţilor judiciare vizând ridicarea imunităţii parlamentare a senatorului C.V. Tudor. 
Toleranţa faţă de vulgaritate şi impostură a durat oricum prea mult. Intransigenţa poate 
însemna, în acest caz, un început în asanarea vieţii politice româneşti, se spune în 
încheierea declaraţiei. 

22 ianuarie: Minerii ameninţă din nou cu venirea la Bucureşti şi cu schimbarea 
Guvernului. Partidele de sorginte comunistă, în special PRM, sprijină prin declaraţii 
incitante anunţata invazie, în speranţa unei lovituri de stat care să le facă posibilă 
revenirea la putere. Instituţiile statului dau dovada unei derute totale şi a incapacităţii de a 
apăra ordinea de drept. Alianţa Civică, împreună cu alte asociaţii şi organizaţii, au chemat 
bucureştenii la un Marş al tăcerii şi al solidarizării cu instituţiile statului de drept, un marş în 
care solidarizarea cu aceste instituţii însemna şi obligarea lor implicită de a începe să 
funcţioneze potrivit statutului fiecăreia. Participarea la marş a fost apreciată la 50 000 de 
persoane. Mitinguri şi marşuri asemănătoare au fost organizate de A.C. şi la Timişoara, 
Arad, Râmnicu Vâlcea. 

6 februarie: Are loc la Ploieşti conferinţa zonală cu tema România încotro? O mare 
parte a discuţiilor a fost ocupată de proaspăta mineriadă şi de degringolada instituţiilor 
statului în faţa acesteia. Declaraţia adoptată în finalul conferinţei cuprinde concluziile 
acestor discuţii precum şi o reiterare a celor nouă puncte din Apel către clasa politică. 

13 februarie: Alianţa Civică salută printr-o declaraţie plină de speranţă anunţata 
vizită a Sanctităţii Sale Papa loan Paul al ll-lea şi- şi exprimă încrederea că această primă 
vizită a înaltului prelat într-o ţară preponderent ortodoxă va întinde o punte spirituală între 
cele două Biserici surori, sacramentale şi apostolice. 

1 martie: Se poartă din nou discuţii despre o posibilă amnistiere a faptelor şi a 
infracţiunilor săvârşite în decembrie 1989 fără ca aceste fapte să fi fost cercetate fiecare în 
parte, în vederea stabilirii vinovăţiilor individuale. A.C., consecventă în demersurile sale 
privitoare la aflarea adevărului despre revoluţie, îşi exprimă din nou poziţia în legătură cu 
implicarea armatei în evenimentele din decembrie 1989.  

20 aprilie: La sediul Alianţei Civice are loc o conferinţă de presă referitoare la 
stadiul în care se află demersurile pentru adoptarea Legii accesului la dosarele fostei 
Securităţi. Iniţiator acestei legi, senatorul Constantin Ticu Dumitrescu a atras atenţia 
asupra pericolului denaturării ei prin adoptarea numeroasei amendamente propuse. 

24 aprilie: Se desfăşoară la Zalău întrunirea Comitetul Director Naţional al Alianţei 
Civice, cu participarea unor numeroşi reprezentanţi ai filialelor din ţară, prilej de trecere în 
revistă şi de căutare a soluţiilor la numeroasele probleme cu care se confruntă România. 

12 mai: Este dată publicităţii Declaraţia Alianţei Civice privitoare la integrarea euro-
atlantică a României. 

18 mai: Alianţa Civică adresează partidelor din CDR o Scrisoare deschisă, prin care 
îşi argumentează hotărârea de părăsi Convenţia: 

- tergiversarea adoptării unor legi esenţiale pentru reform morală 
- nefuncţionarea ca un tot a Convenţiei Democrate 
26 mai: în urma unor atacuri apărute în presă, conducerea Alianţei Civice face 

câteva precizări referitoare la situarea acestei organizaţii în viaţa societăţii civile. 
11 iunie: La împlinirea a nouă ani de la mineriada din iunie 1990, Alianţa Civică îşi 

exprimă printr-o declaraţie dezamăgirea şi protestul faţă de neelucidarea împrejurărilor şi 
nedezvăluirea autorilor acelui tragic eveniment. 

23 iulie: Alianţa Civică trimite Comisiei de mediere a Legii accesului la propriul 
dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică listele cu semnături colectate în 
ultimele luni. 
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18 iulie: La Tulcea are loc reuniunea Consiliului Naţional Director al Alianţei Civice. 
În declaraţia finală se arată că Alianţa Civică este profund îngrijorată de evoluţia CDR, 
care nu a reuşit să-şi coaguleze activitatea în pofida repetatelor semnale de alarmă. 
Poziţia PNL în legătură cu participarea pe liste separate la alegerile locale dă o ultimă 
lovitură atât posibilei coeziuni, cât şi speranţelor electoratului Cheii şi oferă un nesperat 
ajutor politic adversarilor Convenţiei. După părerea Alianţei Civice, incapacitatea CDR de 
a câştiga singură alegerile din 1996 s-a datorat în mare măsură şicanelor din interiorul ei, 
care sunt reluate acum de aceiaşi oameni şi în termeni identici. În continuare sunt 
enumerate legile pe care Alianţa Civică le consideră necesare unei reforme morale a 
clasei politice şi a societăţii în ansamblul ei: legi drastice împotriva corupţiei şi reglementări 
care să oprească amestecul dintre politică şi afaceri, statutul funcţionarului public, legea 
accesului la dosare şi a deconspirării fostei Securităţi, legea lustraţiei, anularea prin lege a 
condamnărilor politice din anii comunismului, o lege electoralăbazată pe sistemul de vot 
mixt, care ar permite partidelor să promoveze candidaţii parlamentari cei mai competenţi, 
iar Alianţei Civice să-i sprijine în mod special pe aceştia. Alianţa Civică va sprijini 
solidarizarea forţelor politice de centru şi centru-dreapta care se află ori s-au aflat în CDR, 
considerând că numai coeziunea lor şi victoria în viitoarele alegeri vor fi în stare să 
împiedice ascensiunea şi revenirea la putere a partidelor neocomuniste. 

22 iulie: În anul în care se împlinesc zece ani de la revoluţie, Curtea Supremă de 
Justiţie s-a pronunţat, printr-o soluţie nedefinitivă încă, asupra responsabilităţilor unora 
dintre principalii conducători militari implicaţi în reprimarea manifestaţiilor anticomuniste de 
la Timişoara. Alianţa Civică socoteşte că decizia Curţii demonstrează autentica 
independenţă a instanţei judecătoreşti supreme. 

iulie: Filiala din Alba Iulia a Alianţei Civice împreună cu Albamont au avut iniţiativa 
creştinării unor copii de la Leagănul de Copii din Alba Iulia. Câţiva dintre membrii celor 
două asociaţii organizatoare, precum şi câteva personalităţi din localitate, au devenit naşi 
sociali în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Biserica Ortodoxă din cartierul Lipoveni al 
Albei Iulia. 

28 iulie: În cadrul proiectului Cartierul în care locuiesc, derulat prin parteneriatul 
dintre Alianţa Civică-filiala Bucureşti şi Primăria Sectorului 5, a fost amenajat un loc de 
joacă pentru copii, mult solicitat de locuitorii cartierului, în zona Sebastian din Sectorul 5. 
august: Elaborarea şi difuzarea noului regulament de alegeri, vizând o mai bună 
structurare a filialelor A.C. şi o mai flexibilă funcţionare a acestora. Alegerile interne care 
au început în toamnă au reorganizat practic toate filialele Alianţei Civice. 

3 august: În urma inundaţiilor catastrofale din judeţul Hunedoara, Alianţa Civică a 
cumpărat şi transportat ajutoare sinistraţilor din colonia muncitorească Sântămăria-Orlea. 

5 septembrie: La sediul din Bacău al Alianţei Civice a avut loc, în prezenţa 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean, ai Prefecturii şi ai presei, lansarea proiectului Centrul 
de Sprijin Comunitar, cu sprijin financiar din parte Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, 
urmărind eficientizarea raporturilor dintre cetăţeni şi administraţia publică locală. 

13 septembrie: Alianţa Civică protestează faţă de anularea, prin Ordonanţa nr 
73/1999, a unor drepturi dobândite de foştii deţinuţi şi deportaţi politici prin Decretul-lege nr 
118/1990. 

22 septembrie: Masă rotundă pe problemele proprietăţii, organizată de Alianţa 
Civică. Participă oamenii politici şi jurişti care analizează motivele şi consecinţele amânării 
adoptării legilor proprietăţii. 

24 septembrie: Ana Blandiana a participat la un seminar internaţional organizat la 
Braşov de Fundaţia pentru Pluralism Politic, pe tema organizaţiilor neguvernamentale 
(ONG). Preşedinta Alianţei Civice a avut o intervenţie în care a criticat modul formalist şi 
ineficient în care se implică organizaţiile din străinătate, prin reprezentanţii lor locali, în 
activitatea ONG-urilor din România. 
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2-3 octombrie: Preşedinta Alianţei Civice, Ana Blandiana, a fost invitată de 
Comunitatea Românilor din Ungaria, în oraşele Szeged şi Gyula, unde a avut loc un 
schimb de vederi despre situaţia culturală şi politică a minorităţilor în cele două ţări. 

6 octombrie: În legătură cu intenţia ministrului Justiţiei, dl Valeriu Stoica, de a iniţia 
un proiect de ordonanţă de urgenţă privind încetarea consecinţelor condamnărilor politice 
şi a măsurilor administrative abuzive, Alianţa Civică precizează că anularea numai a 
consecinţelor este ineficientă, un adevărat act de justiţie fiind acela al anulării în bloc a 
condamnărilor în substanţa lor, fapt care ar atrage după sine şi anularea consecinţelor. 

14 octombrie: În legătură cu repetatele respingeri ale cererii ANCD de a se înscrie 
la tribunalul Municipiului Bucureşti, Alianţa Civică remarcă reaua-credinţă manifestă a 
magistraţilor care se ocupă de acest dosar, concluzionând – ca şi o mare parte a opiniei 
publice – că în spatele acestui refuz se află interese politice. 

17 noiembrie: Alianţa Civică, Grupul pentru Dialog Social şi Solidaritatea 
Universitară organizează o dezbatere cu tema Studenţimea română încotro? 

24 noiembrie: Alianţa Civică filiala Bucureşti a organizat la sediul său din Piaţa 
Amzei o dezbatere cu tema De ce este Bucureştiul un oraş murdar? 

29 noiembrie: Mesajul către Congresul ANCD: „Alianţa Civică nu putea fi de acord 
şi nu a încurajat ruperea PNŢCD, dar crede totuşi – în faţa faptului consumat – că de 
succesul acestui nou partid, al partidului dumneavoastră, la al cărui prim congres 
participăm astăzi, poate depinde revenirea spre urne a acelei părţi dezamăgite a 
electoratului care nu va trece spre celălalt pol al spectrului politic, dar se poate pierde în 
absenteism. Ceea ce trebuie să înţelegem însă este că acest electorat nu aşteaptă de la 
ANCD să atace PNŢCD, situându-se astfel, prin paradox, alături de forţele de sorginte 
comunistă care îl atacă, ci să fie mai ferm şi mai radical decât PNŢCD în încleştarea cu 
aceste forţe”. 

2 decembrie: Filiala A.C. Cluj participă la înfiinţarea filialei locale a Fundaţiei 
Corneliu Coposu. 
Alianţa Civică priveşte cu îngrijorare actele de vandalism spiritual consumate la Alba Iulia, 
în timpul ceremoniilor ocazionate de Ziua Naţională, când vociferările unor grupuri 
organizate au împiedicat discursul preşedintelui României şi au profanat slujba religioasă, 
ca şi momentul jurământului militar. 

9 decembrie: Ca urmare a numeroaselor demersuri bilaterale făcute după 
Consiliul Director Naţional din 18 iulie 1999, Alianţa Civică reuneşte pentru prima dată la 
sediul său patru partide făcând parte sau desprinse din CDR: PNŢCD, PNL, UFD, ANCD, 
propunându-le să înceteze atacurile reciproce şi să găsească o strategie comună de 
colaborare pre şi post-electorală. 

10 decembrie: “…Reforma morală în România nu se poate înfăptui fără legiferarea 
unor acte normative care să conducă la însănătoşirea vieţii politice şi a mentalităţilor 
publice. (…) Aceste acte ar fi: Legea răspunderii ministeriale, Legea funcţionarului public, 
posibilitatea ridicării imunităţii parlamentare cu majoritate simplă, şi, bineînţeles, Legea 
accesului la dosarul propriu şi pentru deconspirarea fostei Securităţi”. 

13 decembrie: Participare, la Bucureşti, la Adunarea Naţională a proprietarilor de 
bunuri confiscate de regimul comunist. 

18-19 decembrie: În cadrul aniversării unui deceniu de la revoluţia din Timişoara, 
Fundaţia Academia Civică a organizat o dezbatere cu tema „1989 – zece ani după”. Au 
participat importanţi istorici, magistraţi, politologi şi ziarişti din ţară şi străinătate precum şi 
numeroşi revoluţionari timişoreni. A fost dezvelit cel de-al doisprezecelea monument din 
cadrul amintitului Memorial, lucrarea intitulată Pieta, a artistului plastic Petru Jecza. 

23 decembrie: La sediul Alianţei Civice a avut loc lansarea a două cărţi: Memoria 
închisorii Sighet, cuprinzând mărturii despre anii 1948-1955, şi Exerciţii de memorie, o 
carte alcătuită din răspunsurile participanţilor la concursul „Ce ştiu eu despre anii 
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comunismului?”, organizat de Fundaţia Academia Civică. Au participat numeroşi 
adolescenţi, dintre autorii ultimei cărţi. 

decembrie: Alte 15 judeţe au primit ajutoare de la familia Cârciog din Anglia prin 
intermediul Alianţei Civice. 

2000 
 
5 ianuarie: Alianţa Civică solicită urgentarea votării Colegiului care va conduce 

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Comunicate în acest sens dau 
publicităţii şi filialele Timiş şi Deva. 

10 ianuarie: A doua întâlnire PNŢCD, PNL, UFD, ANCD, la sediul Alianţei Civice. 
Se cade de acord asupra conjugării eforturilor în vederea aplicării corecte a legilor 
esenţiale deja votate (Legea proprietăţii funciare, Legea accesului la dosare şi a 
deconspirării Securităţii), ca şi pentru adoptarea Legii caselor naţionalizate şi 
îmbunătăţirea legilor electorale. S-a hotărât, de asemenea, să fie organizate întâlniri 
bilaterale între partide, având ca scop discutarea unor probleme punctuale şi 
îmbunătăţirea relaţiilor dintre ele. 

1 februarie: Reprezentanţii AC Timiş şi ai Solidarităţii Universitare îşi exprimă 
nemulţumirea şi totalul dezacord faţă de incapacitatea partidelor de a-şi manifesta unitatea 
prin dialog. „Pentru a pune capăt demisiilor urmate de constituirea unor alte partide, având 
drept consecinţă schimbarea spectrului politic din Parlamentul României, propunem ca 
demisia din partid să antreneze cu sine pierderea calităţii de parlamentar şi validarea 
următorului candidat de pe lista votată în alegeri. 

16 februarie: A treia întâlnire a partidelor de centru-dreapta, mediată de Alianţa 
Civică. De astă dată au participat doar PNŢCD şi UFD. Trecându-se în revistă punctele de 
convergenţă şi acţiunile stabilite la 10 ianuarie, s-a constatat că, în majoritate, ele nu au 
fost îndeplinite, din cauza neconjugării eforturilor partidelor de la putere, care acţionează 
necoordonat şi fără voinţă politică. Mai mult, s-au votat în acest interval câteva legi 
antireformiste, impulsionate de Opoziţie, din cauza asteniei şi chiar a absenteismului 
parlamentarilor puterii. ANCD n-a participat la această întâlnire. Iniţiativa Alianţei Civice, 
de mediere a colaborării între partidele de centru-dreapta, a suscitat reacţiile furioase ale 
unor reprezentanţi de frunte ai PDSR (Ion Iliescu, Ioan Mircea Paşcu şi Victor 
Apostolache), care au susţinut că Alianţa Civică este o formaţiune extremistă, asemeni 
celor care, în anii ’30, (sic!) „fluturau drapelele anticomunismului şi anticominternismului” 
(ultimele cuvinte aparţin chiar lui Ion Iliescu!). Într-o declaraţie ulterioară, filiala A.C. Timiş 
spune că această reacţie arată nivelul culturii politice a preşedintelui PDSR, care 
„confundă consecvenţa morală cu extremismul primitiv al unei epoci în care s-a format ca 
om politic. (...) Considerăm că domnia sa nu reprezintă stânga modernă de tip european, 
ci se dovedeşte a fi un susţinător feroce al comunismului”. 

18 februarie: Alianţa Civică Piatra Neamţ îşi face o datorie din a reaminti 
senatorilor şi deputaţilor de Neamţ, aparţinând partidelor de orientare democratică, faptul 
că nu au dreptul să-i dezamăgească pe cei care i-au adus în Parlament şi, ca atare, ar 
trebui să stabilească o strategie comună prin care să propună atât noi candidaţi, cât şi un 
program coerent. 

19 februarie: Reuniunea Comitetului Director Naţional al Alianţei Civice face un 
bilanţ al alegerilor interne desfăşurate în toate filialele, începând din toamna trecută, şi 
stabileşte calendarul viitoarei perioade, până la Congresul al VI-lea. În privinţa implicării 
electorale, vor continua discuţiile la masa rotundă, în scopul creării unei strategii comune a 
partidelor de centru-dreapta, şi va fi elaborată oferta Alianţei Civice, însoţită de condiţiile 
de sprijin electoral. 

2 martie: AC Braşov comemorează, împreună cu Fundaţia „Liviu Babeş”, pe eroul 
care şi-a dat foc în semn de protest împotriva lui Ceauşescu. 
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La Braşov se organizează, la Alianţa Civică, meditaţii pentru elevii nevoiaşi. Iniţiativa este 
preluată şi de Filiala AC Bucureşti care organizează meditaţii la sfârşit de săptămână. 

4 martie: Oferta şi condiţiile Alianţei Civice pentru alegerile din anul 2000. 
6 martie: Ajutoare umanitare aduse de la Misiunea Creştină Veterinară din SUA, 

distribuite la Aşezământul „Pro Vita” din Valea Plopului (Prahova), la spitalul Budimex şi la 
un cămin – spital din Bucureşti. 

7 martie: A patra întâlnire la sediul A.C. Participă reprezentanţi ai PNŢCD, PNL, 
UFD, FER şi PER. Partidele sunt de acord cu oferta şi condiţiile Alianţei Civice şi propun, 
în plus, un cod de conduită pentru alegerile locale. Se hotărăşte ca următoarele întâlniri să 
fie convocate în viitor de către partide şi ele vor avea loc la 21 martie, la sediul PNŢCD, şi 
la 4 aprilie, la sediul PNL. Dar, prin faptul că partidele Convenţiei candidează pe liste 
separate, în urma menţinerii deciziei PNL, impresia este că rezultatele rundei de întâlniri 
rămân aproape formale. 

8 martie: un grup important de membri ai Alianţei Civice participă la lucrările 
Camerelor Reunite, în semn de solidaritate cu Şerban Rădulescu-Zoner, aflat în grevă 
parlamentară pentru urgentarea votării Colegiului CNSAS. Totodată, Alianţa Civică a făcut 
demersuri către preşedinţii partidelor din CDR pentru a interveni în vederea includerii 
CNSAS în bugetul anului 2000, astfel încât verificarea candidaţilor să poată funcţiona încă 
înainte de alegeri. 

11 martie: Aniversarea unui deceniu de la lansarea Proclamaţiei de la Timişoara. 
O delegaţie a Alianţei Civice participă la toate momentele jubiliare organizate la Timişoara. 
Premiul „Speranţa” pe anul 2000 este decernat Anei Blandiana, preşedinta Alianţei Civice. 

31 martie: La Bucureşti, Daniel Vighi, unul din autorii Proclamaţiei de la Timişoara, 
vorbeşte în faţa adolescenţilor din grupurile „Civis” despre naşterea şi semnificaţia acestui 
document care a relansat, cu zece ani în urmă, idealurile revoluţiei române. 

în cursul lunii martie: lansări de cărţi editate de Fundaţia Academia Civică, la 
Târgul de Carte de la Leipzig. Televiziunea „Arte” şi televiziunea olandeză „Hilversun” 
pregătesc filme despre Memorialul Sighet. 

17 aprilie: După şedinţa în care parlamentarii şi-au votat majorarea salariilor, 
pentru ca ulterior liderii de partide să declare că nu exista această intenţie, Alianţa Civică a 
cerut reluarea nominală a votului. Totodată A.C. a revenit asupra solicitării mai vechi de a 
se legifera un raport decent între salariile cadrelor de conducere şi salariile medii (minime) 
acolo unde retribuirea se face din banii publici, inclusiv în regiile de stat. 

26 aprilie: În vederea alegerilor din Congresul al VI-lea, candidaţii pentru Consiliul 
Naţional al Alianţei Civice semnează în faţa notarului o declaraţie că nu au colaborat cu 
fosta Securitate. 

6-7 mai: Congresul al VI-lea al AC 
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I.2. Membrii fondatori ai Alianţei Civice 
 
 

La data de 7 noiembrie 1990, în cotidianul România liberă a fost anunţată înfiinţarea 
Alianţei Civice de către „mai multe grupări ale societăţii civile: Asociaţia 15 noiembrie 
Braşov, Solidaritatea Universitară, Societatea Timişoara, Grupul pentru Dialog Social, 
Societatea Agora Iaşi, Grupul Independent pentru Democraţie, Asociaţia Prodemocraţia, 
şi mai mulţi semnatari, ca reprezentanţi ai acestor grupări, ori cu titlu personal”, a căror 
listă în ordine alfabetică este reprodusă mai jos. Cu aceeaşi ocazie a fost publicată şi 
Declaraţia de principii a AC. 
 
Constantin Abăluţă (scriitor), Gabriela Adameşteanu (scriitor), Florenţa Albu (scriitor), 
Gabriel Andreescu (fizician), Dinu Antonescu (medic), Liviu Antonesei (scriitor), Andrei 
Apostol (muncitor), Vartan Arachelian (redactor), Vasile Anghel (strungar, Braşov), Cornel 
Daniel Ardeleanu (mecanic de aviaţie, Turbomecanica), Vasile Anghelache (tehnician, 
Braşov), Valeriu Baldovin, Cezar Baltag (scriitor), Petre Mihai Băcanu (ziarist), Paul 
Becheanu, Isidor Berbecaru (preot), Horia Bernea (pictor), Adriana Bittel (scriitor), Mircea 
Bârsan (medic), Victor Bârsan (fizician), Ana Blandiana (scriitor), Gheorghe Boldur 
Lăţescu (prof. dr.), Eugen Borcoci (conf. dr. ing.), Mircea Borcos (dr. cerc.), Paul 
Bortnovschi (scenograf), Ion Bruckner (decan I.M.F.), Mihai Buculei (sculptor), Răzvan 
Bucuroiu (profesor), Luchian Buligescu (prof. dr.), Octavian Buracu (medic), Cătălina 
Buzoianu (regizor), Adina Cezar (coregraf), Corneliu Cezar (compozitor), Constantin 
Chiticaru, Livius Ciocîrlie (conf. dr.), Barbu Cioculescu (publicist), Ilieş Cîmpeanu (as. 
univ.), Magda Cîrneci (critic artă), Denisa Comănescu (scriitor), Gheorghe Constantin 
(prof. dr.), Ion Constantin (prof. dr.), Mihail Constantineanu (medic), Emil Constantinescu 
(conf. dr. prorector Univ. Buc.), Nae Constantinescu (medic), Iulian Cornăţeanu (inginer), 
Doina Cornea (prof.), Ion Coste (conf. dr. prodecan Fac. Agron.), Cornelia Costinescu 
Ionescu, Valentin Cotarţa (ing.), Alexandru Crăciun (muncitor), Petru Creţia (filolog), 
Eugen Cuteanu (conf. dr.), Dan Daianu (dr. prodecan fac. Elth.), Petre Radu Damian 
(medic), Aurel Demian (conf. dr. ing.), Vasile Deaconescu (ziarist), Mircea Diaconu 
(actor), Eugen Dichiseanu (redactor), Gabriel Dimisianu (scriitor), Georgeta Dimisianu 
(redactor), Alexandru Dobrescu (scriitor), Ştefan Augustin Doinaş (scriitor), Vasile 
Dorobanţu (conf. dr.), Mihai Dragomirescu (prof. dr. rector), Vivi Drăgan (cineast), Paul 
Drogeanu (etnolog), Constantin Ticu Dumitrecu (preş. Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici 
din România), Cristinel Dumitrescu (inginer), Mircea Dumitrescu (grafician), Sorin 
Dumitrescu (pictor), Smaranda Enache (profesor), Radu Enescu (scriitor), Tomniţa 
Florescu (arhitect), Alexei Florescu (psiholog), Virgil Feier (prof. dr. medic), Rodion 
Galeriu (medic), Paul Gheorghe (inginer), Petru Gheorghiu (arhitect), Mihai Gheorghiu 
(inginer), Dan Gherghiceanu (medic chirurg), Mihai Giugariu (scriitor), Petre Gladcov 
(conf. dr. inginer), Mircea Gociman (preş. fund. „N. Stănescu"), Vasile Gogea (ziarist), 
Vasile Gorduz (sculptor prof. univ.), Mircea Gotan (prof. dr. decan agron.), Nicoleta Grecu 
(profesor), Dan Grigore (prof. muzicolog), Stere Gulea (cineast), Doina Hasneş-Ciurdariu, 
Bedros Horasangian (scriitor), Florin Iaru (scriitor), Sorin Ilieşiu (cineast), Petru Ilieşu 
(scriitor), Dumitru Iuga (tehn.), Peter Katerina, Sorin Lăzărescu (econ.), Ihor Lemniş 
(economist), Eugen Leahu (student), Gabriel Liiceanu (scriitor), Maria Luca, Sava Luca, 
Cezar Macarie (medic), Nicolae Manolescu (prof. dr. dir. „România literară”), Mariana 
Marin (scriitor), Angela Marinescu (scriitor), Mihai Mănescu (artist plastic), Ion Mănucu 
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(inginer), Florin Gabriel Mărculescu (ziarist), Sorin Mărculescu (scriitor), Gheorghe 
Măruţă (constr.), Radu Michăescu (cerc. şt.), Marina Mihai (conf. dr. ing.), Mircea Mihăieş 
(scriitor, red. şef „Orizont"), Mariana Mihuţ (actor), Ion Mircea (scriitor, red. şef 
„Transilvania"), Remus Mistreanu (inginer), Horia Moculescu (compozitor), Petru 
Moldovan (ziarist), Ioan T. Morar (ziarist), Cornel Moraru (scriitor, red. şef „Vatra"), 
Mihnea Moroianu (conf. dr.), Adrian Moruzi (cercetător), Marian Munteanu (student), 
Vladimir Munteanu (arhitect), Horia Murgu (prof.), Ioan Muşcutar (prof. dr.), Silvia 
Mustăciosu (student), Vera Maria Neagu (ziarist), Caius Muţiu, Octavian Nemescu 
(compozitor), Dragoş Nicolescu (medic), Ştefan Niculescu (compozitor), Nicolae Noica 
(conf. univ.), Alexandru Paleologu (scriitor), Octavian Paler (scriitor), Păun Ion Otiman 
(prof. dr. rector Univ. St. Agric), Alexandru Pesamosca (medic), Adrian Petraica (mecanic 
de aviaţie, Turbomecanica), Zoe Petre (prof. dr. decan. Fac. Istorie), Teodora Petrilă 
(medic), Lucian Pintilie (regizor), Dragoş PîsIaru (actor), Maria Anca Poliac (econ.), 
Cornel Pop (cerc.), Georgeta Pop (istoric), Ioan Pop, Constantin Popa (prof. dr.), Mariana 
Popa (conf. dr.), Octavian Popa (prof. dr.), Alexandru Popescu, Liliana Popescu (lect. 
univ.), Pompiliu Popescu (prof. univ., rector I.M.F.), Alexandru Popovici (prof. dr. ing. 
prorector I.P.G. Ploieşti), Dorin Popovici (conf. dr. ing.), Vasile Popovici (scriitor), Nicolae 
Predescu (profesor), Viorel Prelici (conf. dr.), Nicolae Prelipceanu (scriitor), Ion Purice 
(prof.), Ştefan Radoff (actor), Dan Radu (lector I.P.B.), Nicolae Radu (medic), Silvia Radu 
(sculptor), Şerban Răducanu (inginer), Dan Rădulescu (prof. dr.), Florina Rădulescu 
(student), Ioan Rădulescu (dr. ing.), Constantin Rădoacă (student), Victor Rebenciuc (prof. 
dr., rector Acad. Teatru Film Buc.), Cornel Regman (scriitor), Toma Roman (scriitor), 
George Roncea (student), Ioan Roşca (matematician), Mirela Roznoveanu (ziarist), 
Romulus Rusan (scriitor), Ioan Savu, Mircea Sevaciuc, Constantin C. Sîrbu (revizor), Liviu 
Sâmbotin (conf. dr.), Mario Smigelschi (arh., decan Inst. Arh.), Ion Socoteanu (medic 
chirurg), Mihai Soroceanu, Mircea Spătaru (sculptor, rector Acad. Arte), Mugur Stănescu, 
Petre Stoica (scriitor), Liviu Ioan Stoiciu (scriitor, red. şef  „Contrapunct"), Ion Stratan 
(poet), Daniel Suceavă (muzicolog), George Şerban (prof.), Tia Şerbănescu (ziarist), Ana 
Şincai (redactor), Mihai Şora (filozof), Elena Ştefoi (scriitor), Stelian Tănase (scriitor, red. 
şef „22”), Tănase Tăvală (dr. ing.), Napoleon Tiron (sculptor, prof. univ.), Eugen Tudoran 
(prof. dr. rector Univ. Tim.), Eugeniu Toma (fizician), Gabriel Tomescu (conf. dr. ing.), 
Eugen Tudose (lăcătuş mecanic, Braşov), Atanasie Truţia (prof. dr. decan Fac. Fizică), 
Nicolae Ţăranu (lect. dr.), Radu Ţeposu (ziarist, red. şef „Cuvîntul”), Anton Uncu 
(publicist), Doina Uricariu (scriltor), Eugen Uricariu (scriitor), Tora Vasilescu (actor), 
Iulian Vasilescu (student), Alexandru Valentin (prof. dr., decan Fac. Filozofie Buc.), Radu 
Vlădea (conf. dr. ing., rector Univ. Tehn.), Daniel Vighi (scriitor), Teodor Vintilescu (dr.), 
Emil Nicolae Vizanti (inginer), Mihai Zamfir (prof. univ.), Florin Zamfirescu (actor, prof. 
univ.), Vladimir Zamfirescu (pictor), Harald Zimmerman (ziarist) 
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I.3. Documente definitorii ale Alianţei Civice  
(de la constituire şi până la Congresul al 6-lea, şi ultimul) 

 
 

DECLARAŢIA DE PRINCIPII 
 
Societatea românească se zbate într-o criză gravă din care nu poate ieşi decât printr-un efort al 
nostru, al tuturor. Alianţa Civică se adresează tuturor celor ce se consideră la fel de răspunzători de 
viitorul României ca şi cei ce se află la putere. 
 
România se găseşte prinsă într-un angrenaj putând duce la catastrofă dacă grupurile, 
personalităţile, persoanele care au dovedit ataşament pentru democraţie şi valorile civilizaţiei 
europene nu întreprind o largă acţiune în cadrul societăţii civile. Viitorul nu depinde decât de 
hotărârea noastră de a ne dedica în întregime redresării naţionale. 
 
Alianţa Civică îşi propune să acţioneze energic pentru sprijinirea procesului de dezvoltare a unei 
societăţi civile, singura în măsură să asigure exercitarea libertăţilor cetăţeneşti.  
 
Alianţa Civică consideră ca factori agravanţi multiplele forme de intoleranţă, mistificare, ură, 
corupţie, egoism, rea-voinţă. 
 
Alianţa Civică militează pentru eradicarea tuturor acestora şi susţine că avem nevoie de adevăr ca 
de pâine. Fără o reînviere grabnică a valorilor morale afirmate în revoluţie, poporul nostru este în 
pericolul de a se scufunda în haos şi barbarie. Suntem conştienţi că protecţia cetăţeanului nu se 
poate realiza decât într-o Românie liberă. Suntem săraci într-o ţară bogată. Singura ieşire o 
reprezintă inserarea economiei româneşti în circuitul mondial, prin trecerea la o economie de piaţă. 
 
Alianţa Civică sprijină o reformă radicală şi realistă, ca singura ieşire din situaţia în care ne aflăm, 
dar şi luarea concomitent a tuturor măsurilor de protecţie socială, mai ales a păturilor sărace şi 
dezavantajate. Susţinem că reforma economiei româneşti nu se poate face decât în strânsă 
legătură cu democratizarea deplină a vieţii politice şi sociale. 
 
Ne pronunţăm pentru o constituţie care să garanteze toate libertăţile din democraţiile tradiţionale.  
 
Respectul pluralismului, al dreptului de asociere, asigurarea drepturilor omului, libertatea presei 
sunt  valori în afara cărora societatea civilă şi statul de drept nu pot exista. 
 
Alianţa Civică respinge orice formă de cenzură şi de limitare a libertăţii de expresie a cetăţenilor. 
 
Alianţa Civică afirmă că numai o informare corectă, completă şi la timp poate feri societatea de 
abuzuri şi de încălcări ale regulilor democraţiei şi duce la formarea unui cetăţean implicat conştient 
în viaţa politică şi socială. 
 
Alianţa Civică susţine dreptul fiecărui cetăţean de a avea acces la sursele de informare, precum şi 
la documentele administraţiei locale şi centrale, ca în toate societăţile civilizate. Astfel, alegătorul îşi 
va putea exercita controlul permanent asupra Puterii pe care el însuşi a delegat-o să-i apere 
interesele. 
 
Alianţa Civică apără fără rezerve valorile europene, cărora prin origine, mentalitate şi tradiţie  le 
aparţinem. 
 
Românii trăiesc astăzi pe toate continentele. Fie ca unirea tuturor eforturilor noastre să asigure 
patriei un viitor! 
 
Alianţa Civică susţine că este nevoie mai mult ca oricând de acţiuni energice şi largi de protecţie a 
cetăţeanului. În acest cadru, Alianţa Civică apără revendicările muncitorilor pentru bunăstare, 
pentru o viaţă mai demnă şi în deplină libertate, pentru drepturile izvorâte din munca lor. 
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Alianţa Civică militează pentru împroprietărirea cu pământ a ţăranilor. 
 
Alianţa Civică se manifestă împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv ameninţarea cu folosirea 
ei. 
 
Alianţa Civică cheamă Biserica să sprijine eforturile de reînviere a societăţii civile şi să-şi asume 
răspunderile ce-i revin. 
 
Alianţa Civică îi invită pe cetăţeni să adere la declaraţia noastră şi să-i aducă îmbunătăţiri. 
  
NU PUTEM REUŞI DECÂT ÎMPREUNĂ  ! 
  
Bucureşti, 6 noiembrie 1990. 
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DECLARAŢIA DE RECONCILIERE NAŢIONALĂ 

  
Dintre gravele şi multiplele prejudicii aduse societăţii româneşti de cele patru decenii de 

comunism, degradarea morală se reflectă, prin implicaţii şi consecinţe, în toate domeniile 
existenţiale. 
            Această degradare îmbracă multiple forme (pasivitatea, atitudinea faţă de muncă, conştiinţa 
civică deficitară), dar cea mai acută şi actuală dintre ele este dezbinarea, care porneşte de la 
categorii sociale şi ajunge uneori până la nucleul intim, familial. 
            Alianţa Civică, pornind de la scopul său iniţial, care este constituirea societăţii civile în 
România, consideră că necesitatea primordială, în actuala conjunctură, este coordonarea tuturor 
forţelor active ale ţării pentru realizarea reconcilierii naţionale. De această reconciliere au nevoie, în 
primul rând, cei care au suferit direct nedreptăţile comuniste, dar nu într-o mai mică măsură cei care 
se simt încărcaţi de o culpabilitate difuză, datorită regulilor strâmbe de existenţă a întregii societăţi, 
în cadrul cărora au funcţionat şi la funcţionarea cărora, prin supunere, au contribuit. Iată de ce 
socotim că e  necesară  o mai clară delimitare a răspunderilor. 
            Într-adevăr, dacă sub aspect juridic problema este clarificată, în sensul că nimeni nu poate fi 
tras la răspundere pentru funcţia pe care a exercitat-o, ci doar pentru faptele pe care individual le-a 
comis -  în măsura în care acestea cad sub incidenţa legii - nu la fel stau lucrurile sub aspectul 
răspunderii morale. Dat fiind că apartenenţa la fostul partid comunist nu mai era de mult o chestiune 
politică, ci, adesea, o condiţie pentru minima realizare profesională sau poate chiar pentru 
asigurarea supravieţuirii, blamarea întregii mase a membrilor de partid ar fi nu numai o greşeală, ci 
şi o nedreptate. Aici se simte nevoia unei delimitări clare a celor aproape patru milioane de membri 
ai fostului partid comunist de tagma tuturor celor ce, aflându-se în vârful piramidei de partid şi de 
stat, au contribuit direct la dezastrul naţional. O bună perioadă de timp, aceştia din urmă nu trebuie 
să poată avea acces la competiţia politică, la funcţiile de conducere şi decizie în stat, nu numai 
pentru a condiţiona astfel ţinuta morală a viitoarei clase politice, ci şi pentru a împiedica mentalităţile 
să treacă dintr-un sistem în altul. 
Având în vedere deosebita importanţă a climatului social-politic din ţara noastră, Alianţa Civică 
cheamă toate formaţiunile politice reprezentate în Parlamentul României, ca şi toate organizaţiile 
politice neparlamentare, să adere la următoarele principii: 
            1. Orice luare de poziţie publică, referitoare la o persoană, trebuie să aibă în vedere exclusiv 
faptele şi activitatea concretă a acesteia. Se consideră lipsită de etică blamarea pe baza unor 
incriminări generalizatoare, cum ar fi apartenenţa la fostul PCR şi la structurile organizatorice 
inferioare ale acestuia sau deţinerea unor funcţii pe linie de stat. 
            2. Până în anul 2000, nu pot fi promovate în funcţii de conducere sau de decizie ale statului 
următoarele persoane: 
a)       foştii membri ai CC al PCR; 
b)      fostele cadre ale Securităţii; 
c)    foştii activişti, care - renunţând la propria profesiune - au fost retribuiţi de către Partidul 
Comunist pentru activitatea politico-ideologică depusă în aparatul de partid. 
            În felul acesta, printr-un efort comun, vom reuşi - pe cât este omeneşte posibil - să limpezim 
atmosfera de derută morală a acestui sfârşit de orânduire şi de mileniu, împiedicând pătrunderea în 
viitor a tarelor vechii lumi şi pledând pentru o adevărată reconciliere naţională. Viitoarele generaţii 
ale poporului român vor putea astfel să înveţe nu numai din jertfa celor care au avut curaj, ci şi din 
suferinţele celor care au fost împiedicaţi să-l aibă. 
  
Bucureşti, 13 martie 1991 
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CARTA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE 
  

        Preambul 
              

Art. 1. 
(1) Legile constituţionale, celelalte legi, precum şi celelalte reglementări legale, 

interpretarea şi aplicarea lor trebuie să fie conforme Cartei Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale. 
(2) Drepturile şi libertăţile fundamentale care figurează în prezenta Cartă sunt protejate de 

către Secţia pentru Controlul Respectării Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale, care va fi stabilită 
prin Constituţie, în cadrul Curţii Supreme de Justiţie. Organizarea şi funcţionarea Secţiei pentru 
Controlul Respectării Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale se vor stabili prin Legea Organică a 
Curţii Supreme de Justiţie. 
  
        Principii 
  

Art. 2. 
(1) Toţi oamenii sunt liberi şi egali în drepturile, libertăţile şi îndatoririle lor, fără nici o 

deosebire de sex, rasă, culoare a pielii, religie, opinie, origine etnică, origine socială, avere sau 
apartenenţă la o minoritate naţională. 

(2) Nimeni nu poate fi obligat să-şi declare convingerile politice, religioase ori de altă 
natură. 
            (3) Orice persoană este liberă să-şi aleagă sau să-şi proclame naţionalitatea. 
            (4) Este interzisă orice măsură menită să lipsească o persoană de identitatea sa naţională. 
  

Art. 3. Membrii minorităţilor naţionale sau etnice au dreptul: 
            a) să-şi păstreze şi să-şi dezvolte împreună cultura proprie; 
            b) să difuzeze şi să primească informaţii în limba maternă; 
            c) să se constituie în asociaţii cu caracter naţional sau etnic; 

d) să-şi înfăptuiască educaţia în limba maternă; 
e) să folosească limba maternă în raporturile oficiale; 

            f) să participe la rezolvarea problemelor privitoare la minorităţile cărora le aparţin. 
  
            Art. 4. 
            (1) Statul român este un stat de drept, democratic, întemeiat pe respectarea legii în litera şi 
spiritul ei, pe separarea puterilor legislativă, executivă şi judecătorească, pe pluralismul politic şi 
îndeosebi pe dreptul la existenţa mai multor partide politice, pe libertatea şi egalitatea deplină a 
tuturor cetăţenilor. 
            (2) Orice persoană este îndreptăţită să facă ceea ce legea nu interzice şi nu poate fi 
constrânsă să desfăşoare activităţi la care nu este obligată prin legi conforme Constituţiei. 
            (3) Nici o doctrină politică şi nici o religie nu pot revendica sau dobândi o poziţie dominantă 
sau privilegiată în .stat 
            (4) Cultele religioase se administrează în mod autonom şi pot constitui ordine religioase şi 
alte instituţii ecleziastice în totală independenţă faţă de stat. 
            (5) Sunt interzise organizaţiile de orice fel care prin ideologia sau acţiunile lor tind, făţiş sau 
într-ascuns, să instaureze puterea politică a unui partid unic sau un stat de tip totalitar. 
  
            Art. 5. 

(1) Drepturile şi libertăţile fundamentale nu pot fi suprimate sau restrânse prin nici un fel de 
norme. 

(2) Tratatele sau acordurile internaţionale, ratificate de România sau la care ea a aderat, 
privind, direct sau indirect, drepturile şi libertăţile fundamentale, se aplică fără restricţii pe teritoriul 
României. 

(3) Normele privind drepturile şi libertăţile fundamentale consacrate de prezenta Cartă se 
interpretează şi se aplică în conformitate cu litera şi spiritul Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului, cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, cu tratatele şi acordurile internaţionale 
asupra drepturilor economice şi sociale. 
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Art. 6. 
(1) Oricine are dreptul să opună rezistenţă persoanelor sau grupurilor organizate de orice 

fel care ar încerca să suprime drepturile şi libertăţile fundamentale consacrate prin prezenta Cartă, 
dacă forţele de ordine instituite de Constituţie nu pot sau nu consideră necesar să le apere. 

(2) Nici o măsură coercitivă nu poate fi luată contra unei persoane sub motiv că cere 
recunoaşterea sau realizarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale consacrate de prezenta Cartă. 
  

Art. 7. Toate drepturile şi libertăţile fundamentale consacrate prin prezenta Cartă sunt 
obligatorii pentru puterile legiuitoare, executivă şi judecătorească, în întreaga activitate a acestora. 
  
        Drepturile civile şi politice 
  

Art. 8. 
(1) Fiinţa umană este valoarea supremă. Statul este obligat să ocrotească şi să contribuie 

la dezvoltarea personalităţii umane. 
(2) Orice persoană are dreptul de a i se recunoaşte capacitatea juridică. 
(3) Orice persoană are dreptul la viaţă şi la asigurarea integrităţii fizice şi morale. Viaţa 

umană se cuvine ocrotită chiar înainte de momentul naşterii. 
(4) Pedeapsa cu moartea este abolită, cu excepţia cazurilor prevăzute de legile marţiale în 

timp de război. 
  

Art. 9. 
(1) Oricine are dreptul la libertate şi la siguranţa persoanei. Nimeni nu poate fi reţinut sau 

arestat decât dacă: 
a) a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni; 
b) reţinerea sau arestarea este necesară în interesul unei cercetări bazate pe indicii 

temeinice privind săvârşirea unei infracţiuni. Reţinerea sau arestarea nu poate fi dispusă decât de 
judecătorul competent, în baza unui mandat scris şi motivat în fapt şi în drept, emis în condiţiile 
prevăzute de lege şi după ce persoana a fost interogată şi i s-a comunicat într-un mod inteligibil 
pentru ea temeiurile privării de libertate, precum şi dreptul de a fi asistată de un apărător ales sau 
numit din oficiu în condiţiile legii. În termen de 24 de ore, persoana reţinută sau arestată trebuie 
adusă în faţa judecătorului sau instanţei judecătoreşti competente, care va statua în următoarele 24 
de ore asupra legalităţii, temeiniciei şi necesităţii de a se menţine măsura reţinerii sau arestării. 

(2) În tot cursul procesului, persoana reţinută sau arestată se poate adresa organului de 
urmărire penală sau instanţei judecătoreşti competente pentru a cere revocarea, cu sau fără 
cauţiune, conform legii, a măsurii pe care o consideră ilegală. 

(3) Persoana supusă unei măsuri privative sau restrictive de libertate ilegale are dreptul de 
a cere în justiţie repararea pagubei suferite. 

(4) Despre măsura reţinerii sau arestării va fi înştiinţată, în termen de 24 de ore, persoana 
indicată de cel reţinut sau arestat ori rudele apropiate. 

(5)     O persoană nu poate fi internată, fără consimţământul ei, într-o 
instituţie medicală pentru tratament decât în condiţiile stabilite de lege şi în temeiul unei măsuri 
judecătoreşti dispuse în termen de 48 de ore din momentul sesizării făcute de organul medical 
competent. În cazuri temeinic justificate din punct de vedere medical, instanţa judecătorească poate 
amâna pronunţarea hotărârii sale pentru un termen de maximum 30 de zile, calculat de la aceeaşi 
sesizare. 
  

Art. 10. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie. Oricine 
are libertatea de a-şi manifesta şi de a-şi practica în mod individual sau colectiv religia, precum şi 
de a o schimba. Nici un fel de restricţii nu pot fi impuse în această privinţă, decât în cazurile şi în 
condiţiile prevăzute de lege, într-o societate democratică. 
  

Art. 11. 
(1) Orice persoană are dreptul să-şi exprime şi să-şi răspândească în mod liber, individual 

sau colectiv şi prin orice mijloace de comunicare opiniile, ideile şi convingerile. Cenzura sub orice 
formă este interzisă. 
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(2) Libertatea de exprimare cuprinde şi dreptul de a primi, fără îngrădiri şi indiferent de 
frontiere, date şi informaţii din partea autorităţilor publice. 

(3) Libertatea de exprimare şi dreptul de a primi date şi informaţii pot fi restrânse numai în 
cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de lege, într-o societate democratică. 
  

Art. 12. Domiciliul este inviolabil. Pătrunderea în domiciliul unei persoane, fără 
consimţământul acesteia, este admisă numai în baza unei dispoziţii scrise şi motivate, în fapt şi în 
drept, emise de un organ judiciar competent, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege şi numai 
dacă este necesară, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, apărarea ordinii 
publice, preîntâmpinarea unei infracţiuni, ocrotirea vieţii, a integrităţii corporale şi a sănătăţii publice 
ori individuale şi a libertăţilor fundamentale. 
  

Art. 13. 
(1) Orice persoană are dreptul de a-şi alege în mod liber domiciliul şi reşedinţa, de a se 

deplasa în cuprinsul ţării, de a ieşi din ţară sau de a reveni oricând, în conformitate cu legile în 
vigoare, care însă nu pot contraveni drepturilor şi libertăţilor fundamentale consacrate de prezenta 
Cartă. 

(2) Nici un cetăţean  român nu poate fi constrâns să-şi părăsească ţara. Cetăţenii străini nu 
pot fi expulzaţi din România decât în cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de lege. 

  
Art. 14. 

            (1) Intimitatea vieţii particulare şi familiale precum şi secretul corespondenţei şi al 
comunicărilor de orice fel sunt garantate prin lege. Măsurile care se abat de la acest principiu 
trebuie să fie expres prevăzute de lege şi să fie decise numai de organele judiciare competente. 
            (2) Este interzisă culegerea sub orice formă de date sau informaţii cu privire la persoane şi 
la familiile lor, în afară de cazurile în care o atare acţiune este necesară, într-o societate 
democratică, pentru descoperirea, în condiţiile prevăzute de lege, a unor infracţiuni. 
  

Art. 15. Drepturile personalităţii sunt ocrotite de lege. Dintre aceste drepturi fac parte: 
dreptul la nume, dreptul la onoare, dreptul la reputaţie, dreptul la intimitate şi la libertatea vieţii 
particulare, dreptul moral de autor, dreptul moral de inventator, dreptul asupra imaginii proprii. 
Enumerarea acestor drepturi este nelimitativă. 
  
            Art. 16. Orice autor de opere literare, artistice sau ştiinţifice, ori de descoperiri ştiinţifice sau 
tehnice are dreptul la ocrotirea intereselor sale morale şi materiale. 
  
            Art. 17. 
            (1) Orice persoană are dreptul la proprietate particulară şi la moştenire. Atributele dreptului 
de proprietate sunt aceleaşi pentru toate persoanele fizice şi juridice, în afară de cazurile în care 
legea dispune altfel, fără a încălca însă drepturile şi libertăţile fundamentale consacrate de Cartă. 
            (2) Categoriile de bunuri excluse din circuitul civil sau care pot face obiectul numai al 
anumitor persoane trebuie prevăzute de constituţie. Excluderea sau limitarea dreptului de 
proprietate pentru cetăţenii străini sau pentru cetăţenii români care nu au domiciliul sau reşedinţa în 
România trebuie prevăzute de Constituţie. 
            (3) Exercitarea dreptului de proprietate nu poate vătăma drepturile altor persoane, interesele 
publice recunoscute prin lege, mediul înconjurător, sănătatea publică sau individuală. 
            (4) Exproprierea unor bunuri se poate face numai prin lege, numai pentru cauze de utilitate 
publică şi numai după o justă şi prealabilă despăgubire, stabilite de comun acord cu proprietarul 
expropriat sau, în caz de neînţelegere, pe calea justiţiei. 
  
            Art. 18. Taxele şi impozitele nu pot fi stabilite decât prin lege. 
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        Drepturile economice, sociale şi culturale 
  

Art. 19. 
(1) Orice persoană are dreptul să-şi aleagă în mod liber pregătirea profesională, profesia şi 

locul de muncă. Condiţiile şi limitările în exercitarea anumitor profesii pot fi stabilite, în cazuri 
excepţionale, numai prin lege. 
            (2) Statul are obligaţia să stabilească salariul minim pe economie, ajutorul de şomaj, 
măsurile de protecţie, securitatea şi igiena muncii, regulile specifice de ocrotire a muncii femeilor, 
tinerilor şi persoanelor handicapate, precum şi sistemul de pensii şi asigurări sociale. 
            (3) Toţi salariaţii au dreptul la odihnă, timp liber, concedii periodice plătite şi la remunerarea 
zilelor de sărbătoare. 
            (4) Durata maximă a zilei de muncă este de 8 ore, iar a săptămânii de lucru de 5 zile, cu 
excepţia cazurilor când prin contracte se convine altfel. 
            (5) Munca forţată este interzisă. 
  
            Art. 20. 

(1) Oricine are dreptul să se asocieze în mod liber cu alte persoane în scopul ocrotirii 
intereselor sale sociale şi economice. 
            (2) Sindicatele şi grupările profesionale sunt independente faţă de stat şi de partidele 
politice. 
            (3) Limitarea numărului sindicatelor şi tratamentul preferenţial acordat unui sindicat dintr-o 
unitate ori o ramură a economiei sunt interzise. 
            (4) Înfiinţarea şi funcţionarea sindicatelor nu pot fi supuse decât limitelor legale care 
constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale altora. 
            (5) Dreptul la grevă este garantat în condiţiile stabilite de lege. 
  

Art. 21. Toţi salariaţii au dreptul la o remunerare nediscriminatorie pentru o muncă de 
valoare egală şi de natură să le asigure un nivel de viaţă civilizat pentru ei şi familiile lor; îndeosebi, 
femeile trebuie să se bucure de condiţii nediscriminatorii, de muncă şi remunerare. 
            

Art. 22. 
(1) Orice persoană are dreptul la protecţia sănătăţii. 

            (2) Statul are obligaţia să înfiinţeze şi să organizeze servicii de consultaţii şi educaţie în 
scopul îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei. 
            (3) Toţi cetăţenii au dreptul, sub forma unei asigurări publice, la asistenţă şi îngrijire 
medicală gratuită, în condiţiile prevăzute de lege. 
            

Art. 23. 
            (1) Dreptul la educaţie este garantat fiecărui cetăţean, în conformitate cu exigenţele unei 
societăţi democratice. 
            (2) Persoanele particulare, organizaţiile sau asociaţiile cu caracter privat, inclusiv 
confesional, pot organiza, în condiţiile prevăzute de lege, instituţii de învăţământ. 
            (3) Conţinutul învăţământului, în ansamblul lui, nu poate fi structurat în funcţie de orientările 
unor doctrine politice, ideologice, filosofice, religioase sau naţionaliste. 
            (4) Criteriile de ordin etnic nu pot condiţiona accesul la învăţământ. 
            (5) Statul garantează prin lege autonomia universitară. 
            (6) Integrarea şcolară şi profesională a persoanelor handicapate este favorizată prin servicii 
adecvat instituite. 
            
            Art. 24. Orice cetăţean are drept de acces la patrimoniul cultural şi de a participa la viaţa 
culturală. 
  
            Art. 25. 
            (1) Orice persoană are dreptul să trăiască într-un mediu de viaţă favorabil. 
            (2) Orice cetăţean are dreptul să obţină în mod periodic informaţii concrete asupra mediului 
ecologic în care trăieşte şi asupra resurselor naturale. 
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        Protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
  
            Art. 26 
            (1) Dreptul la petiţie este garantat: oricine are dreptul să adreseze, în numele său propriu 
sau în grup, organelor de stat şi organelor autonome ale administraţiei locale, cereri, propuneri sau 
plângeri privind chestiuni de interes public sau comun. 
            (2) Dreptul de petiţionare nu poate fi folosit în cazuri care interferează cu independenţa 
Justiţiei. 
            (3) Dreptul de petiţionare nu poate fi folosit în scopul de a incita la violarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale garantate de Cartă. 
  
            Art. 27. 
            (1) Orice persoană are dreptul de a se adresa Justiţiei, în condiţiile prevăzute de lege, în 
scopul recunoaşterii apărării şi realizării în mod echitabil şi într-un răstimp rezonabil a drepturilor 
sale. Justiţia se înfăptuieşte prin organele jurisdicţionale, instituite de lege, independente şi 
imparţiale, cu respectarea în faţa lor a egalităţii tuturor părţilor prin dezbateri contradictorii, publice 
şi desfăşurate într-o limbă cunoscută de toate părţile. Când un justiţiabil nu cunoaşte limba în care 
au loc dezbaterile sau nu o cunoaşte suficient, este obligatorie asigurarea unui interpret. Judecata 
în şedinţă secretă este admisă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege într-o societate 
democratică.  
            (2) Elementele probatorii procurate prin încălcarea principiilor enunţate mai sus nu au forţa 
doveditoare în proces. 
            (3) Înfiinţarea de tribunale excepţionale este interzisă. 
            (4) Actele de drept administrativ pot fi atacate în justiţie de persoanele vătămate moral şi 
material în drepturile şi interesele lor legitime prin aceste acte sau prin refuzul nejustificat al unei 
autorităţi administrative de a rezolva un drept recunoscut prin lege; instanţele sesizate pot să 
anuleze actele administrative ilegale şi să hotărască reparaţii materiale ori morale pentru prejudiciile 
suferite de reclamant. 
            (5) Actele de drept administrativ care vatămă drepturile şi libertăţile fundamentale 
consacrate prin prezenta Cartă nu pot fi excluse din competenţa justiţiei. 
            (6) Prejudiciile materiale şi morale cauzate printr-o hotărîre judecătorească nedreaptă sau 
prin una de drept administrativ îi îndrituiesc pe cei vătămaţi să obţină despăgubiri materiale şi 
morale adecvate. 
  
            Art. 28. 
            (1) Infracţiunile şi sancţiunile corespunzătoare lor pot fi stabilite numai prin lege. 
            (2) Vinovăţia penală va fi stabilită numai de tribunalul competent, conform legii. 
            (3) Orice persoană învinuită de săvârşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată, până 
la proba contrară. Această probă trebuie administrată de către acuzare în cadrul unui proces public, 
cu asigurarea tuturor garanţiilor prevăzute de dreptul procesual penal intern, precum şi de 
documentele internaţionale în materie, inclusiv de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 
            (4) Vinovăţia penală nu poate fi decât individuală. Orice formă de răspundere penală 
colectivă este interzisă. 
            (5) Orice persoană învinuită de săvârşirea unei infracţiuni are dreptul: 

a) să fie informată de îndată, amănunţit şi într-un mod inteligibil pentru ea, despre natura şi 
motivele învinuirii ce i se aduce; 

b)      să i se comunice de către organul de urmărire penală şi de către 
 instanţa judecătorească dreptul de a refuza să facă declaraţii împotriva sa ori de a se recunoaşte 
vinovată, învederându-i-se însă interesul de a da personal explicaţii asupra faptei imputate, precum 
şi consecinţele eventuale ale refuzului de a da declaraţii. 
            c) să i se înlesnească procurarea şi administrarea tuturor probelor în apărare şi să i se 
asigure în acest scop timpul necesar; 
            d) să i se dea posibilitatea de a se apăra personal sau cu concursul unui apărător ales, iar 
în cazul în care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru a-şi angaja un apărător, iar 
legea ori înfăptuirea justiţiei o impun, să i se asigure asistenţa juridică gratuită; 
            e) să i se asigure în tot timpul procesului comunicarea liberă cu apărătorul său; 

30 
 



            f) să nu facă declaraţii contra soţului sau soţiei, copiilor sau rudelor; 
            g) să i se pună la dispoziţie înainte de începerea judecăţii, cât timp este necesar, dosarul 
cauzei pentru a-l putea studia personal şi prin apărătorul său; 
            h) orice persoană condamnată penal are dreptul de a se adresa instanţei judecătoreşti 
competente să verifice legalitatea şi temeinicia hotărârii de condamnare. 
            (6) Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit pentru aceeaşi faptă penală, chiar sub o altă 
calificare, faptă pentru care a fost anterior judecată definitiv. 
            (7) Nici o persoană nu poate fi urmărită sau condamnată pentru o faptă care, în momentul 
când a fost săvârşită, nu era prevăzută de legea penală. De asemeni, nimeni nu poate fi supus unei 
pedepse mai aspre decât aceea aplicabilă în momentul săvârşirii faptei. 
            (8) O lege penală poate fi aplicată retroactiv numai dacă este mai favorabilă inculpatului. 
            (9) Dispoziţiile sus-menţionate nu pot împiedica judecarea şi sancţionarea unei persoane 
vinovate de săvârşirea unei infracţiuni care, în momentul comiterii ei, constituie faptă penală potrivit 
principiilor generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate. 
            (10) Răspunderea pentru infracţiunile contra păcii şi omenirii este imprescriptibilă. 
  
            Art. 29. 

(1) Orice persoană se poate adresa instanţelor judecătoreşti de drept comun pentru 
apărarea şi realizarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale încălcate. Cauzele având un atare 
obiect se judecă de urgenţă, în termen de cel mult 2 luni de la sesizarea instanţei. După epuizarea 
tuturor căilor de atac de drept comun, persoana nemulţumită de soluţia pronunţată se poate adresa 
în termen de cel mult 30 de zile de când a luat cunoştinţă de această soluţie, Secţiei pentru 
Controlul Respectării Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale. Această ultimă instanţă se va 
pronunţa în termen de cel mult 2 luni. 
            (2) Orice persoană se poate adresa în primă instanţă Curţii de Apel Bucureşti, cu drept de 
recurs la Secţia pentru Controlul Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale din cadrul Curţii Supreme 
de Justiţie, pentru a cere desfiinţarea organizaţiilor prevăzute la Art. 4, al. 5). 
            (3) În cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, persoana fizică lezată are 
calitatea de subiect de drept internaţional, putându-se adresa, pentru apărarea acestor drepturi şi 
libertăţi, după epuizarea căilor de atac prevăzute de dreptul intern, organelor jurisdicţionale 
internaţionale a căror competenţă a fost acceptată de Statul Român. 
            (4) Normele legale de orice fel existente la data intrării în vigoare a prezentei Carte vor fi 
puse de acord cu Carta până cel mai târziu la 1 ianuarie 1992. După această dată, toate normele 
legale contrare Cartei îşi încetează de drept valabilitatea. 
  
Bucureşti, aprilie 1991 
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APELUL ALIANŢEI CIVICE 
către Biserica Ortodoxă Română 

  
În aceste momente de mari tensiuni sociale şi politice, de rezolvarea cărora depinde nu 

numai viitorul imediat al societăţii româneşti, ci şi destinul generaţiilor viitoare, ne adresăm Bisericii 
Ortodoxe Române, enoriaşilor, preoţilor şi ierarhilor ei, cerându-le să se implice direct în gravele 
probleme de ordin moral, social, confesional, care convulsionează ţara. 
            Azi, mai mult decât oricând, în climatul de ură şi dezbinare organizată, poporul nostru are 
nevoie de toleranţa izvorâtă din iubire şi de înţelegerea izvorâtă din suferinţă a creştinismului, de 
forţa comunitară şi unificatoare a Bisericii; 
            Azi, mai mult decât oricând, după atâtea decenii de umilire şi degradare, de persecuţii şi 
corupţie, Biserica are nevoie de sprijinul, de respectul şi adeziunea celor pe care îi păstoreşte şi în 
fruntea cărora este în măsura în care este alături de ei. 
            Societatea civilă şi comunitatea creştină sunt două sfere care se întrepătrund, 
suprapunându-se în mare măsură, de aceea apostolatul pentru renaşterea spirituală şi religioasă şi 
cel pentru trezirea conştiinţei civice apar ca două feţe ale aceleiaşi încrederi în puterea divină şi în 
forţa morală, care pot triumfa în sufletul omenesc. 
            Facem apel la Biserica Ortodoxă Română să intre - aşa cum a făcut-o în toate marile 
momente ale istoriei noastre - în lupta pentru trezirea spirituală şi redresarea morală a poporului 
român, să se implice în viaţa cetăţii şi, în numele credinţei, speranţei şi iubirii, cele trei virtuţi 
cardinale ale creştinismului, să înfrângă minciunea şi intoleranţa care ne dezbină, mărturisind şi 
propovăduind adevărul care ne face liberi şi înţelegerea aproapelui care ne va purifica. 
            Chemăm slujitorii Bisericii să dea exemplul participării dezinteresate şi misionare la viaţa 
publică şi la asanarea morală a societăţii; 
            Chemăm slujitorii Bisericii să propovăduiască în numele lui Hristos, iubitorul de oameni, 
respectarea drepturilor omului - dintre care primul este dreptul la scânteia divină aprinsă prin 
naştere în fiecare din noi - să ia apărarea celor umiliţi şi dezamăgiţi, celor persecutaţi, nedreptăţiţi, 
minţiţi, înşelaţi, învăţându-i că lumea trebuie să se schimbe, dar că ea nu poate fi schimbată decât 
prin dragoste şi că nu putem fi cu adevărat liberi decât în măsura în care ne supunem lui 
Dumnezeu. 
            În felul acesta, Biserica îşi va face în acelaşi timp datoria faţă de Dumnezeu şi faţă de 
popor, ridicându-se la înălţimea propriei misiuni şi istorii şi făcând să nască în sufletele 
credincioşilor ei lumina stimei şi a încrederii. 
            În felul acesta, luptătoare şi gata de jertfă, cerând mărturisirea înainte de iertarea păcatelor 
şi aşteptând învierea morţilor, pentru ca moartea lor să nu fi fost în zadar, Biserica va fi alături de 
cei însetaţi de dreptate şi de cei prigoniţi pentru adevăr, iar  ei vor fi alături de ea, sub semnul Crucii 
şi al convingerii că nu putem reuşi decât împreună. 
  

Bucureşti, ianuarie 1992 
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APELUL: ADEVĂRUL DESPRE REVOLUŢIE 
  

            În urmă cu trei ani, 1104 oameni (dintre care 958 după 22 decembrie 1989) au fost ucişi în 
plină stradă, în mai multe oraşe ale ţării, pentru că şi-au cerut libertatea. De fiecare dată, la crimă 
au asistat mii şi mii de martori, care au văzut şi au auzit totul. 
            Dacă un singur om ar fi fost omorât în aceleaşi condiţii, poliţia ar fi descoperit de mult 
ucigaşii. Şi totuşi, după trei ani de la această crimă colectivă care marchează începutul unei alte 
istorii, adevărul despre represiune nu este încă cunoscut, deşi instituţiile implicate şi conducătorii lor 
sunt cunoscuţi de toată lumea, ceea ce este de natură să pună sub îndoială însăşi continuarea 
evoluţiei democratice din ţară. 
            În prezent, după adoptarea constituţiei şi a noii legi de organizare judecătorească, 
responsabilitatea directă a instrumentării privind represiunea din decembrie 1989 revine Ministerului 
Public (Procuratura), prin Parchetul General (Procuratura Generală) şi parchetele (procuraturile) 
militare - sub autoritatea directă a Ministerului Justiţiei. 
            Acestea sunt responsabile în faţa ISTORIEI pentru neaflarea adevărului. Dar, cu sau fără 
contribuţia lor, adevărul se va afla oricum. În puterea lor stă numai tergiversarea. Că este aşa, o 
dovedeşte ISTORIA altor asemenea perioade. 
            Dar, cel puţin în egală măsură, relevarea adevărului presupune contribuţia directă a 
Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului de Interne şi a Serviciului Român de Informaţii, care 
deţin datele esenţiale privind factorii implicaţi în represiune, ce trebuie puse îndată la dispoziţia 
anchetei. 
            Pe de altă parte, principiul separaţiei puterilor în stat (care, de altfel, include nu numai 
separarea, ci şi controlul reciproc al puterilor statale) nu poate constitui o justificare pentru lipsa de 
preocupare a Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului faţă de această pată a conştiinţei noastre 
colective, faţă de neaflarea adevărului despre represiunea din decembrie 1989. Nimic nu interzice 
comisiilor parlamentare, Preşedinţiei şi Guvernului ca, fără să se substituie organelor de anchetă ori 
instanţelor judecătoreşti, să favorizeze demersurile acestora, ori, deopotrivă, să semnaleze 
ineficienţa activităţii lor. 
            De asemenea, constituie o îndatorire patriotică a tuturor partidelor politice, precum şi a 
societăţii civile, de a contribui, prin mijloace specifice, la acelaşi scop. Neasumarea acestei 
responsabilităţi ridică întrebarea dacă acel partid sau acea organizaţie ori asociaţie, sau alte 
asemenea componente ale societăţii civile optează cu adevărat pentru democraţie. Şi aici, ISTORIA 
lucrează ireversibil. 
            Iată de ce, pentru ca istoria să nu ne judece în devălmăşie pe toţi şi să nu găsească vinovat 
însuşi poporul român că sângele s-a vărsat în zadar şi că ucigaşii au rămas neştiuţi şi nepedepsiţi, 
ne unim într-o voinţă comună şi cerem autorităţilor mai sus citate să facă gestul minimei decenţe şi 
bunăvoinţe întru descoperirea adevărului din decembrie 1989. 
            Şi dacă ele refuză s-o facă, vom apela la opinia publică internaţională. Şi dacă nici aceasta 
nu va reacţiona, îl vom ruga pe Dumnezeu să dea poporului nostru memoria propriului trecut, dând 
un nume nu numai celor ce au murit nevinovaţi, dar şi vinovaţilor care astăzi trăiesc în libertate, fără 
să se ascundă, fără să se teamă de pedeapsă. 
            Semnăm pentru aflarea adevărului despre revoluţia română şi despre propria noastră 
conştiinţă. 
  
            Bucureşti, 20 decembrie 1992 
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CODUL DE DEONTOLOGIE POLITICĂ 
  

            Opinia publică, presa în particular, ultimele alegeri locale unde s-au prezentat circa 20 % din 
alegători arată o crescută neîncredere a cetăţeanului în viaţa politică. Acest nou fapt, manifestat 
mai ales după alegerile generale din septembrie - octombrie 1992, afectează viaţa noastră în 
totalitate. Nu poate exista o reală democraţie fără voinţa cetăţeanului de a-şi alege reprezentanţii 
care să-i apere interesele. Nu poţi crea o putere politică responsabilă dacă celor care trădează 
aşteptările alegătorilor nu li se retrage sprijinul politic sau nu li se aplică, atunci când este cazul, 
sancţiunile justiţiei. 
            Plecând de la necesitatea absolută de a da o nouă credibilitate vieţii politice, ALIANŢA 
CIVICĂ propune cetăţenilor şi forţelor politice un Cod de deontologie politică. 
            Aducând în dezbaterea publică următoarele principii, care depăşesc elementara cerinţă de 
respectare a democraţiei, Alianţa nu-şi arogă o prioritate morală. Ea nu face decât să amintească 
existenţa unor reguli elementare care leagă între ei membrii societăţii şi care trebuie respectate 
pentru ca mecanismele politice să poată funcţiona. Un astfel de cod se referă la contractul implicit 
dintre membrii unui partid care acceptă să militeze împreună în numele aceluiaşi proiect politic; 
între formaţiuni care au stabilit între ele un protocol de colaborare; şi, cel mai important, contractul 
dintre cetăţeni şi candidatul ales prin votul lor, care are datoria să-şi respecte promisiunile. 
            Anii pe care îi trăim vor determina nu numai viaţa noastră, ci şi viaţa generaţiilor viitoare. 
Evoluţia ţării depinde de oamenii care, în aceste momente de schimbare, conduc în numele 
cetăţenilor şi al intereselor naţionale. Noi toţi suntem responsabili pentru reuşita, sau eşecul nostru, 
de a crea o elită politică aflată la înălţimea momentului istoric prin care trecem. 
            În acest sens, înţelegem ca fiind PRINCIPII GENERALE următoarele: 
            1. Constituie o responsabilitate faţă de cetăţeni susţinerea de către formaţiunile politice a 
respectului statutelor şi a ierarhiei interne. 
            În acest sens, este de dorit găsirea unor explicaţii limpezi şi convingătoare pentru polemicile 
interne, inerente unei formaţiuni vii, ori schimbările de programe şi strategii, de asemenea fireşti 
unei organizaţii care se adaptează. Dar lămuririle asupra acestor evoluţii sunt indispensabile 
păstrării legăturii dintre formaţiuni şi cetăţean, costituind o datorie de fair play faţă de alegător. 
            2. Este necesară asigurarea unei informaţii prompte, cuprinzătoare privind candidaţii pe 
care formaţiunile politice le propun alegătorilor. 
            Propunerea de candidaturi constituie una dintre prerogativele esenţiale ale unei formaţiuni 
politice. Dar nu este de acceptat solicitarea votului pentru candidaţi care nu spun nimic alegătorilor, 
ori refuzul de a da informaţii privind competenţa, caracterul, cariera politică ori alte motivaţii care să-
i permită alegătorului să opteze în cunoştinţă de cauză. 
            3. Se cere deschiderea unor anchete interne în situaţia în care asupra unor membri cu 
funcţii de răspundere ai formaţiunilor politice planează suspiciunea de a fi implicaţi, prin 
responsabilităţile lor, în acţiuni de încălcare a drepturilor omului, de abuz sau de corupţie. 
            Este de aşteptat luarea de poziţie publică şi promptă, faţă de rezultatele anchetei şi 
retragerea suportului politic atunci când suspiciunile se confirmă. 
            Considerăm că promovarea acestor principii va duce la un nou raport între populaţie şi 
formaţiunile politice, indispensabil pentru a da o şansă democraţiei în România. 
  
            Bucureşti, 13 octombrie 1993 
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REFORMA CLASEI POLITICE ŞI A ADMINISTRAŢIEI 

  
Convenţia Democratică din România se angajează în faţa alegătorilor săi să pună capăt 

devierii clasei politice şi transformării acesteia într-o clasă de privilegiaţi fără control, care au uitat 
că îşi datorează poziţiile alegătorilor lor şi că prima lor îndatorire este faţă de interesele acestora. 
Vom crea o clasă de legislatori şi administratori corecţi, harnici, eficienţi şi responsabili, şi toţi cei 
care caută căpătuiala personală în politică vor putea fi eliminaţi fie de către justiţie, la sesizarea 
alegătorilor, fie prin votul direct al acestora. Clasa politică şi administraţia sunt întreţinute din 
impozitele cetăţenilor şi datoria lor este să răspundă printr-o guvernare sau administraţie în slujba 
cetăţeanului. Cetăţeanul trebuie să simtă că pentru banii săi primeşte un serviciu de calitate şi că 
stă în puterea lui să acţioneze împotriva statului ori de câte ori acesta nu-şi face datoria faţă de el. 
            În vederea acestui scop, preconizăm constituirea sau iniţierea în prima sută de zile a 
majorităţii noastre parlamentare a următoarelor măsuri: 

1.       Nu vor mai exista vile şi locuri de odihnă pentru privilegiaţi. Regia 
 Autonomă a Protocolului de Stat va fi desfiinţată. Fostele vile de protocol ale lui Ceauşescu, 
moştenite de actualul regim, vor fi redate comunităţilor locale pentru a fi privatizate şi reintegrate cât 
mai curând circuitului turistic sau muzeal naţional. Privatizarea se va face prin restituire, acolo unde 
proprietarul este cunoscut şi face dovada că poate administra în interesul public obiectivul cu 
pricina, şi vânzare publică de acţiuni în celelalte cazuri. Obiectivele de însemnătate naţională prin 
valoarea lor istorică vor rămâne în patrimoniul public, fiind trecute în gestiunea Ministerului Culturii. 
            2. Legile în vigoare sau regulamentele Senatului şi ale Camerei Deputaţilor vor fi modificate 
astfel încât să se permită realizarea următoarelor obiective: 
            » Nici un senator sau deputat nu este mai presus de lege. Imunitatea juridică a 
parlamentarilor funcţionează doar pe durata sesiunii parlamentare, aşa cum era în Parlamentul de 
altă dată al României. La cererea comisiei juridice, imunitatea va putea fi ridicată cu o majoritate 
simplă de voturi. Scopul ei este de a permite parlamentarilor să fie prezenţi la lucrările 
Parlamentului şi nu de a le acorda vreo protecţie suplimentară faţă de lege, protecţie pe care ceilalţi 
cetăţeni nu o au. Imunitatea nu va fi extinsă asupra rudelor parlamentarilor. 
            » Nici un senator sau deputat nu va avea drepturi băneşti mai mari decât orice cetăţean al 
României. Salariul parlamentarilor nu poate fi mai mare decât dublul salariului mediu pe economie. 
Parlamentarii vor fi retribuiţi special pentru prezenţa la şedinţe şi pentru activitatea desfăşurată în 
comisiile permanente. Nu simplul fapt de a ocupa un scaun în Parlament, ci activitatea 
parlamentară reală va permite parlamentarilor să obţină venituri suplimentare. Pensia se va calcula 
socotind media salariului conform legii pensiilor. 
            » Apartamentele ocupate abuziv vor fi date înapoi. Parlamentul României va achiziţiona un 
bloc de locuinţe de serviciu în care vor fi cazaţi parlamentarii din provincie. Locuinţele nu vor putea 
fi cumpărate de către aceştia şi vor fi cedate odată cu pierderea locului în Parlament. Locuinţele de 
serviciu nominalizate în afacerea “Apartamentul” vor fi restituite primăriilor pentru a fi utilizate în 
serviciul public sau restituite proprietarilor acolo unde acestea au ajuns în proprietatea statului prin 
rechiziţie, confiscare sau alt procedeu abuziv. 
            » Fondurile parlamentare, provenite din impozitele plătite de alegători, nu vor mai fi cheltuite 
pe lux şi protocol. Cheltuielile excesive ale Parlamentului României pentru dezvoltare şi protocol, 
însemnând amenajări pentru recreaţie şi sport, automobile, personal excedentar, vor fi reduse 
drastic. Fondurile vor fi utilizate pentru crearea unui serviciu eficient, modern şi informatizat de 
documentare şi analiză în folosul comisiilor permanente ale Parlamentului şi al creării unui staff 
parlamentar profesionist, compatibil cu exigenţele ţărilor membre ale Uniunii Europene. 
            » Parlamentarii nu vor mai putea amâna legi de interes vital pentru ţară. La începutul 
sesiunii ordinare, Parlamentul va adopta, incluzând propunerile guvernului sau ale societăţii civile, 
un număr de obiective şi legi  care trebuie rezolvate pe parcursul acelei sesiuni. Acest program 
adoptat devine obligatoriu, neîndeplinirea lui în termenul fixat ducând la sancţiuni ale şefilor de 
grupuri parlamentare sau ale altor factori responsabili de întârzieri. 
            » Parlamentarii nu vor mai putea da legi în propriul lor interes. Parlamentarii nu vor avea 
dreptul să facă parte din comisiile de administraţie ale unor întreprinderi de stat sau ale unor 
organizaţii implicate în privatizarea fondurilor de stat, ale societăţilor pe acţiuni private, ale unor 
bănci sau fonduri de investiţii a căror activitate poate cădea sub incidenţa puterii de legiferare a 
Parlamentului din care fac parte. Descoperirea unui conflict de interese în cazul unui parlamentar 
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poate duce la sancţiuni drastice, mergând până la excluderea sa din Parlament. În acest caz, 
partidul căruia îi aparţine va desemna un alt membru pentru a-l înlocui pe parlamentarul eliminat.  
            » Transparenţa parlamentară. Parlamentul României va edita săptămânal un buletin 
informativ care va cuprinde legile votate, discuţiile pe tema lor, prezenţa parlamentarilor la sesiune, 
rezultatele votului şi poziţia exprimată de parlamentari la discuţii sau vot, dacă acesta a fost 
deschis. 
            3. Guvernul, administraţia locală, agenţiile guvernamentale centrale sau locale vor putea fi 
trase la răspundere de către orice cetăţean, în cazul în care nu îşi îndeplinesc sarcinile sau 
abuzează de autoritatea lor. Vor fi activate legal în cât mai scurt timp, cu toate modificările 
constituţionale şi legislative pe care le presupune aceasta, mecanismele juridice prin care simplii 
cetăţeni îşi pot face dreptate în faţa unei administraţii de care nu sunt mulţumiţi. Instituţia numită 
Avocatul Poporului va fi pusă în stare de funcţionare şi va căpăta puteri de investigare şi sesizare a 
justiţiei. Orice cetăţean va putea adresa plângeri acestei instanţe. Pentru chestiuni privind posibile 
încălcări ale Constituţiei prin decizii, norme, hotărâri ale administraţiei sau justiţiei vom propune 
modificarea Constituţiei, astfel încât orice cetăţean să poată sesiza direct Curtea Constituţională. În 
prima sută de zile va fi adoptată legea răspunderii ministeriale.  

4.       Vom crea o clasă de funcţionari corecţi, competenţi, eficienţi şi       
 amabili. În prima sută de zile a majorităţii noastre parlamentare va fi adoptat statutul funcţionarului 
public, care să reglementeze clar atât îndatoririle, cât şi drepturile acestei categorii sociale. Orice 
guvernare are nevoie de un corp al funcţionarilor administrativi. Acesta însă trebuie să fie un corp 
de elită, competent, eficient, bine remunerat pentru a fi la adăpost de orice tentaţii, nu o armată 
amorfă plătită din banii contribuabilului, incapabilă să-i rezolve problemele, supusă la tot felul de 
presiuni politice, cufundată într-o stare de semilegalitate şi corupţie perpetuă. Pe toate căile 
administrative şi legislative care ne stau la îndemână vom căuta să simplificăm procesul birocratic, 
reducând etapele şi reglementările birocratice, să selectăm cei mai buni şi mai eficienţi funcţionari 
pentru serviciul public. Vom crea sau încuraja crearea unei şcoli superioare de administraţie pentru 
formarea sau perfecţionarea funcţionarilor de stat, care trebuie să devină un corp de experţi şi de 
manageri capabili să aplice practic, în mod profesionist, obiectivele fiecărui guvern rezultat din 
alegeri libere, indiferent de culoarea politică. 
            5. Transparenţa administraţiei şi a guvernării. Guvernul şi administraţiile locale vor edita 
periodic buletine informative privind activitatea lor şi cărţi de telefon ale instituţiilor de stat, conţinând 
numele, atribuţiile şi numerele de telefon directe ale tuturor aleşilor sau funcţionarilor de stat, astfel 
încât orice cetăţean să ştie unde şi pe cine trebuie să sesizeze dacă are vreo nemulţumire. Prin 
regulament interior, toate aceste instituţii vor fi obligate să dea un răspuns în termen de maximum 
30 de zile. 
  

Bucureşti, august 1996 
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CONDIŢIILE RĂMÂNERII ALIANŢEI CIVICE ÎN CONVENŢIA DEMOCRATĂ 
  

1. Reorganizarea şi punerea în stare de funcţionare a structurilor centrale şi locale ale CDR. 
2. Reactivarea departamentelor de studii, funcţionale şi de comunicare ale CDR. 
3. Participarea formaţiunilor civice la actul de decizie, atât la nivel central, cât şi la nivel local, 

potrivit protocolului Convenţiei, prin consultarea prealabilă şi ratificarea de către CDR (central) a 
hotărîrilor luate în Consiliul de Coordonare al Coaliţiei guvernamentale şi de către Convenţia 
Democrată (judeţeană) a hotărîrilor privind administraţia locală. 

  
Bucureşti, 12 decembrie 1997 
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DECLARAŢIE DESPRE STAREA COALIŢIEI 
  

            Având în vedere că Protocolul de colaborare semnat la 5 februarie 1998, de P.N.Ţ.C.D., 
P.N.L., P.A.R., P.D., P.S.D.R. şi U.D.M.R. nu a fost în prealabil aprobat în consiliul Convenţiei 
Democrate (câştigătoarea din noiembrie 1996), Alianţa Civică socoteşte de datoria ei să-şi exprime 
public rezervele asupra acestei modalităţi ineficiente de rezolvare a crizei guvernamentale: 
            1. Acceptarea demisiei celor cinci miniştri P.D., demisii însoţite de grave învinuiri aduse 
primului ministru şi cabinetului anterior, ar fi trebuit să fie precedată de un bilanţ al activităţii 
demisionarilor, în aşa fel încât să se poată stabili aportul fiecăruia la activitatea guvernului căruia i-a 
aparţinut şi să se poată determina un raport logic între actul de decizie şi cel de responsabilitate 
politică, atât la nivel individual, cât şi de partid.  
            De altfel, din protocol nu rezulta nici cum va funcţiona acest raport (între decizia şi 
răspunderea politică) la nivelurile la care P.D. nu şi-a retras demnitarii (prefecturi, structuri judeţene 
şi locale, oficii centrale, precum şi anumiţi secretari de stat). 
            2. Instituirea celor două comitete ad-hoc (de coordonare politică şi de coordonare 
parlamentară), mai importante din punct de vedere decizional decât parlamentul şi guvernul, 
formate din lideri ai unor forţe politice dintre care unele se află la putere iar altele într-o originală 
semiopoziţie, este o formulă nedemocratică şi plină de ambiguităţi. În virtutea consensului 
preconizat ca metodă de lucru, asemenea organisme suprapartidice instituie dreptul de veto şi 
permit astfel blocarea acelor legi esenţiale privind statutul proprietăţii şi accesul la adevăr, fără de 
care nu pot fi concepute nici reforma economică, nici reforma politică şi nici integrarea în structurile 
euroatlantice.  
            Cel mai grav este faptul că, atât din disputele ultimelor luni, cât şi din textul protocolului 
semnat la 5 februarie 1998, rezultă că partenerii nu se referă la aceeaşi definiţie a noţiunii de 
reformă, ajungându-se la situaţia absurdă de a se cere accelerarea reformei fără a accepta legile 
care o fac posibilă. 

3. Departe de a salva şi accelera reforma, protocolul semnat la 5februarie 1998 pune punct 
speranţelor legate de schimbarea de regim votată în noiembrie 1996 şi face ca preţul plătit de către 
C.D.R. pentru păstrarea coaliţiei să fie nu numai disproporţionat de mare, ci şi inutil. Perspectiva 
alegerilor anticipate spre care P.D. împinge lucrurile nu este îndepărtată astfel, ci doar amânată, 
până când creditul Convenţiei Democrate se va fi erodat la toate nivelurile şi în toate structurile, prin 
cedările repetate la care va fi constrânsă. 
            4. Atitudinea P.D. de după remanierea guvernamentală din decembrie 1997, ca şi aceea din 
zilele de după semnarea acestui protocol, nu constituie garanţii ale unei colaborări corecte şi 
constructive, după cum declaraţiile legate de iminenţa schimbării guvernului abia format nu fac 
decât să întreţină în mod intenţionat un climat de instabilitate şi confuzie, din care - atât în interior, 
cât şi în exterior - ţara nu are decât de pierdut. 
            În aceste condiţii, Alianţa Civică nu consideră protocolul din 5 februarie o soluţie pentru 
depăşirea crizei, ci doar pentru prelungirea ei, şi-şi exprimă îndoiala că, în lipsa evidentă a bunei 
credinţe ca bază a relaţiei dintre parteneri, actuala coaliţie va putea să guverneze în continuare. Iar 
dacă oamenii politici nu vor găsi în ei înşişi curajul, priceperea şi responsabilitatea pentru 
gestionarea ţării, celor care i-au ales trebuie să li se dea posibilitatea de a alege din nou. 
            Pe parcursul acestei dramatice numărători inverse, Alianţa Civică îşi va spune în continuare, 
cu loialitate, părerea, singurul său scop fiind păstrarea speranţei în reformă şi adevăr, în 
convingerea că fiecare zi pierdută pentru reformă se scade din destinul României. 
  

Bucureşti, 9 februarie 1998 
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RESPONSABILITATEA OAMENILOR POLITICI, O FORMĂ A MORALITĂŢII 
  

Scandalul provocat de bănuiala implicării unor reprezentanţi ai instituţiilor de stat în reţeaua de 
contrabandă apare ca o concluzie neaşteptat de clară la discuţia purtată în ultimele săptămâni pe 
tema legăturii dintre morală şi politică. Ideea că principiile morale intransigente pot fi valabile în 
viaţa personală, dar nu au cum să funcţioneze în viaţa politică - adoptată de cvasi-unanimitatea 
demnitarilor noştri - nu putea să îşi găsească o mai concretă ilustrare decât în acest episod care 
pune în discuţie însăşi credibilitatea autorităţii publice. Un stat de drept nu poate fi edificat în 
absenţa unei clase politice responsabile, iar responsabilitatea în acest caz este chiar o formă a 
moralităţii. 

  
Bucureşti, 28 aprilie 1998 
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DECLARAŢIA DE LA MANGALIA 

  
            Întrunit la Mangalia în zilele de 4 şi 5 iulie 1998, Consiliul Director Naţional al Alianţei Civice 
a discutat şi analizat atât acţiunile organizaţiei din ultimele luni, cât şi evoluţia situaţiei politice din 
ţară în această perioadă. 

Concluziile acestei analize au fost: 
            1. Imobilismul şi lipsa de activitate ale Convenţiei Democrate, prelungite şi în intervalul de 
timp analizat, confirmă corectitudinea deciziei de autosuspendare a Alianţei Civice din CDR. Din 
păcate, nici un element apărut între timp nu pledează pentru întreruperea acestei măsuri pe care 
nefuncţionarea Convenţiei tinde, dimpotrivă, să o transforme în hotărâre definitivă. 
            Lipsa de reacţie a CDR, nu numai la semnalul de alarmă reprezentat de gestul Alianţei 
Civice, ci şi la gravele semnale ale vieţii politice, apare cu atât mai periculoasă, cu cât ea se petrece 
pe fundalul eforturilor depuse pentru refacerea vechiului FSN. Nu numai discuţiile purtate în acest 
sens, ci şi numeroase acţiuni comune - de la votarea reprezentanţilor CNA, până la înţelegerile 
avute în privinţa restructurării regiilor şi la crearea agenţiei pentru fostele IAS - o demonstrează fără 
dubii. 
            2. Alianţa Civică solicită partidelor din Convenţia Democrată, de care o leagă în continuare 
idei şi principii, să înţeleagă faptul că, în acest moment dificil şi determinant al istoriei noastre, au 
datoria să fie preocupate de interesele ţării şi nu de cele stricte de partid, şi cu atât mai puţin de 
interesele conducerilor acestor partide sau ale unor persoane din aceste conduceri. Cei ce vor să 
construiască o democraţie trebuie să funcţioneze ei înşişi democratic şi potrivit principiilor enunţate 
în documentele contitutive. În acest sens, Alianţa Civică crede că partidele Convenţiei Democrate 
trebuie să se restructureze şi să-şi gesească strategiile comune, în absenţa cărora apartenenţa la 
CDR este un act formal, cu minime şanse politice. 
            3. Alianţa Civică sprijină în continuare proiectul legii pentru accesul la dosare în forma 
iniţială, prezentată de senatorul Ticu Dumitrescu, considerând că numai scoaterea dosarelor şi a 
arhivelor de sub controlul serviciilor secrete le poate pune la adăpost de manipularea politică şi 
poate duce la transformarea adevărului într-un element de curăţire a vieţii publice, în spiritul 
punctului 8 din declaraţia de la Timişoara. În acest sens, Alianţa Civică consideră dosariada 
dezlănţuită în ultimele săptămâni un ruşinos exemplu de folosire demagogică şi de compromitere 
de către clasa politică a ideii, susţinută de ani de zile de întreaga societate civilă, potrivit căreia 
numai aflarea adevărului poate duce la însănătoşirea şi reconcilierea societăţii româneşti. 
            Alianţa Civică solicită Camerei Deputaţilor şi Parlamentului, în ansamblu, ca prin votul lor să 
dea acestei idei locul pe care-l merită în legislaţia României. 
            4. Alianţa Civică crede că iluziile instituirii unui stat de drept nu au nici o şansă să devină 
realitate atâta vreme cât justiţia, chiar dacă este independentă de celelalte puteri ale statului, prin 
unele decizii lasă impresia că nu este independentă de interesele oculte ale unor forţe politice sau 
mafiote. Consiliul Director Naţional al Alianţei Civice îşi exprimă consternarea şi revolta în faţa 
faptului că nu s-au finalizat încă dosarele vinovaţilor de morţii revoluţiei; că nu s-a început încă 
instrumentarea juridică a dosarului din 13 - 15 iunie 1990; că verdictul dat în procesul mineriadei din 
septembrie 1991 conduce lucrurile spre derizoriu; că acţiunea justiţiei împotriva marilor afaceri de 
corupţie este cu atât mai lentă şi mai neeficientă cu cât se descoperă mai mulţi demnitari implicaţi 
în ele. Alianţa Civică îşi exprimă sprijinul pentru acei amgistraţi dispuşi să-şi respecte propria 
demnitate şi demnitatea justiţiei  şi îşi propune să militeze pentru solidarizarea societăţii civile în 
jurul ideilor de justiţie şi de corectitudine juridică, în absenţa cărora însănătoşirea vieţii publice este 
de neconceput. 
            5. În perspectiva acesor concluzii, Alianţa Civică îşi propune să continuie să exercite 
presiuni asupra clasei politice în sensul responsabilizării acesteia atât în raport cu propriile 
promisiuni electorale, cât şi în raport cu nevoile şi cerinţele stringente ale societăţii. 
            În ceea ce o priveşte, Alianţa Civică va continua să se definească în funcţie de ideile pentru 
realizarea cărora a luat fiinţă în urmă cu opt ani, după cum va continua să-şi defineaască prietenii - 
indiferent pe ce treaptă socială sau politică s-ar afla - în funcţie de fidelitatea faţă de aceste idei. 
  
            Mangalia, 5 iulie 1998 
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DECLARAŢIA 
de susţinere a legii accesului la dosarele fostei Securităţi 

  
Alianţa Civică salută discutarea de către Comisiile reunite (Juridică şi de Apărare) ale 

Camerei Deputaţilor a proiectului de lege al senatorului Ticu Dumitrescu privind deconspirarea 
Securităţii ca poliţie politică exprimându-şi speranţa că se va reveni în cel mai scurt timp la 
punctele iniţiale ale proiectului, care au fost modificate de Senat: 
• Colegiul Consiliului naţional pentru studierea arhivelor fostei Securităţi, ca şi lucrătorii 

Consiliului, să fie reprezentanţi ai societăţii civile, nemembri ai vreunui partid, astfel încât 
nici un algoritm să nu poată conduce la acte de subiectivism politic sau manipulare 
electorală. 

• Patrimoniul arhivelor serviciilor secrete să fie trecut în custodia Consiliului naţional pentru 
studierea arhivelor fostei Securităţi, astfel încât dosarele să fie protejate de cei care le-au 
produs şi continuă să le aibă sub control. 

• Alianţa Civică va cere, de asemenea, introducerea în lege a unor prevederi care să permită 
identificarea morţilor din gulagul românesc, care până azi nu a putut fi făcută. Este o datorie 
de onoare, pe care alte popoare şi ţări o îndeplinesc, de a ne reconstitui şi aduce la lumină 
trecutul şi lupta pentru democraţie. 

  
Bucureşti, 16 septembrie 1998 
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DECLARAŢIE DESPRE STAREA ALIANŢEI CIVICE 
  

            România a intrat în faza cea mai periculoasă a reformei. Lunile de criză politică şi de 
stagnare declanşate în decembrie 1997 au scăzut speranţa cetăţenilor, făcând în acelaşi timp să 
crească "riscul de ţară" până la ultima limită. Ceea ce în primii ani de după revoluţie s-ar fi putut 
face mai ieftin şi mai rapid, acum presupune eforturi şi riscuri infinit mai mari. Prin pierderea 
credibilităţii, România a pierdut acordurile, împrumuturile şi garanţiile necesare. 
            Liniştea internă s-a pierdut prin pierderea speranţei. Reforma morală, promisă alegătorilor 
de către actualii guvernanţi, n-a fost începută. Ea ar fi putut să însoţească şi să pregătească 
reforma economică prin reforma instituţiilor, reforma proprietăţii, prin procesul comunismului, prin 
schimbarea mentalităţilor publice şi cetăţeneşti. Clasa politică s-a încleştat în schimb într-o 
campanie electorală perpetuă, ai cărei protagonişti se blochează reciproc, în calitate de adversari şi 
totodată de complici. Legea accesului la dosare a fost mutilată şi tergiversată, încât alegerile 
următoare, probabil anticipate, ne vor găsi în aceeaşi imposibilitate de a alege un parlament fără 
colaboraţionişti şi protagonişti ai dictaturii. Legea proprietăţii publice, aşa cum a fost votată, este de 
natură să legitimeze şi să perpetueze abuzurile comise de statul comunist. Torţionarii comunişti 
sunt decoraţi, în timp ce anularea pedepselor politice a celor din lotul Iuliu Maniu a fost amânată ani 
şi apoi luni de zile din "lipsă de probe". Nici pentru muncitorii de la Braşov, condamnaţi în 1987, nu 
s-a instituit măcar o reparaţie morală. În timp ce foştii activişti de partid şi unii dintre ofiţerii 
responsabili de implicarea armatei în reprimarea manifestanţilor din decembrie 1989 se află în 
structurile şi chiar la conducerea acestei instituţii, ofiţerii reformatori continuă să fie marginalizaţi. 
            Convenţia Democrată Română, care ar fi trebuit să fie iniţiatoarea acestor schimbări, s-a 
lăsat antrenată într-o luptă de uzură, provocată în aceleşi timp de partenerii din coaliţie şi de 
adversarii din opoziţie. Zilele trecute, aceştia din urmă au făcut o fotografie de familie ("stânga 
unită"), evocând fizionomic, cum au mai făcut-o şi în toamna lui 1993, vremurile lui Ceauşescu. 
Convenţia Democrată, rămasă singură între parteneri şi duşmani, nu pare să realizeze primejdia. 
Alegerile din Capitală - primele alegeri cu CDR fără AC! - au arătat în ce măsură alegătorii constanţi 
au părăsit-o, îngroşând rândurile absenteiştilor. Percepţia realităţii este aproape nulă din moment 
ce departamentele de analiză şi de comunicare întârzie să fie înfiinţate, biroul de presă nu există, 
iar legătura cu teritoriul este deficitară. 
            În aceste condiţii, Alianţa Civică se menţine, în continuare, autosuspendată din CDR, 
decizie pe care şi-o impune din dorinţa de a trage încă un semnal de alarmă pentru colegii din CDR 
şi de a se solidariza cu societatea românească. Din păcate, pe măsură ce criza generală şi criza de 
timp se adâncesc, vocea societăţii civile este tot mai puţin ascultată, în pofida adevărurilor pe care 
le exprimă. 
            Urmărindu-şi obiectivele de analiză politică, de educaţie civică şi de asistenţă socială, 
Alianţa Civică îşi propune să caute pe viitor mijloace de implicare în ecuaţia politică atât de 
descurajantă, adoptând la momentul potrivit soluţiile pe care i le va impune realitatea. 
  

Bucureşti, 14 noiembrie 1998 
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LA ANIVERSAREA DECLARAŢIEI UNIVERSALE A DREPTURILOR OMULUI 
  

            Alianţa Civică din România salută cu gratitudine şi recunoştinţă împlinirea a cincizeci de ani 
de la semnarea la Paris a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, document cu valoare istorică, 
a cărui înrâurire asupra evoluţiei democraţiei din întreaga lume este de netăgăduit. 
            Lumea contemporană şi, în ceea ce ne priveşte, spaţiul central şi est  european datorează 
enorm existenţei Declaraţiei Universale, care s-a constituit într-o adevărată Constituţie Civică, 
indispensabilă în mişcarea spre democraţie, spre statul de drept şi spre economia de piaţă. 
            Neîmplinirile de ordin social, civic, al drepturilor omului şi chiar economic, în toate aceste 
ţări, ca şi în a noastră, în perioada de după 1989, sunt, fiecare în parte, încălcări ale normelor 
acestei Constituţii Civice. Iată de ce, credem, respectarea ei va servi şi în viitor îndelungatei 
integrări a acestor ţări în spaţiul euro - atlantic şi european. 
            Folosim acest prilej pentru a reaminti tuturor instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale că, 
printre alte încălcări ale Declaraţiei, cea mai flagrantă se întâmplă într-o entitate separatistă, 
nerecunoscută oficial de nici un stat (e vorba de auto - intitulata Republică Nistreană), unde patru 
militanţi din Republica Moldova sunt deţinuţi ilegal de şase ani şi jumătate şi condamnaţi pe 
nedrept. Unul dintre ei - Ilie Ilaşcu - a fost condamnat la moarte acum cinci ani şi este deţinut în 
închisoare, în ciuda faptului că a fost ales în două legislaturi ca deputat al Republicii Moldova şi că 
s-au făcut stăruitoare demersuri pentru punerea lui în libertate. Ceilalţi trei - Petrov-Popa, Ivanţoc, 
Leşco -  execută şi ei pedepse grele în închisoare. Practic, toate instituţiile şi organizaţiile 
internaţionale au intervenit, dar fără nici un rezultat. 
            Sperăm că momentul solemn al aniversării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului va 
putea fi un nou început în lupta pentru înlăturarea acestei sfidătoare nedreptăţi. 
  
Bucureşti, 13 februarie 1998 
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LA ANUNŢAREA VIZITEI PAPALE 
  
          Alianţa Civică salută cu speranţă şi gratitudine vestea că, la invitaţia P.F. Patriarh Teoctist al 
Bisericii Ortodoxe Române, Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea va face o vizită în ţara noastră. 
            Va fi un moment de importanţă istorică în cursul căruia, la capătul unui mileniu de 
dezbinare, prima vizită a Papei într-o ţară preponderent ortodoxă va întinde o punte spirituală între 
cele două biserici surori, sacramentale şi apostolice. 
            Va fi, totodată, un prilej de întâlnire şi integrare între Est şi Vest, pe un pământ de răscruce, 
dominat de vocaţia creştină a civilizaţiei europene. 
  
            Bucureşti, 13 februarie 1999 
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APEL CĂTRE CLASA POLITICĂ 
  

            Momentul Unirii din 1918 a fost punctul cel mai de sus pe care destinul istoric al românilor l-
a atins, cel mai greu examen în faţa căruia am fost puşi vreodată şi pe care, printr-un imens efort de 
încordare a tuturor forţelor sociale şi politice, am reuşit să-l trecem cu strălucire. Uriaşul entuziasm 
popular şi-a găsit sprijin în autoritatea Coroanei şi a puterilor statului, în inteligenţa şi patriotismul 
politicienilor, în spiritul de iniţiativă al clasei mijlocii şi al investitorilor străini, încât în scurt timp - dar 
din păcate pentru scurt timp - România a devenit o democraţie de tip occidental şi un stat de drept 
cu o economie prosperă. 
            Ca şi în 1918, istoria Europei, şi chiar a lumii, se reaşază azi din temelii, încât, asemenea 
tuturor popoarelor din jurul nostru, suntem din nou în faţa unui examen pe care, dacă nu-l vom trece 
acum, nu ştim când şi dacă ni se va mai oferi prilejul să-l trecem. 
            Aniversarea Marii Uniri din 1918 ne obligă să facem analizele necesare, evaluând stadiul în 
care ne aflăm azi, comparativ cu idealurile enunţate în cele nouă puncte ale Declaraţiei de la Alba 
Iulia. Atunci, în lunile de război, de tratative şi hotărâri cruciale, iar mai târziu în anii României 
interbelice, marii bărbaţi ai ţării au reuşit miracolul de a se supune voinţei populare şi de a o 
înfăptui. Ce ne-a împiedicat pe noi, generaţia ieşită din comunism prin sacrificiul tinerilor din 
Decembrie, să fructificăm, în condiţii poate mai puţin grele decât atunci, şansa libertăţii? 
Este foarte târziu, dar încă nu prea târziu. 
            În acest moment solemn, de aniversare a unei apoteoze pe care am fost în stare să o 
construim în condiţii incredibil de grele în urmă cu opt decenii; în acest moment determinant pentru 
tot ce ni se va întâmpla multe decenii de acum înainte, Alianţa Civică vine în faţa Dumneavoastră, 
pentru a-şi prezenta analiza, concluziile şi soluţiile. Ele sunt următoarele: 
            1. Articolul 43/1 din Constituţie enunţă obligaţia statului de a lua "măsuri de dezvoltare 
economică şi de protecţie socială de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent". Iar 
articolul 134/1 precizează: "Economia României este o economie de piaţă". Dar deocamdată ţara 
se află într-o gravă criză economică şi socială. 
            Răspunderea pentru această stare de lucruri revine, într-o măsură mai mare sau mai mică, 
întregii clase politice, întrucât toate partidele parlamentare s-au succedat la guvernare, un timp mai 
lung sau mai scurt, din 1990 şi până astăzi. Dar în timp ce opoziţia nu se consideră responsabilă 
nici pentru trecut, nici pentru prezent, coaliţia de guvernare pare incapabilă să se rupă de inerţia 
vechilor structuri încă dominante, să conceapă şi să realizeze un program concret şi ferm de 
reformă. Sistemul democratic al ţării în ansamblul său este subminat de răfuieli politicianiste şi de o 
perpetuă campanie electorală, care favorizează doar ascensiunea partidelor extremiste. 
            În acest ritm de deteriorare a relaţiilor politice, în următoarele câteva luni România riscă să 
falimenteze politic, economic şi social. Ea nu va mai fi considerată un interlocutor credibil pentru 
comunitatea internaţională, iar locuitorii vor fi obligaţi să trăiască într-o stare endemică de sărăcie şi 
subdezvoltare. 
            De capacitatea clasei politice de a-şi părăsi interesele personale şi de partid pentru a se 
pune în slujba intereselor publice, ca şi de rapiditatea şi responsabilitatea acestei reacţii în perioada 
imediat următoare depind redresarea - încă posibilă - şi destinul nostru, al tuturor, pentru o lungă 
perioadă de timp. 
            2. Restituirea proprietăţii particulare existente anterior regimului comunist sau, acolo unde 
este posibil, plata compensaţiilor reale la valoarea pieţii reprezintă o condiţie prioritară pentru orice 
revenire la normalitate. 
            De asemenea, proprietăţile aparţinând cultelor, instituţiilor culturale, aşezămintelor 
spitaliceşti, fundaţiilor, Academiei Române trebuie să fie restituite şi întoarse la menirea lor. Până la 
votarea legilor care să dea o definiţie şi un statut clar proprietăţii, prin garantarea, nu doar ocrotirea 
ei, nu avem cum să considerăm România un stat de drept, nu avem cum să fim luaţi în consideraţie 
pentru accesul în structurile nord - atlantice şi europene. Partidele care votează împotriva acestor 
legi votează în fapt împotriva interesului naţional de integrare a României în sistemul democraţiilor 
moderne şi pentru recăderea noastră în zona tulbure a intereselor răsăritene. 
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            3. Problema agrară a fost întotdeauna problema numărul unu a României. În cadrul definirii 
proprietăţii, clarificarea juridică a proprietăţii funciare este cea mai stringentă, pentru că de ea 
depinde nu numai situaţia unui important segment social, ci şi hrana întregii populaţii. 
            Contradicţiile legii fondului funciar din 1991, ca şi întârzierea corectării lor în Parlament, 
blochează eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie şi, implicit, accesul la credite al 
unui mare număr de agricultori. Menţinerea structurilor vechi în agricultura de stat a dus ani de zile 
la deturnarea subvenţiilor pentru agricultură, discriminându-i pe micii producători. În lipsa unor 
credite accesibile lor, ţăranii se află în imposibilitatea de a achiziţiona utilaje şi materiale, ceea ce 
împiedică dezvoltarea unei agriculturi intensive. Ca şi în alte ţări, statul va trebui să intervină prin 
organizarea unui Credit Agricol favorizant şi prin sprijinirea produselor agricole româneşti pe piaţa 
internă. 
            4. Articolul 120, alineatele 1 - 3, din Constituţie, formulează explicit atribuţiile autorităţilor 
administraţiei publice locale. Aceste atribuţii se exercită însă dificil şi limitat din cauza lipsei unei 
legislaţii prin care să se reglementeze mijloacele de acţiune şi resursele necesare. 
            Solicităm adoptarea cât mai grabnică a legilor descentralizării administraţie publice, care să 
dea autorităţilor locale posibilitatea juridică, materială şi financiară de a gospodări treburile 
comunităţilor respective. Aceste legi sunt: legea administraţiei publice locale, legea patrimoniului 
public şi privat, legea concesiunii, legea gospodăriei comunale sau a serviciilor publice locale, legea 
ordinii publice. Adoptarea lor cu prioritate ar permite să funcţioneze, în locul principiului centralist de 
sorginte comunistă, principiul subsidiarităţii şi ar face posibilă delegarea în egală măsură a 
competenţelor şi a răspunderilor către autorităţile locale, cele mai în drept să identifice şi să rezolve 
problemele. 
            5. Oricât de greu de înfăptuit, realizarea reformei nu este facultativă, ci singura modalitate 
de supravieţuire şi integrare în contextul mondial. Dar reforma economică şi prioritatea ei, 
privatizarea marii industrii, nu se pot realiza fără acoperirea obligatorie a unor costuri sociale. 
Pentru ca reforma să se producă este nevoie de voinţă politică şi de bani. Voinţa politică este, însă, 
de nouă ani paralizată de calcule electorale, iar resursele lipsesc pentru că aproape jumătate din 
economia României aparţine economiei subterane. În aceste condiţii, realizarea reformei depinde în 
mod direct de lupta împotriva corupţiei. Considerăm că gravitatea excepţională a situaţiei impune 
adoptarea unor măsuri excepţional de grave. Cerem Parlamentului României votarea fără întârziere 
a unui set de legi preconizând pedepse drastice în vederea eradicării corupţiei şi a mecanismelor 
care au dus la proliferarea ei. Cerem considerarea corupţiei demnitarilor şi a magistraţilor drept cea 
mai periculoasă formă de corupţie şi pretindem pedepsirea ei exemplară. 
            6. Votul universal, egal, secret şi liber exprimat, ca şi dreptul la vot sunt înscrise în 
Constituţie în articolele 59/1 şi 34/1. 
            Scrutinul pe listă, practicat începând din 1990, a demonstrat că parlamentarii se simt 
răspunzători în primul rând faţă de conducerile partidelor respective, sau nici măcar faţă de ele, în 
timp ce preocupările şi nevoile alegătorilor rămân în cel mai bun caz pe un plan secundar. 
            Pentru ca exercitarea dreptului de vot şi controlul alegătorilor asupra aleşilor să devină 
realităţi, propunem legiferarea scrutinului uninominal pentru alegerile la una dintre Camerele 
Parlamentului, sau a celui mixt la ambele Camere. 
            7. Drepturile cetăţenilor aparţinând minorităţilor sunt şi se cuvin rezolvate în continuare 
potrivit prevederilor constituţionale şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. 
            "Nu vrem să devenim din asupriţi asupritori", principiul nobil lansat de Iuliu Maniu la Alba 
Iulia, trebuie respectat cu sfinţenie, în sensul nu numai al toleranţei depline faţă de minorităţile 
etnice, dar şi al încurajării dorinţei acestora de a-şi păstra identitatea şi tradiţiile. 
            Un tânăr are dreptul de a învăţa în limba maternă de la începutul şcolii până la atingerea 
celor mai înalte titluri academice. Exercitarea acestui drept nu trebuie să ducă la apariţia unor forme 
de segregare educaţională. 
            Reglementarea drepturilor minorităţilor trebuie asigurată prin crearea şi aplicarea unui 
sistem legislativ complet şi coerent. Considerăm că ea rămâne incompatibilă cu separarea 
comunităţilor minoritare de cele româneşti sau izolarea celor româneşti acolo unde ele sunt 
minoritare. 
            Legislaţia pentru protejarea minorităţilor etnice din România trebuie să fie gândită astfel 
încât să poată fi corelată cu legislaţia în materie a statelor vecine unde există minorităţi româneşti şi 
pusă într-o relaţie de echivalenţă şi reciprocitate. 
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            Păstrarea identităţii culturale şi religioase a românilor din statele învecinate - Ucraina, 
Serbia, Bulgaria şi Ungaria - constituie o îndatorire politică, materială şi morală a clasei politice şi a 
societăţii româneşti. Această îndatorire se materializează prin sprijinul permanent şi adecvat care 
trebuie dat comunităţilor româneşti, potrivit tratatelor semnate cu ţările limitrofe şi potrivit cu 
reglementările internaţionale la care au aderat părţile în cauză. 
            Relaţia cu Republica Moldova trebuie să fie una de sprijin constant în nevoile şi pericolele 
comune.          
            8. La nouă ani de la revoluţia din decembrie 1989, sute de mii de condamnări penale, cu 
caracter politic, sunt încă în vigoare din punct de vedere juridic. Este greu de înţeles de ce puterea 
democratică, statul de drept din România recunosc prin pasivitate valabilitatea acestor sentinţe ale 
justiţiei de clasă, care au decimat generaţia făuritorilor Unirii şi au deformat grav destinul urmaşilor 
acestora. 
            Solicităm adoptarea unei legi care să instituie o procedură directă şi rapidă de anulare a 
acestor sentinţe în substanţa şi consecinţele lor, inclusiv confiscările de avere ce le-au însoţit. 
Soluţia poate fi instrumentată de Parlamentul României ca for legiuitor, deoarece aceste 
condamnări au fost date pe baza unor anume articole ale Codului Penal cu evident caracter 
totalitar, cu trimiteri la fapte definite de către regimul comunist drept "crime" politice (art. 207, 208, 
209, 193/1 etc.). 
            În acelaşi spirit, trebuie anulate toate sechelele vechii legislaţii inspirate de lupta de clasă şi 
care dau încă funcţionării justiţiei româneşti un caracter anacronic ce o privează de respectul şi 
încrederea publică. De altfel, justiţia este încă datoare populaţiei României cu instrumentarea şi 
elucidarea marilor mistere ale revoluţiei, ale mineriadelor, ale tulburărilor de la Târgu Mureş, ca şi a 
proceselor unor torţionari care trăiesc printre noi, insultându-şi prin impunitate fostele victime. 
            9. Reforma este indivizibilă. Nici una dintre măsurile de reformă nu se poate realiza fără 
reforma morală. Considerăm că printre deciziile care ar putea reglementa şi însănătoşi viaţa 
politică, instituţiile şi mentalităţile publice se numără legea răspunderii ministeriale, legea 
funcţionarului public, posibilitatea ridicării imunităţii parlamentare cu majoritate simplă şi, mai ales, 
legea accesului la dosarul propriu şi pentru deconspirarea fostei securităţi. 
            Acestea i-ar obliga pe demnitarii care compromit ansamblul vieţii politice să fie traşi la 
răspundere, să fie demişi sau să se retragă, eradicând astfel climatul de confuzie şi sfidare în care 
trăim. De asemenea trebuie să se producă o strictă delimitare între domeniul public şi cel privat, 
demnitarii neavând dreptul să funcţioneze în perioada mandatului ca oameni de afaceri, 
excluzându-se astfel posibilitatea amestecului incorect al celor două tipuri de putere: politică şi 
economică. Pe de altă parte, privilegiile materiale ale parlamentarilor şi demnitarilor vor trebui 
anulate sau reduse, în concordanţă cu standardul populaţiei ţării. 
            O austeritate decentă va trebui impusă oricăror forme de protocol, ca şi întregii vieţi publice. 
Alături de impunerea unui regim de funcţionare cât mai transparentă a instituţiilor statului, aceasta 
ar putea duce la o reapropiere între cei ce aleg şi cei aleşi şi la o reabilitare a mecanismelor 
democraţiei. 
            Aceste adevăruri nu sunt noi. Imensul procentaj al absenteiştilor din sondajele de opinie 
spune, dimpotrivă, că toată lumea le ştie, dar puţini mai speră ca ele să devină realitate. Toată 
lumea, cu excepţia clasei politice, a acelora de datoria cărora ţine transformarea principiilor în fapte. 
De ce? 
            De ce, într-o ţară bogată, am ajuns săraci? De ce, într-o ţară a inteligenţelor native, am 
ajuns să fim dominaţi de prostie, şmecherie şi impostură? De ce elitele tinere ne părăsesc, 
negăsindu-şi locul într-o ţară care are atâta nevoie de ele? De ce statul a fost prădat şi slăbit sub 
pretextul privatizării? De ce clasa de mijloc, care este temeiul oricărei societăţi democratice, este 
strivită de concurenţa economiei subterane? De ce în loc de fapte este preferat vacarmul politic, în 
faţa căruia competenţele se retrag, iar munca onestă se simte umilită şi renunţă? Atâtea întrebări 
cărora trebuie să le răspundă clasa noastră politică. 
            De clasa politică, periculos de ruptă de interesele populaţiei, mai depinde încă salvarea ţării. 
De redresarea ei şi de felul în care ea va fi în stare să-şi depăşească interesele personale sau de 
partid depinde dacă România va reuşi să nu-şi rateze şansele integrării economice, politice şi 
militare în nucleul de civilizaţie şi raţionalitate al Europei. 
            Acestei clase politice se adresează Alianţa Civică azi, cerându-i să se trezească din egoism 
şi nepăsare, să-şi asume curajul responsabilităţii şi riscul schimbării. Acestei clase politice, Alianţa 
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Civică îi cere să-şi asume cele nouă puncte ale prezentului Apel, care rezumă condiţiile reintegrării 
noastre nu numai în Europa, ci şi în propria noastră istorie. 
            Este foarte târziu, dar încă nu prea târziu. 
  
Bucureşti, 29 noiembrie 1998  
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