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Apel public pentru apărarea statului de drept 

 

Guvernul României a abandonat aseară contractul social cu românii. La adăpostul 

întunericului și al minciunilor, în dispreț total față de încrederea cu care a fost 

învestit de milioane de români, Guvernul României a legalizat furtul, necinstea, 

ilegalitatea.   

Cabinetul Grindeanu ne-a transmis ieri mesajul că munca onestă și respectarea 

legii sunt pentru cei mai puțin norocoși, iar furtul și disprețul față de legile care 

guvernează ordinea socială reprezintă privilegiul celor aleși.  

Pentru fiecare dintre lucrurile de care ne putem bucura astăzi, dreptul la opinie, 

egalitatea în fața legii, dreptul la educație sau lupta împotriva corupției, am făcut 

cu toții eforturi de-a lungul ultimilor 27 de ani. În toate acestea, am fost mânați de 

credința că vom prospera ca națiune doar prin domnia legii.  

Munca noastră, speranța că mâine vom putea construi o Românie mai bună decât 

astăzi, au fost călcate în picioare. Politica anti-românească și anti-națională a 

Guvernului va alunga românii din propria țară, sătui de abuzuri și măsuri 

discreționare.  

Condamnăm cu tărie decizia Guvernului României de aprobare a Ordonanței de 

Urgență de modificare a Codului penal. Efectele pe care le-ar putea avea aplicarea 

acesteia sunt devastatoare nu numai pentru statul de drept din România, dar și 

pentru credibilitatea țării noastre în plan internațional.   

Solicităm instituțiilor abilitate să ia toate măsurile posibile pentru stoparea 

acestor derapaje inadmisibile de la statul de drept, de la funcționarea normală a 

unei societăți democratice. 
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Rămânem angajați în demersurile de apărare a valorilor pe care Universitatea din 

București le-a cultivat de-a lungul existenței sale, consecvenți în privința 

responsabilității pe care instituția noastră și-a asumat-o față de societatea 

românească. 
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