
 
 
 
Supliment al Jurnalului de PROTEST (editor: Alin Cristea) 
 
 
În aceste zile, despre țara noastră vorbesc în termeni 
elogioși cele mai cunoscute și influente media din 
lume, televiziuni, cotidiene, săptămânale și agenții de 
presă, de la „Le Monde” și CNN la „Time” și „The 
Washington Post”. 
 
România şi-a căpătat DEMNITATEA. 
 
Căci în mijlocul corupției care s-a instaurat în toate 
domeniile – politic, financiar, religios, academic –, 
trăiesc OAMENI care știu ce e cinstea și ce e 
dreptatea, cât  de important e adevărul și ce ravagii 
face minciuna. 
 
Viitorul protestează! 
 
De aceea REZISTĂM. În numele copiilor noștri și al 
copiilor copiilor noștri.  
 
Revoluția morală salvează România! 



Alin Dobai: Contează constanța, continuitatea. Să iei 
în serios opțiunea pentru democrație presupune ca, 
după ce ai votat, să rămâi într-o stare de vigilență. Nu 
să aștepți ca alții să o facă pentru tine, ci tu să faci ca 
și când de tine și numai de tine depinde dacă mâine 
dimineață te vei trezi sub un guvernământ democratic 
sau nu. În zilele acestea, piața nu trebuie să rămână 
goală! 
 
Mihai Maci: Viitorul României depinde de focalizarea 
energiei care s-a adunat în pieţele oraşelor din toată 
ţara. Iar această energie trebuie focalizată pentru 
supraveghea minut de minut un Guvern care şi-a 
pierdut credibilitatea. Bătălia va fi, finalmente, una de 
uzură. Numai că prin această luptă tenace se poate 
naşte un adevărat spirit civic şi poate fi îndepărtat nu 
doar pericolul “dictaturii majorităţii”, ci şi cel al 
depunerii lente ce corodează mecanismele statutului. 
 
Sebastian Duma: Solidaritate. Omenie. Bun simț. 
Asta este și trebuie să fie România. Nu aroganță, 
sfidare și neam prost din partea unor guvernanți care 
au încetat demult să ne mai reprezinte. 
 
Adrian Hatoș: Cu cât numărul celor care deja 
protestează este mai mare cu atât presiunea spre 
implicare a potențialilor aderenți este mare.  Acestei 
dinamici cantitative i se adaugă una emoțională: în 
timp ce participarea inițială este catalizată de FURIE, 
deoarece furia nu ține mult timp o participare pe 
termen lung trebuie susținută de ENTUZIASM. 



O nouă Proclamaţie de la Timişoara, citită în faţa a 
40.000 de oameni 
 
 
1. De acum înainte niciun guvern, indiferent de 
coloratura politică, să nu mai repete vreodată vreo 
Ordonanţă 13  
 
2.   Organizarea unui referendum anticorupţie  
 
3. Controlul de constituţionalitate al legilor şi 
ordonaţelor de urgenţă să se realizeze şi la iniţiativa 
directă şi neintermediată a cetăţenilor 
 
4. Acordarea unor prerogative suplimentare Curţii 
Constituţionale pentru suspendarea aplicării actelor 
normative susceptibile de încălcare a Constituţiei 
 
5.   Depolitizarea funcţiilor publice şi ocuparea lor doar 
prin concurs  
 
6.  Stabilirea incompatibilităţii între funcţiile executive 
şi legislative 
 
7. Eliminarea avizului parlamentar pentru cercetarea 
penală a demnitarilor  
 
8. Fără penali în demnităţile publice 
 
 
 



 
 
 
Pentru ca răul să triumfe, este suficient ca 
oamenii buni să nu facă nimic. (Edmund Burke) 
 
Un popor care votează corupți, impostori, hoți și 
trădători, nu este victimă, este complice.  (George 
Orwell) 
 
Curajul nu este doar una dintre virtuți, ci testul 
suprem al oricărei virtuți. (C.S. Lewis) 
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