
14 februarie 2017 

Domnul Glad-Aurel Varga: 

Bună dimineaţa! 

Doamnă preşedinte de şedinţă, 

Stimaţi colegi, 

Am fost trimis în Parlament de votul concetăţenilor pentru a-i reprezenta şi pentru a fi vocea lor. 

Am venit convins că misiunea noastră, a tuturor parlamentarilor, poate fi îndeplinită prin dialog. 

Aş fi vrut să vorbesc de la tribuna Parlamentului despre energia, entuziasmul şi, de ce nu, idealismul 

tinerilor parlamentari atât de necesare dialogului şi progresului. Dar încă sunt sub puternica impresie de 

săptămâna trecută, când în Comisia pentru mediu ni s-a interzis, practic, să punem întrebări domnului 

ministru, deşi era invitat să discutăm despre proiectul de buget. Sunt încă sub impresia momentului în 

care colegii din majoritatea parlamentară au părăsit sala în timpul discursului domnului preşedinte. Cum 

poate fi vorba despre dialog când nici măcar nu asculţi ce are de spus partenerul de discuţie? 

Prestigiul Parlamentului depinde, în primul rând, de atitudinea majorităţii parlamentare. Ion Brătianu 

spunea că "Primejdia cea mare nu stă în faptul că sunt prea mulţi răi, ci în aceea că sunt prea mulţi 

indiferenţi". 

Stimaţi colegi, 

Sunt prea mulţi indiferenţi la discursul antieuropean care prinde contur chiar în Parlament, când 

preşedintele Senatului - ce ironie! -, cel care a semnat Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, 

vorbeşte despre ruperea Acordului MCV şi face apologia Brexit-ului! 

Sunt prea mulţi indiferenţi la maniera discreţionară în care Guvernul încearcă să se impună fără dialog, 

fără dezbatere, lăsând impresia tot timpul că are ceva de ascuns. 

Sunt prea mulţi indiferenţi faţă de faptul că în poziţii cheie sunt aduşi oameni cu grave probleme de 

integritate şi amintesc numai cele mai recente situaţii, şi anume noii şefi de la Agenţia Naţională Sanitar-

Veterinară şi Tarom. 

Sunt prea mulţi indiferenţi la vocea celor care au curajul să afirme ceea ce trebuie să afirmăm cu toţii: 

guvernarea este o datorie de împlinit, nu un prilej de tras foloase. 

"Orice regim democratic are în liderii săi călăuze binefăcătoare, însă reazămul democraţiei româneşti 

este în energia şi înţelepciunea cetăţenilor care ştiu să manifeste conştient, prin intermediul instituţiilor 

şi mijloacelor democratice, în orice problemă de interes naţional", este un citat din ceea ce spunea Ion 

Brătianu. 

Stimaţi colegi, 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=309&cam=2&leg=2016


Poate nu am învăţat încă toate culoarele Parlamentului şi toate cutumele parlamentare, dar vă asigur că 

şi atunci, ca şi acum voi lupta pentru adevăr, pentru dreptate, transparenţă în actul decizional şi binele 

comun. Şi o voi face cu toate mijloacele legale la îndemâna unui parlamentar, dar, în primul rând, prin 

dialog, şi nu prin indiferenţă. 

Vă mulţumesc. 

Glad Varga, deputat de Arad. 

 


