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Doamnelor i domnilor senatori i deputa i,ș ș ț

 

Sunt mai bine de aizeci de ani de când m-am adresat ultima oară na iunii române de la tribunaș ț  
Parlamentului. Am primit cu bucurie i cu speran ă invita ia reprezentan ilor legitimi ai poporului.ș ț ț ț

 

Prima noastră datorie astăzi este să ne amintim de to i cei care au murit pentru independen a iț ț ș  
libertă ile noastre, în toate războaiele pe care a trebuit să le ducem i în evenimentele din Decembrieț ș  
1989, care au dărâmat dictatura comunistă. Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru.

 

Ultimii douăzeci de ani au adus democra ie, libertă i i un început de prosperitate. Oamenii călătoresc,ț ț ș  
î i împlinesc visele i încearcă să- i consolideze familia i via a, spre binele genera iilor viitoare.ș ș ș ș ț ț  
România a evoluat mult în ultimele două decenii.

 

Mersul României europene de astăzi are ca fundament existen a Parlamentului. Drumul nostruț  
ireversibil către Uniunea Europeană i NATO nu ar fi fost posibil fără ac iunea, întru libertate iș ț ș  
democra ie, a Legislativului românesc de după anul 1989.ț

 

Dar politica este o sabie cu două tăi uri. Ea garantează democra ia i libertă ile, dacă este practicată înș ț ș ț  
respectul legii i al institu iilor. Politica poate însă aduce prejudicii cetă eanului, dacă este aplicată înș ț ț  
dispre ul eticii, personalizând puterea i nesocotind rostul primordial al institu iilor Statului.ț ș ț

 

Multe domenii din via a românească, gospodărite competent i liber, au reu it să meargă mai departe,ț ș ș  
în ciuda crizei economice: micii întreprinzători i companiile mijlocii, tinerii i profesorii dinș ș  
universită i, licee i coli, cei din agricultură.ț ș ș



 

Încearcă să- i facă datoria oamenii de artă, militarii, diploma ii i func ionarii publici, de i suntș ț ș ț ș  
puternic încerca i de lipsa banilor i descuraja i institu ional. Î i fac datoria fa ă de ară institu iiț ș ț ț ș ț ț ț  
precum Academia Română i Banca Na ională, de i vremurile de astăzi nu au respectul cuvenit fa ă deș ț ș ț  
ierarhia valorilor din societatea românescă.

 

Sunt mâhnit că, după două decenii de revenire la democra ie, oamenii bătrâni i cei bolnavi suntț ș  
nevoi i să treacă prin situa ii înjositoare.ț ț

 

România are nevoie de infrastructură. Autostrăzile, porturile i aeroporturile moderne sunt parte dinș  
for a noastră, ca stat independent. Agricultura nu este un domeniul al trecutului istoric, ci al viitorului.ț  

coala este i va fi o piatră de temelie a societă ii.Ș ș ț

 

Regina i cu mine, alături de Familia noastră, vom continua să facem ceea ce am făcut întotdeauna:ș  
vom sus ine interesele fundamentale ale României, continuitatea i tradi iile ării noastre.ț ș ț ț

 

Nu m-a  putea adresa na iunii fără a vorbi despre Familia Regală i despre importan a ei în via a ării.ș ț ș ț ț ț  
Coroana regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independen ei, suveranită ii iț ț ș  
unită ii noastre. Coroana este o reflectare a Statului, în continuitatea lui istorică, i a Na iunii, înț ș ț  
devenirea ei. Coroana a consolidat România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate i modestie.ș

Doamnelor i domnilor senatori i deputa i,ș ș ț

 

Institu iile democratice nu sunt guvernate doar de legi, ci i de etică, sim  al datoriei. Iubirea de ară iț ș ț ț ș  
competen a sunt criteriile principale ale vie ii publice. Ave i încredere în democra ie, în rostulț ț ț ț  
institu iilor i în regulile lor!ț ș

 

Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credin ă i fără memorie. Cinismul, interesul îngustț ș  
i la itatea nu trebuie să ne ocupe via a. România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni aiș ș ț  

istoriei noastre, servite responsabil i generos.ș

 

În anul 1989, în ajutorul României s-au ridicat voci cu autoritate, venind de pe toate meridianele 



globului. Ele s-au adăugat sacrificiului tinerilor de a înlătura o tiranie cu efect distrugător asupra fiin eiț  
na iunii. A sosit momentul, după douăzeci de ani, să avem un comportament public rupt complet iț ș  
definitiv de năravurile trecutului. Demagogia, disimularea, egoismul primitiv, agă area de putere iț ș  
bunul plac nu au ce căuta în institu iile române ti ale anului 2011. Ele aduc prea mult aminte de aniiț ș  
dinainte de 1989.

Se cuvine să rezistăm prezentului şi să ne pregătim viitorul. Uniţi între noi şi cu vecinii i fra ii noştri,ș ț  
să continuăm efortul de a redeveni demni i respecta i.ș ț

Am servit na iunea română de-a lungul unei vie i lungi i pline de evenimente, unele fericite i multeț ț ș ș  
nefericite. După 84 de ani de când am devenit Rege, pot spune fără ezitare na iunii române:ț

 

Cele mai importante lucruri de dobândit, după libertate i democra ie, sunt identitatea i demnitatea.ș ț ș  
Elita românească are aici o mare răspundere.

 

Democra ia trebuie să îmbogă ească arta cârmuirii, nu să o sărăcească. România, ca i toate ările dinț ț ș ț  
Europa, are nevoie de cârmuitori respecta i i pricepu i.ț ș ț

 

Nu trebuie niciodată uita i românii i pământurile române ti care ne-au fost luate, ca urmare aț ș ș  
împăr irilor Europei în sfere de influen ă. Este dreptul lor să decidă dacă vor să trăiască în ara noastrăț ț ț  
sau dacă vor să rămână separa i.ț

 

Europa de astăzi este un continent în care popoarele i pământurile nu se schimbă ca rezultat alș  
deciziilor politicienilor. Jurământul meu a fost făcut i continuă să fie valabil pentru to i românii. Eiș ț  
sunt to i parte a na iunii noastre i a a vor rămâne totdeauna.ț ț ș ș

 

Stă doar în puterea noastră să facem ara statornică, prosperă i admirată în lume.ț ș

 

Nu văd România de astăzi ca pe o mo tenire de la părin ii no tri, ci ca pe o ară pe care am luat-o cuș ț ș ț  
împrumut de la copiii no tri.ș

 

A a să ne ajute Dumnezeu!ș



 

Mihai R

 


