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La împlinirea vârstei de 90 de ani

EVENIMENT

Regele Mihai, în Parlamentul României

Dupã mai bine de 60 de ani de la ultima sa prezenþã în Parlamentul þãrii, Regele Mihai s-a adresat din
nou acestui for, cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani reuºind cu sinceritate sã ne aminteascã de
dragostea de þarã. Discursul sãu a fost unul echilibrat, fãrã vorbe goale, fãrã lozinci, în care s-a referit
la valori importante precum demnitatea, identitatea ºi soarta þãrii pe termen lung.
“Instituþiile democratice nu sunt guvernate doar de legi, ci ºi de eticã, simþ al
datoriei. Iubirea de þarã ºi competenþa
sunt criteriile principale ale vieþii publice.
Aveþi încredere în democraþie, în rostul
instituþiilor ºi în regulile lor! Lumea de
mâine nu poate exista fãrã moralã, fãrã
credinþã ºi fãrã memorie. Cinismul,
interesul îngust ºi laºitatea nu trebuie sã
ne ocupe viaþa. România a mers mai
departe prin idealurile marilor oameni ai
istoriei noastre, servite responsabil ºi
generos“, a declarat fostul suveran.
Impresionând prin claritatea ºi simplitatea cuvintelor alese, regele a îndemnat
clasa politicã din România sã acþioneze
pentru ca þara sã-ººi regãseascã “demnitatea ºi respectul” pe scena internaþionalã, fiindcã “nu putem avea viitor fãrã a
respecta trecutul nostru“, deºi “vremurile
de astãzi nu au respectul cuvenit faþã de
ierarhia valorilor din societatea românescã“.
Lãudând progresele realizate dupã

Discursul
Regelui
prãbuºirea regimului comunist în 1989,
vorbitorul a citat între acestea
“democraþia, libertãþile ºi un început de
prosperitate”. Dar ultimul ºef de stat,
care a supravieþuit celui de al Doilea
Rãzboi Mondial, a denunþat dispreþul faþã
de eticã ºi faþã de rolul primordial al
instituþiilor statului. “A sosit momentul,
dupã douãzeci de ani, sã avem un comportament public rupt complet ºi definitiv
de nãravurile trecutului. Demagogia, disimularea, egoismul primitiv, agãþarea de
putere ºi bunul plac nu au ce cãuta în
instituþiile româneºti ale anului 2011. Ele
aduc prea mult aminte de anii dinainte de
1989. (...) Am servit naþiunea românã de-

a lungul unei vieþi lungi ºi pline de evenimente, unele fericite ºi multe nefericite.
Dupã 84 de ani de când am devenit Rege,
pot spune fãrã ezitare naþiunii române:
cele mai importante lucruri de dobândit,
dupã libertate ºi democraþie, sunt identitatea ºi demnitatea. Elita româneascã are
aici o mare rãspundere”, a adãugat fostul
monarh. El a mai afirmat cã “democraþia
trebuie sã îmbogãþeascã arta cârmuirii,
nu sã o sãrãceascã”, iar România, ca ºi
toate þãrile din Europa, are nevoie de cârmuitori respectaþi ºi pricepuþi. ªi fostul
suveran le-aa mai spus românilor cã “stã
doar în puterea noastrã sã facem þara statornicã, prosperã ºi admiratã în lume”.
“ N u vã d Ro m â n ia d e a s tã z i ca p e o
moºtenire de la pãrinþii noºtri, ci ca pe o
þarã pe care am luat-oo cu împrumut de la
copiii noºtri. Aºa sã ne ajute Dumnezeu!”,
a conchis Mihai I, cãruia în acea ceremonie solemnã i s-aa conferit Colanul
Camerei Deputaþilor.
Lucia Ivãnescu
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