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APELUL UNOR ACADEMICIENI ROMÂNI
CĂTRE POPORUL ROMÂN, CĂTRE INSTITUŢIILE STATULUI ROMÂN

 

Având în vedere poziţia Academiei Române, de instituţie identitară fundamentală, aflată de un secol
şi jumătate în serviciul Naţiunii Române, semnatarii acestui Apel, îngrijoraţi de evoluţiile interne şi
internaţionale din ultimele decenii, caracterizate printr-o continuă şi alarmantă încercare de erodare
a identităţii,  suveranităţii  şi  unităţii  naţionale a României,  cu multe acţiuni plasate sub semnul
globalismului  nivelator  sau  al  unei  exagerate  „corectitudini  politice”,  dar  şi  cu  multe  acţiuni
îndreptate direct împotriva Statului şi Poporului Român (rescrierea tendenţioasă, lacunară sau chiar
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mistificatoare  a  istoriei,  denigrarea  simbolurilor  naţionale,  subminarea  valorilor  şi  instituţiilor
fundamentale,  sabotarea viitorului,  dezmoştenirea generaţiilor  care vin după noi  prin vânzarea
pământului,  a  resurselor  solului  şi  subsolului,  prin  defrişări  masive,  prin  înstrăinarea  sau
falimentarea unităţilor  economice,  prin  degradarea învăţământului  şi  a  sistemului  sanitar,  prin
politizarea  excesivă  a  tuturor  subsistemelor  statului  şi  societăţii,  ceea  ce  are  ca  efect
deprofesionalizarea, confuzia valorilor, corupţia, lipsa de eficienţă, apariţia unor tensiuni sociale),
preocupaţi în mod deosebit de încercările recurente de „regionalizare” a României sau de crearea de
enclave  autonome  pe  baze  etnice,  contrare  Constituţiei  României  şi  tendinţelor  de  integrare
europeană, total neproductive din punct de vedere economic, social, al calităţii vieţii în aceste zone,
ne exprimăm ferm împotriva tuturor acestor acţiuni, ne pronunţăm cu tărie în favoarea identităţii,
suveranităţii  şi  unităţii  naţionale, solicităm instituţiilor abilitate ale Statului Român, de la toate
nivelurile, să vegheze şi să acţioneze pentru a preveni, pentru a contracara şi, atunci când se încalcă
legea, pentru a pedepsi toate diversiunile şi agresiunile la adresa identităţii, suveranităţii şi unităţii
naţionale a României şi a stabilităţii statului de drept.
Chemăm alături de noi, în acest demers, întregul popor român, pe toţi locuitorii acestui pământ, ne
adresăm în particular intelectualilor, invitându-i să fie exemplu de înţelepciune şi de patriotism, ne
adresăm oamenilor politici, invitându-i să conlucreze cu responsabilitate şi patriotism pentru binele
României, cu atât mai mult cu cât ne aflăm în preajma sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, a
centenarului aducerii împreună a tuturor provinciilor româneşti, eveniment pe care poporul român l-
a aşteptat, pentru care a suferit, a lucrat şi a luptat atâtea veacuri şi pe care l-a realizat cu atâtea
jertfe.
Să ne cinstim eroii,  să  fim la  înălţimea lor,  lăsând generaţiilor  următoare,  tuturor  locuitorilor
României, o ţară unită, suverană, cu dragoste pentru trecut şi pentru cultura sa, cu respect de sine,
stăpână pe pământul său, educată şi prosperă, o ţară a Europei Unite, dar cu identitate proprie,
românească.
Aşa să ne judece viitorul!

Iniţiat de academicienii
VICTOR VOICU, IOAN-AUREL POP, GHEORGHE PĂUN

şi semnat de peste 80 de membri ai Academiei Române
8 februarie 2017
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