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”PNȚCD – DEMOCRAȚIA, TREZIRE A CONȘTIINȚEI NAȚIONALE”
Prima și cea mai înaltă misiune a PNȚCD, asumată deplin de la întemeierea sa până în
prezent, este afirmarea și salvgardarea cauzei naționale.
Această nobilă misiune, a împlinirii idealului național a fost asumată integral atunci
când partidul nostru, după veacuri de opintiri ale românilor din Ardeal, a hotărât săvârșirea
Marii Uniri de la 1918, sub autoritatea lui Iuliu Maniu, cel mai important om politic român al
secolului XX. Sub același stindard s-a așezat Ion Mihalache, sufletul neamului său de țărani,
care scrisese programul Partidului Țărănesc ”în tranșeele de la Mărășești, Mărăști și Oituz”, în
numele drepturilor inalienabile ale țărănimii române, izvorul națiunii.
Aceeași misiune, întrupată în idealul național, a fost împlinită atunci când, în perioada
interbelică au fost adoptate marile legi ale reformei agrare, votului universal și legea
responsabilitații politice. Aceeași misiune, națională, de asemenea, când, sub ocupația hortistonazistă, împotriva unei Europe bolnave, PNȚ și-a păstrat neatins crezul său în principiul
democrației, în numele unei civilizații și culturi milenare. Mai departe, sub crunta ocupație
sovietică, când partidul și-a dat jertfa de sânge pentru demnitatea națională, încununându-se
ca partid martir.
Aceeași misiune, sub stindardul national, a fost împlinită dupa 1989, când partidul
nostru a condus țara spre integrarea în UE și NATO, în numele acelorași valori ale democrației.
Aceeași misiune istorică, în numele națiunii, a slujit-o Corneliu Coposu, care, în 1990
a lansat marele proiect al unirii Basarabiei cu România. Chiar atunci când toate celelalte partide
vorbeau despre această formidabilă asumare ca despre un deziderat absurd, ridiculizând o
viziune profetică. Azi, abia, idealul lui Corneliu Coposu, al unirii cu frații de dincolo de Prut,
a devenit un proiect național asumat. Același Corneliu Coposu, sub semnul căruia partidul șia definit linia politică în modernitate, a lansat tema revenirii la Monarhia Constituțională, tot
ca un act de afirmare a voinței naționale. Din ce în ce mai mulți români își pun, azi, speranța
în Monarhia Constitutională, ca un act de salvgardare morală.
Conștienți deplin de marea responsabilitate cu care partidul nostru a fost hărazit, în
numele națiunii române, pentru viitor, am hotărât să dedicăm acest Congres al PNȚCD celuilalt
mare lider al modernității, Ion Rațiu, în ziua omagiului nașterii sale.
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Nu este vorba numai despre o recunoaștere a meritelor lui Ion Rațiu ca lider al diasporei
românești în timpul regimului comunist. Nu este vorba nici, numai, despre recunoașterea
contribuției sale la actul de re-fondare a partidului dupa 1989, figura lui Ion Rațiu fiind, alături
de Corneliu Coposu, emblema PNȚCD, dincolo de opțiunile partizane.
Dincolo de recunoșterea meritelor lui Ion Rațiu, pentru actele politice cu care a
înnobilat ființa partidului, stă, totuși, ceva mai presus. Este vorba despre testamentul său politic,
pe care suntem chemați să-l înfăptuim. Și anume, că democrația reprezintă azi, mai mult decât
oricând, marele proiect național, de restaurare a demnității românilor.
”Voi lupta până la ultima picătură de sânge pentru dreptul tau de a nu fi de acord cu
mine” a afirmat Ion Rațiu în cadrul dezbaterii pentru prezidențialele din 1990, parafrazând un
vechi adagiu politic. Și, de atunci, mesajul a devenit un adevărat testament, pe care noi, astăzi,
îl ridicăm la rangul de misiune națională, pe care PNȚCD și-o asumă pentru viitor. Atunci
când Ion Rațiu a afirmat plenar că democrația reprezintă forma nouă a cauzei naționale, el
intuise că țara trecuse dintr-o epocă a dictaturii, într-o epocă a urii și dezbinării. Numai
democrația, dar văzută nu ca un joc ipocrit al partidelor și grupurilor de interese, ci ca un act
al recunoașterii dreptului celuilalt de a avea o altă opinie, ar fi putut strânge laolaltă marile
energii tămăduitoare și creatoare ale națiunii.
Mesajul lui Ion Rațiu nu a fost asumat nici până în prezent de clasa politică. Și, iată,
consecințele. Un sfert de veac de ură și dezbinare, de infestare a spațiului public cu forme ale
urii și răului. Un sfert de veac de risipire a energiilor țării, de confiscări și de trădări, în numele
unei democrații de fațadă, unei ”democrații a corupției”.
PNȚCD își asumă noul proiect național, sub semnul lui Iuliu Maniu, care a definit
”democrația desăvârșită”, ca primul principiu a partidului, principiu consacrat mai departe de
Corneliu Coposu și ridicat la nivelul de proiect de țară de Ion Rațiu. Numai sub semnul și în
numele democrației putem pune capăt epocii urii și dezbinării între români. Democrația,
înțeleasă ca respect a opinei celuilalt, chiar atunci și mai ales atunci când nu suntem de acord,
are semnificația unei adevarate treziri a conștiinței naționale.
Ura și dezbinarea, îmbogățirea pe seama și în detrimentul celuilalt, corupția ca mod de
exercitare a puterii trebuie să înceteze și să lase locul manifestării sentimentelor de dreptate ale
națiunii, ca formă a solidarității și demnității umane. Nu prin represiunea juridică penală vom
salva națiunea, ci prin trezirea conștiinței naționale, prin edificarea unei societăți a democrației
ca expresie a demnității, democrația în care valoarea dreptului celuilalt, de a nu fi de acord cu
tine, reprezintă un act de responsabilitate și libertate.
Mesajul nostru ca partid istoric martir, făuritor de națiune, este acesta: PNȚCD își
asumă politic linia națională și creștin-democrată, pe un eșicher politic în care alții au dreptul
să-și exprime crezurile liberale sau socialiste. Vrem ca, în fața poporului, fiecare să-și poată
exprima proiectele și convingerile, așa încât poporul să poată alege neîngrădit.
Noi suntem partidul identității naționale, partidul familiilor, comunităților și națiunii,
îndreptat spre promovarea interesele clasei de mijloc, adevăratul motor al economiei. Noi am
fost și rămânem partidul respectului pentru viață și demnitate, al suveranității înțeleasă ca
formă de neatârnare. PNȚCD, prin faptele sale, trecute, prezente și viitoare rămâne o dovadă
vie a măreției culturii și spiritualitații acestui neam, creator de civilizație. Mesajul nostru, pe
care îl reiterăm azi, împreună cu Ion Ratiu, lordul politicii românești, este acela că democrația
trebuie să reprezinte sumumul ideilor si programelor noastre politice, marele proiect națonal,
de trezire a constiintei naționale.
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