
100 FP Romania/ 2015 - ce a fost relevant in materie de Idei & Proiecte: 
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Petre Munteanu,

In anul Centenarului Marii Uniri, Academia Romana ne va pune pe masa un proiect de tara. Intelectuali 
redutabili europenizeaza elitele romane - ori radiografiaza coruptia elitelor politice din lumea larga. Istorici 
ardeleni arata adevaruri ale istoriei nationale. Tineri profesionisti ofera modele de sincronizare academica - ori 
conjura cetatenii sa se implice in repararea sistemului politic.
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Ionel Valentin Vlad
 
Presedintele Academiei Romane 
 
Pentru lansarea procesului de elaborare a unui proiect de tara. 
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Dincolo de ce poate face piata, statele s-au dezvoltat mai curand pe seama unor strategii (nationale) pe termen 
lung - proiectul de tara, asadar. Primirea in UE a ocazionat si elaborarea unei Stretegii Nationale de Dezvoltare 
Durabila, publicata in 2008 - pe care nu a urmat-o nimeni. Unul dintre proiectele asumate de fizicianul Ionel 
Valentin Vlad la preluarea mandatului de presedinte al Academiei Romane, in 2014, a fost lansarea unui 
complex proces de elaborare a unei 'Strategii de Dezvoltare a Romaniei in urmatorii 20 de ani'. In Faza I, lansata 
in 2014, peste 200 de experti au contribuit la definitivarea tematicii a 11 proiecte interdisciplinare: de la 
educatie la sanatate, de la securitatea alimentara la cea energetica si informatica, de la resurse naturale la cultura 
nationala. In Faza II s-a realizat analiza SWOT a fiecarui domeniu stabilit ca prioritar si s-a conturat viziunea 
asupra Romaniei in 2035. ,,Suntem o tara bogata, cu oameni inteligenti. Ne trebuie profesionalizare, cresterea 
gradului de competenta si de responsabilizare si ne trebuie proiectul, strategia. De fapt, ce inseamna a proiecta 
A propune o viziune pentru viitor, a face planul unei constructii, care nu exista, dar pe care ne-o dorim si ne 
dorim sa reziste timpurilor", a explicat presedintele Academiei, citat de revista Economistul. In Faza III s-au 
stabilit bornele de atins pe termen scurt, mediu si lung. Urmeaza Faza IV, a identificarii resurselor necesare 
atingerii acestor borne. In Faza V, anul viitor, documentul va fi difuzat Presedintiei, Guvernului, Parlamentului, 
partidelor parlamentare - ale caror observatii vor fi integrate in documentul final. Iar in anul Centenarului Marii 
Unirii ar urma semnarea unui pact al tuturor institutiilor si fortelor politice majore pentru aplicarea Strategiei, 
peste decenii. 
 
notabil
o Institutul pentru Cercetarea Calitatii Vietii a publicat anul trecut volumul Romania la rascruce: optiuni pentru 
viitor, coordonat de prof. univ dr. Catalin Zamfir, directorul ICCV, impreuna cu cercetatorul Iulian Stanescu. Cu 
plecare de la constatarea ca, si dupa incheierea tranzitiei, Romania tot nu are un proiect de tara, volumul cauta 
sa contribuie la dezbaterea pe acest subiect, atacand chestiuni fundamentale, precum: rolul si functionarea 
statului, problemele demografice, inegalitatile economice si sociale.
 
 
Andrei Plesu
 
Personalitate culturala 
 
Pentru Colegiul Noua Europa. 
 
Andrei Plesu, fondator si presedinte al Fundatiei Noua Europa si rectorul Colegiului Noua Europa - ca si al 
revistei Dilema (veche) -, a primit anul trecut Premiul Cetateanul European (editia 2014), distinctie pe care 
Parlamentul European o acorda anual ,,pentru realizari exceptionale in dezvoltarea colaborarii culturale 
transnationale in Uniunea Europeana". Dl Plesu a primit aceasta distinctie pentru activitatea sa ca fondator si 
rector al Institutului de Studii Avansate Colegiul Noua Europa (NEC, New Europe College). ,,Anul acesta s-au 
implinit 20 de ani de la infiintarea Colegiului Noua Europa. Prin programul sau de burse, NEC a contribuit, din 
1994 si pana in prezent, la dezvoltarea cercetarii in stiinte umane in Romania. NEC a jucat astfel un rol major in 
europenizarea elitelor universitare, politice si administrative din Romania, cu sprijinul financiar al partenerilor 
europeni din Germania, Austria, Franta. In acelasi timp, NEC a contribuit prin seminariile si publicatiile sale la 
stimularea dezbaterii publice pe teme europene in Romania. Reteaua cercetatorilor ce au beneficiat de sustinerea 
NEC s-a extins gradual pentru a include cercetatori din tarile vecine si din intreaga lume. NEC a devenit astfel 
un nucleu puternic pentru cooperarea transnationala in sfera stiintelor umane", si-a motivat europarlamentarul 
Cristian Preda propunerea pe care a facut-o Cancelariei Premiului. 
 
Alina Mungiu Pippidi 
 



Politoloaga 
 
Pentru ca arata si iesirea din cercul vicios al subdezvoltarii. 
 
,,In aceasta integrare geniala de teorie, istorie, studii de caz si dovezi cantitative, Alina Mungiu-Pippidi arata 
cum tarile evolueaza de la starea naturala de coruptie, clientelism si guvernare particularista la normele 
impersonale ale corectitudinii, integritatii si transparentei, care constituie buna guvernare. Este o lucrare 
indispensabila oricarui savant, student sau policy-maker care vrea sa inteleaga cum se mobilizeaza societatile si 
cum se reformeaza statele pentru a controla coruptia", a scris reputatul politolog american Larry Diamond, de la 
Universitatea Stanford, referindu-se la licrarea In cautarea bunei guvernari. Cum dezvolta societatile controlul 
coruptiei, noua carte a profesoarei Alina Mungiu-Pippidi, publicata in septembrie la Cambridge University 
Press. ,,Alina Mungiu-Pippidi reia provocarea de unde o lasasera autorii de renume Daron Acemoglu si James 
Robinson in De ce natiunile esueaza. Daca diferentele de performanta economica se explica prin guvernare, de 
ce sunt mai putine tarile care se lanseaza pe calea guvernarii deschise si inclusive fata de cele care limiteaza 
accesul si spoliaza subiectiiu Argumentul sau este ca, istoriceste, coruptia este starea normala, nu exceptia, si ca 
in peste optzeci de democratii electorale din prezent, spolierea resurselor publice de catre elitele politice a 
devenit regula jocului si principala problema a actiunilor colective." Cercetarea dnei AMP, pe care se bazeaza 
volumul discutat azi in varii foruri internationale, are la baza cel mai mare grant pe stiinte sociale acordat de UE 
pentru proiecte de cercetare: ANTICORRP (anticorrp.eu). 
 
Ioan-Aurel Pop
 
Istoric 
 
Pentru bemolurile la demitizarea istoriei. 
 



Membru al Academiei Romane din 2010, istoricul Ioan-Aurel Pop, rector al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-
Napoca, a devenit, vara trecuta, membru si al Academiei de la Chisinau - ocazie cu care si-a lansat si acolo a 
doua editie a lucrarii Istoria, adevarul si miturile, pe care o socoteste ,,un raspuns stiintific la incercarile de a 
falsifica Istoria romanilor". O tema de care s-a ocupat cu insistenta in ultima vreme. In preajma Zilei Nationale, 
istoricul ardelean publica inca un detaliat articol pe acest subiect - ca replica la concluzia istoricului Lucian 
Boia, din cel mai nou volum al sau, Cum s-a romanizat Romania, ca romanii din Transilvania nu ar fi dorit 
musai unirea cu ceilalti. Fragment din articol: ,,Mai recent, s-a <<descoperit>> inca un pseudo-motiv indreptat 
impotriva zilei sarbatorii nationale: romanii ardeleni nu ar fi dorit unirea cu Tara, inapoiata si balcanica, ei fiind 
fascinati de civilizatia superioara ungara sau austro-ungara, astfel ca unirea ar fi fost facuta de un grup de 
intelectuali nationalisti, fara viziune europeana. Toate datele de care dispunem in prezent arata ca majoritatea 
romanilor au dorit unirea Transilvaniei cu Romania si ca au exprimat ferm acest lucru, la nivelul exigentelor 
democratice de atunci. Mai mult, comunitatea internationala a apreciat actul de vointa nationala a romanilor, 
formulat in anul 1918, si a recunoscut realitatile decise de romani. Atunci cand a fost posibil, mai ales in 
Bucovina, dar si in Basarabia si Transilvania, minoritatile au fost intrebate, iar unii membri ai lor au si sustinut 
apartenenta la Romania. Insinuarea ca numai un grup de intelectuali a impus unirea este ridicola. Mai intai, este 
o jignire la adresa masei de intelectuali romani care au militat sincer pentru actul unirii. In al doilea rand, nu este 
nimic neobisnuit ca poporul sa fie condus de elite si sa le urmeze. Romanii ardeleni au fost condamnati de 
asupritorii lor sa nu aiba in fruntea lor lideri politici si economici puternici, ci, pana tarziu, doar preoti si dascali, 
adica intelectuali iesiti din sanul lor si apropiati de ei. Dar ei - romanii ardeleni - nu au ramas nicio clipa fara 
elite si aceasta le-a fost salvarea. Decenii la rand inainte de unire, preotii si dascalii nu-si incheiau slujbele, 
respectiv lectiile, fara sa spuna adunarilor in care vorbeau ca <<soarele romanilor la Bucuresti rasare>>. Este de 
ajuns sa fie urmarite documentele existente, rapoartele autoritatilor, procesele verbale ale ASTREI, protocoalele 
partidelor politice, asociatiilor profesionale, scolilor etc., pentru a dovedi cum s-a pregatit unirea de jos in sus si 
din cele mai sofisticate si savante cercuri academice pana la nivelul satelor" 
 
 
Dragos Sdrobis 
 
Istoric 
 
Pentru demitizarea interbelicului profund. 
 
Dragos Sdrobis este doctor in istorie, cercetator la Institutul de Istorie ,,George Baritiu" din Cluj Napoca, cu 
interese care tin de istoria universitatii in Romania interbelica, capitalul uman, istoria intelectuala, sociologia 
istorica, istoria sociala. Anul trecut a publicat volumul Limitele meritocratiei intr-o societate agrara. Somaj 
intelectual si radicalizare politica a tineretului in Romania interbelica. ,,Dragos Sdrobis atinge destule corzi 
sensibile si pune in discutie multe probleme esentiale ale acestei epoci, fara de care e greu sa intelegem procesul 
de modernizare vesnic intarziat al Romaniei. Chiar daca volumul se ocupa de problemele perioadei interbelice, 
temele analizate sint de o actualitate ingrijoratoare" - constata atunci scriitorul Vasile Ernu, care a avut o densa 
discutie cu istoricul. Citam, intrebari si raspunsuri. Cum arata ,,lumea meritocratiei intr-o societate agrara" ,,Asa 
cum eu am crescut cu ideea ca integrarea europeana va rezolva toate probleme noastre, la fel credeau tinerii de 
atunci ca universitatea e usa spre o lume mai buna. Meritocratia parea ceva de-a dreptul palpabil. In universitate 
se adunau laolalta sperantele de mai bine ale unei intregi generatii, dar ceea ce a rezultat a fost un focar de 
revolutionarism si de critica vehementa la adresa statului. Lumea meritocratiei - au descoperit pe parcurs - se 
restrangea la o meritocratie a celor alesi dinainte." Vorbim de aparitia unei generatii afectate crunt de somaj, 
rupta de realitate, dar care vrea sa schimbe ,,fata Romaniei". Ce invataminte ne poate oferi aceasta istorie, in 
ciuda faptului ca noi nu invatam nimic din istoriei ,,Similitudinile cu ce se intampla astazi sunt numeroase, dar 
nu identice. In primul rand, supapa pentru frustrarile actuale e de vreo 20 de ani emigratia. E dovada clara ca 
mare parte a tineretului crede prea putin in modelul de societate romaneasca. Situatia nu e deloc buna nici 
pentru invatamantul superior, cu tot mai multe universitati (de stat sau particulare), tot mai putini studenti si cu 



o legatura tot mai fragila cu piata fortei de munca. Asaltul impotriva umanioarelor, percepute ca inutile, releva 
aceasta tendinta de racordare a invatamantului superior la piata fortei de munca dusa la extrem. Candva, 
facultatile umaniste defineau pilonii unei societati. Astazi par inutile. (...) Pana cand universitatea si intelectualii 
nu isi vor asuma rolul de a elabora fundamentele unui altfel de consens social, totul pare sa ramana la fel. Cu 
mentiunea ca unii vor gasi prilejuri sa elaboreze tot felul de teorii ale conspiratiei." 
 
de citit
o Un alt volum al anului trecut este Romania medicilor, in care istoricul Constantin Barbulescu, conferentiar, cu 
trei doctorate, la Facultatea de Istorie si Filosofie a UBB, contureaza o imagine a taranului roman din anii 1800 
care poate intriga. ,,Pare un consens national ca taranul este arhetipul corectitudinii si al cinstei din Romania 
arhaica, traditionala, adica locul acela vechi in care s-au format constiinta si valorile noastre. Romania medicilor 
are analfabeti, pelagra, tarani salbatici si taranci flamande. Si multi, multi copii care-au adunat mai putine 
primaveri decat degetele de la o mana. Aceasta e o alta oglinda a satului romanesc", sintetiza Laurentiu 
Ungureanu, in Adevarul. 
 
 
- idei devenite proiecte - 
 
Departamentul de Psihologie Clinica din cadrul UBB 
 
Pentru participarea la dezvoltarea de psi-roboti. 
 
Departamentul de Psihologie Clinica din cadrul Universitatii Babes Bolyai din Cluj-Napoca a inceput anul 
trecut testarea primelor prototipuri de roboti, cu autonomie supervizata, utilizabili in psihoterapie. Proiectul 
european DREAM [Development of Robot-Enhanced therapy for children with AutisM spectrum disorders] este 
dezvoltat de un consortiu stiintific format din echipe de cercetatori din Belgia, Franta, Marea Britanie, Romania 
si Suedia. Din Romania participa o echipa de cercetatori de la UBB, coordonata de profesorul Daniel David, 
seful Departamentului (premiat in cadrul Galei 100 FPR de anul trecut). ,,Copiii invata de la adulti pe baza 
imitatiei. La autisti s-a constatat ca acest mecanism de invatare nu functioneaza, acestia preferand interactiunea 
cu entitati ce au un comportament automat, rigid, cum ar fi robotii", a explicat dl David. ,,Acum robotii sunt 
controlati de un operator si/sau de un psihoterapeut, dar miza DREAM este ca pana in 2018, cand proiectul va fi 
finalizat, sa se construiasca un robot cu autonomie supervizata. Adica, un robot care sa poata fi utilizat 
independent de psihoterapeut (in scoala, acasa la pacient, etc.). Robotul va putea fi luat acasa sau la scoala, unde 
va putea lucra cu copilul, fara a fi nevoie de interventia unui specialist." Atfel zis, utilizatorul robotului 
(terapeut, asistent medical, psiholog sau profesor) va oferi robotului obiectivele specifice, iar acesta va lucra 
autonom in timpul terapiei. ,,Acum, la Cluj, facem testele preliminare. In interactiunea aceasta dintre robotul 
asistat de un terapeut si copil noi observam ce face fiecare: robotul, copilul, terapeutul. Pe baza acestor 
informatii noi vom furniza programatorilor modelele comportamentele, inputul psihologic cu care vor fi dotati 
robotii. In urmatoarea faza, vom testa cum functioneaza acesti roboti fara asistenta unui terapeut." 
 
de urmarit 
o Dragos Serban, elev in clasa a IX-a a Liceului International de Informatica din Constanta, a creat o procedura 
informatica prin care se poate calcula, ,,cu acuratete de 90%", daca o tumora cerebrala este maligna sau 
benigna - anunta anul trecut Adevarul. Pe baza tomografiei sau a investigatiei RMN, un algoritm evalueaza 
textura tumorii si da verdictul - altminteri, rezultatele biopsiei pot dura si o luna. Tanarul s-a lansat in acest 
proiect dupa ce a trait el insusi tensiunea unei asemenea asteptari. ,,Nu vreau sa mai treaca nimeni prin ce am 
trecut eu. Daca este o sansa cat de mica prin care se poate face un pas inainte in cercetarea cancerului, imi voi 
dedica toate eforturile pentru a gasi o solutie", si-a promis tanarul din Medgidia, care pe durata liceului locuieste 
la un internat din Constanta. Urmatorul proiect la care viseaza este realizarea unei proceduri informatice de 
clasificare a tumorilor pulmonare. Mai departe, tanarul inovator viseaza sa devina cercetator specializat in 



aplicatii informatice pentru medicina - si va aplica pentru admitere la o facultate in strainatate...
 
 
Square One
 
Arhitecti 
 
Pentru amenajarea interiorului Carturesti Carusel. 
 
Asa cum ideile sunt continute in carti, cartile pot fi continute in idei - arhitectonice. Ceea ce a facut lantul 
librariilor Carturesti prin Libraria Carusel, amenajata in cla direa fostei Banci Chrissolveloni, din centrul vechi 
al Bucurestiului. Vizita critica, a arhitectului Crisan Viorel Atanasiu, descrisa pe adevarul.ro/blogs: ,,De afara 
lumina alba si stralucitoare a interioarelor pare mai alba si mai stralucitoare in contrast cu felinarele si fatadele 
de pe un Lipscani devenit parca deodata mai saracacios. Frumoasa imagine, simbol la indemana oricui (si cu 
atat mai frumos) al luminii izvorate din mii de faclii ale cartilor (zece miiÅ£ o fi mult, o fi putinp). (...) Echipa 
de proiectanti da o lectie de interventie majora si in acelasi timp discreta asupra unei cladiri vechi, cu 
personalitate in centrul centrului istoric care e declarat, la gramada, monument istoric. Prea putin se vorbeste 
despre ei. Uite, vorbesc eu: biroul de arhitectura Square One: Adrian Cancer-Zeana, Sabin Dumitru, Ioan 
Vladescu, Andrei Palita, date din site-ul lor super-sobru. Ce greu le vine tuturor sa zica o vorba buna si despre 
arhitecti. (...) Cati din vizitatorii librariei or fi remarcat gratia supantelor ondulate, rafinamentul plafoanelor din 
sarme albe, eleganta cu care s-au incadrat balustradele originale, grele cu cele noi, diafane, sobrietatea masiva a 
luminatorului si a peretelui inclinat, din sticla, al mansardei care incadreaza subtil vechea lucarna din axul 
fatadei principalet Cati or fi observat grinda cu zabrele suspendata pe cabluri si scripeti ce poate ocupa trei 
pozitii pe cele trei grinzi transversale - suport amovibil pentru proiectoare sau alte accesorii necesare unui 
spectacol si care pot transfigura spatiul intr-un studio, (...) In orice caz, arhitectii si-au atins scopul: au rupt gura. 
Carturesti-Carusel e in toate ziarele reale si virtuale cu toate ca nu e nici <<library>>, nici <<book shop>>, ci 
mai de graba un <<happening>>, un <<concept>>, un <<must>>. Must see it!". Intr-adevar.  
 
 
NOD makerspace
 
Pentru facilitarea creativitatii colaborative. 
 
Un grup de tineri antreprenori & creativi au amenajat, anul trecut, in cladirea unei foste fabrici din Bucuresti, 
abandonata prin anii '90, un atelier colectiv super-cool, de 650 mp, unde cei care vor sa lucreze la un proiect sau 
sa construiasca un prototip gasesc unelte si echipamente - unele prea scumpe pentru a cumpara pe cont propriu. 
NOD makerspace s-a angajat sa ofere si consultanta pentru proiectele chiriasilor, de la concept la 
implementare - de la arhitectura la design, de la antreprenoriat la management. Ideea: ,,Ne-am propus sa 
sprijinim democratizarea designului, a ingineriei si a educatiei creative. Membrii nostri vor fi ajutati sa-si 
transforme ideile in afaceri sustenabile", au explicat, la inaugurare, arhitectii Tamina Lolev si Florin Cobuz, doi 
dintre coordonatorii proiectului. Comunicatul de lansare amplasa acest NOD makerspace intr-o tendinta globala, 
,,a creativilor si antreprenorilor care reusesc sa treaca de la idee la implementare si sunt dispusi sa lucreze 
impreuna pentru atingerea obiectivelor".
 
 
Sebastian Buhai 
 
Economist 
 



Pentru insistenta de a alinia cercetarea economica din Romania la standardele internationale. 
 
,,BNR ar trebui sa valorifice cercetatorii aflati la institutii de top din afara Romaniei" - sugera-solicita, 
argumentat, anul trecut, economistul roman Sebastian Buhai, crearea unui Institut Roman pentru Economie si 
Finante, pentru care indica si un model, verificat international: Einaudi Institute for Economics and Finance 
(EIEF), din Roma. ,,Institutul are ca obiective productia de cercetare de top mondial in Economie si Finante, 
generarea de idei utile in dezbaterile pe marginea politicilor economice si crearea unui mediu care sa ajute 
stoparea <<brain drain>>-ului Romaniei, prin atragerea continua de economisti straini de top, si prin 
convingerea celor mai buni economisti romani pregatiti in strainatate sa se intoarca inapoi in tara. Ideea este de 
a construi un mediu dinamic, intelectual divers, eliberat de constrangerile birocratice din mediul academic 
romanesc; de a putea plati salarii competitive; de a fi strict meritocratic in criteriul de selectie; si de a fi puternic 
orientat pe cercetare. Pe scurt, este vorba de a infiinta un mediu de lucru care adopta standardele academice 
internationale de cel mai inalt nivel. Institutul are in acelasi timp ca scop complementarea programelor 
educationale oferite de universitatile din Romania, punand accent pe cursurile post-universitare cu orientare pe 
componenta de cercetare, si pe indrumarea unor doctoranzi selectati in baza meritului", a schitat dl Buhai pe 
blog.econacademia.net, canal media aferent Conferintei Stiintifice Anuala a Economistilor Romani din Mediul 
Academic din Strainatate (ERMAS) - proiect premiat la Gala 100 FPR de anul trecut. De ce ar fi asta treaba 
BNRa ,,Foarte important, colaborarea cu cercetatorii din Banca Nationala ar fi beneficia pe mai multe niveluri si 
ar avantaja foarte mult si probabil in mod direct functionarea BNR (care, de altfel, nu dispune inca de un 
departament de cercetare propriu-zis - desi ar fi cazul si multi dintre colegii mei din BNR ar fi 200% de acord cu 
asta). Cercetarea economica efectuata in IREF ar fi atat de natura fundamentala, cat si aplicata, in particular insa 
cu o atentie deosebita acordata evaluarii de politici economice, intre ele evident si acelea care cad in atributiile 
BNR." OKp 
 
 
Fundatia CAESAR 
 
Pentru initiativa cetateneasca de transparentizare a activitatii parlamentarilor. 
 
Fundatia CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani) a lansat toamna 
trecuta campania ,,i74 - Parlament pentru cetateni!", prin care urmareste implicarea cetatenilor intr-o initiativa 
legislativa care sa faca functionarea Parlamentului mai decenta: eliminarea votului secret, amendarea cobncreta 
a absenteismului si justificarea cheltuielilor alesilor. Numele campaniei vine de la Articolului 74 din Constitutia 
Romaniei, care permite si cetatenilor sa propuna legi - daca se aduna 100.000 de semnaturi, in cel putin 11 
judete (minimum 5.000 in fiecare judet). 
Cristina Moldovan, una dintre tinerele care fac ca diaspora sa conteze, a explicat: ,,Asemenea majoritatii 
romanilor, si noi credem ca este inacceptabil sa toleram parlamentari care scapa de urmarire penala, doar pentru 
ca sunt protejati prin vot secret de colegii lor. Este inadmisibil ca tara noastra sa fie reprezentata de un 
Parlament in care o majoritate covarsitoare de 89,1% dintre cetateni nu mai au incredere. Ne aflam intr-un punct 
in care nu mai putem tolera luxul coruptiei, al averilor nejustificate si al unui aparat de stat enorm, cu sute de 
parlamentari care absenteaza zilnic de la locul de munca. La aceste puncte si la multe altele dorim sa lucram 
impreuna cu cei care doresc sa ni se alature. Deoarece rezolvarea acestor probleme trebuie sa aiba un punct de 
pornire, am decis sa demaram i74 si sa formulam 15 modificari, cu aplicabilitate practica, efecte ample si de 
lunga durata. Modificarile merg pe trei directii principale: transparenta, seriozitate si responsabilitate la locul de 
munca. (...) Prin i74, propunem voturi la vedere, astfel incat cetatenii sa cunoasca maniera in care reprezentantii 
lor au votat pe marginea unui proiect de lege sau vot in Parlament. (...) Va intrebam: cine a votat impotriva 
urmaririi penale in cazurile recente de acuzatii de coruptiea E imposibil de aflat, deoarece votul in parlament in 
aceste cazuri a fost secret. (...) Prin propunerile formulate in cadrul i74, parlamentarii ar urma sa fie penalizati 
cu 1% pentru fiecare sedinta de la care absenteaza in mod nejustificat."  
La chemarea initiatorilor, zeci de tineri din tara si din strainatate s-au implicat in strangerea semnaturilor 



necesare - aceasta identificare cu cauze comune si exersarea mobilizarii in apararea lor este o prima reusita a 
acestei noi generatii activiste. Pe care o tot asteptam si in politica formala. 
 
de urmarit 
o La inceput a fost Liga Studentilor Romani din Strainatate - care le-a oferit prima scena de afirmare publica in 
tara unor tineri risipiti prin cele mai bune universitati din lume. Unul dintre fondatori, si cea mai tusanta voce: 
Sebastian Burduja - implicat apoi si in fondarea CAESAR. La inceputul acestui an, Sebastian Burduja, revenit 
de la Washington, si o mana de alti tineri profesionisti romani, din metropole cosmopolite dar si din colturi ale 
tarii de care nu se aude altfel la Bucuresti, au lansat partidul PACT - de la Pact pentru Romania. 




