
 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Dominique de Buman  

Präsident des Nationalrates  

Place Notre-Dame 12  

1700 Fribourg 

 

Zürich, 28.05.2018 

 

Scrisoare deschisa adresata Presedintelui Consiliului Național Dominique de Buman 
privind invitația d-lui Liviu Dragnea în Elveția 

 

Stimate domnule Președinte al Consiliului Național Dominique de Buman 

 

Vă scriem în numele Rezist Zürich, o asociație elvețiană fondată de români din Confederație. 
Asociația a fost înființată în 2017 în urma protestelor în masă pentru o justiție independentă 
și împotriva corupției în țara noastră de origine, România. 
 

Ca urmare a invitației dvs, în perioada 29-31 mai veți primi oficial o delegație din România, 
condusă de Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Ca reprezentanți ai societății 
civile române, care protestează necontenit de mai mult de un an împotriva politicienilor 
corupți ca dl Dragnea, ne exprimăm cea mai profundă dezamăgire fata de inițiativa dvs. de a 
invita în Parlamentul Elvețian o persoană atât de controversată. 
 

După cum cu siguranță vă este cunoscut, dl. Liviu Dragnea este condamnat penal și în 
prezent își execută sentința de doi ani cu suspendare pentru fraudarea alegerilor electorale. 
Un al doilea dosar penal împotriva d-lui Dragnea a fost deschis la sesizarea Oficiului 

European Antifraudă (OLAF) într-un caz de delapidare a fondurilor UE. 

 

Considerăm ca este cu atât mai mult scandalos cu cât exact la data de 29 mai 2018 este 
prevăzut ca justiția din România să emită o sentință privind un alt proces penal al d-lui 

Dragnea, privind abuzul în serviciu. Chiar în aceeași zi dl. Dragnea va fi primit oficial de dvs. în 
Parlamentul Elvețian.  
 

Pe lângă faptul ca invitația dvs îi face posibil d-lui Dragnea sa nu fie pe 29 mai disponibil 

pentru Autorități și pentru presa din România, invitarea unui politician condamnat penal,a 

unei persoane controversate la nivel internațional în Parlamentul Elvețian, transmite 
societății civile române un mesaj negativ, foarte dezamăgitor.  
  

În plus, aceasta primire e contradictorie eforturilor Elveției de menținere în România a 
standardelor europene privind statul de drept și independenta justiției, precum și în antiteza 
cu investițiile întreprinse deja de Confederație în țara noastră, în domeniul luptei 
anticorupție și a crimei organizate.  



 

 

 

 

 

 

 

Răspunsul Consiliului Federal din 9 mai 2018 privind recenta interpelare parlamentara 
“Subminarea Independentei Justiției în România” este un bun indiciu în acest sens.  
În răspunsul sau la interpelarea amintita, Consiliul Federal subliniază eforturile susținute ale 
Confederației Elvețiene în domeniul statului de drept și al independenței judiciare în 
România. În acest sens, Elveția a investit o parte semnificativa din Fondul de Coeziune alocat 
României, în proiecte de consolidare a statului de drept, a independentei sistemului judiciar 

și a societății civile din România.  
 

În aceste condiții, este cu atât mai greu de înțeles cum o persoana ca dl. Liviu Dragnea, care 
pentru noi, românii, întruchipează simbolul politicianului extrem de corupt, sa poată fi 
oaspete oficial chiar în Parlamentul Elvețian.  
Aceasta invitație lasă impresia ca actele de corupție din România ar fi indirect aprobate de 

către Consiliul Federal. De aceea ne exprimam din nou cea mai profunda dezamăgire fata de 
primirea oficiala a dlui Liviu Dragnea în Elveția.  
  

   

Cu respect, 

Asociatia Rezist Zürich  

 


