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Să punem opțiunea NICIUNUL pe buletinele de vot! Pentru că a devenit 

majoritară! 

 

Războiul pentru alegerile prezidențiale din această toamnă a scos la iveală, din nou, 
totala lipsă de interes pe care partidele politice și candidații la funcția de Președinte al 

României, le au față problemele reale ale țării și dorințele poporului român. Pentru toate 

personajele implicate în acest război contează doar victoria pe care o datorează celor care 

finanțează acțiunile lor. Tocmai de aceea este momentul ca politicienilor din România să li se 
spună „NICIUNUL” nu meritați să ne reprezentați! 

 

Calitatea politicianului și a conduitei acestuia față de alegători s-a diminuat până acolo 

unde atitudinea sfidătoare a devenit fățișă, iar ofensele sunt adresate de la tribuna 
parlamentară. Aș putea spune chiar că nu mai există niciun fel de respect pentru cetățeanul 

hăituit mediatic, înjosit de către autorități, și agresat permanent în plan financiar. În ochii 

partidelor și politicienilor, singura calitate pe care o mai are alegătorul este aceea de plătitor 

de taxe. Orice altă situație diferită este doar o excepție la regulă! 

Imunitatea parlamentară, justiție transformată în mecanism de protejare a infractorilor, 

accesul la resurse financiare și informaționale, transformarea aparatului de stat în mecanism 
de separare teritorială sunt doar câteva dintre direcțiile în care s-au produs modificări forțate 

ale legilor. Oricând putem adăuga: tratamente preferențiale acordate multinaționalelor, sistem 

de educație din ce în ce mai precar, dispariția de facto a sistemului de sănătate funcțional, 

scăderea gradului de siguranță a individului, etc. Pentru aceste „reușite” politicienii au decis că 
merită o viață liniștită la pensie! 

Și ce au primit alegătorii? NIMIC! 

Au spus 300 de parlamentari și au fost ignorați! Au spus că sunt vânduți copii și nu s-au 

găsit vinovați! Au spus fără corupți și aceștia s-au înmulțit! 

Și, ca de fiecare dată, la fiecare scrutin, aceeași politicieni și partide oferă aceleași 

promisiuni în alt ambalaj, cu același conținut: NIMIC pentru alegător, totul pentru politicieni, 

partidele lor și finanțatorii acestora! 



Ca alegător primești un buletin de vot: alege politicianul sau partidul de care vrei să fii 

furat în următorii 4-5 ani, după caz! Te gândești: care este cel care îmi reprezintă interesele? 

Și ai variantele: unul dintre cei listați sau NICIUNUL cu adevărat! Adică mergi la vot și 

alegi „răul cel mai mic” sau nu mergi la vot! 

Mulți cred în mod greșit că anularea votului ar putea arăta ceva semnificativ! Voturile 

anulate nu fac altceva decât să permită unui număr și mai mic de oameni să decidă în favoarea 
unuia dintre candidați! Semnificația legală anulării votului în raport cu dorința exprimată de a 

spune „NICIUNUL” este nulă. Vocea alegătorului dispare! Dreptul lui nu există! 

Pentru a da o voce puternică alegătorilor care cred și doresc să spună „NICIUNUL NU 
MERITĂ!”, în condițiile legilor existente la această dată, un candidat trebuie să se sacrifice și să 

accepte poziția NICIUNUL pe buletinul de vot! Candidează, este ales, câștigă și își dă demisia 

după depunerea jurământului! 

Rezultatul: se reiau alegerile! 

DAR ... 

Alegătorul se poate exprima clar: NICIUNUL nu merită! 

Candidații și partidele politice primesc exact ce au dat: NIMIC! 

Procesul se poate relua până când clasa politică își primește lecția, și își schimbă 
atitudinea, până când înjosirea la care este supus poporul român încetează, până când dispar 

toate fumurile din capul politicienilor și românul înțelege că este respectat de către cei pe care 

îi alege să-l reprezinte! 

Și se va vedea imediat! Respectul față de o opțiune majoritară decisă de alegători ar 

trebui să însemne în primul rând schimbarea candidaților considerați de majoritate ca fiind 

nereprezentativi! Odată cu schimbarea acestora ar trebui să fie schimbate și platformele 

electorale! Iar mai presus de orice ar trebui să existe și garanții că programele propuse în 

platformele electorale se vor realiza! 

Pentru a da voce românilor care vor să spună ferm NICIUNUL sau care aleg „răul cel 
mai mic” pentru că nu au opțiunea NICIUNUL, pentru a fi recunoscută prin lege necesitatea 

opțiunii „NICIUNUL” pe orice buletin de vot, urmată de îndepărtarea candidaților declarați 

neconformi de majoritate, invit pe toți cetățenii care doresc să voteze „NICIUNUL” să aleagă 
semnul electoral al Partidului Neamul Românesc. 

Prezint documentul notarial prin care mă angajez să demisionez a doua zi după 

depunerea jurământului, sub sancțiunea asumată de a despăgubi persoanele care semnează 
lista de susținători, în cazul în care demisia nu este depusă! Sper ca în acest fel să arătăm 

împreună cu românii care mă vor vota că ROMÂNIA POATE DEVENI O ȚARĂ PROSPERĂ 

PENTRU TOȚI LOCUITORII EI, atunci când votul este arma cea mai puternică a alegătorilor! 
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