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O serie de imperative ma impiedica sa dau urmare invitatiei primite de a fi prezent si a vorbi 

la reuniunea de omagiere a primului presedinte al PNTCD, omul de exceptie Corneliu 

Coposu. 

 

Personalitatea acestui mare Roman si European si rolul lui in istoria Romaniei o voi evoca cu 

ocazia ceremoniei de comemorare a victimelor comunismului organizata, ca in fiecare an de 

Ziua Inaltarii (anul acesta joi, 29 mai) de asociatia « La Maison Roumaine ». Aceasta 

comemorare va avea loc la Monumentul victimelor comunismului, construit in cimitirul 

Montmartre – Paris, la initiativa luptatorilor anticomunisti, Cicerone Ionitoiu si Remus 

Radina. Monumentul a fost inaugurat de catre Corneliu Coposu cu prilejul primei sale vizite 

in strainatate, la Paris, in februarie 1990, vizita organizata de ADER, filiala PNTCD in Franta. 

Om de stat, chiar daca nu a avut functiile si titlurile pe care un astfel de calificativ le 

presupune, Corneliu Coposu a fost un adevarat reper moral si o intruchipare a suferintelor 

poporului roman sub comunism.  Neclintit in fata adversitatii, departe de orice forma de 

resentiment sau consideratii afective, a ramas in toate circumstantele fidel crezului sau de 

servire a Romaniei si a poporului roman in respectul marilor principii si valori europene. 

Interesul national a fost singura si marea lui prioritate. 

Proiectul sau pentru Romania, un proiect vizionar, a devenit astazi in parte o realitate ; Tara 

este membra a Uniunii Europene si a Organizatiei Atlanticului de Nord. Ea este insa in 

continuare cufundata in mocirla morala a unei vieti politice si economice dominata de cei 

ramasi la putere dupa evenimentele din decembrie ‘89.  

Consider ca cel mai frumos omagiu care poate fi adus lui Cornelui Coposu, martir al al 

poporului roman, este servirea intereselor nationale si a principiilor si valorilor pentru care a 

militat si s-a sacrificat,  precum si denuntarea cu toata fermitatea a utilizarii numelui sau si al 

PNTCD in scopul promovarii intereselor personale. 

Alexandru Herlea 

 

 

 


