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Scrisoare deschisă către Senatul Romaniei
În atenţia preşedintelui Senatului domnul Mircea Geoană
Domnului Orest Onofrei - secretar al Senatului
Domnului Radu F. Alexandru – senator

             Grupul Civic “Ioan Alexandru” a aflat cu bucurie despre momentul solemn din Senatul 
Romaniei de la 15 septembrie 2010, închinat memoriei marelui poet creştin, profesor şi politician Ioan 
Alexandru, la 10 ani de la trecerea sa la cele sfinte. Am aflat cu bucurie şi despre rememorarea de către 
domnul senator Orest Onofrei, cu acest prilej, a momentului mineriadei din septembrie 1991, când minerii 
au forţat uşile Parlamentului şi au pătruns în Camera Deputaţilor, (aflată pe atunci în Dealul Mitropoliei). 
În timp ce minerii îi ameninţau şi îi terorizau pe deputaţi, Ioan Alexandru a reuşit prin puterea şi inspiraţia 
cuvântului său izvorât din credinţă creştină, să răstoarne până într-atât atitudinea lor răzbunătoare şi plină 
de ură, încât unul dintre ei,  a bătut,  în zidul Camerei Deputaţilor,  cu ranga pregătită pentru a lovi în 
deputaţi, cuiul în care Ioan Alexandru a agăţat crucea sa din placaj traforat şi pirografiat. Era crucea pe 
care o purta cu el în permanenţă şi pe care a strâns-o în mână cu credinţă în seara de 21 decembrie 1989, 
în Piaţa Universităţii, rugându-se printre gloanţele ucigaşe să cadă zidurile Ierihonului comunist şi ateu. 
Minerii  s-au  retras  atunci  fără  să  facă  nici  o  victimă,  fapt  care,  dacă  s-ar  fi  petrecut,  ar  fi  afectat 
iremediabil  percepţia  cancelariilor  europene  şi  drumul  României  către  o  societate  a  normalităţii  şi  a 
toleranţei.  Acest simbol venit  din seara jertfei tinerilor din Piaţa Universităţii,  din inima României,  a 
înnobilat Camera Deputaţilor până astăzi şi sperăm că va rămâne acolo încă multă vreme de acum înainte. 

De asemenea, am aflat cu bucurie din relatarea senatorului Radu F. Alexandru că primul lucru pe care l-a 
făcut Ioan Alexandru după ce a devenit senator a fost acela de a propune şi de a duce o luptă “politică”, 
cu mijloacele sale de senator creştin, pentru ca simbolul crucii creştine să fie fixat şi pe peretele Senatului. 
În acest fel, acest simbol ar fi amintit de acolo, din Senatul României, de faptul că istoria şi  politica 
românilor s-a împletit cu credinţa creştină, primită de la Sfântul Apostol Andrei, dusă apoi mai departe 
prin  Sfântul  Neagoe  Basarab,  prin  Sfantul  Ştefan  cel  Mare,  prin  Sfinţii  Martiri  Brâncoveni,  şi  prin 
generaţii şi generaţii de români cărora credinţa creştină le-a luminat şi condus viaţa, fie că erau oameni 
simpli, cărturari sau conducători.
 
Am aflat cu bucurie şi de propunerea senatorului Radu F. Alexandru ca acest gând şi această dorinţă a lui 
Ioan Alexandru să fie îndeplinită acum, la 10 ani de la moartea sa.

De  aceea,  Grupul  Civic  Ioan  Alexandru,  înfiinţat  pentru  păstrarea  memoriei  marelui  român,  salută 
propunerea senatorului Radu F. Alexandru, o susţine şi se roagă ca Senatul să aducă la îndeplire acest 
gând al lui Ioan Alexandru, care ar fi benefic atât pentru senatorii României, şi pentru demersurile lor în 
folosul cetăţenilor acestei ţări, cât şi pentru Senatul României, care ar da astfel un semnal că preţuieşte 
valorile creştine ale poporului român. 
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