Demisie
Subsemnatul Dan Ţeca, membru fondator al Asociaţiei M10, îmi depun demisia din Comisia de Integritate şi
Arbitraj, precum şi din calitatea de membru al Asociaţiei M10, din următoarele motive:
Încă din august 2014, odată cu lansarea candidaturii doamnei Monica Macovei, m-am implicat în acest
proiect a cărui finalitate ştiam că va fi o construcţie politică ce speram să fie altfel decât celelalte partide din
România. Am făcut tot ce a depins de mine în acea campanie, nu atât pentru ca doamna Macovei să câştige
preşedinţia (eram suficient de realist pentru a-mi da seama că nu este posibil), dar mai ales pentru a obţine
un procentaj cât mai bun în alegeri, care să poată constitui o bază solidă pentru noua construcţie.
Imediat ce s-a terminat campania, am înfiinţat Grupul de iniţiativă format din cei ce susţineau valorile şi
viziunea care, la acel moment, erau cel mai bine reprezentate de doamna Monica Macovei. Ne-am stabilit
apoi un prim set de principii democratice, menite să facă viitorul nostru partid o organizaţie curată şi
autentic democratică, lipsită de metehnele specifice politicii româneşti.
I-am prezentat acea viziune doamnei Monica Macovei, care s-a declarat de acord cu aceasta şi s-a angajat,
în mod public, să o susţină. Mai mult decât atât, m-a invitat, ca reprezentant al Grupului de iniţiativă, să fac
parte dintre membrii fondatori ai asociaţiei ce avea menirea de a construi viitorul nostru partid. În plus, a şi
acceptat aproape toate propunerile mele (ca reprezentant al Grupului de iniţiativă) de modificare a
statutului Asociaţiei în direcţia pe care, de altfel, o stabiliserăm de comun acord.
Ştiam cu toţii că va fi dificil să implementăm aşa ceva, dată fiind tendinţa naturală a celor de la vârf de a
acapara cât mai multă putere şi a abuza de ea. Am avut însă încredere în integritatea şi onestitatea
doamnei Macovei şi am sperat că va fi un arbitru corect ce va asigura măcar respectarea regulilor stabilite.
Am crezut că nu va permite niciodată încălcarea unui Statut pe care ea însăşi l-a semnat. Ulterior, realitatea
ne-a dovedit că ne-am înşelat.
Personal, m-am luptat până la ultima picătură de energie pentru a menţine şi, ulterior, a readuce această
construcţie pe calea cea dreaptă, fără a da înapoi nici chiar în faţa ameninţării cu eliminarea mea din
organizaţie. Am rămas în permanenţă fidel acelor principii democratice, pe care şi doamna Macovei le-a
agreat de la bun început, şi am făcut tot ce a fost omeneşte posibil pentru a corecta direcţia greşită pe care
s-a înscris această construcţie politică.
Abia în momentul în care doamna Macovei, liderul acestei organizaţii, cea care ar fi trebuit să garanteze
respectarea regulilor şi a principiilor democratice, a intervenit în forţă, încercând să oprească un proces
democratic, care nici măcar nu se desfăşura în interiorul organizaţiei pe care o conduce, ci într-un grup de
iniţiativă independent, format din oameni liberi, abia atunci am fost nevoit să recunosc faptul că nu se mai
poate face absolut nimic cu M10 şi totul este pierdut în privinţa acestei construcţii politice.
Astăzi, când am revenit în mod oficial în Asociaţia M10 (prin expirarea suspendării), mi-am făcut şi această
ultimă datorie ce-mi revenea în calitate de membru fondator, de a le prezenta, din interiorul organizaţiei şi
din calitatea mea oficială, tuturor membrilor şi susţinătorilor, realitatea cu privire la construcţia politică
numită M10, pe care am iniţiat-o alături de alţii, şi către care i-am îndemnat pe oameni să vină.
Plec cu conştiinţa curată, ştiind că nu m-am abătut nici o clipă de la principiile faţă de care m-am angajat
alături de toţi ceilalţi iniţiatori ai acestei construcţii politice. Ba dimpotrivă, am cerut neîncetat respectarea
acestor principii și a prevederilor statutare, motiv pentru care, de fapt, am și fost suspendat din asociaţie.
Demisionez, aşadar, din Asociaţia M10, din toate aceste motive şi, mai ales, pentru că nu mă mai regăsesc
în niciun fel în ceea ce a ajuns să fie întreaga construcţie politică numită M10: o copie jalnică a partidelor
mari de pe scena politică românească.
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