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Stimate Domnule Președinte, 

 
Platforma civică Aresel vă solicită să retrageți decorația conferită, în 2011, domnului Dorin Florea, 

primar al Municipiului Târgu Mureș. 
Președintele în exercițiu în 2011, domnul Traian Băsescu, a decorat 21 de primari din România, 

conferindu-le în numele statului român Ordinul Naţional "Pentru Merit" în grad de Cavaler, edilul Dorin 
Florea numărându-se printre cei aceștia. 

Potrivit decretului prezidenţial nr. 958 din 8 decembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 883 
din 14 decembrie 2011, domnului Dorin Florea i s-a conferit Ordinul Național Pentru Merit „în semn de 
apreciere pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării infrastructurii urbane, în interesul comunităţilor 
care le-au încredinţat, de-a lungul timpului, mai multe mandate de primar”. 

 
Declarațiile publice făcute de domnul Primar Dorin Florea în ultimele zile atestă disprețul acestuia 

față de locuitorii din Târgu Mureș și, mai mult, un dispreț generalizat față de persoane care aparțin 
minorității naționale a romilor și a persoanelor care fac parte din  grupurile considerate vulnerabile și/sau 
discriminate.  

Îngrijorarea noastră este cu atât mai justificată cu cât un astfel de discurs incită la ură de clasă și 
de rasă. Este inadmisibil ca un primar, ales de comunitate, să propună încălcarea unor drepturi garantate 
de Constituția și legile României. Primarul Dorin Florea nu numai că își arată disprețul față de persoanele 
care fac parte din grupuri vulnerabile și defavorizate („săraci” și „țigani”), dar propune cu nonșalanță 
politici publice de control al vieții intime/private și de purificare socială, inspirate de doctrina și politici le 
naziste.  

Considerăm aceste derapaje periculoase pentru întreaga societate și credem că atitudinea edilului 
Dorin Florea este una dezonorantă și nedemnă de un cavaler al Ordinului Pentru Merit.   

Pentru aceste motive, considerăm că se impune, conform Constituției României și Legii nr. 
29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, retragerea decorației primarului 
Dorin Florea.  

 
Cu deosebită considerație, 

 
Ciprian Necula, 
Platforma Aresel  
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