RESPONSABILITATEA UNUI VOT

Trăim într-o lume în care suntem “bombardaţi “cu diverse mesaje care încearcă să ne
determine modul de acţiona în diverse planuri ale existenţei noastre. Fie că este vorba de
comportamentul ca şi cumpărători, ca potenţiali turişti, ca participanţi la traficul rutier, şi
enumerarea ar putea continua, dar mai ales în calitatea de participanţi ca cetăţeni la un proces
electiv. Asupra acesteia din urmă ipostaze presiunea care se exercită este extrem de vizibilă şi are
multiple forme pe care, în parte, le identificăm imediat, altele fiind mai subtile, presupune un efort
de analiză şi chiar cunoştinţe de marketing politic.
Procesul de influenţare şi convingere menţionat, în sine, nu este condamnabil în măsura în
care operează cu informaţii şi elemente corecte şi ne lasă pe noi cetăţenii să distingem şi să
acţionăm, conform propriei noastre conştiinţe, cântărind cu responsabilitatea de care suntem în
stare ceea ce este bine pentru noi şi comunitatea în care trăim şi muncim. Fiind în preajma unui
moment important în viaţa societăţii europene, implicit şi a noastră, cel al alegerii celor 751 membri
care compun Parlamentul European pentru următorii cinci ani, am constatat prezenţa în mass-media,
dar şi în spaţiul virtual al reţelelor de socializare, exprimarea explicită, de către unii vectori de opinie,
a îndemnului de nu ne prezenta la vot folosind argumente, pe care nu le menţionez aici din
considerente de spaţiu, pe care le apreciez ca fiind nesustenabile şi, cred eu, chiar contrare
interesului naţional în acest moment.
După şapte ani de la intrarea ţării noastre în Uniunea Europeană, cred că marea majoritate a
populaţiei României este în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte rolul şi importanţa Parlamentului
Europei. Reamintesc că principalele instituţii ale Uniunii Europene sunt: Parlamentul European care
rezultă prin votul celor circa 500 de milioane de locuitori ai ţărilor componente, Comisia Europeană,
care este organul executiv al Uniunii Europene şi este format din preşedinte şi 27 de comisari (câte
unul din fiecare ţară componentă a Uniunii Europene), Consiliul Uniunii Europene, format din miniştri
din guvernele ţărilor componente şi Consiliul European, format din şefii de state şi de guverne ale
ţărilor din UE.
Faţă de ceea ce ştiam până acum, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona din
anul 2009, Parlamentului European i-a fost mărită responsabilitatea în sensul că, odată cu această
legislatură, acest organism este cel care va alege pe preşedintele Comisiei Europene dintre candidaţii
propuşi de şefii de stat şi de guvern din ţările componente. După alegerea preşedintelui, acesta
împreună cu guvernele statelor componente, urmează să stabilească candidaţii pentru membrii
Comisiei Europene (câte unul din fiecare stat). Aceşti candidaţi trebuie să fie confirmaţi în urma unei
audieri de către Parlamentul European. Preşedintele ales şi comisarii propuşi sunt supuşi apoi unui
vot comun al Parlamentului. După această aprobare, Comisia Europeană, stabilită după procedura
explicată mai sus, va primi numirea oficială de către şefii de stat şi de guvern ai ţărilor din Uniunea
Europeană..
Este cunoscut faptul că Parlamentul Europei are în sfera sa responsabilităţi majore multiple:
în domeniul legislativ (în circa 70-80 de domenii principale de politică comunitară), în domeniul
bugetar, în domeniul competenţei de supraveghere şi control democratic, în desemnarea unor funcţii
(audierea preşedintelui şi ai membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene, ai
membrilor Curţii de Conturi a Uniunii Europene), în domeniul controlului parlamentar al Băncii
Centrale Europene, în efectuarea de anchete parlamentare ş.a.
La alegerile din 25 mai 2014, când se aleg cei 32 de deputaţi care să ne reprezinte ca ţară,
conform sistemului electoral european, în Parlamentul Europei, prezenţa noastră la vot consider că
este o datorie civică importantă. Deşi legal nu avem această obligaţie, existând ţări europene (Belgia,
Cipru, Grecia, Luxemburg) în care prezenţa la vot este obligatorie, a nu ne exercita acest drept va
pune evidenţă o carenţă de educaţie civică majoră şi. în acelaşi timp, cu regret spun acest lucru, o
neasumare a responsabilităţii pentru viitorul nostru, dar, mai ales, al celor foarte tineri.
Conform unor convingeri personale, consolidate în decenii de existenţă, consider că
fiecare dintre noi trebuie să se exprime şi să se implice, în formele pe care le apreciază ca fiind
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adecvate, în viaţa comunităţii. O neimplicare are ca consecinţă directă cedarea dreptului de decizie
altor persoane şi deci, implicit, anularea dreptului moral de a face obiecţii la modul în care este
condusă societatea noastră.

Prof.univ.dr.ing.VASILE BOLOŞ, consilier judeţean PSD

(Text publicat în Ziarul „Cuvântul liber”,Tg. Mureş, 13 mai 2014)
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