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Idei pentru mai bine 

 

Stimată Dnă Vicepreşedinte al PSD Ecaterina Andronescu, 

Stimate Dl Preşedinte Vasile Gliga, 

Onoraţi invitaţi, 

Dragi colegi,  

 

Am solicitat să iau cuvântul la această reuniune importantă a 

Organizaţiei Mureş a PSD cu dorinţa de a contribui cu câteva idei, pe care 

eu el consider importante, privind agenda de activităţi a formaţiunii noastre. 

Voi aborda trei chestiuni, şi anume: aspecte legate de activitatea în 

cadrul Consiliului Judeţean Mureş, probleme privind identitatea PSD în 

cadrul USL Mureş şi voi încheia cu câteva considerente privind cultura 

politică din cadrul PSD Mureş. 

În calitate de consilier judeţean, la al treilea mandat consecutiv, în 

cadrul Consiliului Judeţean Mureş am dobândit, cred eu, experienţa 

necesară pentru a înţelege corect mecanismul de acţiune al acestui 

organism administrativ de conducere. Este evident faptul că gestionarea 

marilor probleme ale comunităţii judeţene este asigurată de Consiliul 

Judeţean Mureş prin promovarea unor proiecte de anvergură. Aprobarea 

iniţierii şi derulării acestor proiecte (exemplific câteva: Parcul industrial 

Ungheni, Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş, 

Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş 

etc) presupune o poziţie unitară, transpartinică, a grupurilor reprezentative 

de consilieri din CJM. Iniţiativa acestor proiecte este a conducerii executive 

a consiliului care, cu sprijinul aparatului de specialitate, este în măsură de a 
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fundamenta şi redacta documentele necesare. Datorită acestui proces 

complex de iniţiere şi coordonare a proiectelor menţionate, de regulă, în 

mentalul public ele sunt asociate cu persoana preşedintelui instituţiei şi într-

o oarecare măsură cu principalii săi colaboratori care sunt vicepreşedinţii 

consiliului. Există puţine situaţii în care consilierii, sau grupurile de 

consilieri, pot genera o acţiune semnificativă a consiliului. Acestea se 

referă, în mod frecvent, la anumite intervenţii sau reparaţii de urgenţă la 

drumurile judeţene, sprijinirea unor manifestări social-culturale sau la 

soluţionarea unor probleme punctuale ale instituţiilor subordonate 

consiliului. Cred că se impune ca în actuala formulă de funcţionare a 

Consilului Judeţean Mureş, în care executivul instituţiei este dominat de 

reprezentanţii alianţei USL să se stabilească, cât mai repede, câteva 

priorităţi comunitare majore, cu impact în viaţa tuturor locuitorilor judeţului, 

şi care să poată fi apoi asumate ca şi contribuţii ale PSD şi PNL iniţiate şi 

finalizate în acest ciclu electoral. Eventual ar putea fi luate în considerare 

obiective care să genereze noi locuri de muncă (gen parcuri industriale), un 

obiectiv de infrastructură (gen alimentare cu apă sau un drum judeţean 

semnificativ), respectiv un obiectiv al memoriei naţionale (cum ar fi de 

exemplu Mausoleul de la Oarba de Mureş). Cu titlu personal apreciez ca 

fiind un minus în plan politic faptul că în intervalul de timp de la constituirea 

noului Consiliu Judeţean Mureş în iunie 2012 nu am constatat o 

sincronizare a acţiunilor grupului de consilieri PSD cu cel al PNL, care de 

fapt formăm grupul USL, premergător dezbaterilor din plenul Consiliului 

Judeţean Mureş. De asemenea în aceeaşi categorie intră şi 

nenominalizarea, după trei luni de la vacantare, a consilierilor USL judeţeni 

în drept să ocupe aceste locuri. 
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În continuare doresc să mă refer la o chestiune care unora poate să li 

se pară de importanţă secundară în agenda de preocupări actuale a PSD. 

Este vorba de afirmarea, menţinerea şi dezvoltarea permanentă a identităţii 

noastre politice în condiţiile specifice actuale, şi imediat următoare, în care 

noi funcţionăm, în plan politic şi administrativ, într-o alianţă, USL, în care, 

datorită condiţiilor specifice ale României, un partid de stânga(PSD) este 

partener de guvernare cu un partid de dreapta(PNL). În ţara noastră fiind o 

situaţie fără precedent ne lipsesc elementele de referinţă istorice care să 

ne ghideze în abordarea gestionării unei asemenea situaţii, mai ales în 

ceea ce priveşte care va fi efectul în conştiinţa electoratului după 

încheierea acestei colaborări care, din punct de vedere doctrinar, nu poate 

fi păstrată în timp. Voi cita aici, cu permisiunea Dvs, un fragment din 

cuvântarea Dl. Crin Antonescu la recentul congres al PNL care a adoptat 

moţiunea „PNL- Partidul Dreptei Româneşti” „...al treilea obiectiv este acela 

ca în 2016 Partidul Naţional Liberal sa fie marele partid de dreapta din 

România capabil sa câştige alegeri parlamentare. Nu este nicio 

ameninţare, nu este nici o provocare pentru aliaţii noştri de azi. Este un 

lucru normal, corect, sănătos politic, este un lucru pe care îl gândesc şi ei 

şi anume acela ca atunci când Uniunea Social Liberală îşi va încheia 

misiunea de normalizare a României, de aşezare a temeiurilor pentru o 

dezvoltare politică, economică, publică echilibrată a României, atunci, în 

interesul democraţiei, trebuie sa reintrăm în termenii naturali ai competiţiei 

politice: stânga-dreapta, socialism-liberalism, PSD-PNL. Deci nu e deloc un 

act inamical faţă de aliaţii noştri de azi lucrând împreună cu ei pentru 

România zi de zi să pregătim în acelaşi timp posibilitatea ca spre binele şi 

sănătatea sistemului democratic din România din 2016 încolo două mari 

forţe să se poată confrunta, iar una din aceste forţe trebuie să fie dreapta, 
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trebuie să fie Partidul Naţional Liberal.” Apreciez că ceea ce spunea Dl. 

Crin Antonescu despre atitudinea despre viitor a PNL este la fel de 

adevărat din punct de vedere al abordării, în mod simetric, şi pentru PSD. 

De altfel de foarte curând Dl preşedinte Victor Ponta a declarat ''Eu cred ca 

este dreptul legitim al PNL, practic, de a reface unitatea dreptei absorbind 

PDL-ul dlui Blaga şi cred că în 2016, dacă România va avea o forţă politică 

puternică de centru-stânga, cum este PSD, şi o forţă politică de centru-

dreapta cum e PNL, inclusiv cu PDL-ul dlui Blaga, poate in ALDE (Alianţa 

Democraţilor şi Liberalilor pentru Europa) sau poate în PPE (Partidul 

Popular European), lucrul ăsta nu poate fi decât benefic pe termen mediu 

şi lung pentru România''. 

Personal cred că trebuie să organizăm o suită de evenimente şi 

acţiuni specifice, respectiv să generăm cât mai multe momente, în care să 

ne exprimăm clar care sunt poziţiile noastre dar în acelaşi timp să 

evidenţiem şi compromisurile care nu se încadrează în specificul doctrinei 

noastre social-democrate şi pe care trebuie să le acceptăm, din 

considerente de interes naţional, pentru a nu ajunge în situaţia de a primi, 

în timp, reproşuri şi sancţiuni electorale pentru inconsevenţă doctrinară sau 

pentru nerespectarea unor angajamente specifice. În gestionarea acestui 

aspect al activităţii noastre cred că se impune să-şi aducă aportul, cu idei şi 

implicare, toţi cei care şi-au asumat responsabilitatea de a fi exponenţi ai 

partidului, implicit deci şi la nivelul organizaţiei judeţene  Mureş a PSD de 

către echipa de conducere care va fi aleasă azi. 

Cel de-al treilea aspect pe care doresc să-l supun atenţiei Dvs este 

unul puţin mai delicat ca mod de tratare: este vorba despre cîteva aspecte 

ale modului de manifestare a culturii politice în cadrul organizaţiei judeţene. 

Bineînţeles tot ce voi spune în continuare are ca punct de pornire felul în 
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care percep eu acest lucru, aşa încât subliniez că este o exprimare cu 

caracter subiectiv şi accept că pot fi şi alte puncte de vedere . 

In luna martie a acestui an am împlinit 10 ani de când sunt membru 

cotizant al organizaţiei municipale Tg.Mureş a PSD. În aceşti 10 ani am 

avut parte de 8 ani de activitate a partidului în opoziţie. În acest interval de 

timp am constatat că în viaţa Organizaţiei judeţene Mureş transferurile de 

responsabilităţi de la o echipă de conducere la alta au fost realizate, 

exprimându-mă la modul figurat, prin “seisme” care au zdruncinat 

organizaţia. ”Seismul” din vara anului 2008 a fost unul de mare 

magnitudine cu “replici” pe o durată mare de timp, cred eu resimţându-se 

chiar până azi. Acest lucru a fracturat continuitatea şi eficienţa actului de 

conducere şi a afectat serios gradul de coeziune dintre membrii 

organizaţiei şi a avut ca element specific eliminarea, sau dacă nu 

eliminarea marginalizarea, celor care au fost implicaţi în echipa de 

conducere anterioară. Fenomenul menţionat a cauzat, daca avem 

onestitatea să recunoaştem acest lucru, efecte importante în planul 

relaţiilor între membrii organizaţiei cu consecinţe destructive vizibile în 

randamentul activităţii organizaţiei. Schimbarea din anul 2012 a fost de o 

amplitudine incomparabil mai mică dar totuşi a avut, în opinia mea, efecte 

sesizabile. O bună parte din efectele negative pe care le-am evocat au fost, 

din fericire, “amortizate” în plan electoral prin naşterea alianţei politice USL 

care în conjunctura social-politică a anului 2012, la procesele electorale 

derulate, a atras voturile marii mase a populaţiei nemulţumite de 

guvernarea PDL. Dificultatea decelării exacte a ponderii celor care, cu 

adevărat, ne susţin ca formaţiune politică de stânga ne pune în situaţia de 

fi foarte atenţi la ceea ce vom face acum şi în viitorul apropiat, ca partid 

aflat la guvernare, pentru a răspunde marilor aşteptări ale electoratului din 
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toate categoriile sociale. Cred că este periculos să devenim euforici în faţa 

procentelor rezultate la alegerile din anul 2012. Cultura politică, la care a 

ajuns în momentul de faţă organizaţia noastră, consider că atins pragul la 

care o schimbare de lideri să se poată face natural, firesc şi fără convulsii 

perceptibile şi care să ne menţină trendul ascendent al randamentului în 

spaţiul politic mureşean. Simt nevoia să citez aici o frază a profesorului 

clujean Vasile Dâncu, un intelectual pe care-l respect foarte mult, cu care 

rezonez în multele idei legate de social-democraţia nostră pe care le-a 

exprimat cu multă profunzime. Domnia sa spunea de curând ”……stânga 

trebuie să însemne solidaritate cu cei mulţi şi camaraderie în interiorul 

proiectului (partidului).” “Solidaritate şi camaraderie”, sintagma  pe care a 

menţionat-o profesorul Vasile Dâncu, ar putea , cred eu, să devină chiar o 

deviză  în cadrul Organizaţiei Judeţene Mureş a PSD. 

Am constatat atât în spaţiul academic dar şi în cel al mediului de 

partid în care m-am manifestat până acum că oamenii aparţinând unor 

generaţii diferite au modalităţi de abordare sensibil diferite faţă de multele 

probleme ale vieţii sociale, economice şi politice. Acest lucru are o 

explicaţie firească: abordările se fac prin prisma unor background-uri 

profesionale diferite, al unor experienţe de viaţă diferite, a unor aşteptări 

specifice şi pot continua cu multe alte explicaţii. Diferenţele care se nasc în 

soluţiile care se propun pentru o aceeaşi problemă fac ca în multe situaţii 

să se nască conflicte de idei care se traduc apoi în plan practic în poziţii 

antagonice care de multe ori devin conflictuale în partid deşi de fapt bunele 

intenţii sunt prezente şi nu ascund aspecte oculte legate de dobândirea de 

poziţii ierarhice interne sau de reprezentare publică. M-am convins în timp 

că dialogul real, adică cel purtat cu respectarea specificului acestui mod de 

comunicare, are efecte miraculoase asupra celor care-l practică . În acest 
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sens îndrăznesc să propun noii conduceri a Organizaţiei judeţene Mureş a 

PSD să încerce ca la nivelul acestei structuri să asigure constituirea, cu 

caracter experimental în prima etapă, a unui „Grup de reflecţie politică” 

deschis tuturor celor care cred că pot emite şi susţine responsabil idei ce 

pot ajuta la soluţionarea unor probleme din viaţa socială, economică, 

culturală, administrativă şi politică a judeţului nostru şi nu numai. Cred că 

avem cultura politică şi resursele umane care să facă viabilă o astfel de 

structură informală dezinhibată de canoane statutare şi prejudecăţi reflexe. 

Astfel de mecanisme de analiză, cu un potenţial ridicat de creativitate, nu 

sunt o noutate şi sunt exemple de bună practică deja cunoscute constituind 

un element de cultură civică şi politică modernă. Sunt convins că dialogul 

cvasiinstituţionalizat în partid va amplifica efectul „solidarităţii şi 

camaraderiei” de care avem mare nevoie.  

În încheierea acestor gânduri doresc să-mi exprim, foarte succint, 

punctul de vedere privind candidatura Dl Vasile Gliga la funcţia de 

preşedinte al Organizaţiei judeţene Mureş a PSD. Deputat la al doilea 

mandat în Parlamentul României, manager de succes în plan naţional şi 

internaţional  dar care a dovedit că este apropiat de valorile stângii cu 

certitudine datorită  rădăcinilor sale genetice, un om cu un profund respect 

al tradiţiilor noastre, un familist în adevăratul sens al cuvântului, un iubitor 

al sportului şi al lucrurilor frumoase, Dl ing Vasile Gliga are, în opinia mea, 

calităţile necesare de a coagula strâns structurile teritoriale ale partidului  şi 

pentru a conduce astfel cu succes organizaţia noastră în mandatul următor. 

Acest lucru se va produce, la nivelul pe care ni-l dorim, numai cu 

“solidaritatea şi camaraderia” noastră, a tuturor membrilor acestei 

organizaţii. Personal îi apreciez calităţile şi determinarea de care a dat şi 
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dă dovadă şi-i acord încrederea şi sprijinul meu în spiritul valorilor morale 

afirmate mai sus şi vă propun şi Dvs să faceţi acest gest.  

Vă mulţumesc pentru atenţie! 

 

 

 Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş, consilier judeţean USL(PSD) 

 

(Text prezentat în Conferinţa Organizaţiei Judeţene Mureş a PSD din 

data de 29 martie 2013) 


