”VIVERE MILITARE EST-A TRĂI ÎNSEAMNĂ A LUPTA”
Stimată Dnă Prim ministru și Președinte al PSD,
Stimate Domnule Președinte al Organizației PSD Mureș,
Stimați oaspeți ,
Stimați colegi de partid
În cele câteva minute pe care le am dispoziție am să încerc să răspund la
șapte întrebări potențiale pe care fiecare, din cei prezenți în această sală,
și le poate pune și să aibă câte un răspuns cu caracter personal:
1. Ce v-a determinat să vă reuniți astăzi aici?
Răspuns: O cunoscută maximă a strămoșilor noștri latini spune ”Fugit
irreparabile tempus-Timpul zboară fără întoarcere” sau, într-o
formulare mai modernă, ”Timpul se scurge ireversibil”. Cu toții avem,
cred eu, această percepție în multe momente ale existenței noastre și
care ne îndeamnă la reflecții privind munca depusă, străduințele pe
care le facem și rezultatele palpabile ale acestora. Astăzi, și aici, cred că
trăim, în mod colectiv, un astfel de moment.
2. Cum apreciați cei patru ani scurși de la alegerile anterioare din 2015 ?
Răspuns: Au trecut patru ani de la proxima Conferință de alegeri a
Organizației PSD Mureș desfășurată în 26 iulie 2015 la Tg.Mureș. În
timpul scurs de atunci s-a dovedit, încă o dată, că organizarea și
conducerea activității unui mare partid politic și exercitarea actului de
guvernare este extrem de complexă, la toate eșaloanele, și, în aceeași
măsură, constituie o uriașă responsabilitate.
3. Ce puteți spune în rezumat despre activitatea organizației PSD Mureș
în mandatul care se încheie acum?
Răspuns:Pe fondul unei vieți social-politice naționale complicate, ale
cărei repere importante le cunoaștem cu toții, activitatea Organizației
PSD Mureș în mandatul parcurs a fost așezată, după aprecierea mea,
pe un principiu care s-a dovedit viabil și aducător de rezultate. Acest
principiu l-aș formula în modul următor: obiectivele asumate de PSD
Mureș față de cetățenii județului Mureș, care ne-au legitimat prin
votul lor la guvernare, sunt și trebuie să fie constant prioritare în
atenție, față de oricare alte probleme, în cadrul consiliilor locale, în
cadrul consiliului județean precum și pentru promovarea lor, acolo
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unde acest lucru se impune, la nivel guvernamental. Conducerea
executivă a Organizației județene coordonată de Dl președinte Vasile
Gliga, Dna președinte executiv Maria Precup, vicepreședinții Consiliului
județean Mureș, D-nii Ovidiu Dancu și Alexandru Cîmpeanu,
parlamentarii PSD de Mureș, Dl senator Horea Soporan, Dl deputat
Florin Buicu, Dl deputat Dinu Socotar, precum și primarii și viceprimarii
PSD au acționat în acest spirit într-o atmosferă de lucru constructivă și
sinergetică. Specific celor care conduc Organizația PSD Mureș a fost
pragmatismul și sobrietatea. Aceste calități sunt deosebit de necesare
și de apreciat. În anumite situații în lupta politică, după opinia mea, ele
trebuie dublate, în viitor, de o fermitate dusă până la limita agresivității
celorlalți competitori politici din județ care încearcă, și uneori reușesc,
să suplinească lipsa unor soluții și realizări concrete cu o prezență
mediatică masivă fără acoperire reală. Asupra acestui aspect consider
că se impune o reevaluare a modului de comunicare publică la nivel
județean a conducerii executive atât în variantele prin mass media cât
și mai ales prin mijloacele actuale on line.
4. Cum caracterizați modul de comunicare al PSD în relația sa cu
cetățenii?
Răspuns:Consider că o bună parte din reacțiile cetățenilor României,
de multe ori negative sau de apatie, față de măsurile din Programul de
guvernare al PSD s-au datorat și unei insuficiente campanii de explicare
și promovare, la nivelul de înțelegere a marii mase de oameni din
diferite generații și diferite grade de instruire, a necesităților și
efectelor reale ale acestora în plan economic și social.
În acest context al problematicii comunicării consider ca se impune o
remarcă legată de faptul că în cadrul Organizației PSD Mureș, în
mandatul care se încheie au fost realizate, prin eforturile făcute de
echipa coordonată de Dl secretar executiv Dragoș Bardoși și de Dna
DumitrițaGliga, 14 numere consistente ale publicației print ”Telegraful
de Mureș”.Această publicație, având cel mai mare tiraj dintre
publicațiile locale, a ajuns să fie citită de un număr semnificativ de
cetățeni din județ.Imi permit să sugerez ca această experiență ar fi util
să fie cunoscută și generalizată și în alte organizații județene din țară.
5. Sunteți în măsură să faceți două propuneri legate de activitatea de
viitor a PSD la nivel general ?
Răspuns:Constat, cu regret, o scădere masivă în ultimii ani a prezenței
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în zona
vizibilă a partidului a unor reprezentanți ai mediului
academic. Această categorie de membrii PSD sunt în mod real o
resursă umană care poate genera elemente de natură ideologică dar
și idei concrete foarte necesare în adecvarea politicilor sectoriale. În
aceeași măsură prin înaltul nivel de competență profesională pe carel au membrii acestui corpus de intelectuali pot activa cu succes și în
zona guvernamentală care impune în mod firesc standarde de
pregătire ridicate. S-ar evita astfel o serie de situații pe care practica
ultimilor ani le-a evidențiat și care ne-au adus deservicii de imagine.
Reiau și în acest context o idee, pe care am exprimat-o și cu un alt
prilej recent, privitore la alegerea președintelui partidului. Consider
că ar fi în beneficiul general al PSD ca la alegerea președintelui
partidului, la viitorul congres care va avea această misiune, să se
introducă practica candidaturilor pe bază de moțiuni prezentate
public cu cel puțin trei luni înainte de congres. Aceste moțiuni fiind
de fapt programe complexe de continuare a activității partidului
pentru perioadele următoare. Chiar dacă doar una din moțiuni, și
candidatul care o propune, va avea câștig de cauză, idei din toate
celelalte moțiuni pot fi foarte valoroase și pot fi preluate de echipa
de conducere a partidului. Acest mod de alegere va stimula și va
aduce un mare progres în generarea unor viziuni și programe socialdemocrate cât mai aproape de necesitățile reale ale societății
românești.
6. Ce puteți spune despre colegii Dvs care candidează la alegerile de azi?
Răspuns:Referindu-mă la colegii care și-au exprimat dorința și
disponibilitatea să coordoneze, în urma alegerilor care se vor desfășura
în conferința de azi, activitatea social-democraților mureșeni sunt
convins că și-au evaluat realist capacitatea, experiența și determinarea
necesară acestei responsabilități. Personal le apreciez și le respect
acest angajament partinic și îi asigur că îi voi sprijini fără rezerve prin
modalitățile pe care le stăpânesc și în limita capacităților pe care le voi
avea.
7. Formulați o concluzie cu caracter strategic asupra activității viitoare a
PSD!
Răspuns:Ca o concluzie sintetică a celor spuse mai înainte afirm cu
toată tăria că: adecvarea permanentă a politicii PSD la realitățile
concrete ale societății românești este o misiune, de importanță vitală
pentru națiunea noastră, la care toți membrii partidului trebuie să ne
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aducem contribuția. Se impune să avem mereu în vedere cuvintele
filosofului roman Seneca, pe care, cu experiența vârstei pe care o am,
le pot confirma: ”Vivere militare est-A trăi înseamnă a lupta”
Aici se încheie șirul celor șapte întrebări!
Vă mulțumesc, cu mult respect, pentru atenție.
Tg. Mureș, 20 iulie 2019
Vasile Boloș, consilier județean PSD
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