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Victor Ponta candidatul PSD la Preşedinţia României 

 

 

Domnule preşedinte al Organizaţiei judeţene, 

Domnule ministru al apărării  

Onoraţi invitaţi,  

Dragi colegi, 

Conferinţa extraordinară a Organizaţiei judeţene Mureş a PSD de azi are ca 

scop, aşa cum este cunoscut de fiecare dintre noi, să validăm în persoana 

preşedintelui PSD, domnul Victor Ponta, candidatul care va reprezenta partidul 

nostru în alegerile pentru funcţia de Preşedinte al României ce vor avea loc în luna 

noiembrie anul acesta. 

Este, cred eu, de prisos să subliniez miza acestor alegeri în actualul context 

social, economic, istoric şi geopolitic. Cu toţii am constatat că societatea 

românească a avut parte în ultimii zece ani de un preşedinte, în persoana domnului 

Traian Băsescu, care prin felul în care a înţeles să-şi îndeplinească atribuţiile a 

făcut ca sensul vieţii sociale, economice şi politice să fie total bulversat şi care cu 

orice ocazie posibilă a creat situaţii de natură conflictuală ceea ce a avut ca efect 

inducerea unei stări permanente de tensiune în toate domeniile vieţii sociale ale 

societăţii româneşti. 

Nu doresc să deschid în acest moment scrierea unei  „Cărţi neagre” a 

mandatelor preşedintelui Traian Băsescu, care atunci când va fi întocmită va avea, 

din păcate, un volum impresionant, dar trebuie să accentuez ideea că marea masă a 

populaţiei ţării a avut de suferit în plan economic, social, politic şi al relaţiilor 

internaţionale în urma prestaţiei actualului preşedinte. Se impune firesc ca la 

Preşedinţia României să ajungă un om care să schimbe total acest stil care s-a 

dovedit nefast pentru societatea românescă. Avem nevoie de un preşedinte care să 
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respecte Constituţia României în litera şi spiritul ei cu sfinţenie, un om care să se 

constituie într-un garant al respectării legii în mod egal pentru toţi cetăţenii, al 

respectării normelor unei societăţi cu adevărat democratice. Am făcut aceste 

sublinieri pentru a evidenţia încă odată importanţa evenimentului la care 

participăm azi.  

Organizaţia judeţeană Mureş a PSD, care se constituie într-un segment 

important al PSD, a avut şi are un rol şi o misiune bine definită în spaţiul în care 

trăim şi muncim, judeţul Mureş. Acest spaţiu geografic, aflat în inima României, 

are un specific aparte sub aspect etnic, economic, social, cultural şi politic care 

presupune existenţa unei complexităţi a problematicii în toate domeniile 

menţionate. Conştienţi de acest lucru, membrii orgnizaţiei, liderii acesteia, 

reprezentanţii noştri în Parlamentul României şi în structurile administraţiei locale 

depun eforturi pentru ca programele şi politicile PSD-ului să se materializeze în 

folosul cetăţenilor din judeţ. Aprecierea pozitivă a acestor demersuri a fost 

demonstrată de opiniile electorale ale cetăţenilor la alegerile locale şi parlamentare 

din anul 2012 precum şi la alegerile europarlamentare din anul 2014. Aceste 

examene au fost depăşite cu succes de Organzaţia judeţeană Mureş a PSD fiind 

rezultatul muncii depuse de membrii PSD dar şi al politicilor şi măsurilor de 

stânga, în mare măsură reparatorii, propuse şi luate de PSD în plan naţional. Cele 

două componente nu pot avea rezultate favorabile decât printr-o însumare 

convergentă bine gestionată. 

Prezenţa reprezentanţilor PSD în structurile de decizie centrale şi locale face 

ca dorinţele cetăţenilor să poată fi preluate şi soluţionate într-o formă care să se 

încadreze în specificul doctrinei noastre social-democrate. Oamenii în mijlocul 

cărorara trăim sunt convinşi numai prin fapte şi acţiuni concrete, palpabile în 

planul vieţii cotidiene. 



3 
 

Trăind în acest spaţiu transilvan avem, cu toţii, un pronunţat simţ al 

respectului pentru valorile naţionale care ne identifică şi ne individualizează într-o 

lume aflată într-un proces de gobalizare care are şi multe efecte nedorite. PSD a 

avut, are şi cu siguranţă va avea şi în viitor o mare atenţie în apărarea acestor valori 

perene. Organizaţia PSD Mureş a demonstrat în toate prilejurile că acest deziderat 

este înţeles în cel mai profund sens al cuvântului. Nu mi-am propus să fac 

exemplificări ale acestei idei dar fiind un eveniment extrem de apropiat în timp 

consider că trebuie să-l prezint. În şedinţa de ieri a Consiliului Judeţean Mureş la 

propunerea grupului de consilieri judeţeni PSD, votată apoi în unanimitate de 

întregul consiliu, Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureş a trecut în 

administrarea CJM . S-au realizat astfel condiţiile pentru ca acesta să poată fi, în 

viitor, mai bine îngrijit şi adus la o stare în concordanţă cu importanţa lui în istoria 

recentă a poporului nostru. 

Aşa cum am spus în fraza introductivă azi trebuie să validăm candidatul 

PSD la funcţia de Preşedinte a României în persoana domnului Victor Ponta, 

actualul preşedinte al partidului. Personal apreciez că în acest moment Domnia sa 

este persoana care va avea susţinerea cea mai mare din partea cetăţenilor 

României. Cu permisiunea dvs voi cita un fragment din interviul personal 

consemnat în ziarul „Zi de zi” din 22 februarie 2010, imediat după Congresul în 

care Domnia sa a devenit preşedintele PSD, „..., am considerat necesar, şi am 

justificat acest lucru, că în perioada următoare la conducerea PSD să vină un alt 

preşedinte. Acest lucru m-a determinat să susţin prin vot candidatura domnului 

Victor Ponta, un exponent remarcabil al generaţiei tinere de social-democraţi. 

Priorităţile PSD-ului în plan naţional sunt valabile şi în plan judeţean. Acestea ar 

fi: îndeplinirea cu rigoare a misiunii de partid de opoziţie, recâştigarea încrederii 

electorale, pregătirea pentru revenirea stângii la guvernare”. Mă bucur că viaţa a 

confirma încrederea pe care am manifestat-o atunci. 
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Cred şi acum, cu aceeaşi tărie, că domnul Victor  Ponta este cel care odată 

ajuns Preşedinte al României va face ceea ce aşteptăm cu toţii de la cel mai 

important om din conducerea ţării.  

Pentru ca această dorinţă a noastră să se împlinească sunt convins că vom 

milita, cu seriozitatea şi pragmatismul care ne caracterizează, cu toţii cei prezenţi 

astăzi aici precum şi cu toţi colegii noştri din Organizaţia judeţeană Mureş a PSD.  

Ziua de 16 noiembrie, ziua turului doi al alegerilor prezidenţiale, este şi ziua 

mea de naştere, sper  ca ea să fie şi ziua în care Victor Ponta va deveni Preşedintele 

României. 

Va mulţumesc pentru atenţie. 

 

Prof. univ.dr.ing.Vasile Boloş, consilier judeţean PSD  

 

(Alocuţiune prezentată în cadrul Conferinţei extraordinare a Organizaţiei 

judeţene Mureş a PSD  Mureş din 12 sepembrie 2014) 


