Apel la respect
Domnule preşedinte, doamnă şi domnule vicepreşedinţi,
doamnelor şi domnilor consilieri,
În ziarul “Cuvântul liber” din 21 mai a.c. am citit o declaraţie a
domnului Marius Paşcan, senator PDL, postată şi pe site-ul personal
(http://mariuspascan.ro/?p=788), referitoare la anumite afirmaţii ale unui
membru al Consiliului Judeţen Mureş, în speţă fiind vorba de dl
preşedinte Ciprian Dobre. Nu intenţionez să comentez fondul acestei
declaraţii, asupra acestuia urmând ca cel în cauză să-şi prezinte punctul
de vedere, ci doar limbajul, pe care-l apreciez ca jignitor, folosit, în mod
surprinzător pentru mine, de dl senator.
Într-un stat democratic fiecare membru al comunităţii, şi în mod
deosebit un reprezentant ales, are dreptul de a se exprima în spaţiul
public în mod liber asupra oricărei probleme de interes comunitar.
Singurele aspecte asupra cărora consider că există limite,în cazul unor
declaraţii, sunt cele legate de limbajul folosit care, în mod firesc, nu
trebuie să conţină termeni peiorativi sau jignitori precum şi fondul
exprimării care cred că trebuie să se refere doar la ideile enunţate de alte
persoane şi mai puţin asupra caracteristicilor, de orice natură, ale acestor
persoane.
O astfel de abordare este, în opinia mea, cea care duce la
dezvoltarea culturii dialogului public şi va avea rezultate în sensul
evoluţiei societăţii noastre în plan comportamental. Am fost şi rămân un
adept al limbajului civilizat, cât mai elevat posibil, indiferent de situaţie
şi fac apel la cei care şi-au asumat calitatea de exponenţi ai cetăţenilor
fie ca senator, deputat, preşedinte de consiliu judeţean, primar, consilier
judeţean, consilier local să respecte acest spirit pentru a putea constitui
modele pozitive pentru marea masă a cetăţenilor şi mai ales pentru
generaţiile tinere.
Prof.univ.dr.ing. VASILE BOLOŞ, consilier judeţean USL( PSD)
(Alocuţiune prezentată în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din
30 mai 2013şi publicată în ziarul „Cuvântul liber” din 31 mai 2013)

