
1 
 

 

Realism-inteligenţă politică-adecvare 

 

Votul din 16 noiembrie 2014, în turul doi al alegerilor prezidenţiale, a 

evidenţiat prin rezultatul său, prin atitudinea şi comportamentul cetăţenilor 

români alegători care este opţiunea politică majoritară a acestora.  

Fiecare din cei doi competitori la funcţia supremă în statul român, dl. Victor 

Ponta şi dl.Klaus Iohannis, a încercat, cu sprijinul forţelor politice care i-au 

propulsat în postura de candidaţi, să convingă populaţia cu drept de vot să le 

acorde încrederea necesară. Dincolo de calităţile personale ale candidaţilor şi ale 

programelor propuse o importanţă majoră în rezultatele finale consider că a avut-

o şi percepţia în mentalul populaţiei, şi în mod deosebit al populaţiei tinere, a 

partidelor pe care aceştia le-au reprezentat.  

Puternica basculare a rezultatelor între turul întâi şi doi al acestor alegeri a 

generat în cadrul membrilor PSD un firesc proces de frământare şi introspecţie 

prin care să se identifice ce anume a făcut ca o competiţie ce părea a fi fost 

câştigată să fie pierdută atât de net şi fără drept de apel. Este greu să accepţi că 

comportamentul majorităţii alegătorilor nu are în spatele său aspecte obiective şi 

nu de natură conjuncturală. De asemenea este un lucru cert că, prin vot, 

majoritatea populaţiei a sancţionat anumite strategii, politici economico-sociale, 

atitudini şi acţiuni ale partidului şi ale reprezentanţilor săi care n-au fost cele pe 

care aceasta şi le doreşte sau care nu au fost în concordanţă cu aşteptările 

diverselor segmente de vârstă, respectiv socio-profesionale, ale acesteia.  

Identificarea cauzelor reale care au dus la acest rezultat, care are caracterul 

unui rezultat la un examen social major, precum şi propunerea unor măsuri de 
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adecvare a activităţii partidului la noile evoluţii ale societăţii româneşti şi 

europene, reprezintă o obligaţie de mare responsabilitate pentru cei care conduc, 

la diferite nivele, destinele unei formaţiuni politice de dimensiunea PSD-ului care 

este cel mai important partid al stângii româneşti.  

PSD a fost şi trebuie să rămână apărătorul intereselor marii majorităţi a 

populaţiei din această ţară. Dar cum lucrurile în viaţă nu se desfăşoară de la sine 

în sensul dorit consecvenţa doctrinară, realismul şi inteligenţa politică trebuie să 

stea la baza deciziilor care se iau în cadrul partidului spre binele societăţii 

româneşti într-o viziune social-democrată. 

Consider că, în actualul context social-politic naţional, dezbaterile din 

recentul Consiliu Naţional al PSD şi, mai ales, cele care vor urma în cadrul 

partidului sunt de mare importanţă nu numai pentru membrii acestui partid, ele 

trebuind să dea răspuns la marile aşteptări ale membrilor PSD, ci şi pentru marele 

număr de simpatizanţi ai acestuia.  
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              (Articol publicat în ziarul „ Zi de zi” din 25 martie 2015) 

 


