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Civis Europaeus sum! 
 

Suntem în ultimele zile ale unei perioade de timp aflată sub ”apăsarea” 
unei campanii electorale dure pentru alegerea reprezentanților României în 
Parlamentul Europei. 

Aceste alegeri se constituie în acest an, mai mult decât la precedentele 
alegeri, într-un dificil examen pe care PSD îl va da în fața unei ”comisii de 
examinare” formate din cei 18.950.000 de cetățeni cu drept de vot ai țării. 
Examenul în cauză se va susține la o ”disciplină complexă” care conține capitole 
importante printre care se pot menționa câteva: viziune politico-economică, 
competență mangerială, comunicare publică, încredere socială, reziliență 
politică, etică socială, atașament la valorile naționale, geopolitică europeană și 
mondială, guvernare în condiții de coabitare ostilă declarată și puternic 
obstrucționistă ș.a. 

Ca pentru orice examen important cel examinat se pregătește din timp 
cu seriozitate la temele aflate în atenție. Se poate aprecia că PSD a făcut, în 
mod constant și responsabil, acest lucru în perioada scursă de la precedentele 
alegeri europarlamentare desfășurate în 2014.  

Putem constata, fără riscul de a greși, că în societatea românească 
actuală s-a creat, prin ”grija” actualului Președinte al României și al forțelor 
politice atașate acestuia, o atmosferă plină de tensiune și de intoleranță socială 
care are efecte nefaste asupra progresului societății românești în ansamblul 
său. Capacitatea PSD de a-și duce la bun sfârșit programul de guvernare este un 
factor care deranjează un mare număr de interese ale unor forțe politice 
interne dar, este o evidență, și din afara țării. Se poate opina că reziliența 
politică de care a dat dovadă până acum PSD în actul de guvernare este un 
lucru pe care o bună parte din populația țării, care s-a bucurat de efectele 
pozitive ale acestei guvernări, l-a sesizat și-l va aprecia cu rațiune și la votul din 
26 mai 2019, chiar dacă specificul acestor alegeri este legat de structura unui 
for european. 

Actuala listă de candidați a PSD pentru alegerile europarlamentare și 
prioritățile acestora în mandatul 2019-2022 din Parlamentul Europei oferă 
cetățenilor o mostră de seriozitate și consecvență din partea partidului. Acești 
oameni, prin calitățile dovedite până acum, prezintă garanția apărării și 
promovării și în viitor a intereselor României într-un for de importanța 
Parlamentului Europei. De altfel și în mandatul 2014-2019 reprezentanții PSD în 
Parlamentul Europei au probat, din plin, competență și responsabilitate față de 
interesele României. 

În această campanie electorală membrii PSD din județul Mureș au 
dovedit, și o vor face și pe mai departe, un nivel de maturitate și 
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responsabilitate politică ridicată neangajându-se în dispute sterile și lipsite de 
finalitate cu cei din opoziția actuală dar, în același timp, apărând cu fermitate 
valorile social-democrate și rezultatele muncii lor. Cu un optimism bazat pe 
nivelul ridicat de informare corectă și raționalitate al cetățenilor din județ 
putem anticipa obținerea unui rezultat bun la aceste alegeri. Ca de fiecare dată 
după un ”examen electoral” important, în funcție de rezultate, PSD va face o 
evaluare a tuturor aspectelor conexe acestuia. 

Se știe că o democrație reală are în structura sa două componente 
obligatorii: dezbaterea și votul. Un cetățean responsabil le valorifică pe ambele. 
În același timp exercitarea dreptului constituțional de a vota constituie o 
datorie civică, pentru fiecare cetățean major, prin care se asigură mersul firesc 
ale unei societăți democratice. Vă îndemnăm să vă folosiți de acest drept 
deoarece fiecare vot responsabil contează. 

Reprezentarea intereselor României în Parlamentul Europei este o miză 
majoră pentru viitorul societății noastre pentru care efortul de a fi prezent în 
fața urnei de vot se justifică pe deplin.  

În Roma antică un om pentru a-și afirma statutul de cetățean al 
Imperiului și a-și asigura astfel protecția demnității sale, conferită de această 
calitate, se folosea de o expresie, devenită celebră,: ”Civis Romanus sum!”(Sunt 
cetățean Roman!). În zilele noastre adaptând expresia cetățenilor aparținând 
Uniunii Europene ei ar trebui să invoce această calitate spunând: ”Civis 
Europaeus sum!”(Sunt cetățean European!). Dreptul moral de a folosi 
semnificația celebrei expresii ar trebui însă rezervat, cred eu, doar acelor 
cetățeni care se achită și de obligația civică de a vota la alegerile 
europarlamentare. 

Sper ca după 26 mai 2019 un număr cât mai mare de cetățeni din județul 
nostru să aibă dreptul moral de a spune: ”Civis Europaeus sum!”(Sunt cetățean 
European!). 

 
VASILE BOLOȘ, consilier județean PSD 
 
( Ziarul ” Zi de zi” , Tg. Mureș, 24 mai 2019) 


