
DESPRE IMPLICARE 

 

Cu mai bine de 2000 de ani în urmă politicianul și istoricul grec Tucidide 

(460-400 î.e.n.), partizan a lui Pericle, spunea ” Un cetățean atenian nu neglijează 

statul pentru a avea grijă de propria sa gospodărie, și chiar aceia dintre noi care 

suntem angajați în propriile noastre afaceri avem o idee foarte corectă despre 

politică. Nu îl considerăm pe cel care nu se interesează de problemele politice 

doar un personaj inofensiv, ci unul de-a dreptul inutil. Și dacă puțini dintre noi 

sunt inițiatorii vreunei politici, suntem cu toții buni judecători ai ei. Marele 

obstacol în calea acțiunii este, după părerea noastră, nu discuția, ci lipsa acelei 

cunoașteri obținute prin discuția premergătoare a acțiunii”. Putem constata că, 

în esență, cele spuse de Tucidide își păstrează pe deplin valabilitatea și în zilele 

noastre.  

Exprimarea din textul citat mai sus, referitoare la cei care nu se implicau  

în dezbaterea politică din cetatea antică a Atenei, este în opinia multora prea 

aspră pentru zilele noastre. Dar este însă un adevăr faptul că, cu cât mai mulți 

oameni se exprimă la dezbateri și cu cât mai mulți oameni participă la vot, 

rezultatul acestui proces va avea un caracter democratic mai pronunțat.  

Aș putea spune că, date fiind mijloacele moderne de comunicare, 

diversele modalități de purtare a dialogului politic sunt practic la îndemâna 

tuturor cetățenilor interesați, singura condiție fiind doar existența dorinței de 

implicare a acestora. Acest proces de implicare civică este mult amplificat și 

ajunge la cote maxime în perioadele de campanie electorală pentru alegerile 

locale și în mod deosebit în cele pentru Parlamentul țării. Este știut faptul că prin  

alegerile parlamentare se asigură constituirea organului legislativ național, 

pentru o  perioadă de patru ani, dar și condițiile pentru formarea guvernului care 

va gestiona treburile țării pe toate planurile. 



Pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 PSD propune 

alegătorilor sub deviza ”Îndrăznește să crezi în România” un pachet de 

programe economice și sociale care poate asigura țării în viitor o guvernare 

eficientă și stabilă în același timp. Cetățenii, în discuțiile pe care le au cu 

candidații din listele PSD, sunt invitați să-și spună părerea despre aceste 

programe care pot fi completate și aduse și mai mult în concordanță cu 

așteptările celor cărora li se adresează.  

PSD Mureș, prin cei doi deputați și un senator pe care i-a avut în legislatura 

2012-2016, a probat o atitudine responsabilă și multă implicare în soluționarea 

concretă a multor probleme de natură economică și socială care să răspundă 

unor necesități reale și imediate ale cetățenilor județului Mureș. Același grad 

ridicat de implicare îl vor avea și candidații propuși de PSD Mureș, să-i reprezinte 

pe cetățenii județului, pe care urmează să-i votăm foarte curând pentru viitorul 

Parlament al României. O garanție în acest sens ne-o oferă calitățile morale, 

profesionale și umane ale acestora. 

Folosind cuvintele istoricului antic menționat mai sus îi îndemn pe 

concetățenii mei din județul Mureș să nu fie ” personaje inofensive”din punct de 

vedere civic și să se implice curajos în dezbaterile electorale ”față în față”, dar și 

online, și să fie prezenți la vot cât mai mulți și cât mai bine informați.  
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