
 

Despre comportamentul partidelor 

 Pentru orice cetățean, racordat într-o oarecare măsură la viața ”cetății”, este o 

evidență faptul că partidelor politice li se poate asocia un anume mod de comportament 

public specific. Acest comportament este rezultatul însumat al unui complex de 

activități al exponenților săi în: Parlament, organismele administrației publice locale, 

adunări publice, emisiuni de televiziune etc. Sintagma ”comportament public” trebuie 

înțeleasă într-un sens mai larg incluzând și modul de exprimare publică: comunicate, 

declarații în mass media, participare la talk-show-uri, postări pe rețelele de socializare 

ș.a. Acest mod de comportament ne dă  posibilitatea, la o mai atentă analiză, să 

tragem câteva concluzii și despre modul de gândire și de poziționare reală față de 

cetățeni al acestora. 

 Limbajul declarațiilor, concordanța între ideile exprimate și istoria, în plan politic, 

a acestor partide, respectiv a exponenților acestora, prin care încercă să ne convingă 

că sunt animate de cele mai bune intenții ne fac de cele mai multe ori să ne gândim la 

sintagma „ipocrizie politică”. Ce grad de încredere poate inspira un candidat al unui 

partid, aflat în fruntea listei pentru alegerile europarlamentare a acestuia, care nu cu 

mult timp în urmă blama în termenii cei mai duri posibili acel partid? Ce încredere poate 

avea un alegător față de acele partide când în fruntea listelor de candidați a acestora 

se află oameni care, cu maximă certitudine, odată aleși nu intenționează să meargă în 

Parlamentul European? Ce încredere pot avea cetățenii în declarațiile unor partide 

legate de apropiatele alegeri europarlamentare în care argumentele cu care încearcă 

să-i convingă nu au nici o legătură cu competențele Parlamentului European, respectiv 

promovând atacuri la adresa alianței politice PSD-ALDE, aflate la guvernare, 

folosindu-se de manipulări și atacuri la persoane.  

 PSD, un partid ce reprezintă interesele unei mari părți din cetățenii acestei țări, 

și-a stabilit în timp un mod de comportament public în care respectul față de cetățeni 

și preopinenții politici să fie o constantă bine definită, fiindu-i străine practicile 

menționate mai sus. Reprezentanții săi sunt oameni care, cu puține excepții, au dovedit 

un atașament constant față de valorile eticii social-democrate și care s-au străduit să-

și îndeplinească, cu onestitate, promisiunile făcute față de alegători. Faptul că alianța 

PSD-ALDE, acționează cu multă fermitate și consecvență să-și ducă la bun sfârșit 

programul de guvernare propus în anul 2016, cu toate adversitățile și șicanele politico-

administrative ale opoziției și, cum a demonstrat viața, și ale actualului Președinte al 



 

României, demonstrează o solidă și constantă responsabilitate socială. Rezistența, de 

sorginte internă dar și externă, la schimbările care se fac în țară în folosul celor mulți 

este un obstacol greu de învins. Erorile inerente și anumite ezitări în cadrul complexului 

act de guvernare al țării sunt exploatate la maximum prin dezinformare și manipulare 

atât în plan intern și, din păcate, în plan extern. Un ipotetic câștig politic al celor care 

procedează astfel este de fapt un mare deserviciu adus țării noastre. 

 Cetățenii care examinează cu bună credință modul de evoluție al calității vieții 

social-economice din România nu pot să nu constate marea diferență între cei care 

fac ceva palpabil pentru viața lor, la scară națională, și cei care, neavând o viziune 

clară și un program concret, sunt doar observatori critici vocali, necooperanți și plini de 

desconsiderare față de cei din alianța de guvernare PSD-ALDE.  

 Parafrazând un vechi proverb românesc putem spune ”Criticile și 

manipulările actualei opoziții obstrucționiste vor trece, rezultatele obținute în 

folosul țării din guvernarea PSD-ALDE vor rămâne”. Contăm, ca și până acum, pe 

înțelepciunea alegătorilor. 

  Vasile Boloș 
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