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EU ÎL VOI VOTA PE VICTOR PONTA! 

 

Viaţa ne pune periodic în faţa unor situaţii în care trebuie să facem 

opţiuni importante. Un astfel de moment va fi cel de duminică 2 

noiembrie 2014 , când, în calitate de cetăţeni ai României, trebuie să-l 

alegem pe preşedintele ţării noastre. Preşedintele, conform prevederilor 

Constituţiei, este acel om care are misiunea de a reprezinta statul 

roman, de a fi garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii 

teritoriale a ţării, de a veghea la respectarea Constituţiei şi la buna 

funcţionare a autorităţilor publice, de a exercita funcţia de mediere între 

puterile statului, precum şi între stat si societate. 

Întotdeauna când facem opţiuni încercăm să le facem cu gândul că 

efectul acestora asupra noastră, şi a celor din jurul nostru a căror 

existenţă nu ne este indferentă, va fi unul benefic.  

În această duminică avem de optat pentru unul din cei 14 oameni 

care au obţinut calitatea de candidaţi la Preşedinţia României.  Obţinerea 

calităţii de candidat a fost rezultatul unui parcurs, nu foarte simplu, care 

este specific fiecăruia dintre ei, el fiind puternic influenţat de segmentul 

din societatea românească ale căror aspiraţii  aceştia şi-au propus să le 

reprezinte în aceste alegeri. Acest lucru se poate constata şi din 

programul cu care care au venit în faţa noastră pentru a ne propune o 

viziune asupra viitorului acestei ţări. 

Fiecare dintre candidaţi are în spate o experienţă profesională şi 

socială mai mare sau mai mică, au un statut social dobândit în perioade 

de viaţă mai lungi sau mai scurte, au reuşite şi erori cunoscute sau mai 

puţin cunoscute. Noi trebuie să avem capacitatea de a  analiza şi cântări, 

cu un grad de certitudine şi încredere diferit de la un candidat la altul, 
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dacă calităţile   umane şi programele lor răspund aşteptărilor noastre şi 

dacă aceştia vor putea realiza ceea ce ne propun  în cadrul acestora.  

Ca om care am fost şi sunt legat prin: origine, formaţie şi convingeri 

doctrinare de ideologia social-democrată cred, cu bună credinţă, că 

pentru societatea noastră, pentru perioada care urmează, Preşedintele 

ţării trebuie să fie un om care-şi propune să promoveze, prin 

prerogativele constituţionale pe care le are, valorile social-democraţiei cu 

aplicabilitate imediată în societatea românească. Acest Preşedinte 

trebuie să fie un preşedinte: care uneşte şi construieşte punţi în 

societate; care luptă pentru a se asigura o egalitate de şanse pentru toţi 

membrii societăţii; care să asigure o justiţie independentă, corectă şi 

eficientă ferită de influenţe politice; care să garanteze opţiunea fermă 

euro-atlantică a ţării; pentru care investiţia în tineri, în educaţie, în 

familie, în sănătate, în securitatea naţională şi a cetăţeanului reperzintă o 

prioritate majoră; pentru care demnitatea naţională este o valoare 

sacrosantă şi care va milita pentru o societate echitabilă în care valoarea 

şi munca să fie recunoscute. 

Dacă se analizează programele tuturor candidaţilor se poate 

constata că singurul candidat care oferă o astfel de viziune şi care, prin 

ceea ce a facut până acum, într-o perioadă de viaţă nu foarte lungă, 

oferă un un grad de încredere ridicat asupra potenţialului de a 

materializa cele propuse, este dl Victor Ponta, preşedintele PSD şi actual 

prim-minstru. 

Exprimându-mi respectul şi pentru ceilalţi candidaţi care şi-au 

asumat responsabilitatea de a intra în competiţia electorală, precum şi 

pentru cetăţenii care le acordă creditul lor ( dintre care o bună parte, din 

păcate, ne desconsideră, nedisimulat, pe cei care avem altă opţiune), eu 

îl voi vota pe dl Victor Ponta, candidatul alianţei electorale PSD-UNPR-

PC.  
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Am speranţa că, duminică 2 noiembrie a.c şi, dacă va fi cazul, 

duminică 16 noiembrie a.c. mureşenii, şi nu numai ei, vor fi prezenţi în 

număr mare la vot şi îşi vor exprima opţiunea lor cu responsabilitate 

civică spre binele naţional. 

 

Prof.univ.dr.ing. VASILE BOLOŞ, consilier judeţean PSD  

 

(Text publicat în ziarul Cuvântul liber, Tîrgu Mureş, 28 octombrie 2014) 


