INAINTEA UNUI CONGRES
Stimate Dl Președinte Vasile Gliga,
Onorați invitați,
Stimate colege și stimați colegi,
Mă bucur, ca de fiecare dată, să mă aflu împreună cu Dvs.
Vă mulțumesc, de la bun început, pentru paciența și atenția cu care
îmi ascultați punctul de vedere pe care am prilejul să mi-l exprim
Constat, cu regret, că în ultimii trei ani majoritatea
întâlnirilor noastre au avut ca fundal probleme delicate ale vieții
interne ale PSD-ului care în mod firesc după victoria absolută din
iunie 2016 și mai ales cea din decembrie 2016 nu ar fi trebuit să
apară. O bună parte din energia și resursele noastre consumânduse pe probleme ale prezentului imediat și mai puțin pentru viitorul
pe termen mediu și lung al partidului. Cauzele acestui parcurs vă
sunt cunoscute și mie, dar sunt convins că și Dvs, acest lucru mia adus multe momente de insatisfacție.
Incercând să întru în problematica întâlnirii de azi vă
mărturisesc că în lipsa unor documente programatice specifice
unui Congres, îmi vine greu să mă pronunț foarte concret asupra
acestuia.
Nu am forța și mai ales baza de date necesară pentru a face
o analiză de profunzime și fundamentată științific a actualei
situații din partid. Formularea sintagmei ”resetarea partidului”
enunțată recent de cei din conducerea actuală a partidului a adus
implicit în dezbatere necesitatea modernizării acestuia.
In virtutea spiritului proactiv pe care l-am avut în decursul
anilor în calitate de membru PSD, am publicat recent, în ziarul
”Cuvântul liber”, un eseu asupra ideilor care stau la baza
modernizării unui partid, pe care am speranța că l-ați citit. În acest
eseu am încercat să evidențiez care sunt pașii pe care ar trebui săi parcurgem pentru a face cu adevărat o modernizare a partidului.
Nu doresc să repet, aici și acum, ideile exprimate în acest
document. Cu permisiunea Dvs aș enumera însă câteva idei foarte
concrete care, fără a le ordona în funcție de importanța lor, pot
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constitui puncte de plecare pentru a fi apoi analizate și aplicate în
perioada imediat următoare. Acestea ar fi următoarele:
1. Acționarea în mod realist, ferm și asumat pentru
menținerea și întărirea bazei actuale de membri. Sociologii
au stabilit că oamenii iau decizia de a deveni membrii ai unui
partid având pe de o parte motivații legate de obținerea unor
posibile avantaje materiale sau de natură simbolică și pe de altă
parte pentru a beneficia de posibilitatea de a se exprima public
asupra problemelor social-politice de interes. Procesul de
recrutare de noi membri ar presupune o atitudine proactivă prin
care partidul, prin structurile sale teritoriale, să coopteze pe
reprezentanții cei mai calificați din diverse domenii profesionale
din zona lor de activitate.
2. Generarea unor reguli care să asigure gestionarea
carierei politice a membrilor de partid. Dată fiind structura
diversă din punct de vedere al vârstei membrilor săi alături de
membrii de partid cu vechime și implicit cu multă experiență, dar
poate în mod natural și cu o anumită inerție specifică, trebuie să
activeze și membrii mai tineri care au multă energie și
determinare. Relația între aceste două categorii de membrii trebie
să fie una de colaborare firească, celor tineri trebuind să li se dea
posibilitatea de validare și afirmare politică.
3. Stabilirea și respectarea unor principii clare și ferme
de promovare pe criterii meritocratice. Acest proces constituie
o problemă sensibilă ce trebuie avută în vedere pentru ca
promovarea membrilor, în toate eșaloanele politice și
administrative aflate în responsabilitatea partidului, să aibă la bază
competența și experiența dovedită, și mai puțin notorietatea;
4. Asigurarea prezenței în cadrul partidului a unui
nucleu de intelectuali de marcă Fără a diminua rolul fiecărei
categorii de membrii din structura sa prezența în cadrul partidului
a unor intelectuali care au capacitatea de a concepe și dezvolta
documente ideologice, politici vizionare dar și programe și
strategii complexe în diverse domenii constituie o necesitate de
importanță majoră;
5. Stabilirea unor principii realiste și moderne privind
comunicarea în interiorul și în afara partidului. Problematica
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comunicării în partid și în afara partidului are o importanță
extrem de mare. Se spune că ” Un partid mare și modern nu
poate vorbi pe o singură voce”. Partidul fiind format dintr-un
grup mare de oameni care au capacitatea de a gândi și care are
dezvoltat un spirit critic de tip constructiv reprezintă o rezervă de
inteligență imensă ce trebuie valorificată. Pentru ca acest lucru
să se poată face gradele de libertate ale comunicării trebuie să fie
bine statuate, fără însă să se aducă îngrădiri care să diminueze
motivarea membrilor de partid.
6. Cultivarea dezbaterii democratice ca formă de
interacțiune în interiorul și exteriorul partidului. Dezbaterea
democratică în partid, și în afara acestuia, când este cazul, a
problemelor de interes pentru partid și cetățeni este un mijloc
care stimulează creativitatea și oferă staisfacții celor care o
practică. Această formă de activitate trebuie să fie generalizată
fără rezerve. Tehnologiile moderne permit realizarea și a unor
dezbateri în care comunicarea digitală poate fi folosită cu succes.
Respectarea normelor etice de către membrii de partid în
relația cu ceilalți membrii de partid dar și în relația cu cetățenii
constitue fundamentul pe care se construiește încrederea atât de
necesară pentru o activitate pe termen lung.
Plecând de la atitudini și fapte din istoria recentă a partidului
cu efecte importante în plan moral, dar nu numai, și care au
afectat imaginea acestuia în ochii cetățenilor cărora le solicităm
să ne acorde încrederea lor prin vot, ca fost membru în ”Comisia
de etică la nivel național a PSD”, aș dori să fac o propunere ce sar încadra într-un un capitol distinct pe care l-aș defini ”Etica la
nivel de partid ca organizație”. Astfel m-aș bucura mult dacă
PSD ar fi inițiatorul unui act legislativ, încărcat cu o mare
responsabilitate morală, prin care în viitorul Parlament al
României să se poată stopa fenomenul migrației politice al
deputaților și senatorilor care este unul, în opinia mea, total în
afara normelor etice. Cred că un astfel de demers, ce pare acum
ca fiind nerealizabil în România din multiple cauze, ar avea un
ecou extrem de favorabil în rândul cetățenilor.
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Închei spunând că la Congresul PSD, care se apropie, este
absolut necesar ca în conducerea partidului să fie promovați
oameni cu o fidelitate partinică exemplară având un nivel de
instrucție ridicat și dovedit și care să fie dublat de o viziune
largă și deschisă asupra societății în ansamblul său. Sper ca
astfel să avem o conducere care să transforme PSD-ul într-un
”motor social” puternic capabil să propulseze România spre un
viitor cât mai bun.
Vă mulțumesc pentru atenție.
Vasile Boloș, consilier județean PSD
(Alocuțiune prezentată la Conferința extraordinară
Organizației PSD Mureș, Tg Mureș, 23 ianuarie 2020)
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