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Organizaţia municipală PNL Târgu-Mureş a aprobat miercuri, 30 ianurie, afilierea 

economistului Brăduţ Boloş, lector universitar în cadrul Universității „Petru Maior” din 

Târgu-Mureș, fiul consilierului județean PSD Vasile Boloș. 

„Nu pot decât să-i respect opţiunea” 

Întrucât în anumite cercuri ale social-democraților mureșeni, din rândul cărora face 

parte și prof. univ. dr. ing. Vasile Boloș, tatăl lui Brăduț Boloș, s-au exprimat păreri 
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potrivit cărora apartenenţa unui membru din familie la un partid şi a altui membru la alt 

partid ar constitui de fapt o incompatibilitate, dacă nu statutară, cel puţin morală, i-am 

solicitat punctul de vedere consilierului județean PSD care i-a transmis mult succes 

fiului său în viitoarea sa carieră politică în cadrul PNL. „Se impune să subliniez faptul că 

în familia noastră, împreună cu soţia, le-am cultivat prin educaţie, celor doi copii pe care 

îi avem, un spirit de independenţă şi le-am oferit în acelaşi timp o libertate de gândire şi 

de acţiune totală atât în ceea ce priveşte formarea lor profesională cât şi în ceea ce 

priveşte viaţa lor de familie. Fiica noastră, Crenguţa Leaua, este avocat-cadru didactic 

universitar în Bucureşti, fiul nostru, Brăduţ Boloş, este economist-cadru didactic 

universitar la Târgu-Mureş, ambii fiind cu nivel de pregătire doctoral. Personal consider 

că opţiunea afilierii politice a fiecăruia dintre noi are la bază multiple motivaţii de natură 

doctrinară dar în acelaşi timp şi de afinităţi spirituale de grup. Faptul că fiul meu, Brăduţ 

Boloş, a ales să fie membru al altui partid, în speţă PNL, decât cel în care activez eu, 

PSD, este decizia sa personală şi nu am ce să comentez. Nu pot decât să-i respect 

opţiunea şi să-i urez succes în cariera sa politică în cadrul acestui partid. Viaţa va 

dovedi dacă activitatea sa politică va avea substanţă sau nu”, a precizat prof. univ. dr. 

ing. Vasile Boloș. 

„Nu există nici o incompatibilitate” 

De asemenea, consilierul județean PSD a afirmat că nu se pune problema unei 

incompatibilități politice și a subliniat că oamenii trebuie apreciaţi în funcţie de valoarea 

lor intrinsecă. „După opinia mea apreciez că în această situaţie nu există nici o 

incompatibilitate de natură statutară sau morală. De altfel, chiar dacă nu se întâlneşte 

frecvent, o astfel de situaţie nu este singulară, mai ales în ţările europene. În ce mă 

priveşte consider că, într-o societate normală, oamenii trebuie apreciaţi în funcţie de 

valoarea lor intrinsecă şi nu în funcţie de ereditatea lor socială sau politică”, a  conchis 

prof. univ. dr. ing Vasile Boloş. 

 


