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PREFAŢĂ 

 

Activitatea unei organizaţii politice de dimensiunea Organizaţiei municipale 

Tg. Mureş a PSD este complexă şi diversă. Fiind o organizaţie în care motivaţia 

activismului este predominant legată de dorinţa de promovare a ideilor şi valorilor 

unei ideologii politice, caracterul voluntar al participării la acţiuni şi gradul de 

implicare este mult diferenţiat la membrii formaţiunii. Acesta este puternic influenţat 

de obligaţiile şi responsabilităţile avute în activitatea profesională pe care aceştia o 

desfăşoară în paralel. 

Deoarece regimul relaţiilor membrilor de partid, participanţi la activităţi, din 

generaţii diferite, având preocupări şi formaţii profesionale diverse, are un caracter 

liber consimţit, şi nu ierarhic de subordonare de tip cazon, calitatea şi acurateţea 

acţiunilor este dependentă în mare măsură de responsabilitatea individuală 

manifestată şi investită de aceştia.  

Să faci un sumar, respectând cronologia evenimentelor, al multiplelor forme 

de acţiuni şi manifestări ale organizaţiei, pe o perioadă relativ extinsă, este o muncă 

dificilă, dacă se doreşte a fi riguroasă, şi cu atât mai delicată dacă ea nu este făcută de 

specialişti de formaţie sociologică sau istorică. 

 Fidel principiului „Verba volant, scripta manent” (Vorbele zboară, scrisul 

rămâne) am considerat ca fiind important să se consemneze, într-o formă accesibilă şi 

concentrată, pentru cei interesaţi, principalele opinii, documente, ecouri şi comentarii 

de presă legate de viaţa şi activitatea Organizaţiei municipale Tg. Mureş a PSD 

pentru perioada noiembrie 2005 – iulie 2008, interval în care am îndeplinit funcţia de 

preşedinte al acesteia. 

 Am folosit oportunitatea realizării acestui volum pentru a prezenta  într-o 

secţiune distinctă principalele intervenţii publice, respectiv opiniile exprimate, în 

calitate de membru PSD şi de consilier judeţean, în perioada mai 2004 - iulie 2008. 

Ele vin să completeze, într-o mică măsură, activitatea desfăşurată în această 
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organizaţie. Din considerente editoriale această secţiune constituie prima parte a 

volumului. 

Pentru o mai bună înţelegere a unor materiale prezentate precum şi a 

analizelor efectuate am considerat util să includ la „Anexe” unele date şi documente 

care nu sunt accesibile decât celor care apelează la o documentare specifică. 

Iconografia lucrării este constituită, în majoritate, din fotografii din arhiva 

personală, o altă parte din imagini primite prin bunăvoinţa colegilor de partid iar 

cealaltă parte este preluată din sursele de presă care sunt menţionate. 

Îmi exprim speranţa că prezentul volum, care nu are pretenţia de a fi 

exhaustiv, îşi va dovedi utilitatea în timp şi, poate, va stimula interesul celor care au 

calificarea şi instrumentele necesare pentru a realiza o cronică obiectivă şi completă a 

vieţii social politice din arealul geografic, atât de complex şi interesant, 

târgumureşean. 

Se cuvine să-mi exprim gratitudinea la adresa celor care m-au sprijinit în 

realizarea lucrării şi în mod special publicaţiilor care mi-au permis reproducerea 

materialelor apărute în perioada analizată şi pe care le-am inclus în acest volum cu 

citările cuvenite. 

Respectuoase şi colegiale mulţumiri aduc membrilor Organizaţiei municipale 

Tg. Mureş a PSD, respectiv a Organizaţiei judeţene Mureş a PSD, cu care am 

colaborat în toată perioada în care am îndeplinit misiunea de preşedinte al acestei 

Organizaţii. 

Nu în ultimul rând aduc mulţumiri membrilor familiei, în mod deosebit 

nepoţilor George Leaua şi Andrei Boloş, care au „renunţat” la o parte din bugetul de 

timp ce li se cuvenea din partea mea, pentru a-mi putea desfăşura activitatea civico-

politică în care m-am angajat. 

  

 Tg. Mureş, 11 decembrie 2008  

      Prof.univ.dr.ing. Vasile BOLOŞ 
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Faptele sunt politica noastră
1
 

 

Stimaţi ascultători, 
 

Sunt Vasile Boloş, profesor universitar doctor inginer la Universitatea Petru 
Maior din Tg. Mureş. În acelaşi timp îndeplinesc şi funcţia de prorector ştiinţific şi 
cu relaţiile internaţionale ale universităţii. 

Candidez din partea Partidului Social Democrat, pentru prima dată, la funcţia 
de consilier în cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

În continuare voi prezenta sintetic câteva aspecte ale problematicii 
învăţământului superior în plan naţional şi regional precum şi modul în care consider 
că va putea să-şi aducă aportul la dezvoltarea şi consolidarea lui noul Consiliu 
Judeţean pe care sunteţi chemaţi să-l desemnaţi prin votul Dvs. la 6 iunie a.c. 

Desfăşurându-mi activitatea în acest domeniu de 27 de ani, perioadă în care 14 
ani am avut şi responsabilitatea de rector al Universităţii Petru Maior, cunosc în 
profunzime starea învăţământului superior din ţara noastră. În acelaşi timp, în urma 
stagiilor de documentare şi specializare efectuate în 38 de universităţi din 12 ţări ale 
Europei şi din Statele Unite ale Americii consider că am o imagine aproape completă 
asupra provocărilor la care este supus învăţământul superior în plan european şi 
mondial. 

După anul 1990 învăţământul superior românesc a cunoscut o puternică 
dezvoltare şi modernizare. A crescut numărul de studenţi concomitent cu apariţia a 
numeroase universităţi şi diversificarea profilelor şi specializărilor. Numai în anul 
universitar 2002-2003 în România erau peste o jumătate de milion de studenţi dintre 
care 57 % pe locurile finanţate de la bugetul de stat restul fiind şcolarizaţi cu taxă în 
învăţământul superior de stat şi privat .În instituţiile de învăţământ superior din Tg. 
Mureş şi anume Universitatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea de Artă 
Teatrală, Universitatea Petru Maior, Universitatea Dimitrie Cantemir şi Universitatea 
Sapientia (le-am enumerat în odinea cronologică a fondării lor) au frecventat în anul 
universitar 2002-2003 un număr de 9623 studenţi (7481 studenţi la învăţământul 
public şi 2151 studenţi la învăţământul privat). 

Existenţa acestui număr mare de studenţi evidenţiază faptul că interesul pentru 
o pregătire de nivel superior este major şi atrage după sine obligaţia ca societatea să 
ofere o şansă cât mai multor tineri pentru a putea beneficia de o astfel de instrucţie. 

Acest deziderat este prezent în doctrina şi programul Partidului Social 
Democrat, el fiind  susţinut prin măsuri multiple: acordarea de locuri de studiu 
bugetate, acordarea de burse de studiu, acordare de burse sociale, acordarea de burse 
pentru tinerii din mediul rural, acordarea de facilităţi de cazare şi transport. La nivel 

                                                 
1 Alocuţiune prezentată la Radio Tg. Mureş, 12 mai 2004 
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naţional sumele destinate finanţării cheltuielilor căminelor şi cantinelor studenţeşti 
au crescut substanţial de la un an la altul: de la 22 milioane de dolari în 2000 la 39 de 
milioane de dolari în 2004. 

La orizontul apropiat, în strânsă legătură cu procesul integrării României în 
Comunitatea Europeană,opţiune strategică majoră pentru ţara noastră, apar schimbări 
profunde în structura procesului de instruire superioară  prin introducerea pregătirii 
pe trei cicluri, proces cunoscut sub numele de Convenţia de la Bologna, respectiv un 
proces de agregare a unităţilor de învăţământ superior în aşa numitele Consorţii 
Universitare, care urmăresc crearea unor structuri compatibile cu cele din 
Comunitatea Europeană. 

În acest sens au fost promovate deja de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
proiectele de legi necesare, ele fiind  în procesul de avizare în Parlamentul României. 
Partidul Social Democrat susţine ideea că avem datoria de a realiza într-o măsură cât 
mai responsabilă, atât sub aspectul conţinutului dar al calendarului deplina 
compatibilizare cu structurile de învăţământ europene pentru ca procesul de aderare 
să fie realizat la termenul stabilit. 

Consiliul Judeţean  prin misiunea sa ca autoritate deliberativă a administraţiei 
publice locale la nivel judeţean asigură potrivit competenţelor sale condiţiile 
materiale şi financiare necesare în bunei funcţionări a instituţiilor publice aflate sub 
autoritatea sa Deşi instituţiile de învăţământ superior nu sunt subordonate acestuia 
totuşi prin măsuri şi acţiuni bine gândite se pot identifica multiple forme pentru 
sprijinirea activităţii acestora .Pot exemplifica în acest sens cooperarea existentă între 
Consiliul Judeţean şi Universitatea Petru Maior pentru realizarea în cadrul Parcului 
Industrial de la Ungheni a unui Centru de inovare şi transfer tehnologic. De 
asemenea prin colaborarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Consiliul similar din 
Provincia Puglia din Italia s-au creat premisele unei colaborări între  Universitatea 
din Lecce şi Universitatea Petru Maior. 

Odată cu aderarea României la Comunitatea Europeană principalele programe 
de sprijin patronate de aceasta se vor adresa regiunilor, programe în care Consiliul 
Judeţean va avea responsabilităţi majore şi în care cu siguranţă instituţiile de 
învăţământ superior vor putea fi angrenate cu efecte benefice reciproce. Avem deja 
exemple în practica ţărilor care au fost de curând acceptate în cadrul Comunităţii 
Europene. 

Stimaţi alegători, prezentarea Dvs. la vot constituie o datorie civică încărcată 
de o mare responsabilitate. Prin exercitarea acestui drept contribuiţi la investirea cu 
puterea şi autoritatea necesară a celor capabili să administreze cât mai bine şi spre 
binele Dvs. problemele cu care se confruntă locuitorii judeţului nostru, pentru a 
facilita procesul de integrare europeană . 

În încheiere doresc să vă prezint un detaliu deloc de neglijat din legislaţia care 
reglementează actualele alegeri: voturile acordate de Dvs. formaţiunilor care nu ating 
pragul electoral de 5% sunt scoase din numărul de voturi cu care se stabileşte 
coeficientul electoral şi nu mai sunt redistribuite altor formaţiuni, cu alte cuvinte ele 
sunt pierdute. Acest lucru înseamnă că responsabilitatea Dvs. este mult amplificată în 
a alege acele formaţiuni politice care au şanse reale de a trece peste acest prag 



MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 
 

 17 

electoral deci formaţiuni bine definite în plan doctrinar şi organizatoric în acelaşi 
timp şi care au un suport real în masa de alegători. O astfel de formaţiune este 
Partidul Social Democrat. 

Vă asigur că dacă voi fi ales consilier judeţean al Partidului Social Democrat, 
mă voi implica activ pentru stabilirea de parteneriate şi proiecte de dezvoltare între 
instituţiile de învăţământ superior, autorităţile publice locale, mediul de afaceri şi 
social–comunitar condiţie importantă a creşterii aportului ştiinţei şi cunoaşterii la 
modernizarea vieţii sociale, economice şi spirituale. 

Votaţi listele Partidului Social Democrat! Faptele sunt politica noastră! 
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată! 
 
 
 

Învăţământul superior, valoare naţională
1
 

 

 
În decursul timpului s-a certificat faptul că învăţământul nostru superior are un 

rol bine definit în procesul de formare şi dezvoltare a elitelor ştiinţifice, culturale şi 
inginereşti prin efortul cărora s-a asigurat un progres continuu al societăţii româneşti. 

Dată fiind importanţa majoră a acestui domeniu, în cadrul Conferinţei 
Naţionale a Învăţământului Superior din 4 Noiembrie 2003 a fost aprobat un 
document intitulat „Orientări strategice pentru învăţământul superior din România”. 

Principalele obiective menţionate în acest document sunt:Considerarea 
educaţiei ca o adevărată prioritate naţională;Trecerea de la reforme reparatorii la 
reforma sistemică;Organizarea programelor de studii pe 3 cicluri conform schemei 
promovate de procesul Bologna;Corelarea mai strânsă a sistemului de învăţământ din 
România cu sistemele europene de învăţământ;Asigurarea unităţii şi coerenţei 
sistemului naţional de învăţământ;Utilizarea pe scară largă a programelor de 
mobilităţi; Finanţarea învăţământului superior un cadru investiţional pentru o nouă 
calitate academică şi dezvoltarea cercetării universitare; Cercetarea universitară şi 
formarea de consorţii zonale; Adaptarea învăţământului la tehnologiile informaţiei şi 
comunicării, la nevoile „societăţii cunoaşterii”; Perfecţionarea managementului 
învăţământului superior; Asigurarea unei echităţi reale în educaţie. 

Doar cu sprijinul Guvernului instituţiile universitare vor putea să pună în 
practică în perioada care urmează, aceste multiple modificări pentru ca învăţământul 
superior românesc să devină cât mai competitiv la scară europeană şi să-şi aducă 
aportul la progresul economic şi cultural al României. 

                                                 
1 Ziarul Atitudinea , Tg. Mureş, mai 2004 
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Opinii de candidat la calitatea de consilier judeţean
1 

 

I. Creşterea rolului Consiliului Judeţean în administrarea şi gestionarea 

problemelor din arealul judeţean 

1. Promovarea unui stil de conducere colectivă bazat pe consens în 
soluţionarea problemelor prioritare cu care se confruntă localităţile din 
judeţul nostru, indiferent de culoarea politică; 

2. Consiliul Judeţean trebuie să elaboreze o strategie bazată pe un diagnostic 
real al situaţiei din unităţile teritorial administrative, centrându-şi 
activitatea pe lista de priorităţi rezultată dina analiza socio-economică; 

3. Instituirea unui sistem optim de comunicare, informare şi cooperare cu 
structurile locale de putere (consilii locale, primării), precum şi cu alte 
structuri ale administraţiei locale, dar şi cu cetăţenii; 

4. Elaborarea şi promovarea unei strategii de dezvoltare prin proiecte, 
accesând fonduri comunitare şi stimulând investiţiile autohtone; 

5. Constituirea unor organisme consultative formate din specialişti, care să 
analizeze evoluţia dezvoltării socio-economice, culturale, educaţionale a 
localităţilor judeţului şi să propună soluţii pentru rezolvarea problemelor; 

6. Intensificarea activităţii de informare a cetăţenilor în legătură cu efectele 
reale ale integrării europene, promovarea unor măsuri active de pregătire 
pentru integrare, mai ales a populaţiei din agricultură; 

7. Intensificarea activităţii de cooperare şi parteneriat cu organisme similare 
din statele Uniunii Europene; 

8. Instituirea unui sistem eficient de monitorizare şi evaluare a implementării 
programelor şi proiectelor de dezvoltare locală şi judeţeană; 

9. Exercitarea unei influenţe mai active la nivelul instituţiilor guvernamentale 
pentru a sprijini proiectele de dezvoltare judeţeană, cu documentaţii 
argumentate şi convingător 

II. Susţinerea candidatului independent la primăria Tg. Mureş Dr. Dorin 

Florea 

1. Este o susţinere bazată pe aprecierea valorii personale şi a rezultatelor 
obţinute de primarul Florea în calitate de fost prefect şi de primar al 
municipiului Tg. Mureş; 

2. Proiectele de dezvoltare iniţiate şi puse în aplicare de primarul Florea au 
schimbat în bine înfăţişarea oraşului; 

3. Continuitatea la conducerea primăriei a d-lui Florea constituie o garanţie 
demonstrată că administrarea municipiului în următorii patru ani va 

                                                 
1 Puncte de vedere exprimate la emisiunea electorală de la studioul Antena 1, 
Tg.Mureş, 1 iunie 2004, realizator Ioana Roman, participanţi: Dorin Florea, Liviu 
Timar, Alexandru Frătean, Ioan Hasaşiu şi Vasile Boloş. 
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dobândi noi valenţe pozitive, răspunzând aşteptărilor locuitorilor 
municipiului Tg. Mureş; 

4. Alternarea la putere, deşi este un efect al democraţiei, nu constituie în 
toarte situaţiile şi calea cea mai eficientă pentru comunitate; în cazul 
nostru, alegerea altui primar ar produce efecte negative deoarece ar putea 
provoca discontinuitate în derularea unor proiecte majore iniţiate de dl. 
Primar dr. Florea, consecinţele urmând să le suporte cetăţenii municipiului 
Tg. Mureş; 

5. PSD Mureş apreciază că în cazul primarului municipiului Tg. Mureş, dată 
fiind personalitatea actualului primar, succesele sale , garanţiile ofertei sale, 
nu culoarea politică sau etnică este criteriul corect de susţinere şi opţiune. 
Acesta este motivul principal pentru care PSD, interesat de condiţiile de 
viaţă ale târgu-mureşenilor, de viitorul oraşului, a hotărât sa sprijine un 
candidat independent, renunţând la ambiţiile politice, care nu-şi au locul în 
situaţia dată. 

 

 

Mesaj de prietenie
1
 

 
Stimate D-le Primar Michel LAUGIER, 
Doamnelor şi Domnilor, 
Într-un editorial publicat într-un jurnal din Montigny le Bretoneux, aţi 

menţionat, cu multă inspiraţie, posibilitatea de a vă descoperiri legăturile cu ocazia 
Crăciunului. Acestea sunt legăturile provinciale şi, în acelaşi timp, legăturile 
europene, având în vedere oraşele înfrăţite cu localitatea Dvs., precum cele din 
Germania, Anglia, Spania, Italia, Irlanda, România (enumerarea este făcută în ordine 
alfabetică) a ţărilor reprezentate la Montigny. 

Noi, românii din judeţul Mureş şi din comuna Lunca, suntem mândri de 
prietenia şi de primirea D-voastră. De asemenea vă mulţumim pentru sentimentele de 
prietenie exprimate la adresa  noastră 

Vă transmit salutări în numele D-nei LOKODI Edita Emöke , noul preşedinte 
al Consiliului Judeţean Mureş. Vă ofer ca şi cadou  o replică a unei statuete a unei 
divinităţi, existente în memoria colectivă a strămoşilor poporului român, descoperită 
pe teritoriul judeţului nostru: este vorba de zeiţa căsătoriei, JUNONA, simbol al 
legăturilor noastre strânse din ultimii 10 ani. 

Sperăm să participăm şi anul viitor la manifestările organizate de D-voastră cu 
această ocazie. 

Mulţumesc Domnului Primar, colaboratorilor şi familiilor deosebit de amabile 
la care ne-am cazat. 

Vă mulţumesc tuturor pentru atenţie, răbdare şi ospitalitate, virtuţii ale unui 
adevărat prieten. 
                                                 
1 Alocuţiune rostită în limba franceză la reuniunea organizată de primăria localităţii 
Montigny le Bretoneux ( Franţa), 4 decembrie 2004 
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Aprecieri legate de programul politic 

 „Reforma profundă a PSD” 

 propus de organizaţiile PSD din Transilvania şi Banat
1
 

 

I.APRECIERI PRINCIPIALE 
Evoluţia social-politică europeană generată de eforturile de instituţionalizare a 

unei organizări politico-statale a continentului (probabil federativ) antrenează şi 
multiple provocări la care sunt solicitate să răspundă structurile grupale ale 
politicului (partide politice, alianţe, formaţiuni, uniuni etc.). Astfel se constată nevoia 
modernizării instituţionale a partidelor politice europene, capabile să răspundă noilor 
sfidări ale globalizării şi eurointegrării. De asemenea apar provocări inedite la nivelul 
doctrinologiei partidelor politice, vechea (clasica, tradiţionala) concepţie 
doctrinologică şi ideologiile corespunzătoare nu mai corespunde semnalelor 
provenite din mediul social şi politic, deoarece globalizarea universalizează obiective 
comune fundamentale. Într-o enumerare concentrată sintetică cele mai evidente fiind: 
generalizarea şi consolidarea economiei de piaţă (temă asumată ideologic şi 
doctrinologic de doctrina liberală); promovarea politicilor sociale (miză istorică 
doctrinologică a social-democraţiei); discursul politic, sub presiunea factorilor şi 
constrângerilor de natură sociologică (holistică) tinde să se dezideologizeze prin 
pragmatism politic (legitimarea îşi are tot mai mult resursele şi conţinuturi practice în 
rezultatele unui feed-back social a politicului şi tot mai puţin în justificări 
ideologice); absolutismul ideologic şi identitarismul doctrinar se destramă tot mai 
mult sub presiunea unui mixtum politic (graniţele politice stricte inspirate de o 
doctrină pură, impermeabilă şi impenetrabilă nu mai rezistă şocurilor schimbării); 
comportamentul politic al partidelor se raportează tot mai mult la elemente de natură 
socială, economică, culturală; în soluţionarea conflictului dintre muncă şi capital 
(salariaţi-patronat-manageri), din punct de vedere doctrinologic se produce tranziţia 
de la ideologiile egalitariste (produse de social-democraţie) la conceptul de „egalitate 
a şanselor” (inovaţie politică a neoliberalismului, asumată de social-democraţia 
modernă); graniţele doctrinare şi frontierele ideologice revendicate multă vreme de 
partidele politice devin tot mai vulnerabile (social-democraţii îşi asumă în planul 
politicii economice proiectul liberal-privatizare, economie de piaţă iar liberalii îşi 
integrează obiectivele politicilor sociale); datorită eforturilor de re-evaluare 
doctrinară şi de modernizare a discursului politic, sub presiunea pragmatismului 
politic şi al feed-back-ului social tot mai multe partide tind să devină CENTRIPETE 
(se situează pe o comodă şi mai puţin riscantă poziţie de centru, de unde îşi pot 
permite deplasări convenabile spre „stânga” sau spre „dreapta”); 

                                                 
1 Analiză elaborată de Florin Ciotea în colaborare cu Vasile Boloş. Material depus la 
Organizaţia judeţeană Mureş a PSD  la 24 ianuarie 2005. În Anexa nr.7 şi Anexa nr.8 
sunt prezentate în extenso documentele la care face referire analiza. 
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Datorită schimbărilor enumerate, criteriul TOPOLITIC de clasificare a 
partidelor politice pe axa STÂNGA-DREAPTA devine tot mai puţin operaţional. În 
acest context, speculând criza de identitate politică a forţelor liberale şi social-
democrate, democraţia creştină de sorginte populară, a instituţionalizat la nivel 
european cu succes (– Partidul Popular European) această stare de spirit, relativ 
neoconservatoare: Această constatare poate fi argumentată prin: crearea şi 
fortificarea structurii instituţionale la nivel european (Partidul Popular); succesul în 
alegeri, ponderea „popularilor” în Parlamentul european; capacitatea de a integra 
proiectului popular şi orientări liberale, social-liberale şi chiar social-democrate; 
tendinţa de a reduce influenţa social-democraţiei; alocare de resurse pentru 
dezvoltarea de partide populare în ţările din estul şi centrul Europei (inclusiv în 
România-eforturile PNŢCD de a coagula un pol popular, dorinţa partidului România 
Mare de a deveni un partid popular, proiectul liberal de fuziune cu PD pentru a se 
plasa în zona populară etc.). 

Provocările sociale actuale au generat serioase eforturi pentru re-evaluarea şi re-
definirea concepţiilor şi modului de structurare/funcţionare a partidelor politice 
europene, toate fiind în plin proces de modernizare instituţională şi doctrinară. 
Social-democraţia europeană şi-a integrat cu succes (Anglia, Germania) politicile 
economice liberale fără a compromite idealurile şi politicile sociale. Partidele social-
democrate europene au parcurs procesul de „demasificare” ce le era caracteristic din 
punct de vedere istoric. 

În acest moment social-democraţia occidentală trebuie să răspundă unei 
provocări inedite dar deosebit de serioasă: concilierea (compromismul) dintre 
liberalismul economic (asumat inevitabil) şi politica socială (substanţa originară a 
social-democraţiei, pe care trebuie să o exprime dacă nu doreşte să-şi piardă 
identitatea).Suportul/susţinerea socială a proiectului social-democratic occidental a 
cunoscut evoluţii radicale – apariţia şi consolidarea clasei de mijloc, concomitent cu 
reducerea considerabilă a populaţiei paupere (sărăcia, în Occident, şi victimele 
acestui flagel nu este relevantă, semnificativă; este atipică şi nu mai constituie un 
bazin electoral semnificativ. În aceste condiţii fieful electoral al social-democraţiei 
occidentale prezintă o geografie nouă, ceea ce impune şi un alt tip de discurs politic. 
 

II.SITUAŢIA SOCIAL-DEMOCRAŢIEI ÎN ROMÂNIA 
În România, situaţia politică a social-democraţiei (instituţionalizată prin două 

formaţiuni politice – PSD şi PD) este determinată de coordonatele social-democraţiei 
occidentale iar pe de altă parte de situaţia specifică generată de tranziţie. 

Social-democraţia românească este încă divizată, de aici nevoia soluţionării 
într-un fel sau altul a acestei situaţii. Se identifică astfel: un partid social-democrat 
(PSD) care este construit pe ideea unui partid de masă (a funcţionat şi funcţionează 
după regulile clasice ale unui partid de masă – număr mare de membri, centralitate 
puternică, disciplină, structuri puternic ierarhizate, apetit pentru propagandă, tendinţa 
de a fortifica partidul prin resurse extrapartinice, de regulă prin acapararea resurselor 
statului, administraţiei); un partid social-democrat(PD)  care este structurat pe 
designul unui partid de cadre (număr restrâns de membri, un grad mai mare de 
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autonomie a organizaţiilor, un discurs mai modern, disidenţă şi fracţiuni, flexibilitate, 
mai mare independenţă comunicaţională a liderilor etc.). 

PSD reprezintă nu numai cel mai „puternic” partid social-democrat dar şi cel 
mai „puternic” partid politic din eşicherul politic românesc. Este un partid de masă 
cu o structură internă generată de câteva grupuri de interese şi afinităţi. În cadrul 
acestuia din multe puncte de vedere, nu opţiunile ideologice şi doctrinare unesc ci 
interese extra-politice.Clivajul dintre grupurile purtătoare de interese divergente 
(acapararea puterii economico-financiare) este generator de „tensiuni mocnite”, care, 
uneori se exprimă şi prin „pusee verbale” şi chiar acţionale; 

Ca partid de masă PSD s-a dezvoltat prin puternica susţinere socială a 
populaţiei sărace (proiectul politic avea ca ţintă această categorie), fenomen prezent 
atâta vreme cât sărăcia este o stare reală relevantă, tipică a societăţii româneşti. 
Imaginea partidului şi atractivitatea sa în păturile nevoiaşe ale societăţii s-au datorat 
identificării partidului cu liderul, respectiv cu Ion Iliescu, iar ulterior, prin atragerea 
de simpatii în clasa de mijloc şi în lumea oamenilor de afaceri şi cu Adrian Năstase. 

Suntem în prezenţa unei profunde contradicţii: partidul îşi recrutează 
simpatizanţii şi votanţii din două zone opuse: săracii atraşi de I. Iliescu şi bogaţii 
atraşi de A. Năstase (evident interesele celor două categorii de simpatizanţi sunt 
opuse, ceea ce naşte la nivelul discursului politic diferenţe serioase între „discursul 
Iliescu” şi „discursul Năstase” (chiar dacă în Campania electorală acesta a apelat la 
„simbolul Iliescu” şi la elemente din discursul acestuia). Deci, la nivelul suportului 
social, PSD este măcinat de o profundă contradicţie: tendinţa de a reprezenta 
concomitent cei doi poli ai societăţii: săracii şi bogaţii (motiv întemeiat ca unii 
analişti să se întrebe cum poate reprezenta valorile social-democraţiei un grup dintre 
cei mai bogaţi oameni din societate (!?). 

Apelul partidului la resursele de putere statale în perioada guvernării (1993-
1996, 2001-2004) au avut efecte pozitive, în sensul că a întărit partidul dar şi efecte 
negative (a creat premise pentru imaginea unui partid-stat). 

Datorită faptului că aderenţa la partid a unor grupuri de interese şi a unor 
persoane nu s-a realizat în mod relevant pe asumarea reală a unui proiect social-
democrat ci pe baza unor interese extradoctrinare, PSD este vulnerabil din punct de 
vedere al coeziunii interne; 

Fortificarea instituţională a partidului nu a provenit din resurse interne  ci din 
resurse de putere politică (apelul sistematic la resurse administrativ-statale), fapt 
care, prin intrarea în opoziţie, pune mari probleme capacităţii de rezistenţă prin 
resurse proprii; 

Concomitent cu procesul de „statalizare” a PSD s-a produs un puternic 
fenomen de personalizare a conducerii, inclusiv a partidului, prin rolul deosebit al 
preşedintelui Ion Iliescu şi apoi a lui Adrian Năstase (fiecare cu segmentul său 
social); 

După pierderea puterii politice, tensiunea cea mai mare se manifestă între 
grupurile care-i susţin pe Ion Iliescu şi Adrian Năstase pentru acapararea funcţiei ca 
lider al partidului. 
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III.REFORMA PROFUNDĂ A PSD 
Documentul (Un program politic pentru modernizarea social-democraţiei 

româneşti) elaborat de 14 organizaţii ale PSD din Transilvania şi Banat reprezintă, în 
unele privinţe, o încercare de deblocare a dialogului în interiorul partidului, precum 
şi tendinţa de descentralizare;P 

Procesul de modernizare a PSD, ca şi a oricărui partid, este o necesitate 
generată de evoluţia socio-politică internă dar şi de evoluţia europeană. Procesul de 
modernizare a PSD nu începe acum, dimpotrivă, în perioada opoziţiei (1997-2000), 
PSD a alocat resurse deosebite tocmai pentru a se moderniza (în acea perioadă s-a 
întărit PSD); 

Tema modernizării PSD poate fi şi o capcană deoarece dacă se exagerează cu 
anumite schimbări, dacă se forţează procesul, este previzibilă pe termen scurt şi 
mediu o slăbire a forţei PSD. (în general, modernizările costă, iar jocurile 
modernizare-modernizare forţată pot avea urmări neaşteptate); 

În legătură cu tema modernizării PSD se pot identifica două atitudini:una 
internă (nevoia reală a PSD de a continua procesul de adaptare la schimbare) care 
poate însemna o modernizare constructivă, ducând la întărirea partidului pe termen 
mediu sau lung;una exterioară provenind în special din partea puterii instalate şi a 
grupurilor civice care o susţin, aceste forţe vorbesc mult despre modernizarea PSD 
(deşi nu ar fi chiar problema lor) inducând ideea unei modernizări distructive 
(implozii politice interne, slăbirea forţei instituţionalizate a partidului); 

Când cei de la putere susţin că doresc „modernizarea” PSD pentru că au 
nevoie de o opoziţie puternică nu fac decât să manipuleze, deoarece nici o putere nu-
şi doreşte o contraputere (opoziţie) puternică, dimpotrivă! 

O importantă sursă de interes pentru putere în ceea ce priveşte „nevoia 
modernizării PSD” (chiar preşedintele României s-a exprimat clar, în acest sens) are 
în vedere imprevizibilitatea evoluţiei politice, posibilitatea unor alegeri anticipate, 
caz în care, normal, Alianţa D.A. şi-ar dori un PSD slăbit de modernizare (pentru că 
orice modernizare, la început slăbeşte forţa partidului!); 

Exponenţii puterii actuale, dar şi o serie de lideri ai PSD confundă 
modernizarea structural-organizaţională şi instituţională a partidului cu înlăturarea 
unor lideri (în special a lui Ion Iliescu).Faptul că Ion Iliescu devine element central al 
„modernizării sugerate din afara partidului şi acceptată de unii din interior se bazează 
pe „calculul politic”.A condiţiona modernizarea de lideri conţine un calcul greşit 
pentru partid (prin eliminarea politică a lui Ion Iliescu, PSD ar pierde simpatia unei 
părţi foarte importante a electoratului său, fapt care ar slăbi partidul, ca urmare a 
diminuării apreciabile a susţinerii populare). 

În condiţiile actuale, a centra modernizarea PSD pe problema liderilor este o 
mare greşeală. A-l înlătura pe Ion Iliescu din fruntea partidului echivalează cu 
distrugerea unui simbol politic, care de fapt a şi conferit putere partidului. Dacă Ion 
Iliescu nu va mai fi perceput ca lider, partidul va slăbi foarte mult şi nu va mai avea 
(cel puţin pe termen scurt) forţa de care a dispus. A-l înlătura  şi pe Adrian Năstase, 
înseamnă o prăbuşire a partidului. 
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Fără Ion Iliescu în fruntea partidului, PSD va deveni un gen de PD. Fără Ion 
Iliescu şi Adrian Năstase, PSD are toate şansele de a nu mai reprezenta o forţă 
politică majoră în România .Nici un lider actual nu poate aspira să atingă 
performanţa politică a lui Ion. Iliescu şi Adrian Năstase. 

De fapt, ca partid social-democrat puternic, PSD s-a clădit în perioada 
opoziţiei anterioare când Ion Iliescu era preşedinte şi Adrian Năstase – preşedinte 
executiv. 

Indiferent de presiunile interne şi manipulările din afara partidului, pentru 
următorii 3-4 ani formula: Ion Iliescu-preşedinte, Adrian Năstase-preşedinte executiv 
constituie alternativa PSD; fiind posibilă o modificare a Statutului care să satisfacă 
ambele personalităţi. 

Incontestabil, în perioada guvernării PSD (2001-2004), partidul a suferit o 
serie de „malformări”:instituţionalizare puternică prin apelul la resursele statale 
(partid-stat, cel puţin ca percepţie publică); întărirea considerabilă a puterii 
economice şi financiare a unor grupuri de interes din interiorul partidului; 
accentuarea şi profesionalizarea corupţiei; criza de comunicare cu susţinătorii şi 
simpatizanţii unor categorii sociale active(tineri, orăşeni, persoane cu nivel de cultură 
mai elevat etc.). 

În acest sens, Programul politic al organizaţiilor din Transilvania şi Banat are 
meritul de a deschide dezbaterea naţională (în partid) legată de viitorul partidului. 

Trebuie răspuns însă la întrebările: Ce se înţelege prin modernizarea PSD? 
Cum poate fi modernizat PSD prin occidentalizare în condiţiile specifice României? 
Ce obiective vizează modernizarea? Prin ce mecanisme se poate realiza 
modernizarea? 

Deşi, în document, se afirmă că PSD nu are o problemă de lider, totuşi, se 
afirmă că „ar fi o greşeală să aşteptăm ca Ion Iliescu, preşedintele fondator, să fie 
marele reformist” (ceea ce echivalează cu înlocuirea lui din fruntea partidului).  

Alegerile preliminare ca sursă de recrutare şi selecţie a liderilor partidului este 
un element statutar de modernitate (până la ce nivel, cum se va realiza acest fapt este 
de discutat şi de stabilit); 

Alegerea preşedintelui partidului şi a conducerii centrale prin votul direct al 
tuturor membrilor de partid este o chestiune dificilă şi probabil inoportună în prezent; 

Introducerea moţiunilor în Congrese este o practică modernă, acceptabilă şi 
realizată şi la noi (PD), dar inoportună acum, deoarece ar putea fractura partidul când 
nu trebuie; 

Asumarea mai accentuată a identităţii de stânga constituie o necesitate de 
ordin doctrinar dar şi pragmatic; 

Charta Social-Democraţiei româneşti ar putea contribui la clarificarea 
doctrinei social-democratice a PSD; 

Elaborarea unor programe politice zonale şi a unor mecanisme de reprezentare 
la nivel regional poate fi un demers util pentru partid; 

Întărirea rolului Convenţiilor regionale ale PSD poate aduce un aport 
substanţial la o mai bună reprezentare a intereselor regionale. 
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IV.CONCLUZII 
Principalul gest politic pe care ar trebui să-l  întreprindă PSD (până nu o să 

facă acest lucru puterea, compromiţându-l) constă în eliminarea politică a marilor 
corupţi (dacă are curajul!), a persoanelor care din alte motive au afectat imaginea 
partidului, a traseiştilor politici, a celor care nu au convingeri certe de stânga etc.  

Se impune elaborarea unui nou discurs politic mai convingător care să exprime 
opţiunile electoratului de bază, polarizat în jurul câtorva teme centrale – reducerea 
sărăciei, combaterea corupţiei, mai multă justiţie socială (Ion Iliescu este cel care a 
atras şi menţinut simpatia acestor „purtători de nevoi” şi care  a dat forţa partidului); 

Ofensiva PSD pentru noi spaţii de susţinere politică nu trebuie să ducă la 
neglijarea bazinului său electoral tradiţional, cu atât mai mult cu cât costurile sociale 
ale integrării în U.E. vor menţine încă multă vreme (deci pe termen lung) problemele 
sociale, care-şi aşteaptă răspuns venit din partea social-democraţiei; 

PSD trebuie să manifeste prudenţă deosebită pentru a nu se „autodecapita” 
(eliminarea lui Ion Iliescu şi Adrian Năstase), fapt ce, acum, ar însemna sinuciderea 
partidului (fără cei doi, ar trece mulţi ani ca partidul să reprezinte un nucleu de putere 
politică în România). Sigur, în ciuda oricăror declaraţii, puterea politică actuală şi 
acoliţii săi, doresc slăbirea până la disoluţie a PSD. 

O atenţie serioasă se cere acordată mitului „întineririi” partidului şi tendinţa de 
a conflictualiza generaţiile din partid (a identifica reforma şi modernizarea cu 
„Juvenilizarea politică” este o „momeală” ce poate induce efecte dramatice pentru 
partid – Cine crede că tinerii (actuali) din PSD au forţa, abilitatea, experienţa şi 
capacitatea politică de a reforma partidul se înşeală. (prezenţa echilibrată în partid a 
celor cu experienţă şi a tinerilor şi nu „revoluţie juvenilă” în partid – lucru inspirat 
tinerilor din partea rivalilor politici aflaţi la putere şi a „intelectualiştilor civici”). 

Militanţii PSD trebuie să-şi pună problema: În ce măsură actuala agitaţie din 
partid este rezultatul unui demers sincer sau, dimpotrivă, un „joc de culise” provocat 
de agresivitatea luptei dintre grupurile de interese? Vasile Dâncu aduce această 
posibilitate la extremă când afirmă că „oamenii trecutului” (legaţi de I. Iliescu) „s-au 
bucurat că a pierdut Năstase, toţi oponenţii lui Năstase din partid au început să se 
grupeze în spatele speranţei şi mitului Iliescu”. 

Toţi spun (inclusiv I.Rus) că „PSD nu are o problemă de lider” (atunci de ce 
discuţia este centrată pe viitorul lider?) 

Trebuie răspuns şi la întrebarea: Pentru cine dl. Ion Iliescu este „o etichetă de 
produs expirat” (pentru cea mai mare parte a simpatizanţilor partidului? – nu e aşa!; 
Pentru unii lideri ai partidului? – da; Pentru puterea politică şi pentru unele grupuri 
civile? – da). 

Oare de ce le este frică de Ion Iliescu? Pentru că mai poate fi vocea politică 
cea mai puternică din România?  
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Reaşezarea activităţii PSD
1
 

 
 

Domnule Preşedinte Adrian Năstase,  
Domnule Preşedinte Ovidiu Natea, 

 Doamnelor şi Domnilor, 
 

Moment important de analiză, reflecţie şi angajare, Conferinţa organizaţiei 
noastre are menirea de a răspunde numeroaselor provocări generate de evoluţia şi 
dinamica vieţii sociale şi politice. Inspirându-ne din valoroasele achiziţii politice din 
perioada exercitării puterii, din succesul politic al guvernării Năstase, suntem obligaţi 
acum să identificăm cele mai bune şi eficiente resurse şi mijloace pentru a consolida 
forţa instituţională a celui mai puternic partid din România . Este nevoie de o 
descifrare corectă, lucidă şi responsabilă a ceea ce am realizat şi mai ales a ceea ce 
va trebui să fim .Eu nu pot fi de acord cu unele tendinţe, mai mult sau mai puţin 
raţionale, de flagelare şi autoflagelare care s-au exprimat imediat după alegeri. 
Pentru PSD alegerile nu au fost pierdute, în ciuda faptului că nu am cucerit puterea. 
Alegerile au legitimat o bună guvernare a partidului nostru, exprimată în numeroase 
reuşite pe plan intern şi extern. Lucrurile sunt cunoscute, deşi nu sunt şi recunoscute 
în mod sincer şi onest. Această evaluare corectă poate constitui o premisă pentru a 
revitaliza partidul, pentru a depăşi starea defensivă în raport cu puterea instalată. 
Numeroase semnale induse de mediul social şi politic exprimă cu destulă claritate 
precaritatea şi vulnerabilitatea puterii, la numai câteva luni de la instalarea la pupitrul 
de comandă al societăţii. Este responsabilitatea noastră politică de a fi pregătiţi în 
orice moment pentru recucerirea puterii. Poporul român, majoritatea relevantă a 
societăţii are nevoie de un partid social-democrat capabil să-i articuleze şi 
promoveze cerinţele şi nevoile sale. 

Din acest punct de vedere, este imperios necesară folosirea perioadei 
următoare pentru reaşezarea activităţii PSD pe o traiectorie politică aptă să răspundă 
exigenţelor electoratului, noilor provocări şi ineditelor schimbări pe care le 
traversează societatea românească. 

Pentru a determina creşterea credibilităţii morale a partidului nostru se impune 
introducerea unor reguli care să asigure prezenţa şi menţinerea în rândul membrilor 
săi  numai a persoanelor asupra cărora nu planează suspiciuni în ceea ce priveşte 
integritatea morală şi loialitatea chiar dacă prin aplicarea unor asemenea măsuri 
există riscul scăderii numărului de membrii de partid. În acest sens s-ar putea 
introduce în Statutul partidului practica “Autosuspendării din funcţie sau din partid “ 

                                                 
1 Alocuţiune prezentată la Conferinţa de alegeri a Organizaţiei judeţene Mureş a PSD, 
Tg. Mureş, 16 aprilie 2005 
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precum şi a “Demisei de Onoare” pentru acei membrii care au probleme de natură 
juridică pentru a nu afecta imaginea şi credibilitatea partidului. 

Este necesară asigurarea unui cadru adecvat în interiorul partidului care să 
permită cunoaşterea reciprocă şi îmbunătăţirea legăturilor între membrii de partid 
capabilă să genereze  dezvoltarea sentimentelor de comuniune prin apartenenţa la 
aceleaşi valori morale şi doctrinare. 

Cred că ar fi rostuită introducerea în practica curentă a unor forme specifice de 
activitate  (grupuri de dialog , work-shopuri , şcoli de vară ş.a. ) la care  să fie atraşi 
tinerii (proaspeţi absolvenţi de învăţământ superior, studenţi, elevi) pentru a intra în 
contact cu membrii şi simpatizanţii PSD din ţară şi străinătate, care le pot explica 
evoluţiile social-politice naţionale şi internaţionale evoluţiile social-politice naţionale 
şi internaţionale şi transfera valorile spirituale specifice  social-democraţiei . 

De asemenea ar fi benefică desfăşurarea, sub patronajul partidului şi cu o 
mediatizare corespunzătoare, a unor acţiuni culturale, sportive , respectiv cu caracter 
caritabil  prin care să se evidenţieze disponibilităţile partidului nostru pentru 
sprijinirea dezvoltării spirituale a unui segment important al populaţiei din ţara 
noastră; 

În încheiere, aş dori să-mi exprim convingerea că pentru a se asigura unitatea 
şi continuitatea politicii partidului, la conducerea naţională a PSD este  necesară 
prezenţa D-lor Ion Iliescu şi Adrian Năstase . 

De asemenea pentru a se asigura echilibrul necesar unei activităţi care să 
consolideze rezultatele obţinute în perioada 2000-2004 care, ţinând cont de specificul 
judeţului, au fost meritorii, la conducerea Organizaţiei Judeţene Mureş consider ca 
oportună prezenţa în continuare a acelor persoane care au  merite incontestabile în 
activitatea economică, socială şi politică a partidului. 

Am speranţa că, aşa va fi! 
 

P.S. Luând în considerare la modul cel mai serios mecanismul democratic al 
depunerii de candidaturi pentru diferitele responsabilităţi din partid, mi-am depus şi 
eu candidatura  pentru a deveni membru în Consiliul Organizaţiei Judeţene Mureş şi 
pentru o funcţie de vicepreşedinte al acestui Consiliu. Am făcut acest gest  pentru a 
evidenţia faptul că îmi exprim disponibilitatea, deşi am o agendă de probleme 
profesionale încărcată, de a contribui cu experienţa şi cunoştinţele de care dispun la 
bunul mers al activităţii partidului nostru.  

Vă mulţumesc pentru atenţie. 
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Starea actuală a culturii
1
 

 
 

Stimaţi ascultători 

Dacă am realiza un diagnostic asupra problemelor cu care se confruntă 
societatea românească în efortul său de modernizare şi deschidere profundă spre 
civilizaţia europeană occidentală, eu cred că starea reală a culturii este de o adâncă şi 
longevivă criză. O criză a dezinteresului şi a neputinţei , ale căror surse principale 
pot fi puse pe seama, marginalizării şi periferizării acestui domeniu vital al 
dezvoltării durabile a comunităţilor şi societăţii. Politicile culturale şi strategiile 
corespondente au marea responsabilitate de a genera un mediu social  capabil să 
stimuleze şi să susţină producerea bunurilor şi valorilor culturale. Este un lucru ştiut 
faptul că valorile spirituale, cultura ca depozitară, a unor bunuri simbolice se supun 
regulii denegării economice, adică refuză prin specificul şi particularităţile sale, 
constrângeri financiare. Acesta este motivul pentru care piaţa bunurilor materiale, cu 
normele şi regulile sale, nu poate să se generalizeze şi asupra culturii .Cultura trebuie 
susţinută . Ea este simbolul cel mai durabil al unui popor . Este cartea sa de vizită, 
conferind identitate şi specificitate. De aceea găsirea unui remediu contra 
subfinanţării culturii este o necesitate de prim ordin pentru orice politică ce se vrea 
responsabilă şi asociată destinului naţiunii. Din  acest punct de vedere este critic 
faptul că în mare parte instituţiile de cultură şi spectacole au fost trecute în 
responsabilitatea consiliilor judeţene pentru a fi asigurate cu resurse financiare . Ori 
aceste organisme nu dispun de mijloacele necesare pentru a onora un asemenea efort. 
Deosebit de dificilă este şi susţinerea de către comunităţi a unor asemenea 
aşezăminte de cultură –case de cultură, cămine culturale, biblioteci publice, muzee 
etc., datorită pauperităţii financiare a localităţilor ,incapabile să aloce fondurile şi 
mijloacele necesare. 

În perioada guvernării PSD (2001-2004) s-a elaborat şi implementat o, 
strategie culturală în mare parte bazată pe o concepţie sistemică, unitară şi coerentă a 
domeniului cultural asigurându-se resurse, cel puţin minimale, pentru funcţionarea 
vieţii culturale. S-a acordat o mare atenţie susţinerii de către stat politicii în privinţa 
conservării şi valorificării patrimoniului cultural naţional inclusiv prin o dinamizare a 
promovării internaţionale a valorilor româneşti. 

Din păcate noua putere reprezentată de Alianţa PNL–PD, din orgolii politice şi 
din lipsă de personalităţi politice a stopat cursul normal, promiţător al politicii 
promovate de guvernarea PSD. Concepţia neoliberală a retragerii statului din viaţa 
culturală, lăsarea de izbelişte  a reţelei de instituţii şi aşezăminte de cultură şi 
convingerea eronată că, în momentul actual comunităţile locale ar dispune de resurse 
pentru susţinerea culturii, induc cea mai gravă criză pe care a traversat-o acest 
                                                 
1 Alocuţiune prezentată la Radio Tg. Mureş, 20 iulie 2005 
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domeniu. Noi  suntem de acord că instituţiile centrale, inclusiv Ministerul Culturii 
„trebuie să-şi reducă atribuţiile” mai ales cele de natură politică şi administrativă, 
cum afirma actualul ministru al culturii, tocmai pentru a nu încurca evoluţia pozitivă 
a vieţii culturale . Nu putem, însă, fi de acord cu abandonarea responsabilităţii puterii 
pentru a crea mecanismele instituţionale şi normative care să faciliteze accesul la 
resurse a instituţiilor de cultură şi artă. Modificarea abuzivă a unor legi anterioare 
vizând cultura, numai pentru că au fost opera PSD, schimbarea cinică a unor 
manageri culturali etc sunt semnele unei atitudini iresponsabile şi anticulturale ale 
actualei puteri , dincolo de vorbele frumoase rostite de liderii Alianţei. Am 
convingerea că cel puţin pentru o perioadă medie de timp, proiectul politic social –
democrat în domeniul culturii este singura alternativă la prăbuşirea dramatică a celui 
mai atractiv şi durabil mod de exprimare a unui popor, mai cu seamă în contextul 
globalizării , care tinde să uniformizeze şi să standardizeze viaţa spirituală. 
 
 
 

Învăţământul universitar - componentă a procesului de dezvoltare
1
 

 

 

Învăţământul universitar constituie o componentă esenţială şi prioritară a 
procesului de dezvoltare şi modernizare. De capacitatea instanţelor generatoare de 
competenţe şi calificări superioare depinde mai ales la timpul viitor destinul unei 
naţiuni, forţa şi vigoarea unui popor pentru a face faţă provocărilor şi sfidărilor 
globalizării în expansiune. 

În condiţiile actuale sensul fundamental al schimbării este marcat de ceea ce se 
cheamă dezvoltare durabilă, inspirată de educaţie, de cunoaştere şi inovare. Din 
această perspectivă, centrii de iradiere a ideilor noi, a cunoaşterii şi creativităţii. Dacă 
puterea unei naţiuni şi sursa bogăţiei sale este cunoaşterea atunci principalul izvor al 
acesteia trebuie să fie universitatea, învăţământul superior. 

Consecvent doctrinei sale, Partidul Social Democrat a acordat şi acordă o 
atenţie prioritară învăţământului superior. In timpul guvernării sale au fost 
întreprinse acţiuni strategice pentru dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor de 
învăţământ superior. Compatibilizarea acestuia cu cerinţele, normele şi valorile 
europene a stat în centrul atenţiei PSD, văzând în aceasta un factor determinant al 
integrării europene. 

Urmare a acestor eforturi, a unei minuţioase pregătiri, începând cu anul 
universitar 2005-2006, România a trecut la aplicarea acordului de la Bologna privind 
organizarea învăţământului superior pe trei cicluri: licenţă, masterat şi doctorat. 
Aceasta permite compatibilizarea învăţământului universitar românesc cu cel din 
statele occidentale, inclusiv recunoaşterea diplomelor pe care le obţin studenţii 
noştri. 
                                                 
1 Alocuţiune prezentată la Radio Tg. Mureş, 7 septembrie 2005 
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Pe această cale universitatea se deschide tot mai riguros spre viaţa economică 
şi socială, conectarea sa la lumea muncii, la nevoile de calificări, componente şi 
abilităţi fiind o provocare majoră. De aceea, mai ales prin extinderea şi diversificarea 
masteratului, ca ciclu important al noului sistem de învăţământ superior şi are în 
vedere o mai rapidă şi performantă conexiune între universitate şi societate. 

Fără îndoială provocările cu care este confruntat învăţământul superior sunt 
complexe. Dimensiunea şi finalitatea creativă şi inovatoare impune promovarea 
cercetării ştiinţifice universitare, educarea şi formarea competenţelor într-un mediu 
universitar care să dispună de structuri moderne de cercetare. Din păcate, în prezent, 
asistăm la un fenomen de subfinanţare a învăţământului superior, consecinţele sale 
afectând calitatea procesului instructiv. În general, sursele de autofinanţare din 
contracte de cercetare-dezvoltare cu agenţii economici sunt puţin promiţătoare, 
datorită cererii restrânse din partea mediului economic, puţin deschis cercetării şi 
implementării rezultatelor acestuia. 

Iată de ce, Partidul Social Democrat  consideră necesară şi oportună elaborarea 
unei strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre universităţi şi agenţii economici, 
instituţii şi organizaţii în vederea asigurării surselor de finanţare destinate cercetării 
ştiinţifice universitare. În aceste sens ar avea de câştigat şi universităţile şi agenţii 
economici. 

În condiţiile democratizării accesului la calificări superioare, universitare, ca 
urmare a creşterii egalităţii şanselor, principiu şi practică constantă a social 
democraţiei riguros aplicată de PSD în timpul guvernării apar o serie de constrângeri 
generate de modificarea învăţământului superior. Atenuarea efectelor negative ale 
acestui fenomen inevitabil se poate realiza doar printr-un sistem al calităţii 
învăţământului bazat pe noi forme de instrucţie şi educaţie în centrul cărora activarea 
studenţilor şi relaţia partenerială educaţională dintre student şi dascăl prezintă o mare 
importanţă. 

PSD aşa cum a făcut şi în anii de guvernare, este preocupat în continuare de 
identificarea şi promovarea unor mijloace şi modalităţi de susţinere ale 
învăţământului superior românesc, de depăşire a numeroaselor obstacole în calea 
reformei şi modernizării instituţionale. 
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Candidat la preşedinţia Organizaţiei municipale a PSD Tg 

Mureş
1
 

 
 

Domnule Preşedinte al Organizaţiei Judeţene, 
Doamnelor şi Domnilor delegaţi, 
Stimaţi colegi de partid, 
 
Mă adresez Domniilor voastre în acest cadru în calitate de candidat la 

preşedinţia organizaţiei municipale a PSD Tg Mureş. 
Este cunoscut faptul că în conformitate cu Art. 3 alin 6 din Statut PSD-ul 

stimulează competiţia internă pentru promovarea în structurile de partid, 
administrative şi în Parlament. 

Situaţia de astăzi din Conferinţa de alegeri în care suntem demonstrează pe 
deplin ca acest principiu funcţionează şi în organizaţia PSD Tg. Mureş 

Fiecare din candidaţi a deliberat în prealabil înscrierii în această competiţie, 
evaluând cu elementele pe care le-a avut la dispoziţie , cu experienţa acumulată şi în 
conformitate cu multiplele criterii personale dacă oferta pe care o face colegilor din 
organizaţie are suficiente puncte tari respectiv de interes pentru a-i convinge să îi 
acorde voturile . Când spun „oferta” am în vedere atât cunoştinţele, deprinderile şi 
competenţele profesionale care constituie un background pe care se evidenţiază 
calităţile de lider specifice unei activităţi politice ale unei organizaţii dintr-un partid 
aflat în situaţia de partid de opoziţie care doreşte să facă tot posibilul de a reveni la 
guvernare. 

Şi pentru a nu vorbi la modul  general am să  concretizez toate aceste 
considerente raportându-mă la organizaţia municipală PSD Tg. Mureş. 

Făcând o analiză extrem de concentrată a stării de fapt a acestei organizaţii se 
pot face următoarele aprecieri: 

Punctele tari ale organizaţiei: Prezenţa în componenţa sa a unui număr 
însemnat de membrii cu un nivel de pregătire profesională ridicat şi cu experienţă din 
diferite domenii de activitate: industrie, servicii, comerţ, sănătate, învăţământ etc; 
Numărul redus de membrii asupra cărora planeză suspiciuni privind corectitudinea în 
activitatea profesională; O bună reprezentativitate în organele de conducere judeţene 
şi naţionale ale partidului; 

Punctele slabe ale organizaţiei: Slaba funcţionare a spiritului de echipă în 
conducerea organizaţiei ; Insuficienţa activităţilor care să dovedească existenţa unei 
vieţi de partid statornice şi ofensive; Procentul redus de membrii de partid tineri; 
Eficienţa redusă a comunicării între structurile de conducere şi membrii de partid; O 
                                                 
1 Alocuţiune prezentată la Conferinţa de alegeri a Organizaţiei municipale Tg.Mureş a 
PSD, 3 noiembrie 2005 
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vizibilitate mai scăzută în viaţa socială a municipiului; Insuficienta preocupare 
pentru pregătirea membrilor de partid care să devină reprezentanţii PSD-ului în 
primăria municipiului, consiliul municipal respectiv consiliul judeţean. 

Plecând de la aceste constatări consider că echipa care va conduce organizaţia 
în mandatul care va începe ar trebui să aibă în vedere reducerea numărului de puncte 
slabe  enumerate printr-o serie de măsuri şi activităţi pe care le prezint în cele ce 
urmează: Elaborarea unei strategii de consolidare instituţională a organizaţiei 
municipale care să definească obiectivele, mijloacele şi resursele care vor fi alocate; 
Promovarea unui management organizaţional bazat pe obiective şi proiecte de 
acţiune ,pe constituirea de echipe, pe asumarea responsabilităţii fiecărui membru al 
organizaţiei; Elaborarea şi asumarea unui cod de responsabilităţi politice a membrilor 
organizaţiei, care să conţină principiile, valorile şi normele de conduită şi 
comportament în acţiunea politică şi în relaţiile dintre membrii; Instituirea şi 
implementarea unui stil de conducere bazat pe spiritul de echipă, pe cooperarea şi 
consultarea permanentă în stabilirea obiectivelor, alocarea resurselor, mijloacelor de 
acţiune şi monitorizare a activităţii; Stabilirea unor proceduri optime de asigurare a 
continuităţii şi eficienţei comunicării dintre conducerea organizaţiei şi membrii de 
partid; Elaborarea unui program de acţiuni pentru recrutarea de simpatizanţi şi 
membri de partid din rândul intelectualilor, studenţilor şi altor categorii sociale, în 
special tineret; O mai mare preocupare pentru a face publice principalele evenimente 
din viaţa şi activitatea organizaţiei municipale , personalizând organizaţia şi 
producând o imagine adecvată; Urmărirea sistematică şi continuă a procesului de 
socializare politică a membrilor de partid ,în special a tineretului, în scopul asimilării 
culturii politice, a valorilor social-democraţiei; Identificarea unor mijloace active şi 
eficiente de comunicare cu societatea civilă,cu comunitatea locală ,în primul rând 
prin intermediul consilierilor locali şi judeţeni; Acordarea unei atenţii deosebite 
recrutării, formării şi promovării unor noi lideri politici la nivelul organizaţiei, printr-
un convingător şi durabil mecanism de personalizare politică mai cu seamă a tinerilor 
cu aptitudini şi potenţial politic. 

La propunerile expuse mai sus se pot adăuga şi multe alte idei care pot fi 
preluate de la  membrii aparţinând organizaţiei noastre. 

Toate aceste elemente urmăresc ca organizaţia municipală PSD să devină un 
competitor politic puternic şi atractiv în cadrul comunităţii locale. 

În încheiere vă adresez rugămintea de a  evalua  oferta de candidatură pe care 
am făcut-o, în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă, şi să-mi acordaţi votul Dvs..  

Vă mulţumesc cu mult respect pentru atenţia cu care m-aţi ascultat. 
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Obiectivele principale 
ale managementului politic la nivelul organizaţiei municipale 

Târgu Mureş
1
 

 

PROIECT 
 

În perioada actuală organizaţia municipală PSD Târgu Mureş tranzitează o 
etapă importantă în redefinirea obiectivelor şi mijloacelor de acţiune şi management 
politic, ca urmare condiţiilor noi generate de trecerea în opoziţie a partidului, precum 
şi o consecinţă a schimbării produse la vârful ierarhiei de partid şi a opţiunii ferme 
pentru reformare şi modernizare. 

În această situaţie se impune un management politic organizaţional capabil să 
aloce resursele necesare activării membrilor şi simpatizanţilor, asumării 
responsabilităţii şi participării active şi statornice la viaţa de partid.  

Organizaţia municipală PSD trebuie să devină un competitor politic puternic şi 
atractiv în cadrul comunităţii locale. 

În acest scop, apreciez că este necesară centrarea efortului managerial şi al 
acţiunii politice spre următoarele obiective importante şi prioritare. 

1. Elaborarea unei strategii de consolidare instituţională a organizaţiei 
municipale care să definească obiectivele, mijloacele şi resursele care vor fi 
alocate; 

2. Promovarea unui management organizaţional bazat pe obiective şi proiecte 
de acţiune, pe constituirea de echipe, pe asumarea responsabilităţii fiecărui 
membru al organizaţiei; 

3. Elaborarea şi asumarea unui cod al responsabilităţii politice a membrilor 
organizaţiei, care să conţină principiile, valorile şi normele de conduită şi 
comportament în acţiunea politică şi în relaţiile dintre membrii; 

4. Instituirea şi implementarea unui stil de conducere bazat pe spiritul de 
echipă, pe cooperarea şi consultarea permanentă în stabilirea obiectivelor, 
alocarea resurselor, mijloacelor de acţiune şi monitorizare a activităţii; 

5. Stabilirea unor proceduri optime de asigurare a continuităţii şi eficienţei 
comunicării dintre conducerea organizaţiei şi membrii de partid; 

6. Elaborarea unui program de acţiuni pentru recrutarea de simpatizanţi şi 
membri de partid din rândul intelectualilor, studenţilor şi altor categorii 
sociale, în special tineret; 

7. O mai mare preocupare pentru a face publice principalele evenimente din 
viaţa şi activitatea organizaţiei municipale , personalizând organizaţia şi 
producând o imagine adecvată; 

                                                 
1Document prezentat la Conferinţa de alegeri a Organizaţiei municipale Tg.Mureş a 
PSD, 3 noiembrie 2005 
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8. Urmărirea sistematică şi continuă a procesului de socializare politică a 
membrilor de partid ,în special a tineretului, în scopul asimilării culturii 
politice, a valorilor social-democraţiei; 

9. Identificarea unor mijloace active şi eficiente de comunicare cu societatea 
civilă,cu comunitatea locală ,în primul rând prin intermediul consilierilor 
locali şi judeţeni; 

10. Acordarea unei atenţii deosebite recrutării, formării şi promovării unor noi 
lideri politici la nivelul organizaţiei, printr-un convingător şi durabil 
mecanism de personalizare politică mai cu seamă a tinerilor cu aptitudini şi 
potenţial politic. 

 
 
 

Vasile Boloş, noul şef al PSD Târgu Mureş, 

crede că nu are adversari politici în partid
1
 

 

 

Să avem, oare, de-a face cu un exemplu de diplomaţie sau cu o mostră de 

naivitate? Am zice că, mai degrabă, prima variantă. 

 

Rep: Aţi ajuns să vă impuneţi în PSD foarte repede şi să bateţi nume grele 

precum Pavel Todoran sau Florin Oproiescu. Cum aţi reuşit? 

Vasile Boloş: Am reuşit cu votul majorităţii delegaţilor la conferinţă, ar fi un 
răspuns foarte rapid. Din 2004 sunt consilier judeţean. În primăvara anului 2005, mi-
am exprimat disponibilitatea pentru acţiuni în cadrul Consiliului Judeţean PSD, mi-
am depus candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte şi am avut surpriza plăcută de 
a obţine un scor electoral bun. Prin activităţile mele, în cadrul instituţiei, unde am 
fost rector 14 ani, am avut ieşiri în spaţiul public şi în presă, aşa că nu pot să spun că 
am venit fără să se cunoască nimic despre activitatea mea. În toamna acestui an, când 
s-a pus problema alegerilor organizaţiei municipale, am fost întrebat de colegi în ce 
măsură aş fi dispus să mă angrenez într-o activitate cu o mare încărcătură de 
dificultate şi responsabilitate. Şi am răspuns pozitiv acestei propuneri. Această ofertă 
a mea a fost, într-un fel, aşteptată sau, în orice caz, bine primită. 

 
„Nemulţumiţii sunt peste tot” 

Rep: Acum, la o săptămână după alegeri, cum vi se pare că a decurs procesul 

electoral? 

Vasile Boloş: Pentru început, vreau să spun că, în ceea ce mă priveşte, nu am 
avut nici un fel de responsabilitate în organizarea şi desfăşurarea acestei adunări. Am 
fost un simplu delegat la conferinţă, fără nici un fel de funcţie. După cum s-a văzut, 
                                                 

1Interviu realizat de Cătălin Hegheş şi publicat în ziarul Punctul, Tg.Mureş, nr. 39, 
14-20 noiembrie 2005  
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votul a decurs în condiţii cât se poate de bune. În ceea ce priveşte mecanismul de vot, 
am auzit, ulterior desfăşurării conferinţei, că au fost discuţii în ceea ce priveşte 
alegerea membrilor comitetului executiv. Dată fiind structura votului în care a fost 
un număr mare de buletine de vot cu multe elemente de opţiune, am înţeles că 
numărătoarea n-ar fi fost foarte riguroasă. Ştiu că au fost reclamaţii, pentru că 
buletinele nu au fost prezentate adunării, dar acest lucru, în metodologia alegerilor, 
nu este necesar. De altfel, nu există alegeri la care să nu existe anumite persoane 
care, în urma rezultatului, să nu aibă un anumit grad de nemulţumire. 

„La nivelul meu, nu pot fi omul nimănui” 

Rep: A fost, totuşi, domnul Cătană, care a cerut buletinele de vot şi nu i s-au 

arătat, acesta declarând că a doua zi buletinele au dispărut. 

Vasile Boloş: I-a fost prezentat procesul verbal, iar a doua zi, acest vot a fost 
validat de organizaţia judeţeană, iar votul a fost considerat corect. 

Rep: S-a vorbit de împărţirea organizaţiei în departamente, după modelul 

organizaţiei judeţene. Cine va numi şefii acestor departamente şi care vor fi aceştia? 

Vasile Boloş: Conducerea organizaţiei judeţene ne-a sugerat, şi urmează să 
discutăm acest lucru, să prezentăm o structură apropiată de cea a organizaţiei 
judeţene, dată fiind dimensiunea organizaţiei municipale. Va trebui să stabilim şi 
anumite responsabilităţi, iar pentru că şefii nu sunt aleşi prin vot, ci numiţi, ne 
trebuie acordul lor. 

Rep: Sunteţi acuzat, până şi de o parte din colegii de partid, că sunteţi omul 

lui Natea. Cum comentaţi aceste acuzaţii? 

Vasile Boloş: Sunt o persoană cu o anumită structură, cu o anumită pregătire şi 
experienţă şi vă rog să mă credeţi că a accepta să fiu omul anumitei persoane e puţin 
cam mult. La nivelul la care am ajuns, niciodată nu o să acţionez fără responsabilitate 
personală. În acelaşi timp, sunt o persoană care înţelege ce înseamnă disciplina în 
partid şi cunosc meritele domnului Natea. 

Rep: Care vă sunt cei mai mari adversari politici din PSD? 

Vasile Boloş: Nu am cunoştinţă să am adversari politici în PSD. Nu am avut, 
până în acest moment, divergenţe majore cu vreun membru din partid, pentru a avea 
un adversar politic înseamnă a avea nişte divergenţe de opinie foarte mari pe un 
anumit subiect. Sigur, dacă luăm cazul conferinţei, era firesc să existe şi alte opţiuni 
şi alte oferte. Dar eu nu îi consider adversari politici. 
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Punct de vedere
1
 

 
 

Cătălin Hegheş : Ca urmare a discuţiei telefonice vă trimit întrebarea mea: 

Cum răspundeţi următoarelor acuzaţii aduse de primarul comunei Râciu, Ioan 

Vasu? Acesta spunea că în conducerea organizaţiei PSD Târgu Mureş şi-au făcut 

loc tineri şi în general persoane fără notorietate,în dauna unor oameni de valoare, 

dând ca exemple fostul senator Ioan Nicolaescu şi fostul inspector şcolar general 

Ştefan Someşan, care au fost înlăturaţi sau cel puţin marginalizaţi.  

Vasile Boloş Stimate Dl Heghes, La întrebarea Dvs. va transmit următorul 
punct de vedere personal:Organizaţia municipală Tg. Mureş a PSD , a cărei 
conducere am preluat-o în urma alegerilor democratice din 3 noiembrie 2005 (în 
organizarea cărora nu am fost implicat) şi în cadrul cărora funcţiile diverselor 
organisme au fost acordate prin vot acelor persoane care şi-au depus o candidatură 
scrisă, trece, la fel ca întregul partid , printr-o serie de frământări majore determinate 
de necesitatea schimbării unor mentalităţi nu întotdeauna conforme cu doctrina 
partidului şi a situaţiei de partid de opoziţie De la bun început trebuie să subliniez 
faptul că toate funcţiile de la nivelul Organizaţiei municipale care impun anumite 
responsabilităţi au fost votate prin mecanisme democratice şi transparente în urma 
unor asumări personale de voinţă exprimate în mod deschis Acest proces nu este 
încheiat la toate nivelele de activitate (de exemplu departamentele de lucru unde vor 
activa grupe de specialişti omogeni şi care vor pregăti principalele poziţii ale 
organizaţiei pe diverse probleme). Personal nu am nici o animozitate la adresa 
vreunui membru de partid al organizaţiei şi sunt deschis oricărei colaborări în 
beneficiul partidului. atât cu veteranii partidului cât şi cu cei care s-au afiliat mai nou 
formaţiunii noastre Un partid de opoziţie îşi construieşte activităţile în special pe 
atitudini de voluntariat politic precum şi prin fidelitate doctrinară. Să nu uităm şi 
faptul că mulţi membri de partid care au mai păstrat anumite responsabilităţi 
profesionale sunt supuşi unor presiuni de actuala putere şi şi-au reglat în mod 
deliberat activitatea politică pe un regim stand-by sau într-o altă exprimare undeva în 
linia a doua. De altfel de foarte scurt timp am adoptat in Comitetul executiv al 
Consiliului o Strategie de activitate pe care o vom supune atenţiei întregii organizaţii 
municipale în ideea unei abordări pe baze noi activităţii de partid a PSD din 
municipiul Tg Mureş aşa cum am afirmat şi cu prilejul prezentării candidaturii din 
noiembrie 2005 am apreciat şi voi aprecia întotdeauna exprimările celor care sunt 
interesaţi de bunul mers al activităţii partidului dacă sunt făcute cu bună credinţă şi în 
spirit constructiv, le prefer unor atitudini de indiferenţă.  
                                                 
1
 Corespondenţă e-mail cu ziaristul Cătălin Hegheş de la ziarul Punctul Tg Mureş , 2 

februarie 2006 prezentată parţial în articolul „ Vasu tulbură apele în PSD”, Punctul nr 
51, 6-12 februarie 2006 
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Valoarea muncii în doctrina social-democrată modernă1

 

 

 

Consacrată din iniţiativa social-democraţiei, ca zi a preţuirii muncii şi a celor 
care-şi exprimă prin muncă forţa şi puterea minţii şi trudei, 1 Mai semnifică nu 
numai prilejul înălţării unui imn muncii dar şi solidaritatea celor ce sunt purtători ai 
valorii muncii. 

Din această perspectivă sunt necesare reflecţii responsabile şi raţionale asupra 
semnificaţiei pe care social-democraţia, ca doctrină şi proiect politic, le acordă 
valorilor generate de muncă, modului în care este capabilă să asigure în viaţa practică 
un comportament dezirabil, concordant cu nevoile reale ale oamenilor. Se ştie că una 
dintre cele mai complexe sarcini ale social-democraţiei este tocmai soluţionarea 
conflictului dintre muncă şi capital. Sensul soluţiilor social-democraţiei pentru acest 
conflict constă în a conferi muncii  şi agenţilor săi valoarea reală şi demnitatea 
necesară. Pentru social-democraţia modernă capitalul constituie o necesitate vitală, el 
fiind mijlocul generator de bogăţie într-o societate. Destinaţia sa este una socială, cu 
atât mai mult cu cât sursa capitalului este munca. 

Este cunoscut faptul că social-democraţia situează în centrul discursului său 
politic dar şi al practicii sociale valorile democraţiei, solidarităţii şi libertăţii. Toate 
aceste valori au finalitate socio-umană sunt dependente de politica promovată în 
direcţia accesului la muncă. De aceea, marea bătălie a social-democraţiei în orizontul 
de aşteptări umane este asigurarea şanselor de acces la un status socio-ocupaţional 
activ, de pe poziţia căruia să se asigure resursele necesare existenţei individului şi 
familiei, concomitent cu securitatea existenţială. 

Accesul la muncă este în fond condiţia fundamentală a libertăţii. Unele voci, 
vorbind despre libertate reduc sensul acesteia la un slogan simplist – „dreptul de a 
spune nu”. 

În concepţia social-democrată, problematica libertăţii ţine de esenţa condiţiei 
umane, de modul concret de manifestare şi exprimare socială a fiinţei umane. În 
acest sens nimic nu poate fi mai important decât accesul la sursele care pot să-i 
asigure minimul de resurse vitale precum şi punerea în valoare (autovalorizare) a 
potenţialului de creativitate şi afirmare personală în context social. Concomitent cu 
afirmarea şi asigurarea dreptului la muncă prin inserţie socio-profesională efectivă 
mesajul social-democraţiei ţinteşte şi aspectele asociate echitabilităţii în evaluarea şi 
răsplata muncii, adică asigurarea unor salarii decente, corecte şi motivante. 

Invocând un proverb chinezesc care spune „să-i dai omului o undiţă şi să-l 
înveţi să pescuiască”, unele voci liberale re-semnifică eronat mesajul zicerii 
respective. Din perspectiva social-democraţiei nu este suficientă undiţa şi nici 
                                                 
1Punct de vedere publicat în ziarul Cuvântul liber Tg. Mureş 28 aprilie 2006 
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abilitatea de a pescui. Mai sunt necesare două condiţii: balta şi existenţa peştelui în 
baltă, altfel iscusitul pescar cu moderna sa undiţă ar exersa pentru o probabilă dar 
mereu amânată speranţă de a gusta peştele. 

Tocmai de aceea, P.S.D. ca exponent reprezentativ al social-democraţiei 
moderne pune pe prim plan efortul responsabil al guvernanţilor pentru a produce 
mediul economic şi social generator de muncă. Pentru că, o societate care-şi iroseşte 
resursa umană prin ne-muncă se autocondamnă la sărăcie. 

România traversează, din acest punct de vedere, o perioadă dificilă, 
caracterizată prin irosirea energiei a milioane de oameni apţi să exercite un rol socio-
profesional competitiv şi performant. Rezultatul acestei risipe ascunde un adevăr 
dramatic: deşi are resurse, România este unul  dintre cele mai sărace state din 
Europa. Se estimează că peste 60% din populaţia ţării este în zona sărăciei, 
cheltuielile medii pentru „coşul zilnic” fiind doar de 1,15 euro pe o persoană. 

P.S.D. nu poate abandona în braţele sărăciei şi mizeriei sociale milioane de 
fiinţe umane pe care o societate incapabilă să-şi asume o economie activă, 
funcţională îi azvârle la periferia societăţii. O  economie sănătoasă pentru o societate 
sănătoasă, acesta este mesajul central al social-democraţiei româneşti. Noi, social-
democraţii nu avem intenţia de a converti solidarismul social într-o politică de 
asistare socială. Pentru noi, milioanele de oameni excluşi din viaţa socială activă nu 
sunt altceva decât victime nevinovate ale vinovăţiei celor care sunt incapabili să le 
ofere şansa integrării sociale active, prin muncă. La fel, deprecierea muncii 
generaţiilor anterioare prin pensii, a căror dimensiune nu acoperă nici măcar 
necesarul de cheltuieli pentru medicamente vitale. În alţi termeni, deprecierea valorii 
muncii trecute şi prezente generează, din punct de vedere sociologic, o situaţie în 
care social-democraţia românească trebuie să identifice mijloacele prin care să 
răspundă nevoilor urgente, cotidiene şi de viitor a peste 15 milioane de fiinţe umane. 
Nici un alt proiect social nu poate să instituţionalizeze starea socială a milioane de 
săraci aşa cum poate să o facă social-democraţia. Speranţele acestor oameni, 
exprimate sau nu, se îndreaptă inevitabil spre soluţiile noastre, spre social-
democraţie. 

Vorbim astăzi despre modernizarea social-democraţiei româneşti. Dar social-
democraţia nu se poate moderniza în condiţii de sărăcie, de pauperitate şi suferinţe 
socio-umane. Conţinutul oricărei modernizări, în situaţia noastră, este posibil şi are 
sens numai în măsura în care printr-o dezvoltare economică durabilă şi sănătoasă va 
fi eradicată sărăcia ca fenomen global. Sursa acestei vindecări este numai munca 
eficientă prestată de majoritatea covârşitoare a populaţiei potenţial active. 

Deprecierea valorii muncii în societatea românească îşi are cauza şi în modul 
în care fiecare salariat este recompensat pentru aportul său la creşterea capitalului şi 
a profitului. 

Ca social-democraţi noi milităm pentru salarii echitabile care să reflecte 
productivitatea muncii. Din păcate, în România salariul nu este o categorie 
economică, atâta vreme cât profitul se obţine prin salarii scăzute şi nu pe seama 
creşterii productivităţii muncii. Cei mai mulţi oameni de afaceri nu investesc profitul 
în dezvoltare ci în consum de lux. 
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Or, se ştie că viitorul unei afaceri, calitatea sa de agent economic real şi 
competitiv depind de alocarea de resurse, de profit în tehnologii performante şi în 
calificarea resursei umane. Profitul, ca rezultat al eficienţei economice nu poate fi 
generat pe altă cale economică decât prin productivitatea muncii. Din punct de 
vedere economic, tocmai investiţia în tehnologie şi în resursa umană sunt factorii 
generatori de profit (în sens strict economic, obţinut prin mecanisme economice). La 
noi, salariul mic conduce la un profit neeconomic, care nici măcar nu este re-alocat 
dezvoltării, ceea ce condamnă afacerea, privând-o de forţa competiţională pe piaţă, 
anulându-i orice şanse viitoare. 

Subdezvoltarea economiei româneşti se reflectă şi în marile discrepanţe 
salariale faţă de ţările dezvoltate. Este semnificativ, din această perspectivă, faptul că 
în firmele noastre salariul mediu orar este de doar 6 procente din cel occidental, ceea 
ce reflectă valoarea scăzută a muncii în economia românească. Decalajul extrem de 
mare dintre un număr restrâns de oameni foarte bogaţi şi zeci de milioane de săraci 
pun într-o lumină cu totul defavorabilă imaginea României şi evidenţiază marile 
probleme pe care va trebui să le rezolve prin integrarea în Uniunea Europeană. 

La toate aceste probleme, P.S.D., ca formaţiune politică social-democrată  are 
programe şi strategii adecvate, motiv pentru care soluţiile depăşirii dificultăţilor 
aparţin acelui proiect de dezvoltare capabil să confere muncii valoarea pe care o 
merită. 
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Alesul mureşean
1
 

 

 

Reporter: Bună seara, stimaţi telespectatori. E vineri seara, aşa că ne întâlnim 
cu alesul mureşean. De data aceasta, un ales în Consiliul Judeţean, este vorba de dl. 
Vasile Boloş, consilier judeţean PSD. Bine aţi venit! 

Vasile Boloş: Va mulţumesc. Bună seara! 
Reporter: Câteva cuvinte pentru cei care poate încă nu-l cunoaşteţi, pentru cei 

care în schimb aţi fost studenţi la Universitatea „Petru Maior” sunt sigur că l-aţi 
cunoscut în calitatea Dânsului de rector sau de profesor dacă aţi urmat cumva 
ingineria, iar dacă sunteţi în prezent studenţi, probabil că l-aţi cunoscut în calitate de 
prorector. Ne vom referi şi la această parte a carierei didactice, însă vom vorbi şi 
despre politică. De ce aţi intrat în politică şi de ce în PSD?  

Vasile Boloş: Ex abrupto…O întrebare fără nici un preludiu. Intrarea mea 
politică aş putea s-o localizez temporal în 2003, deci în martie 2003 am făcut o 
afiliere la Partidul Social Democrat. Eram înspre finalul carierei de rector, deci a 
funcţiei de rector şi noua Cartă a Universităţii, care a fost amendată în anul 2000, îmi 
permitea acest lucru. Până în acel moment nu erau compatibile activităţile politice cu  
funcţiile de conducere ale Universităţii Petru Maior. În alte universităţi era acceptat 
acest lucru. De ce în PSD? Pentru că... consider că… De fapt, apartenenţa mea la 
această formaţiune  politică este legată de doctrina partidului în mod deosebit şi de 
formaţia mea pe care am dobândit-o în timp . Aş putea spune chiar că am şi 
antecedente în familie, tatăl meu a fost membru PSD în perioada ’45-’48 în Partidul 
Social Democrat condus de Titel Petrescu, ulterior fiind absorbit de către Partidul 
Comunist Român, formându-se Partidul Muncitoresc Român şi după aceea exclus din 
partid şi o serie întreagă de complicaţii pentru cariera mea viitoare. M-am format într-
un mediu în care sunt specifice elementele doctrinei social democrate, şi eu cred în 
general multă intelectualitate, şi de la noi, şi din altă parte, au înclinaţii spre stânga.  

Reporter: Se spune că în prima parte a vieţii, mai în tinereţe, când încă suntem 
plini de energie, nu ne gândim atât de mult la ziua de mâine suntem mai mult de 
dreapta, iar apoi spre partea de maturitate devenim brusc de stânga. E adevărat? 

Vasile Boloş: Nu ştiu dacă brusc, dar aşa, uşor, uşor, se poate considera că fiind 
de stânga, începi să-i dai seama că totuşi societatea trebuie să aibă grijă de membrii 
săi şi anumite lucruri trebuie totuşi să se desfăşoare cu acordul statului şi nu putem 
lăsa societatea prin regulile ei aspre şi dure să ducă spre un mers care să ajute pe toţi 
membrii societăţii. Sigur, solidaritatea socială nu este totuna cu caritatea. Să facem 
deosebire între aceste lucruri. În doctrina social democrată, solidarismul presupune să 
                                                 
1 Transcrierea emisiunii realizate în direct „Alesul mureşan” din data de 19 mai 2006  
la Televiziunea Tg. Mureş, realizator Lucian Săcălean 
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asigurăm dreptul la muncă tuturor şi prin muncă cinstită să-şi dobândească cele 
necesare existenţei. 

Reporter: Cam greu să asigurăm dreptul asta. Au renunţat şi alţii mai social 
democraţi decât românii la o astfel de idee. 

Vasile Boloş: Au renunţat, dar cel puţin la noi în România, în momentul de faţă 
consider că aceasta este soluţia, adică trebuie muncit. Trebuie să asigurăm multor 
oameni să aibă posibilitatea să-şi exercite drepturile. 

Reporter: Păi ştiu unde. Poate la căpşuni în Spania, c-am văzut că-i un mod. A 
început pe vremea guvernării PSD. Nu eraţi încă membru, e-adevărat. A început cu 
culesul căpşunilor în Spania, şi-acuma… 

Vasile Boloş: Sigur. Oamenii sunt obligaţi să găsească soluţii pentru existenţă. 
Dacă nu există alternative, ei şi le găsesc singuri, şi poate  nu ştiu dacă e cea mai 
fericita soluţie, dar este una dintre soluţiile pe care mulţi români au găsit-o de a-şi 
câştiga existenţa printr-o muncă cinstită, undeva unde li se dă o şansă. Dar eu cred că 
suntem obligaţi să le dăm o şansă aici.  

Reporter: Înseamnă că ar trebui să cultivăm şi noi căpşuni. 
Vasile Boloş: Nu neapărat căpşuni. Putem să cultivăm multe. 
Reporter: Da, putem. Din păcate n-o facem. Spuneam că o să ne referim şi la 

cariera universitară. V-aţi născut în judeţul Cluj, mai precis la Turda. Aţi ajuns la Tg. 
Mureş şi aţi rămas la Tg. Mureş. 

Vasile Boloş: Da, am ajuns la Tg. Mureş, mai precis în iulie 1970, prin 
repartiţie guvernamentală, am fost repartizat inginer stagiar la Întreprinderea de 
Maşini Textile din Tg. Mureş. Şi am rămas aici. 

Reporter: Iar de la Maşini Textile, la Universitate. A fost un pas. 
Vasile Boloş: De fapt, am avut o repartiţie pentru învăţământul superior, dar 

regulile acelor vremuri presupuneau ca intrarea la catedră presupune doi ani de 
activitate practică, şi cei doi ani i-am prelungit rămânând la Tg. Mureş. M-am 
căsătorit, de altfel şi soţia mea fiind la Tg. Mureş, în anul 1976, odată cu crearea 
Institutului de Învăţământ Superior la vremea aceea, de fapt în cadrul Institutului 
Pedagogic s-au înfiinţat secţiile de subingineri, atunci am intrat asistent stagiar şi 
după aceea, de fapt asistent suplinitor şi după aceea asistent la Facultatea de 
Subingineri. 

Reporter: Conta acest stagiu care eraţi obligat să îl faceţi de doi ani spuneaţi D-
voastră în acea vreme? 

Vasile Boloş: Da, avea importanţă. 
Reporter: Pentru că astăzi vedeţi, oricine vine într-o universitate, dă nişte bani 

chiar să nu ia nişte examene, ajunge să se numească avocat, contabil, inginer, nu 
ştiu… 

Vasile Boloş: Vreau să fac o analogie. Ca să conduceţi un automobil, vă trebuie 
un anumit număr de ore de conducere. Un pilot este cuantificat tot timpul, se spune 
„are 1.000 de ore de zbor, are 1.500 de ore de zbor”, ş.a.m.d. Asta înseamnă 
experienţă acumulată. Eu consider că este absolut necesară o activitate într-un mediu 
practic, într-un mediu de producţie sau în sfârşit…într-un mediu în care profesiunea 
respectivă se exercită pe viu, „live” cum se spune în momentul de faţă, şi care să îţi 
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dea posibilitatea să înţelegi mult mai bine anumite lucruri care în cărţi sunt scrise, dar 
printre rânduri. 

Reporter: De curiozitate, ştiţi câţi profesori mai au această experienţă practică? 
Eu un val  şi de profesori tineri? La universitatea pe care a-i condus-o, câţi au această 
experienţă practică? 

Vasile Boloş: Cei care sunt la gradele didactice de profesori, în momentul de 
faţă toţi au această experienţă. 

Reporter: Sunt mai vechi. Mă refer la cei mai tineri. 
Vasile Boloş: Cei mai tineri, o bună parte din ei au avut activităţi, nu neapărat 

în profesie, dar au avut activităţi, deşi noile reglementări permit ,şi de fapt şi înainte 
au existat aceste reglementări,  începerea carierei didactice la nivelul de preparator, 
direct de pe băncile universităţii. Dar, neapărat în preajma unor oameni care au grijă 
să te îndrume şi să te atragă în anumite activităţi cu caracter practic bine definit. 

Reporter: Ştiţi de ce vă întreb? Lărgind un pic spectrul discuţiei noastre, sunt 
oameni care poate predau, să zic, tehnici de comunicare, dar care nu au fost niciodată 
obligaţi să le folosească în viaţa profesională. Sunt oameni care probabil predau 
management, sau marketing, dar care nu au condus niciodată trei oameni, nu mai 
mult. 

Vasile Boloş: Părerea mea este că studenţii vor simţi imediat acest lucru. 
Imediat, credibilitatea acelui cadru didactic are de suferit. Eu sunt şi am fost 
întotdeauna invidios, bineînţeles cu ghilimelele de rigoare, pentru colegii medici, care 
practică medicina în cursul dimineţii, se întâlnesc cu studenţii în saloane şi dup-
amiaza sau la orele din orarul obişnuit intră şi le predau studenţilor exact ceea ce au 
făcut cu două ore înainte. Sau în sfârşit… Credibilitatea este un lucru foarte important 
în relaţia cu tinerii, credibilitatea profesională mă refer, evident. 

Reporter: Există o interdependenţă între activitatea politică şi cea profesională? 
Până la urmă, le faceţi pe amândouă, le aveţi pe amândouă. Există o altă percepţie din 
partea studenţilor, ştiind că sunteţi membru al unui partid? 

Vasile Boloş: N-am simţit acest lucru pentru că am respectat la cele mai înalt 
grad de exigenţă care a fost posibil să nu marchez cu ceva faptul că aparţin unei 
formaţiuni politice în viaţa universităţii. Aceasta este o chestiune foarte importantă. 
De fapta Carta universităţii nu permite exercitarea de activităţi cu caracter politic în 
universitate, dar dialogul cu  tinerii studenţi sau cu cei din jurul nostru, includ şi 
elemente… Nu putem să tragem o linie perfect definită între  elementele care au şi 
componentă politică, dar sub nici o formă prozelitism politic. 

Reporter: Are dreptul în acest moment un profesor universitar să critice sau să 
laude o iniţiativă guvernamentală de exemplu? 

Vasile Boloş: Aş putea să spun de exemplu la o disciplină care are această 
componentă; în ceea ce mă priveşte la disciplinele pe care le predau eu… 

Reporter: Mă pot gândi la cele din zona juridică, mă pot gândi la cele din zona 
economică. 

Vasile Boloş: Sunt convins că cei care predau de exemplu componente juridice 
pot să facă referiri la noile modificări legislative şi în calitate de experţi pot să-şi 
spună punctul de vedere, este o soluţionare fericită, este o soluţionare mai puţin 
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inspirată, sau este o armonizare cu o legislaţie internaţională, pot să dea explicaţii 
studenţilor şi la orele de seminarii, mai ales la masterat, cu siguranţă studenţii sau 
cursanţii au această îndrăzneală firească zic eu.. 

Reporter: Şi chiar folositoare. 
Vasile Boloş: Şi folositoare. Dintr-o dată se animă discuţia şi cel care este pus 

în situaţia de a da explicaţii îşi spune un punct de vedere, nu neapărat de pe poziţia 
unei anumite formaţiuni politici, ci părerea unui expert în domeniu. 

Reporter: Aţi avut una dintre cele mai lungi cariere ca şi rector, post 
revoluţionar, să-i spunem. 

Vasile Boloş: Da, ceea ce spuneţi D-voastră este adevărat. Mai există cazuri 
similare în ţară, a rectorilor care au avut mandate datorită legislaţiilor care au fost pe 
parcursul acelor ani, s-a schimbat Legea Învăţământului de câteva ori şi ştiu că am 
avut parte de vreo 6 alegeri în 14 ani. Un mandat a fost de una an şi jumătate, unul de 
doi ani, altul de patru ani, altul încă de patru ani, şi acest lucru a fost posibil datorită 
acelei legislaţii de la momentul respectiv. Acum lucrurile sunt foarte clare, două 
mandate consecutive este limita maximă. Bineînţeles, cu o pauză se poate relua, dar 
nu cred că un rector care a stat opt ani îşi mai doreşte să fie rector. 

Reporter: E chiar atât de groaznic? 
Vasile Boloş: Nu, cuvântul „groaznic” nu.  
Reporter: Nu, pentru că am văzut preşedinte de ţară care îşi dorea mai multe 

mandate. Sau poate ar trebui să le impunem şi parlamentarilor. Două mandate v-
ajung.. 

Vasile Boloş: Ca să fie extrem de deschis, a-ţi îndeplini misiunea de rector, 
pentru că am luat-o ca o misiune, presupune să sacrifici o parte din componenta 
profesională, pentru că în acelaşi timp colegii care nu au aceste responsabilităţi, îşi 
petrec timpul în bibliotecă, sau în laborator, sau ştiu eu… la o manifestare ştiinţifică, 
în timp ce rectorul trebuie să găsească soluţii pentru bunul mers al activităţii în 
instituţie. 

Reporter: Da, dar şi politicienii noştri îşi sacrifică timpul liber, ca să doarmă în 
Parlament de exemplu, sau prin primării să mai facă un ban în plus la buget… 

Vasile Boloş: Da, sigur, dar dânşii… Sunt şi parlamentari cadre didactice şi au 
fost şi parlamentari care îndeplineau şi funcţia de rector la un moment dat. Am 
admirat întotdeauna pe cei care au reuşit să facă aceste lucruri simultan, dar cu 
siguranţă undeva erau nişte compromisuri. Nu toate se pot face la acelaşi standard. În 
general cariera profesională trebuie sacrificată. Pentru perioada respectivă intri într-
un stand-by şi evoluţia profesională este îngreunată în perioadele în care aceste 
responsabilităţi manageriale… 

Reporter: În politică, aţi ajuns relativ repede într-o funcţie importantă pentru 
judeţul nostru. Cea de consilier judeţean. Înainte de a discuta despre activitatea D-
voastră, vă gândiţi cumva să aveţi o carieră la fel de lungă şi în Consiliul Judeţean, ca 
şi cea din rectorat? 

Vasile Boloş: Nu, nu m-am gândit la acest aspect şi condiţiile sunt cu totul 
altele. Am ajuns rector la 44 de ani, acum sunt la 59 de ani. Nu mă gândesc la astfel 
de evoluţii pe termen foarte lung. La un moment dat, ieşind din mandatul de rector, 
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am simţit nevoia să mă implic în  activităţile civico-politice şi aceasta a fost de fapt 
formula prin care am intrat. În momentul intrării mele în PSD nu am pus nimănui 
nicio condiţie, a fost o iniţiativă absolut proprie. Nimeni nu mi-a cerut, nimeni nu m-a 
obligat, nimeni nu mi-a promis nimic, nimeni nu mi-a cerut nimic, a fost o opţiune 
strict personală. 

Reporter: Poate promisiunile din 2008 încolo, că deocamdată…Alţii fac 
promisiuni. 

Vasile Boloş: Politica este în general plină de promisiuni. Şi politicienii, în 
general dacă oferă perspective de viitor, aşa cum le văd ei, sau cum le percep ei sau 
cum le doresc dânşii, unii în schimb sau o bună parte sunt departe de a face evaluări 
sau promisiuni solide, sau în orice caz care să se poată îndeplini. Revenind la 
întrebarea D-voastră, nu mi-am propus un plan de carieră neapărat în chestiunea 
aceasta. Am ajuns în Consiliul Judeţean, deci conducerea filialei Mureş a PSD mi-a 
propus  la vremea aceea să fiu înscris pe lista electorală din 2004. 

Reporter: S-au gândit poate că veţi aduce mai multe voturi, mai mulţi 
susţinători. Aveau nevoie de zona aceasta academică. 

Vasile Boloş: Nu ştiu dacă din zona academică am adus cele mai multe 
voturi… Ştiu că am făcut campanie mai mult în mediul rural. Am circulat pe Valea 
Mureşului, Valea Gurghiului, am fost în diferite medii, şi pentru că am pomenit 
campania electorală, trebuie să vă spun că a fost o experienţă absolut inedită cel puţin 
în ceea ce mă priveşte, dar am traversat-o şi am câştigat foarte multă experienţă în 
relaţiile cu oamenii. 

Reporter: Ceva diferenţă de la studentul din Universitate la omul care… 
Vasile Boloş: Da, trebuie sa fii foarte deschis. E o diferenţă. Mediul academic 

este totuşi o oază care este puţin altfel decât viaţa reală din spaţiile mureşene puţin 
mai îndepărtate de Tg. Mureş. Randamentul muncii intelectuale presupune să ai 
condiţie pentru acest lucru. Îţi trebuie o oarecare detaşare, trebuie să ai nişte condiţii 
care să îţi permită acest lucru. Vă mărturisesc, am fost foarte impresionat când am 
vizitat Universitatea Statului Maryland, cu excepţia faptului că nu poţi să fii 
înmormântat  în campus, poţi să intri şi să ieşi după cinci ani de zile fără să părăseşti 
campusul, având toate facilităţile necesare unei vieţi normale, aşa încât cine doreşte 
să se dedice în întregime pregătirii academice, o putea face într-un spaţiu absolut 
protejat de multe, multe alte lucruri. 

Reporter: La noi mai e mult.  
Vasile Boloş: Mai este mult. 
Reporter: Care a fost lucrul care v-a surprins cel mai tare în campania 

electorală? 
Vasile Boloş: În campania electorală din 2004. În 2004 am participat la 

campania electorală pentru alegerile locale, şi dup-aceea am susţinut colegii pentru 
alegerile parlamentare. Mă refer în special la zona pentru campania electorală pentru 
alegerile locale. Ştiţi ce m-a surprins cel mai mult? Circulam prin diferite spaţii ale 
judeţului Mureş, avem bineînţeles materiale electorale, şi la un moment dat, într-una 
dintre comune, mă întreabă cineva (ofeream nişte calendare cu imaginea proprie):”Nu 
aveţi şi cu dl. Timar?” 
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Reporter: Poate aţi mers să le procuraţi. Să-i cereţi un autograf. 
Vasile Boloş: În acel moment mi-am dat seama de fapt ce înseamnă să fii 

cunoscut în anumite medii. E o chestiune… Sigur, am spus cu titlu anecdotic acest 
lucru, dar dacă revin la o tonalitate serioasă, oamenii se exprimau direct, fără 
menajamente şi fiind de exemplu în comuna Hodac, care-mi este o zonă mai 
familiară, părinţii soţiei fiind de pe Valea Gurghiului, tatăl soţiei fiind de pe Valea 
Gurghiului şi fiind la o manifestare electorală, cei de-acolo au pus nişte întrebări 
absolut directe, la modul cel mai nemijlocit:”Cum va fi?”, „Ce va fi?”, „Ce puteţi 
face?” şi cum erau prezenţi şi colegi din alte partide, cel puţin aşa a fost la 
manifestarea respectivă, era vorba de lansarea candidaturilor de primar, n-am putut să 
spun decât câteva lucruri, tot ce ştiam eu despre acei oameni, fără să le promit ceva, 
pentru că nu aveam un temei să le promit ceva, le-am spus doar că le admir 
tenacitatea cu care îşi  construiesc existenţa şi nu oricum, le admir tradiţiile şi faptul 
că ţin la tradiţii, şi faptul că au avut şi au şi în continuare o dorinţă extraordinară ca 
urmaşii lor sau copiii lor să înveţe. Le-am spus nişte lucruri absolut directe, simple, 
fără multe elemente de doctrină sau ştiu eu… de altă natură… au mai fost şi alte 
momente prin alte zone. Nu peste tot am fost primit cu…să spun aşa…nu prietenie, 
că nu acesta este cuvântul, dar, aşa cu îndoială, că „ce vor oamenii aceştia?”, dar 
oamenii sunt direcţi şi fără reţineri. 

Reporter: Este un lucru bun. Mă bucur. Şi românii au învăţat să fie direcţi. 
Conduceţi o organizaţie municipală. Sunteţi consilier judeţean. Cum se împacă 
lucrurile? 

Vasile Boloş: Este adevărat. Din 3 noiembrie 2005, ţin minte foarte bine data 
respectivă, am acceptat şi mi-am asumat, pentru că vreau să vă spun că cei care au 
participat efectiv au văzut că a fost o alegere absolut democratică, oamenii şi-au 
depus candidaturi, şi-au prezentat CV-urile, şi-au spus ceea ce credeau dânşii că pot 
să facă sau ce ar putea să facă, la ce se angajează şi cei prezenţi, deci delegaţii din 
conferinţa municipală m-au ales cu o majoritate „confortabilă”, să-i spun aşa, 
considerând că aş putea să fac ceva pentru această organizaţie. Organizaţia 
municipală este cea mai mare organizaţie din judeţ, fiind capitală de judeţ este 
formată dintr-un număr mare de membri, pe diferite paliere de pregătire, pe diferite 
preocupări, dar o organizaţie care suferă din mai multe puncte de vedere, acum nu 
ştiu dacă este momentul să intru în detalii, dar încercăm şi la vremea respectivă am 
mai exprimat un.. hai să spunem un fel de decalog a ceea ce cred eu că ar fi trebuit să 
se facă, a ceea ce trebuie să se facă. 

Reporter: Haideţi să vedem ce trebuie să se facă într-un partid care are nevoie 
acum şi de credibilitate, şi de stabilitate, şi  cu un preşedinte care nu prea îl trage în 
sus, dimpotrivă. 

Vasile Boloş: La vremea aceea am spus, încerc aşa... sigur nu neapărat ordinea 
în care am spus acolo, acolo am citit ca să fiu foarte riguros, formaţia mea 
inginerească mă determină să fiu totuşi întotdeauna pe cât posibil riguros, chiar dacă 
anumite lucruri din punct de vedere al tehnicilor de comunicare nu răspund unor 
asemenea reguli. Am spus aşa: în primul rând că trebuie să schimbăm, trebuie să 
trecem la o strategie de consolidare instituţională. Fiind vorba de o organizaţie 
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puternică, trebuie să o transformăm într-o organizaţie în care să funcţioneze anumite 
reguli, o comunicare foarte bună între membrii organizaţiei şi structurile de 
conducere, am propus să trecem la un sistem de management operativ pe bază de 
proiecte obiective şi, chiar dacă e vorba de o organizaţie politică, şi aici regulile sunt 
aceleaşi, aceeaşi este implicarea şi motivarea celor care trebuie să participe la acest 
efort. Am considerat că ar fi necesar, şi lucrul aceasta e necesar şi la nivel naţional, 
un cod al responsabilităţii politice, pentru că cei care se angajează, se angajează la o 
chestiune care îi obligă să respecte anumite reguli, cei care nu le respectă de fapt se 
autoexclud în final sau aduc prejudicii. 

Reporter: E adevărat. Tot mai mulţi politicieni par a fi mai degrabă mercenari 
decât politicieni, sar dintr-un partid într-altul, după ce culoare e la guvernare. Nu e 
greu de împăcat până la urmă interesul de ansamblu al partidului, al formaţiunii 
politice din care faci parte şi codul tău moral, ceea ce îţi dictează sufletul să faci? 

Vasile Boloş: În ce mă priveşte am încercat şi, până acum am reuşit, să nu-mi 
încalc regulile morale pe care mi le-am impus în existenţă şi în construcţia carierei 
mele în general şi în viaţa politică. Dar mecanismele vieţii politice sunt mult mai 
complexe. Apar situaţii în care anumite interese generale presupun anumite 
compromisuri, iar aceste compromisuri trebuie făcute în interesul partidului. Ceea ce 
consider eu şi de fapt apreciez că şi la organizaţia locală este foarte importantă, este 
vorba de conducere într-un spirit de echipă, deciziile să fie luate într-un grup, nu 
neapărat o decizie a unui lider foarte puternic, foarte autoritar, pentru că aceste decizii 
nu ştiu dacă reuşesc să fie preluate şi puse în mişcare. Sigur, nu sunt un teoretician în 
această zonă şi nu îndrăznesc să emit nişte judecăţi de valoare importantă, dar am 
simţit şi de fapt ceea ce am reuşit la universitate a fost datorită faptului că am lucrat 
în structuri colective, deci aceste reflex îl am, şi în continuare am încercat să îl 
introduc. Nu am avut răspunsul încă la acest stil . Abia acum se construieşte această 
chestiune şi mulţi nu o agreează şi atunci dă impresia unor ezitări. Dar în momentul 
în care hotărârea este totuşi rezultatul unui consens, are o altă autoritate în 
organizaţie. 

Reporter: De ce nu ştim să lucrăm în echipă? Nu mă refer doar la mediul 
politic. O văd şi în istorie, o văd şi în viaţa de zi cu zi. 

Vasile Boloş: Cred că aceasta este o chestiune de educaţie. În general lucrurile 
performante şi mă refer şi în activităţile de zi cu zi… 

Reporter: De unde porneşte? 
Vasile Boloş: Finalizarea unor proiecte presupune echipe şi echipele respective 

se construiesc pe proiectul respectiv, adică cei din echipă sunt aleşi în funcţie de 
abilităţile necesare realizării proiectului. Şi de fapt structura partidului are în vedere 
exact acest lucru, adică diferitele domenii de activitate trebuie să ajungă să fie 
coordonate de oameni care au nişte abilităţi în zona respectivă, sau dacă nu, abilităţi 
la momentul respectiv cu şansa de a le obţine, de a le dobândi cât mai repede. În ce 
mă priveşte, echipa pe care o am, cu care lucrez, pentru că trebuie să fiu foarte 
deschis, formula de alegeri a făcut ca  să nu-mi aleg eu echipa, echipa a rezultat, şi 
atunci am încercat să ne acomodăm şi cred că am depăşit faza de acomodare. Sunt şi 
anumite reţineri, anumite rezerve… 



MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 
 

 47 

Reporter: Mai aveţi puţin. E 2007 şi 2008 bate la uşă. Dacă echipa nu 
funcţionează, nu vin rezultatele. 

Vasile Boloş: Dacă echipa nu funcţionează, procentele sunt scăzute. Dar 
lucrurile sunt puţin mai complexe. E vorba de echipa de conducere şi într-un partid în 
opoziţie atmosfera este uşor alta decât într-un partid de la putere.  

Reporter: Că sunt mai trişti oamenii. Ce se întâmplă? 
Vasile Boloş: Nu ştiu dacă sunt mai trişti, dar în orice caz mai realişti.  
Reporter: Poate le implementaţi şi lor un program „Cornuleţ cu lapte” să-şi 

mai revină. 
Vasile Boloş: Ceea ce aţi spus D-voastră de cornul şi laptele, eu zic totuşi ca a 

fost un lucru bun şi este bun pentru un număr foarte mare de oameni. 
Reporter: Este un program continuat şi astăzi. 
Vasile Boloş: Este un program continuat şi chiar la Consiliul Judeţean s-a 

discutat mult acest lucru, iar la un moment dat a fost chiar şi o dezbatere pe tema 
respectivă, deoarece erau încălcate anumite reguli în ceea ce priveşte calitatea 
produselor care se ofereau copiilor şi intervenţia Consiliului a fost foarte imediată şi 
cu efect favorabil. Ştiu că la un moment dat ni s-a oferit şi nouă, consilierilor, pe 
holul Consiliului Judeţean, un corn şi un pahar de lapte, ca să ne convingem că 
produsele sunt bune. Eşantioanele erau bune, acuma… 

Reporter: Să-i întrebăm pe cei mici. 
Vasile Boloş: Am pe cine să întreb, pentru că nepoţelul meu fiind la grădiniţă, 

beneficiază… 
Reporter: Deci din când în când mai puteţi gusta câte un corn sau un pahar cu 

lapte, ca să fiţi sigur că programul funcţionează cum trebuie. 
Vasile Boloş: Nu… Îmi spune el. Îmi spune el. 
Reporter: Cât de mult se simte influenţa politică în deciziile Consiliului 

Judeţean, apartenenţa la un anumit grup politic? 
Vasile Boloş: Sigur, dacă consultăm Legea 215 şi dacă ne uităm şi în 

Regulamentul Consiliului Judeţean Mureş, se poate observa că sunt formate grupuri 
politice, alegerea în comisiile de specialitate s-a făcut astfel încât grupurile politice să 
aibă reprezentanţi, astfel încât deciziile să fie luate de echipe, de grupări care să 
reprezinte spectrul politic rezultat în urma alegerilor. Se simte acest lucru, dar eu zic 
că nu foarte tare, pentru că problematica specifică a judeţului şi în cele mai multe 
probleme ale judeţului Mureş sunt probleme de natură socială. Cam 48% din bugetul 
Consiliului Judeţean se îndreaptă spre asistenţă socială. Aici problema politică nu se 
pune, trebuie să ajutăm, aici nu este o concurenţă politică. A, că se discută la un 
moment dat şi s-a discutat că o anumită zonă ar putea fi mai avantajată şi zona 
respectivă are o anumită componentă etnică şi altă zonă mai puţin avantajată, 
lucrurile s-au discutat la modul deschis cu liderii grupurilor politice şi s-a încercat şi 
se încearcă în permanenţă menţinerea unui echilibru din acest punct de vedere. Aş 
putea da un exemplu foarte concludent. De exemplu, acordarea sau aprobarea 
proiectelor culturale s-a făcut respectându-se proporţiile etnice ale judeţului Mureş 
rezultate în urma ultimului recensământ. 40% pentru etnia maghiară, 53% pentru 
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etnia română, respectiv diferenţa pentru etnia rromă şi alţii. Acest lucru s-a discutat la 
modul politic, după care chestiunile s-au tranşat la modul practic şi echitabil. 

Reporter: O soluţie care funcţionează. 
Vasile Boloş: A funcţionat şi va funcţiona. 
Reporter: Într-o carte a D-voastră, „De Universitas”, nu am spus-o până acum, 

însă trebuie să spunem că printre altele, când aveţi vreme, mai şi scrieţi câte ceva. 
Am găsit aici, am răsfoit-o la întâmplare şi am găsit un lucru interesant:”Ne 

interesează performanţa”. 
Vasile Boloş: Cred că am spus acest lucru la o manifestare publică. 
Reporter: Aţi spus-o în 1998. 
Vasile Boloş: Sigur, deja universitatea era construită. Marea mea problemă a 

fost să realizez construcţia instituţională, deci să realizez structura de rezistenţă a 
universităţii, să creăm specializări, să  reconstituim catedre, deja în 1998 funcţionau 
mecanismele de autorizare şi acreditare, deci trebuia să răspundem unor anumite 
exigenţe şi am transmis acest mesaj tuturor membrilor comunităţii academice de la 
Universitatea "Petru Maior". Şi de altfel, deja reuşisem să circul puţin după ’94 în 
mai multe universităţi din străinătate, nu numai eu, ci şi o parte dintre colegii mei, 
graţie unor programe internaţionale de care am beneficiat şi care ne-au deschis nişte 
orizonturi şi ne-am dat seama unde se află standardele de performanţă pentru 
comunitate în mod deosebit. Şi am încercat să transmit acest mesaj şi celor din jurul 
meu.  

Reporter: Ce s-ar numi performanţă politică în cazul organizaţiei pe care o 
conduceţi? Transcedem dintr-un spaţiu universitar în cel politic. Tot de performanţă 
vorbim. 

Vasile Boloş: Sigur, ar trebui să ne stabilim nişte indicatori. Dar performanţa 
politică este de fapt să câştigi alegerile, acesta este indicatorul global să-i spun aşa. Ai 
câştigat alegerile, procentajul cu care ai reuşi să câştigi, şi acestea ar fi să spun „ 
summa summarum” dar ca să ajungi la performanţa aceasta, pentru că o data la 4 ani 
eşti cântărit şi judecat de către electorat în mod firesc, prin votul care s-a făcut până 
acum şi asupra căruia dacă o să-mi permiteţi aş dori să-mi spun câteva opinii. 
Performanţa politică în cazul de faţă aş zice eu în primă etapă, înainte de a merge la 
alegeri, în existenţa unei organizaţii care să aibă o viaţă proprie, să aibă o cultură 
instituţională, să aibă anumite elemente care o particularizează de altele şi membrii 
formaţiunii respective să simtă că aparţin unui grup cu care împărtăşesc anumite 
elemente comune, anumite sentimente, anumite valori comune. Dacă s-ar ajunge aici, 
eu cred că deja ar fi o performanţă foarte mare. Dincolo de nişte lucruri elementare, 
care sunt legate de disciplina unei organizaţii şi care nu este o disciplină de tip cazon, 
dar presupune totuşi respectarea unor reguli. 

Reporter: Cu un maxim de sinceritate. Cum apreciaţi această guvernare faţă de 
precedenta guvernare? 

Vasile Boloş: Încerc să trec la o problemă macro… 
Reporter: Per ansamblu.  
Vasile Boloş: Cum este percepută? Este percepută de viaţa de toate zilele. Dacă 

oamenii o duc mai bine sau o duc mai rău decât înainte, deci dacă luăm mediul urban 
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sau diferitele grupuri sociale, sunt grupuri care în momentul de faţă au fost 
avantajate. Introducerea cotei unice a avantajat un grup mai redus de persoane, dar 
care cred că nu trebuia neapărat să fie sprijinite în existenţa lor, o bună parte au fost 
dezavantajaţi de această măsură care a fost luată imediat după câştigarea alegerilor. 

Reporter: Era o promisiune electorală. 
Vasile Boloş: Sigur. Dar să nu uităm că în final rezultatele, sau în orice caz 

efectele se transferă în întreaga masă a populaţiei. 
Reporter: Aş pune această întrebare de acum încolo tuturor invitaţilor mei. Şi o 

să facem poate la sfârşit de an sau în preajma alegerilor viitoare o mică statistică 
folosind opiniile. Ion Iliescu vs. Traian Băsescu. 

Vasile Boloş: Cum să înţeleg întrebarea D-voastră? 
Reporter: Nu ştiu. Caracterizaţi-mi. Poate seamănă. Poate sunt diferiţi. 
Vasile Boloş: Cu Dl. Ion Iliescu am avut prilejul să stau de vorbă, am avut 

prilejul să îl avem la deschiderea anului universitar în anul 1996 la Tg. Mureş şi fără 
să am o conversaţie mai lungă, am avut prilejul să-l aud de mai multe ori, în orice caz 
din punct de vedere al experienţei omului politic, fără nici o discuţie, Dl. Ion Iliescu 
este în avantaj net faţă de Dl. Traian Băsescu. Dl. Traian Băsescu are în schimb alte 
elemente care l-au făcut să câştige simpatia unei părţi a electoratului, cred că o 
chestiune strict de comportament sau în orice caz de atitudini care pentru un număr 
mare de electori a fost apropiat de felul cum au văzut dânşii lucrurile respective, însă 
să nu uităm, părerea mea, câştigul electoral al D-lui Băsescu a fost absolut cum se 
spune la fotografie, putea foarte bine să nu fie. Greşelile politice  făcute de candidaţii 
Partidului Social Democrat în perioada între cele două tururi au fost plătite foarte 
scump. 

Reporter: Cabinetul Adrian Năstase vs. Tăriceanu. 
Vasile Boloş: Consider că nici nu pot fi puse…diferenţa este foarte mare. 

Echipa Năstase a fost o echipă de profesionişti, după părerea mea net superioară 
echipei D-lui Tăriceanu. 

Reporter: Poate au fost mai puţine interese de împăcat acolo. Era mai uşor de 
împărţit. Şi sarcinile, şi premiile. 

Vasile Boloş: Şi modul de lucru. Sigur, într-o alianţă lucrurile sunt altfel puse. 
Dar noi ne referim la randamentul în activitate, din acest punct de vedere 
incomparabil cabinetul Năstase a fost superior cabinetului Tăriceanu. 

Reporter: Ca şi personalitate, Adrian Năstase şi Dl. Tăriceanu. 
Vasile Boloş: Dl. Adrian Năstase este un universitar. 
Reporter: Uşor flegmatic, aşa…L-a şi costat. 
Vasile Boloş: În sfârşit…Acesta este felul Dânsului de a fi. Să nu uităm că a 

fost ministru de externe înainte, deci a avut o experienţă internaţională deosebită, 
faptul că a ajuns şeful Guvernului l-a pus în contact cu omologii săi din toate ţările 
Europei şi respectiv din întreaga lume, deci din acest punct de vedere consider că Dl. 
Năstase a fost net superior D-lui Tăriceanu. 

Reporter: Mai are şi Dl. Tăriceanu doi anişori în care poate să devină şi el mai 
flegmatic. 
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Vasile Boloş: Se poate să aibă şi calităţi, dar nu absolutizez. Ne referim acuma 
din postura de prim-ministru, sub acest aspect am dat răspunsul la întrebarea d-
voastră. 

Reporter: Da. Cu precizarea de rigoare că e destul de greu să conduci un 
guvern destul de pestriţ. Probabil în asta constă şi talentul omului politic, de a şti să 
împace şi de a promova ceea ce trebuie promovat. O ultimă întrebare, pentru că poate 
chiar trebuie să încheiem această emisiune, fac apel la fel la sinceritatea d-voastră. 
Preferaţi ambiţia D-lui Geoană sau înţelepciunea D-lui Iliescu? Amândouă nu se pot 
împăca. 

Vasile Boloş: Ceea ce trebuie să apreciez de la bun început este faptul că 
Partidul Social Democrat trece în momentul de faţă printr-o transformare profundă. 
Majoritatea membrilor partidului au considerat că această schimbare trebuie să vină şi 
să fie adusă de un membru care să aparţină unei alte generaţii. Acesta a fost mesajul. 

Reporter: S-a cam împotmolit reforma aceasta internă a PSD-ului de o vreme. 
  

Vasile Boloş: Orice reformă are nişte ezitări, are nişte momente… Să nu uităm 
că viaţa unui partid este foarte complicată, mai ales când presupune schimbări 
profunde, conservatorismul şi inerţia este foarte puternică. Este o luptă şi între 
generaţii, este o luptă şi între grupări, dar ceea ce este foarte important este faptul că 
încet-încet lucrurile s-au aşezat şi deşi toată lumea recunoaşte şi cu toţi am simţit şi 
am resimţit frământările din grupul care se afla la conducerea partidului, încet-încet 
lucrurile s-au aşezat şi Dl. Geoană îşi intră sau şi-a intrat deja în atribuţiunile de 
preşedinte al partidului şi randamentul activităţii sale este evident din ce în ce mai 
bun. 

Reporter: Jucaţi pe cartea Geoană, în acest moment. 
Vasile Boloş: N-a fost vorba de un joc aici, pentru că deja lucrurile au fost 

tranşate în aprilie 2005, la Congres, la care am participat şi eu. 
Reporter: Da, vom vedea ce se va mai întâmpla. Aţi ocolit interesant întrebarea 

pe care v-am pus-o. În cele din urma mi-aţi dat totuşi un răspuns. Ne mulţumim cu 
acest răspuns înţeles printre rânduri ca să spun aşa. Am spus că suntem la final de 
emisiune, iată-ne pe linia de sosire, astăzi l-aţi cunoscut pe Vasile Boloş omul. Cu 
siguranţă, pe măsură ce ne vom apropia de alegerile din 2008 îl veţi cunoaşte şi pe 
Vasile Boloş politicianul. Deocamdată, îi mulţumim pentru prezenţă. 

Vasile Boloş: Şi eu vă mulţumesc pentru invitaţie. 
Reporter: Ne vom mai întâlni cu siguranţă. Vă reamintesc, dânsul reprezintă 

Partidul Social Democrat în Consiliul Judeţean. Atât pentru astăzi. Rămâneţi alături 
de Televiziunea Tg. Mureş pentru că urmează a doua ediţie a ştirilor de seară 
prezentate de Andreea Câmpean. O seară plăcută! 

Vasile Boloş: Vă mulţumesc. 
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Aprecieri privind proiectul” România Socială”
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Lansarea, aici la Târgu Mureş, cu ocazia Consiliului Naţional al PSD a 
Proiectului România Socială constituie un eveniment politic cu semnificaţie majoră 
pentru membrii şi simpatizanţii partidului şi pentru ansamblul societăţii româneşti. 

Proiectul România Socială are ca destinaţie fundamentală viitorul poporului 
român într-un nou context al destinului său – integrarea europeană. De aceea 
apreciem că dezvoltarea şi modernizarea societăţii româneşti prin integrarea în 
modelul de civilizaţie şi cultură occidental necesită un proiect social pe termen 
mediu şi lung capabil să fixeze obiectivele, mecanismele şi finalităţile dezvoltării 
durabile. 

Proiectul România Socială, fixând cu precizie poziţia doctrinară şi acţională a 
PSD ca fiind cel mai important centru sau nucleu politic de polarizare a forţelor de 
stânga, stabileşte coordonatele principale ale exprimării în viaţa socială reală a 
filosofiei stângii moderne şi a strategiei social-democraţiei româneşti. 

Proiectul nostru este un proiect social în contextul integrării europene. 
Misiunea sa nu se reduce doar la potenţialul de luptă politică pentru cucerirea puterii, 
deşi acest lucru este esenţial pentru ca acest document politic să devină realitate 
socială pentru deceniile următoare. 

Ca document politic şi ca instrument strategic proiectul România Socială nu 
are nimic demagogic şi populist, fiind inspirat şi legitimat prin argumentele 
cunoaşterii profunde a realităţii dar şi prin răspunsul pe care-l dă nevoilor, 
aşteptărilor şi speranţele oamenilor. este un proiect al dezvoltării pentru oameni, 
pentru societate. Mesajul său angajează asumarea unei responsabilităţi istorice pentru 
soarta generaţiilor de azi şi de mâine. Neputinţa şi eşecul forţelor de dreapta în 
gestionarea schimbării şi dezvoltării în beneficiul tuturor şi nu doar a unui grup 
restrâns de privilegiaţi, creşterea considerabilă şi periculoasă a distanţei sociale 
dintre o minoritate tot mai bogată şi o majoritate mai săracă generează nevoia unui 
alt mod de guvernare a redefinirii rosturilor sociale şi umane ale proceselor de 
dezvoltare şi modernizare. În contextul politic şi social actual, dar şi a celui 
predictibil, singura forţă capabilă să confere raţionalitate şi umanism, echitate şi 
solidaritate socială evoluţiei României pe drumul dezvoltării este Partidul Social 
Democrat. 

Mesajul proiectului România Socială îmbină nevoia unei puternice dezvoltări 
economice, sursa principală de bogăţie, cu echitabilitatea redistribuirii, cu stimularea 
participării la utilizarea beneficiilor acumulate de către toţi cetăţenii. Cinismului şi 
dispreţului pentru milioane de fiinţe umane promovate de forţele de dreapta instalate 

                                                 
1Punct de vedere publicat în ziarul Cuvântul liber Tg. Mureş , 25 noiembrie 2006 
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la putere, stânga social-democrată românească doreşte să-i contrapună  o societate a 
demnităţii, echităţii şi solidarităţii active, în care fiecare fiinţă umană să dispună de 
egalitatea accesului la şansa de a se exprima prin muncă şi prin beneficiile muncii 
sale.  

Noi nu dorim milioane de săraci, fie şi asistaţi social, ci, dimpotrivă, dorim ca 
milioane de oameni să aibă un loc de muncă – sursă de venit şi mediu de manifestare 
a aptitudinilor, dedicaţiei şi pasiunilor. 

Dorim o Românie bogată fără oameni săraci. 
Dorim o Românie a oamenilor activi şi nu una a milioane de bătrâni bolnavi şi 

disperaţi, nu una a milioane de tineri fără speranţă, fără viitor, cu gândul la pribegia 
la care-i determină sărăcia. 

Proiectul România Socială conţine răspunsul responsabil la marile provocări şi 
la numeroasele sfidări pe care avem a le înfrunta. El conţine în sine toate resursele 
pentru ca România să câştige pariul cu viitorul său european. 
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Instituirea şi acordarea unor burse de sprijin pentru studenţii 

participanţi la mobilităţi Erasmus
1 

 
 

Stimată D-nă Preşedinte, 
 
Subsemnatul Prof.univ.dr.ing. Vasile BOLOŞ, consilier judeţean din partea 

Partidului Social Democrat, membru în Comisia Economico - Financiară, consider că 
în activitatea sa Consiliul Judeţean Mureş are printre multe alte obligaţii şi aceea de a 
sprijini excelenţa, respectiv activitatea tinerilor performanţi care se remarcă prin 
rezultate deosebite în pregătirea lor profesională.  

Prin natura obligaţiilor profesionale (Prorector cu activitatea ştiinţifică şi 
Relaţiile internaţionale la Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş), cunosc 
problematica cu care se confruntă studenţii care reuşesc să obţină în urma 
concursurilor susţinute dreptul de a efectua o mobilitate de studiu în cadrul 
programului internaţional ERASMUS şi consider necesară elaborarea unei hotărâri 
prin care instituţia Consiliului Judeţean Mureş să vină în sprijinul acestora.  

În baza prevederilor art. 55 alin.1 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, avansez ca propunere legislativă proiectul 
de hotărâre privind „Instituirea şi acordarea unor burse de sprijin pentru studenţii 

participanţi la mobilităţi ERASMUS în universităţi din cadrul Uniunii Europene”.  
Ataşat acestei propuneri anexez următoarele documente: 

- Proiectul de hotărâre; 
- Proiectul de regulament pentru acordarea burselor de sprijin pentru studenţii 

participanţi la stagii ERASMUS în universităţi din cadrul Uniunii Europene; 
- Proiectul de expunere de motive. 

Îmi exprim speranţa că propunerea prezentată mai sus va fi supusă analizării şi 
aprobării în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Mureş. 

Cu deosebit respect, 
 

Prof.univ.dr.ing. Vasile BOLOS 
 
 

                                                 
1 Scrisoare adresată D-nei LOKODI Edita Emöke, Preşedinte al Consiliului 

Judeţean 
Mureş, depusă sub nr.17185 / 07.12.2006  
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La Sibiu, miercuri după-amiază, mitingul consacrat  

"Zilei Europei" a fost unul de bun simţ
1
 

 

 

Am participat azi la Sibiu, alături de mii de alţi ardeleni şi bănăţeni, dintre care 
şi un însemnat număr de mureşeni, la un eveniment politic şi civic important. De 
Ziua Europei Partidul Social Democrat a organizat un miting care să marcheze 
această sărbătoare, ţinând cont că România este un membru cu drepturi depline al 
Uniunii Europene, dar în acelaşi timp pentru a afirma cu fermitate poziţia partidului 
nostru privind necesitatea demiterii prin Referendumul din 19 mai 2007 a actualului 
preşedinte, Traian Băsescu, aflat momentan în stare de suspendare prin hotărârea 
legală şi democratică a Parlamentului României. În cuvântările ţinute de liderii de 
partid prezenţi: Ioan Cindrea, preşedintele Organizaţiei judeţene Sibiu a PSD, 
vicepreşedinţii naţionali - Ioan Rus şi Ilie Sârbu, secretarul general al PSD, Titus 
Corlăţeanu, şi în mod deosebit preşedintele partidului, Mircea Geoană, s-a evidenţiat 
clar, argumentat şi constant caracterul transpartinic al acţiunii de suspendare a 
preşedintelui Traian Băsescu, ca urmare a încălcării repetate a Constituţiei, a faptului 
că prin activitatea sa nu a constituit un factor de coeziune al societăţii româneşti iar 
comportamentul său nu corespunde spiritului european contemporan. Vorbitorii şi-au 
exprimat speranţa ca un alt preşedinte al României, care va fi ales după demiterea 
preşedintelui Traian Băsescu, va avea vocaţia de mediator al vieţii sociale şi politice 
a ţării şi că acesta va asigura o reprezentare demnă a României în plan internaţional. 
Participanţii la miting, care au fost în majoritate membri ai PSD şi, respectiv, ai 
Partidului România Mare, au susţinut cu multă căldură ideile exprimate şi au aderat 
ferm la mesajul transmis ca, la 19 mai, să se voteze "DA" pentru demiterea 
preşedintelui Traian Băsescu. 
 

 

                                                 
1 Declaraţie publicată în ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 11 mai 2007  
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Reforma politicului –obligaţia unei noi viziuni
1
 

 

 

Stimaţi cetăţeni! 
 

Alegerile europarlamentare şi Referendumul pentru consultarea populară în 
scopul introducerii votului uninominal la alegerile parlamentare constituie 
evenimente politice de cea mai mare importanţă pentru clasa politică şi pentru 
cetăţenii României. 

Partidul Social Democrat apreciază aceste evenimente politice şi civice prin 
potenţialul de modernizare a vieţii politice, prin şansa producerii unor schimbări 
profunde în ceea ce priveşte exerciţiul democratic, responsabilizarea politică a celor 
care sunt aleşi să exprime şi să reprezinte interesele cetăţenilor şi comunităţilor. 

După şaptesprezece ani de tranziţie a sosit momentul regândirii modului în 
care clasa politică poate asigura o guvernare democratică eficientă, capabilă să pună 
interesul comun în centrul tuturor demersurilor întreprinse. 

Slaba credibilitate a clasei politice în percepţia cetăţenilor se datorează rupturii 
dintre nevoile reale, cotidiene ale oamenilor şi acţiunea politică. Guvernanţii pun de 
prea multe ori propriile interese deasupra sau chiar contra intereselor cetăţenilor. 
Partidul Social Democrat, atât de strâns legat de societatea românească, de 
majoritatea covârşitoare a cetăţenilor, nu mai poate accepta o asemenea stare de fapt. 

De aceea, PSD propune o altă viziune asupra politicului şi asupra rolului 
politicienilor. Clasa politică trebuie să se modernizeze asumându-şi valorile şi 
standardele democraţiei moderne, principiile şi deontologia acţiunii politice în 
serviciul public. Reamintim faptul că PSD este primul partid politic românesc care a 
asimilat valorile europene, iar procesul democratic şi transparent de alcătuire a listei 
de candidaţi pentru alegeri susţine acest lucru. PSD propune candidaţi tineri şi 
profesionişti, fiind singurul partid care a lansat o competiţie pentru un loc eligibil 
pentru un tânăr social democrat. Majoritatea tinerilor care au ajuns în finala acestei 
competiţii se regăsesc pe lista de candidaţi la europarlamentare, media de vârstă a 
întregii echipe de candidaţi a PSD fiind de 40 de ani. 

PSD militează consecvent pentru orientarea politicii spre nevoile  familiei şi 
ale comunităţii, spre promovarea unor decizii politice responsabile şi spre legătura 
directă cu alegătorii şi comunităţile. Promovând principiul şi practica parităţii 
politice şi a egalităţii în şanse, concomitent cu grija pentru selectarea de candidaţi 
tineri şi profesionişti, PSD face din alegerile europarlamentare un real exerciţiu de 
modernizare politică. 

                                                 
1 Alocuţiune prezentată la Radio Tg. Mureş, 7 noiembrie 2007 
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PSD este parte integrantă, activă şi prestigioasă a celui mai important grup 
politic european – Partidul Socialiştilor Europeni, voce deosebit de puternică în 
Parlamentul European. Standardele de competitivitate şi de corectitudine ale 
Partidului Socialiştilor Europeni reprezintă o garanţie în plus pentru caracterul şi 
activitatea în interesul cetăţenilor, a europarlamentarilor PSD. Parlamentarii socialişti 
europeni se implică activ în relaţia cu cetăţenii şi comunităţile pe care le reprezintă.  

De aceea, candidaţii PSD au ca primă obligaţie, după ce vor fi aleşi, să 
menţină constant legătura cu acele comunităţi din care provin. 

Alegând candidaţii PSD pentru Parlamentul European vom avea garanţia unei 
reprezentări de valoare şi profesionalism în cel mai înalt forum european. 

De aceea, vă îndemnăm să mergeţi la vot şi cu toată încrederea să daţi votul 
Dumneavoastră candidaţilor PSD.  

Pentru o Românie  puternică şi echitabilă votaţi PSD! Votaţi cei trei trandafiri! 
Vă mulţumesc pentru atenţie! 

 
 

 
Parcursul unei existenţe1

 

 
 

 Stimate domnule prof.univ.dr. Vasile Boloş, sunteţi născut pe data de 16 

noiembrie 1947, la Turda. Peste câteva zile veţi împlini o vârstă rotundă, drept 

pentru care vă propun să recapitulăm împreună parcursul unei existenţe legate 

strâns de cercetarea ştiinţifică mureşeană, naţională şi internaţională. Care au fost, 

aşadar, principalele etape ale formării dumneavoastră intelectuale şi profesionale?

  

Studiile liceale le-am făcut la actualul Colegiu Naţional “Mihai Viteazu “ din 
Turda , o instituţie cu o frumoasă tradiţie şi în care am avut parte de o atmosferă de 
spiritualitate elevată. Formaţia universitară şi postuniversitară o datorez Universităţii 
Tehnice din Cluj Napoca ,obţinând diploma de inginer mecanic în anul 1970, 
diploma de studii postuniversitare în anul 1980 şi diploma de doctor inginer în anul 
1985.Am acumulat o experienţă profesională valoroasă şi utilă lucrând în intervalul 
1970-1976 în cadrul Atelierului de cercetare-proiectare al Întreprinderii de maşini 
textile din Târgu Mureş ,o perioadă de mare intensitate în ceea  ce priveşte progresul 
tehnologic. Din 15 septembrie 1976 am devenit cadru didactic al actualei Universităţi 
Petru Maior din Târgu Mureş. În cei 31 de ani de activitate academică am parcurs 
toate treptele didactice specifice, din anul 1992 fiind profesor la Facultatea de 
Inginerie, iar din anul 2004 obţinând şi calitatea de conducător ştiinţific de doctorat. 
În formarea mea profesională ştiinţifică şi didactică  un rol important l-au avut şi 
stagiile respectiv vizitele efectuate în peste 45 de universităţi în 12 ţări din Europa şi 
Statele Unite ale Americii.  
                                                 
1 Interviu realizat de Iulian Boldea şi publicat în ziarul Cuvântul liber Tg. Mureş, 16 
noiembrie 2007 
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- O bună parte a activităţii dvs. didactice s-a suprapus cu responsabilităţile 

funcţiei de rector al Universităţii „Petru Maior”, funcţie pe care aţi deţinut-o între 

anii 1990-2004. Care au fost momentele cele mai importante ale acestei perioade 

destul de dificile în contextul unei economii aflate într-o tranziţie prelungită, cu 

numeroase turbulenţe şi discontinuităţi? 

Afirmaţia Dvs. este corectă. Din 20 iunie 1990 şi până la 29 februarie 2004 am 
avut calitatea de rector al Universităţii Petru Maior din Târgu Mureş. Cei aproape 14 
ani rectorat au constituit perioada de maximă responsabilitate pe care am  avut-o în 
existenţa mea . Nu trebuie scăpat din vedere că această misiune am desfăşurat-o într-
o perioadă în care societatea românească  a trecut prin mari frământări generate de 
schimbările profunde petrecute în urma revoluţiei din decembrie 1989. Priorităţile 
majore ale activităţii mele în calitate de rector au fost legate de construcţia, respectiv 
reconstrucţia, instituţională a acestui aşezământ de învăţământ superior mureşean 
care peste trei ani va aniversa 50 de ani de la fondare. Crearea celor trei facultăţi 
(Facultatea de Inginerie, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Administrative) respectiv a Colegiului universitar, a necesitat eforturi, 
greu de cuantificat, atât în ceea ce priveşte asigurarea cu cadre didactice titulare 
competente cât şi cu o bază materială adecvată standardelor perioadei respective, 
precum şi obţinerea acreditărilor academice necesare funcţionării. La acestea s-au 
adăugat o serie de probleme specifice spaţiului multicultural mureşean care a adus cu 
sine multiple frământări şi care a impus găsirea de soluţii acceptate de comunitatea 
academică căreia îi aparţin. Dorinţa mea , exprimată cu mai multe prilejuri, a fost ca 
Universitatea Petru Maior  să dobândească o personalitate distinctă şi să devină un 
pol în jurul căruia să graviteze ,în mare măsură, viaţa spirituală şi ştiinţifică din zona 
geografică mureşeană. În ce măsură am reuşit acest lucru urmează să facă aprecieri 
cei care au această capacitate şi au gradul de interes necesar. 

 
- Sunteţi, între altele, conducător de doctorat în cadrul Universităţii Tehnice 

din Cluj-Napoca. Cum se materializează colaborarea dvs. cu această universitate şi, 

mai ales, care sunt problemele cu care se confruntă un conducător de doctorat în 

noua structură universitară de tip Bologna, în care doctoratul a fost „comprimat” 

într-o perioadă de trei ani? 

Din anul 2004 am devenit conducător ştiinţific de doctorat la Universitatea 
Tehnică din Cluj Napoca unde coordonez în momentul de faţă şapte doctoranzi , toţi 
aceştia fiind tineri mureşeni. De ce la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca? Pentru 
că, în conformitate cu reglementările în vigoare, deschiderea unei şcoli doctorale 
pentru un anumit domeniu presupune existenţa a cel puţin trei conducători de 
doctorat în acelaşi domeniu , la Universitatea Petru Maior fiind, în acest moment, 
doar doi conducători în specialitatea „Inginerie industrială”. Noul sistem de 
desfăşurare a activităţii didactice, după introducerea sistemului convenit la Bologna, 
ne pune în  faţa unei noi abordări a pregătirii prin doctorat care presupune un an de 
pregătire teoretică complementară , finalizat cu 6-8 examene, urmat de doi ani pentru 
rezolvarea teoretico experimentală a temei propriu-zise. Constat că timpul este scurt 
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şi se impune o mare concentrare a doctorandului pe problematica temei, ceea ce 
presupune existenţa unor condiţii de lucru foarte bune. În acelaşi timp suportul 
financiar al materializării tezei trebuie să fie asigurat din contractele  de cercetare 
angajate de către conducătorul ştiinţific. Există şi posibilitatea obţinerii unor granturi 
de cercetare de către doctoranzi din partea Consiliului Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din Învăţământul Superior pe baza unei competiţii naţionale. În timp 
sistemul va fi funcţional dar, ca orice început, are dificultăţile sale şi cei aflaţi în curs 
de pregătire în acest moment au de trecut printr-o experienţă profesională şi de viaţă 
plină de tensiune. 

Cum percepeţi perioada actuală de evoluţie a României, din punct de vedere 

socio-politic? Există şanse ca România să recupereze handicapul serios ce există în 

numeroase domenii, în raport cu celelalte state europene? 

În ceea ce mă priveşte  mă consider un optimist ponderat. Este evident faptul 
că România după ce a depăşit momentul istoric al aderării la Uniunea Europeană 
trebuie să-şi continue evoluţia socio-economică pentru a atinge standardele statelor 
avansate din această structură. Recuperarea handicapului în multiple domenii se va  
derula într-o perioadă lungă de timp în mod diferenţiat. Am încercat să evaluez prin 
această prismă starea învăţământului superior. Cred că în acest domeniu vom avea o 
evoluţie cu o dinamică de armonizare mare. În ceea ce priveşte cercetarea acolo 
lucrurile vor merge ceva mai lent. O mare influenţă va avea suportul financiar care 
va fi alocat acestor domenii. 

- Din câte se ştie, aveţi, în afară de responsabilităţile didactice, sau de cele 

legate de funcţia de prorector ştiinţific al Universităţii „Petru Maior”, şi o serie de 

responsabilităţi în plan civic, în cadrul comunităţii locale. Care consideraţi că sunt 

realizările cele mai importante ale dvs. în acest domeniu? Dar provocările cele mai 

incitante? 

Apreciez că este important ca fiecare dintre noi, în funcţie de posibilităţi, să 
încercăm să ne aducem un aport şi planul problematicii civice. Personal  am ales 
calea de a face acest lucru afiliindu-mă unei formaţiuni politice ale cărei doctrină şi 
valori morale le împărtăşesc. Este vorba de Partidul Social Democrat, în cadrul 
căruia mi-am asumat mai multe responsabilităţi. Cea mai importantă o consider cea 
de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Mureş, unde activez din iunie 
2004 în componenţa Comisiei Economico-Financiare. Fiind la primul mandat  
randamentul activităţii mele în această calitate consider că nu atins cote de care să 
mă declar mulţumit. Realizarea cea mai importantă ca şi consilier  este iniţierea şi 
obţinerea unei hotărâri de consiliu prin care se acordă un sprijin financiar studenţilor 
care obţin o bursă de studiu în cadrul programului internaţional Erasmus.Ca o 
provocare majoră consider că a fost şi rămâne dobândirea capacităţii de a comunica 
cu autorităţile şi oamenii din teritoriu, de a selecta şi de a aşeza într-o ordine de 
prioritate, cât mai echitabilă, problematica acestora . 

- Relieful destinului unui om e alcătuit dintr-o suită de ingrediente morale, 

intelectuale şi afective care îi asigură acestuia o traiectorie optimă, o conduită 

echilibrată, o realizare de sine promptă. Care sunt, în opinia dvs., aceste 

ingrediente? 
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Este, pentru mine, o întrebare dificilă. În atingerea elementelor menţionate de 
Dvs. mi se pare important ca fiecare  să aibă capacitatea de autoevaluare cît mai 
„funcţională” dublată , în acelaşi timp, de o tenacitate care să ţină cont de resursele 
intelectuale şi fizice pe care le poate aloca proiectelor pe care şi le construieşte.  

- Ce elemente mai importante ale vieţii dvs. personale consideraţi că sunt 

demne de a fi cunoscute de cititori? 

Alegerea acestor elemente este greu de făcut deoarece scara de apreciere a 
importanţei unor astfel de lucruri are un caracter puternic subiectiv. Totuşi cred că 
trebuie să menţionez ca o particularitate, benefică în ceea ce mă priveşte, faptul că 
colaborez în plan profesional cu soţia mea, prof.univ.dr. ing Codruţa Boloş, cu care 
sunt căsătorit de 37de ani, pe mai multe  teme de interes comun. Nu pot să nu 
evidenţiez, de asemenea, că cei doi copii pe care îi avem s-au realizat în plan 
personal şi profesional conform dorinţelor lor. Şi nu în ultimul rând ca importanţă 
faptul că cei doi nepoţi, pe care avem bucuria să-i avem până acum, sunt doi băieţi cu 
calităţi deosebite , ei fiind acum elevi în clasa VI-a şi respectiv clasa a I-a. 

- Care sunt proiectele dvs. de viitor şi gândurile despre evoluţia societăţii 

româneşti integrate, iată, din acest an, în spaţiul comunităţii europene? 

La  capitolul proiecte , mărturisesc că am un pachet mare pe care urmează să-l 
reordonez pentru că timpul are un mare defect , el nu se poate dilata. Voi menţiona 
doar două proiecte. În plan profesional îmi propun ca împreună cu colaboratorii să 
realizăm o monografie, având ca temă angrenajele melcate spiroide de care mă ocup 
de peste 30 de ani. În plan instituţional, în măsura în care comunitatea academică din 
Universitatea Petru Maior consideră că pot să contribui la evoluţia ştiinţifică a 
instituţiei, voi sprijini, cu experienţa acumulată, pe mai departe, bunul mers al acestei 
activităţi Orice proiect fie de natură personală sau de natură profesională are ca 
fundal societatea românească în care trăim şi care ne oferă şansele de a ne 
materializa aceste proiecte. Pentru fiecare dintre noi nu este indiferentă direcţia în 
care evoluează societatea românească şi în cadrul acesteia evoluţia spaţiului 
mureşean. Dezvoltarea acesteia , la scara naţională şi respectiv regională , este strâns 
legată de modul în care cei care-şi asumă conducerea destinelor acestei societăţi au 
onestitatea, competenţa, implicarea şi dăruirea necesară acestei misiuni. Accederea 
acestor oameni la aceste demnităţi depinde, din ce în ce mai mult, de gradul în care 
fiecare membru al comunităţii îşi exercită conştient şi cu responsabilitate dreptul de 
a-i alege pe cei care au calităţile menţionate pentru a ne conduce atât în spaţiul 
naţional cât şi cel european. Este o temă la care este important să medităm cu toţii. 

-  Va mulţumesc pentru amabilitatea cu care aţi răspuns la aceste întrebări şi 

vă urez de pe acum un sincer „La mulţi ani” cu ocazia împlinirii, în aceste zile, a 

vârstei de 60 de ani. 
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Mai bine pentru mai mulţi!
1
 

 

 
Propulsat de conducerea Partidului Social democrat Mureş pe poziţia a şasea 

pe lista de candidaţi pentru Consiliul Judeţean Mureş, prof.univ.dr.ing. Vasile 

BOLOŞ, prorector ştiinţific în cadrul Universităţii "Petru Maior" din Târgu Mureş, 

a acceptat să ne dezvăluie care sunt principalele gânduri privind dezvoltarea 

judeţului în următorii patru ani. 

 Reporter: Care sunt calităţile care credeţi că v-au “propulsat” pe listele de 

candidaţi pentru Consiliul judeţean Mureş? 

Vasile Boloş: Sunt prezent pe lista de candidaţi a PSD Mureş pentru Consiliul 
judeţean , la alegerile din 1 iunie 2008, pe poziţia şase. Conform principiilor care 
guvernează activitatea din PSD Mureş construcţia unei liste de candidaţi pentru 
Consiliul judeţean implică un mare grad de responsabilitate deoarece trebuie avute în 
vedere o serie de aspecte, care  sunt cumulative, pentru ca după constituirea 
consiliului echipa de consilieri aleasă să-şi poată aduce o contribuţie reală în 
administraţia locală a judeţului. Sunt avute în vedere : competenţa profesională şi 
probitatea morală confirmată, capitalul de experienţă managerială şi administrativă 
pus în serviciul public, reprezentarea diferitelor profesii, a tinerilor şi a femeilor, a 
diferitelor zone geografice  ale judeţului , toate aceste criterii fiind subsumate 
ataşamentului demonstrat faţă de valorile social-democraţiei. Mă simt onorat să 
constat că organizaţia PSD Mureş a considerat că îndeplinesc în mare măsură 
exigenţele enumerate. 

Reporter: Cum vedeţi dezvoltarea judeţului Mureş în următorii patru ani? 

Vasile Boloş: Voi răspunde la această întrebare având în vedere oferta 
electorală a PSD Mureş, selectând chestiunile cele mai importante din cele zece 
domenii care sunt propuse ca fiind prioritare şi care şi propun ca obiectiv creşterea 
economică evidentă a judeţului pentru ca diferenţele de dezvoltare între zonele 
judeţului să fie minimă. Menţionez concis câteva dintre acestea:reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri locale şi judeţene care să asigure legătura cu 
viitoarea autostradă Braşov –Oradea ; modernizarea aeroportului internaţional 
Transilvania Tîrgu Mureş:construcţia, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de apă 
şi canal; realizarea unui management modern al deşeurilor la scara întregului judeţ; 
sprijinirea cercetării şi transferului de tehnologie; creşterea venitului brut al 
locuitorilor din mediul rural; dezvoltarea infrastructurii în turism;conservarea 
patrimoniului naţional , istoric şi cultural; dotarea şi reabilitarea şcolilor; creşterea 
importanţei instituţiilor academice în viaţa judeţului , în plan naţional şi 
internaţional; extinderea şi creşterea calităţii serviciilor sociale ; creşterea calităţii 
serviciilor sanitare, cu preponderenţă în mediul rural. Avem mari şanse ca prin 
                                                 
1 Interviu realizat de Sandu Tudor, publicat în ziarul Zi de zi, Tg. Mureş, 22 mai 2008 
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implementarea Programului Operaţional Regional –fonduri pentru regiuni (Regio) să 
accelerăm dezvoltarea şi modernizarea arealului mureşean la standarde europene. 

Reporter: Care sunt proiectele pe care le veţi dezvolta din postura de consilier 

judeţean? 

Vasile Boloş: Având calitatea de consilier judeţean în mandatul 2004-2008 
cunosc destul de bine legislaţia specifică administraţiei publice locale precum  şi 
mecanismele de funcţionare ale acesteia. În situaţia că electoratul îmi va încredinţa 
un nou mandat îmi propun să iniţiez , bineînţeles şi cu sprijinul celorlalţi consilieri 
interesaţi, câteva proiecte de hotărâri care să vizeze dezvoltarea unui parteneriat între 
Consiliul judeţean şi instituţiile academice din Tg. Mureş care au un mare potenţial 
de creaţie tehnică, ştiinţifică şi artistică ce poate fi concentrat spre dezvoltarea 
municipiului Tg. Mureş şi a judeţului Mureş. De asemenea am în vedere câteva 
proiecte care să ducă la întărirea vieţii culturale şi spirituale din mai multe zone 
defavorizate ale judeţului. 

Reporter: Care sunt proiectele de infrastructură promovate de consilierii PSD 

în mandatul 2004-2008? 

Vasile Boloş: În intervalul 2004-2008 în Consiliul judeţean Mureş principalele 
proiecte legate de infrastructură nu au fost iniţiate prin proceduri de propuneri 
individuale sau de grup ale consilierilor ci au fost promovate de către executivul 
Consiliului judeţean în urma multiplelor consultări în cadrul compartimentelor 
acestuia  şi în comisiile de specialitate ale Consiliului . Având în vedere faptul că în 
conducerea executivă a Consiliului judeţean Mureş cei doi vicepreşedinţi au fost 
consilieri PSD  iar în toate  cele şase comisii de specialitate au activat ceilalţi şapte 
consilieri PSD  este evident  faptul că echipa de consilieri ai PSD –lui a fost 
coautoare la toate proiectele promovate de Consiliul judeţean Mureş. 

Reporter: Care este mesajul Dvs. pentru electoratul mureşean? 

Vasile Boloş: Stimaţi mureşeni, în numele Partidului Social Democrat  vă 
adresez îndemnul ca la 1 iunie să participaţi la vot. Vă adresez rugămintea să votaţi 
raţional, şi nu emoţional , proiectul politic realizat prin gândirea celor mai importante 
trei partide româneşti ale judeţului nostru, PSD , PRM şi PD-L care au pus mai 
presus de interesele lor interesul, pe termen lung, al majorităţii comunităţii mureşene. 
Votaţi Liviu TIMAR la Preşedinţia Consiliului judeţean Mureş! Votaţi Lista PSD, cu 
trei trandafiri , la Consiliul judeţean Mureş! Votaţi Dorin FLOREA la Primăria Tg 
Mureş! Votaţi Lista PSD , cu trei trandafiri, la Consiliul municipal Tg. Mureş ! 

Vă mulţumim pentru încrederea pe care ne-o acordaţi şi nu uitaţi că deviza 
PSD-ului este: MAI BINE PENTRU MAI MULŢI!    
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Scrisoare deschisă adresată D-nei Lokodi Edita Emöke 

Preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş
1
 

 
 

Stimată D-nă Preşedinte, 
 
Vă mulţumesc respectuos pentru invitaţia adresată de a participa la şedinţa 

publică de depunere a jurământului în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean 
Mureş pentru mandatul 2008-2012. 

Din păcate, din motive de sănătate, nu pot onora invitaţia D-voastră.  
Folosesc şi acest prilej, pentru a vă adresa felicitări şi în acelaşi timp să vă 

urez succes în onoranta, dificila şi responsabila misiune pe care v-o asumaţi faţă de 
toţi locuitorii judeţului Mureş de a veghea la bunul mers al acestei structuri 
administrative într-o perioadă de mare importanţă pentru România şi implicit şi 
pentru judeţul Mureş. 

Fiind cu puţin timp înainte de momentul de constituire al noului Consiliu 
Judeţean, îmi exprim speranţa şi încrederea că, având la bază legitimitatea morală 
dobândită prin alegerea D-voastră prin vot uninominal, veţi avea resursele de 
diplomaţie şi inteligenţă politică ce să conducă la realizarea unei echipe de conducere 
executivă a Consiliului Judeţean ce va asigura reflectarea voinţei întregului electorat 
al judeţului Mureş. Acesta este primul examen la care sunteţi supusă pentru a  dovedi 
că respectaţi cu adevărat cele exprimate în jurământul pe care îl veţi susţine azi în 
faţa autorităţilor şi reprezentanţilor locuitorilor din acest judeţ. 

Cu deosebit respect, 
 

Prof.univ.dr.ing. Vasile BOLOŞ 
Consilier judeţean, Partidul Social Democrat 

 

 

                                                 
1
 Scrisoare depusă la Consiliul Judeţean Mureş cu nr 8774 din  20.06 2008 şi 
publicată în ziarul Cuvântul liber,Tg. Mureş, 24 iunie 2008 
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Raport de autoevaluare 

a rezultatelor Organizaţiei municipale Tg Mureş a PSD la alegerile locale  

din 1 iunie 2008
1
 

 

 

1. Introducere 
 
Aşa cum ne-am exprimat şi în materialul prezentat în şedinţa Comitetului 

executiv al Organizaţiei judeţene Mureş a PSD  din 9 aprilie 2008  privind 
problematica abordării campaniei electorale pentru alegerile locale din 1 iunie 2008, 
prin particularităţile "geografiei" politice şi electorale locale din Târgu-Mureş, 
precum şi din judeţ, unde echilibrul de forţe si resurse electorale generează polarizări 
pe criterii de apartenenţă etnică a electorilor, s-a apreciat că marja de opţiuni politice 
a partidelor şi şansa individuală de a câştiga competiţia este foarte redusă, dacă nu 
minimă. 

Am fi fost bucuroşi ca la nivelul anului 2008 să avem şansa de a alege doar pe 
criterii de ordin meritocratic (democratic si profesional) atât primarii, cât si 
consilierii, dar UDMR - partid etnic - a reactivat polarizarea politică şi monolitismul 
etno-politic şi electoral (atitudine evident ne-democratică!). 

In condiţiile date, formaţiunile politice care, vrând-nevrând, reprezintă 
populaţia majoritar românească din municipiu şi judeţ,  nu aveau şanse de a  câştiga 
decât prin unirea forţelor de acţiune, printr-o strategie şi o tactică electorală comune. 

Pentru UDMR alegerile din Tg Mureş şi la nivelul judeţului Mureş au avut o 
semnificaţie politică majoră, dacă avem în vedere faptul ca în proiectul autonomist al 
acestei organizaţii etnice cu finalităţi explicit politice, judeţul Mureş (parte 
importantă), şi mai ales municipiul Târgu-Mureş ar trebui să devină parte integrantă 
a pretinsei "regiuni secuieşti" (municipiul Târgu-Mureş fiind vizat drept "capitală" a 
secuimii organizată autonom si separatist). 

A lăsa, în aceste condiţii, marcate de proiecte separatiste, conducerea 
municipiului Târgu-Mureş şi a judeţului pe mâna UDMR s-a considerat că ar fi un 
act cu consecinţe grave pentru evoluţia viitoare a lucrurilor, mai ales după incitarea 
etnicistă şi autonomistă indusă de precedentul Kosovo. 

 În acest context jocurile politice şi, în general, competiţia electorală locală din 
judeţul Mureş au căpătat deja o importanţă naţională, rezultatul lor şi configurarea 
structurii de putere legitimă, locală şi judeţeană, afectând pe termen mediu şi lung 
interesul naţional. 

                                                 
1Raport prezentat în şedinţa Comitetului executiv al Organizaţiei municipale Tg. 
Mureş a PSD din data de 11 iulie 2008 şi reprezintă punctul de vedere al autorului 
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Eventuala cucerire a puterii locale de către UDMR ar fi fost de natură să 
genereze resurse de putere legitime, care, apoi, ar fi putut fi utilizate pentru 
conflictualizarea relaţiilor interetnice. 

Faţă de cele exprimate mai sus s-a considerat că printr-un demers responsabil, 
putem evita o asemenea posibilitate unind toate forţele pentru a sprijini un candidat 
unic la Primăria municipiului Târgu-Mureş şi respectiv la Preşedinţia Consiliului 
Judeţean Mureş. 

Se impunea cu necesitate o atitudine de cooperare şi de acţiune convergentă, 
centrată pe interesul naţional, pentru a se atinge obiectivul menţionat . 

Se impunea de asemenea o solidaritate acţională, de mobilizare a tuturor 
resurselor politice şi civice, în scopul solidarizării masive a cetăţenilor români pentru 
a participa la vot (lucru extrem de important). 

Negocierea între partidele politice pe plan local şi judeţean în vederea 
realizării compromisului politic - candidatura unică la municipiu şi Preşedinţia 
Consiliului Judeţean - (mai precis, susţinerea unui candidat unic) propusă şi 
desfăşurată de conducerea Organizaţiei judeţene Mureş a PSD am apreciat ca fiind 
cea mai raţională şi benefică soluţie politică pentru realizarea obiectivelor menţionate 
În mod natural, prin finalizarea lor raţională, aceste negocieri nu trebuiau să genereze 
dispute şi disensiuni în perioada preelectorală şi a campaniei, urmând ca, după 
atingerea obiectivelor comune în alegeri, să se negocieze alocările de posturi în 
administraţie şi formele de colaborare postelectorală;S-a anticipat şi faptul că un 
candidat propus de PSD la funcţia de primar al municipiului Tg Mureş ar periclita în 
mod grav atingerea obiectivului politic de a avea un primar român fără a ne da 
certitudinea obţinerii unui număr mai mare de consilieri  Acest lucru, constat  din 
păcate după alegeri, s-a petrecut la nivel de judeţ unde forţele politice româneşti 
dezbinate au pierdut un succes sigur (demografic şi politic)- preşedinţia Consiliului 
judeţean. În condiţiile specifice ale municipiului Tg Mureş şi ale judeţului Mureş 
poziţia politică a PSD a fost corectă şi optimală sub aspect electoral, succesul comun 
de la primăria Tg Mureş fiind de interes naţional chiar dacă s-a pierdut un consilier 
local, comparativ cu anul 2004. Fără aportul PSD acest lucru nu era realizat. 

Acestea sunt câteva dintre argumentele pentru care apreciem ca fiind eronată, 
cel puţin, decizia conducerii centrale a PSD de a sancţiona Organizaţia judeţeană 
Mureş. 

Pe baza considerentelor exprimate mai sus, Organizaţia municipala Târgu-
Mureş a PSD şi-a dat acordul si a susţinut proiectul politic electoral propus de 
Organizaţia Judeţeană Mureş a PSD. 

 
 
2.Elemente privind campania electorală desfăşurată de organizaţia municipală 

PSD 
 
Campania  PSD pentru alegerile locale 2008, desfăşurată la Târgu-Mureş,  s-a 

derulat într-un climat  pe care-l apreciem ca fiind defavorabil. Cauzele  care au 
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determinat acest fapt fiind atât de natură externă partidului cât şi internă. În ceea ce 
priveşte cauzele externe putem specifica: 

- poziţionarea într-un procent semnificativ a electoratului pe axa:candidat 
român (Dorin Florea) – candidat maghiar (Borbely Laszlo) 

- ascendent al PDL-ului ca urmare directă a activităţii şi imaginii actualului 
primar Dorin Florea dar şi ca reflexie pozitivă a imaginii lui Traian Băsescu – PDL 
fiind cotat în jur de 30% din intenţiile de vot pentru Tg Mureş 

- campania extrem de puternică desfăşurată de PNL în favoarea candidatului 
pentru preşedinţia CJ Mureş, fostul prefect Ciprian Dobre 

- superioritatea bazei materiale şi umane, a resurselor financiare şi umane 
aruncate în joc de celelalte formaţiuni politice, precampaniile desfăşurate de acestea 
pe obiective precise 

- poziţionarea politică pe axa stânga-dreapta defavorabilă PSD, similară cu cea 
a marilor localităţi din Ardeal , aşa cum s-a menţionat şi in analiza din introducere 

La cauzele  de natură internă cu efect negativ asupra campaniei din Municipiul 
Tg Mureş  se pot aminti: 

- starea tensionată din interiorul filialei Mureş  datorită complexităţii 
proiectului politic propus pentru campania electorală şi care a avut şi un număr de 
membrii care l-au acceptat cu rezerve; 

- plecarea din PSD a unor membrii sau colaboratori, propuşi ca membrii în 
echipa de campanie judeţeană; 

- plecarea celor aflaţi la conducerea organizaţiei de tineret judeţene ceea ce a 
dus practic la lipsa din campanie a organizaţiei de tineret; 

- neimplicarea activă în campanie a Organizaţiei municipale de femei; 
- ineficienţa unor membrii importanţi PSD , care în ciuda funcţiilor deţinute 

până în acel moment în administraţie, nu au reuşit să se facă cunoscuţi maselor de 
alegători sau să producă o imagine pozitivă lor , respectiv PSD 

- inexistenţa unei structuri şi a unei strategii de campanie la nivel judeţean şi 
local; 

Practic, echipa de campanie pentru Municipiul Tg.-Mureş a fost constituită în 
2 mai prin aportul primilor 5 candidaţi de pe lista Consiliului Municipal şi a 
preşedintelui organizaţiei, Vasile Boloş, prin apelul la expertiză externă. 

În aceste condiţii cu ajutorul implicării domnilor Bogdan Buda, Florin Vlas, 
Valentin Precup, Lucian Cueşdeanu, Ioan Godja şi dna Camelia Ilieş ,care au avut şi 
calitatea de candidaţi, cărora li s-au adăugat Dl Emil Chindea , Dna Lizica Dan şi a 
Dl Vlad Tocaciu s-a reuşit generarea de resurse umane şi financiare capabile să 
asigure vizibilitatea candidaţilor PSD pentru Municipiul Tg Mureş. Un sprijin 
consistent a fost acordat de preşedinţii organizaţiilor  teritoriale din 
municipiu:Octavian Moldovan, Dorin Dogar, Vasile Papuc,Ioan Cernea şi Dan 
Tocaciu, 

Au fost create materiale electorale într-un concept unitar al campaniei precum 
– pliant, fluturaş, spot radio + materiale audio pentru toate minutele alocate, 3 
videoclipuri, care au rulat  la televiziunile locale precum şi pe un ecran exterior, 2 
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tipuri  de bannere, 5 tipuri  de calendare de buzunar, materiale promoţionale de tip 
tricou, brichetă, pix etc. 

Au fost amplasate corturi fixe, respectiv mobile cu însemnele PSD, în zonele 
cele mai circulate ale oraşului, unde s-a asigurat permanenţă prin voluntari şi 
membrii PSD Tg. Mureş. Fiecare cort a fost dotat cu materiale publicitare şi 
promoţionale, precum şi un flipchart unde au fost invitaţi trecătorii să îşi exprime în 
scris opiniile, problemele, etc., problematici reluate ulterior în materialele scrise şi 
video din timpul campaniei.  Candidaţii PSD pentru Consiliul Local Tg Mureş au 
fost de asemenea prezenţi la aceste puncte de informare conform unui grafic 
prestabilit.  A fost generat şi un site de campanie www.iubescacestoras.ro (secţiunea 
multimedia conţine cele 3 videoclipuri de campanie). 

A fost expediată o scrisoare personalizată membrilor PSD, scrisoare de 
mobilizare în această campanie şi de asemenea o scrisoare tuturor cetăţenilor 
oraşului Tg Mureş 

A fost desfăşurată o campanie door-to-door, cu ajutorul a 30 de voluntari - 
studenţi acoperind populaţia cu drept de vot din Tg Mureş în proporţie de aproape 
90%. La această campanie au participat şi candidaţii PSD pentru Consiliul Local Tg. 
Mureş,  care au intrat astfel în dialog direct cu cetăţenii municipiului.  

În cadrul acestei campanii au fost vizate şi pieţele agroalimentare, piaţa de 
maşini precum şi marile supermarket-uri, unde de asemenea au fost prezenţi 
candidaţii şi voluntarii PSD. 

De remarcat că în ciuda invitaţiilor, chiar oficiale, trimise candidaţilor pentru 
Consiliul Judeţean Mureş de a participa la acţiunile întreprinse în Tg. Mureş aceştia 
nu au fost prezenţi la nicio acţiune, cu excepţia dl Vasile Boloş. 

Prezenţa în media scrisă a fost dimensionată după gradul de acoperire şi 
impact, respectând bugetul propus pentru această secţiune acoperind următoarele 
cotidiene/săptămânale: 

Cuvântul Liber (20,24,27,28,29,30 mai), Zi de Zi (19, 26 mai), Ziarul de 
Mureş (19, 26,30 mai), Punctul (19,26,30 mai), 24 ore Mureşene (28 mai), pentru 
care au fost produse materiale de presă conforme strategiei de campanie. 

Studioul local Radio Tg.-Mureş a acordat timpi pe perioada campaniei, 
8minute 55 secunde, folosiţi integral de către PSD Tg Mureş din prima zi, prin spot 
electoral, materiale audio candidaţi, iar ulterior împărţiţi cu organizaţia judeţeană în 
momentul în care şi aceasta a avut materiale audio. 

Candidaţii PSD Tg. Mureş au fost prezenţi zilnic la dezbaterile televizate ale 
postului Ştii TV, în emisiunile dedicate strict campaniei pentru Tg Mureş (de la orele 
21), prestaţia lor fiind în crescendo şi apreciate atât de moderatorii emisiunilor cât şi 
de public (fiind prezenţi în dezbateri Vasile Boloş, Florin Vlas, Bogdan Buda, 
Valentin Precup, Lucian Cueşdeanu, Camelia Ilieş şi Sorin Pătru) tematica acoperită 
fiind – 07,05-Alimentarea cu apă a Tg Mureşului, 08,05-zona Metropilitană, 09,05-
Parcuri Zone verzi, 12,05-Locuinţe pentru tineri, 13,05-Locuri de distracţie, 
petrecerea timpului liber în Tg. Mureş, 14,05-Calea ferată şi gările din Tg Mureş, 
15,05-Cultură, aşezăminte culturale, 16,05-Câini comunitari, 19,05-Cetatea 
medievală, 20,05-sport, baze sportive, 21,05-Parcări garaje, 22,05- Centrul Tg. 
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Mureşului, prezent şi viitor, 23,05-Transport local Tg Mureş, 26,05- Soluţii 
ecologice pârâul Poklos, 27,05- Drumuri, centura ocolitoare, 28,05- Managementul 
deşeurilor,  

De asemenea candidaţii PSD Tg Mureş au fost prezenţi în emisiunile Antena 1 
dedicate campaniei locale - 9 mai infrastructura, învăţământ, zona metropolitană; 21 
mai – patrimoniu, protecţie socială, sport, 27 mai – locuinţe, sănătate, protecţia 
mediului 

Deşi iniţial a fost refuzată apariţia candidaţilor la TVR2 (local) acel spaţiu 
fiind rezervat exclusiv candidaţilor din judeţ, lipsa acestora, refuzul de a intra în 
direct cu anumiţi adversari politici a dus la suplinirea lor cu unui număr însemnat de 
participări din partea candidaţilor la Consiliul Local Tg Mureş, apariţii care au 
punctat foarte bine poziţia PSD faţă de problematicile municipiului şi ale judeţului.  

Fiecare emisiune , indiferent de postul care a realizat-o, a fost pregătită atât 
informaţional cât şi comportamental, de echipa de campanie, cu efecte pozitive 
asupra imaginii candidatului şi partidului. 

Deşi campania PSD în Municipiul Tg. Mureş a fost cea mai vizibilă, a produs 
materiale de impact, a avut cea mai bună organizare, a generat resurse umane pentru 
PSD, s-a încadrat în costuri relativ modeste, ea nu a fost apreciată la impactul real pe 
care l-a avut. Ea a reuşit să conserve votul pro PSD în procentul din 2007, în 
condiţiile creşterii opţiunilor PDL şi PNL şi a lipsei de vizibilitate a celor ce ocupau 
funcţii care le-ar fi permis accesul spre alegători timp de 4 ani. De asemenea 
campania a reuşit să ridice cota candidatului PSD pentru şefia Consiliului Judeţean, 
în Municipiul Tg Mureş, avans pierdut din păcate în contextul votului în judeţ. De 
asemenea campania a pregătit terenul pentru alegerile parlamentare cu condiţia ca 
activităţile să fie continuate pe perioada verii şi începutul toamnei. 

Comunicarea marginală cu organizaţia judeţeană, lipsa sau întârzierea unor 
materiale judeţene,  prezenţa liderului PDL, Dorin Florea, pe primul loc pe lista la 
Consiliul Local, cu o bună imagine şi o campanie extrem de agresivă, condiţionările 
impuse de anumite realităţi au văduvit organizaţia PSD Tg Mureş de un rezultat mai 
bun.  

Luând în considerare proporţia etnică, climatul politic general din 
Transilvania, situarea pe un trend ascendent pentru PNL Mureş ( conform studiilor 
UDMR a fost cotat cu prima şansă, urmat de PDL, PSD şi PNL la procentaje 
apropiate pentru municipiu Tg Mureş ,PSD acaparând între 7-8,5% dintre cei cu 
intenţie de vot sigură la nivel de municipiu, respectiv  un maxim al votului pentru 
judeţ de 14%), dar şi  influenţa exercitată asupra electoratului de actualul primar în 
exerciţiu, în favoarea PDL, rezultatele obţinute de PSD Tg Mureş, se înscriu în 
valorile generate de scenariul alegerilor pentru această zonă a ţării.  

PSD a avut la nivelul municipiului Tg Mureş: 2 consilieri în anul 2000 de pe 
poziţia de partid de opoziţie, 3 consilieri în 2004 de pe poziţia de partid aflat la 
putere, respectiv 2 consilieri în 2008 de pe poziţia de partid de opoziţie. PNL a reuşit 
să păstreze 2 consilieri locali, la fel ca în 2004; în timp ce, cu  logistica şi resursele 
financiare deosebite puse la dispoziţie, PDL a reuşit să urce acest partid la cota cea 
mai mare de până acum, opt consilieri. 
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3. Rezultatele statistice ale votului din 1 iunie 2008 la Tg Mureş  
 
Municipiul Târgu Mureş 
Votul pentru Consiliul municipal  
 

Procentul de participare la vot:58,42% 
Voturi valabil exprimate= 75112  
UDMR =30931  
PCM =2191  
Total electori maghiari= 33122  
Voturi ale electorilor români : 75112-33122=   41990 
 
Voturi PSD= 5971  
% PSD =5971/41990=14,23% procent real corectat 
% PSD =5971/75112=7,94 % procent absolut 
 
Votul pentru Consiliul judeţean  
 
Procentul de participare la vot :58,42% 
Voturi valabil exprimate= 74684 
UDMR =29840  
PCM =2667  
Total electori maghiari= 32507  
Voturi ale electorilor români : 74684-32507=   42177 
Voturi PSD= 7406 
% PSD =7406 / 42177=17,55% procent real corectat 
% PSD =7406 / 74684=9,91%  procent absolut 
 
Votul pentru Primar 
 

Procentul de participare la vot :58,42% 
Voturi valabil exprimate= 76608 
Florea Dorin =  40241 
Borbely Laszlo=  34374 
  Diferenţa de voturi = 5867 
 Voturi PSD Consiliul municipal =5971 
 
Votul pentru Preşedintele Consiliului judeţean  
 

Procentul de participare la vot :58,42% 
Voturi valabil exprimate= 75438 
Dobre Ciprian     =22905 
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Timar Liviu        = 16612 
Lokodi Edita       = 31641 
Tokes Andrei      =    2456 
Total electori maghiari= 31641 + 2456 =34907  
Voturi ale electorilor români : 22905+16612+474+1033+317=   41341 
% Liviu Timar =16612 / 41341=40,18 % procent real corectat 
% Liviu Timar =16612 / 75438=22.02 % procent absolut 
( PRM   Consiliul municipal = 3790   PRM Consiliul judeţean  = 3944) 
                       PSD + PRM =7406+3940=11346 
% Dobre Ciprian  =22905 / 41341=55,40 % procent real corectat 
% Dobre Ciprian  =22905 / 75438=30,36 % procent absolut 
 
Judeţul Mureş 
 
Votul pentru Consiliul judeţean  
Procentul de participare la vot :58,42% 
Voturi valabil exprimate= 250066 
UDMR =78953  
PCM =11918 
Total electori maghiari= 90871  
Voturi ale electorilor români : 250066-90871= 159195 
 
Voturi PSD= 35291  
% PSD =35291/159195=22,16% procent real corectat 
% PSD =35291/250066=14,11 % procent absolut 
 
Votul pentru Preşedintele Consiliului judeţean  
 
Procentul de participare la vot :55,97% 
Voturi valabil exprimate= 255194 
Dobre Ciprian     =86125 
Timar Liviu        = 48394 
Lokodi Edita       = 90743 
Tokes Andrei      =    12939 
Total electori maghiari= 90743 + 12939 = 103682 
Voturi ale electorilor români : =  151512 
% Liviu Timar =48394 / 151512=31,94 % procent real corectat 
% Liviu Timar =48394 / 255194= 18,96 % procent absolut 
( PRM   Consiliul judeţean = 10778  PSD Consiliul judeţean  = 35291) 
                       PSD + PRM =10778+35291=46069 
% Dobre Ciprian  =86125/ 151512=56,84 % procent real corectat 
% Dobre Ciprian  =86125 / 255194=33,74 % procent absolut 
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4. Aprecieri privind rezultatele obţinute 
 
Din analiza rezultatelor alegerilor locale din 1 iunie 2008 în municipiul Tg 

Mureş  şi luând în considerare şi rezultatele din principalele municipii din 
Transilvania se pot face  următoarele constatări: 

1.  În municipiul Târgu Mureş, ca şi în marea majoritate a centrelor de judeţe 
din Transilvania, indiferent de resursele alocate, comportamentul electoratului 
exprimat prin votul la urne şi anticipat, cu erori de eşantion foarte mici, de către 
sondajele sociologice a fost categoric favorabil PDL – asociat cu imaginea 
preşedintelui Traian Băsescu. 

În aceste condiţii, oricâte eforturi s-ar fi depus de către Organizaţia municipală 
a PSD, şansa de a schimba (dirija) comportamentul electoratului ar fi fost minimă în 
absenţa unui candidat propriu deosebit de competitiv la funcţia de primar. 

Organizaţia municipală a PSD, conform strategiei electorale a acţionat cu 
perseverenţă, mobilizând resursele disponibile pentru a câştiga posturi de consilieri 
locali; Strategia, în contextul dat, s-a dovedit utilă, PSD obţinând 2 locuri de 
consilieri, pierderea unui loc de consilier, faţă de anul 2004, datorându-se 
schimbărilor de comportament ale electoratului românesc, într-o situaţie specifică; 

2.  În municipiul Târgu Mureş rezultatul politic în alegerile locale este  
determinat în cea mai mare parte de situaţia atipică generată de monolitismul etnic 
promovat de UDMR. 

Ca urmare a acestei situaţii, lupta politică a partidelor româneşti pentru 
câştigarea voturilor s-a redus la grupul ţintă al cetăţenilor de naţionalitate română; 
Deci, mai multe partide româneşti şi-au disputat doar ceva mai mult de jumătate din 
electorat, restul fiind monopolizat de UDMR şi PCM. 

În condiţiile în care partidele româneşti aveau şanse jumătate din majoritatea 
absolută–şansele unui partid de a câştiga ceea ce şi-a propus era minime, exceptând 
partidul „prezidenţial” (PDL) spre care electoratul urban s-a polarizat masiv în 
Transilvania 

Se impune a se face o precizare importantă: Acţiunea politică într-o situaţie 
atipică, cum este la Târgu Mureş, nu poate avea garanţia că resursele efectiv alocate 
vor produce automat rezultatele aşteptate. Faptul că PSD a obţinut 2 locuri de 
consilieri locali (în situaţia dată) nu este un eşec electoral şi nici un eşec politic. 

3.  În condiţiile atipice din municipiul Târgu Mureş şi ţinând seama şi de 
situaţia din judeţ, datorită monolitismului politic de sorginte etnică promovat de 
UDMR, PSD a acceptat cooperarea politică cu PRM şi PDL, respectiv  alte forţe 
politice şi civice locale şi judeţene pentru a asigura câştigarea primăriei Târgu Mureş 
şi a preşedinţiei Consiliului Judeţean de către candidaţi ai formaţiunilor politice 
româneşti. Succesul  acestei cooperări s-a concretizat în faptul că Dorin Florea, 
susţinut şi de PSD, a câştigat din primul tur de scrutin; 

Înscrierea liberalilor cu un candidat propriu pentru preşedinţia Consiliului 
Judeţean şi imaginea bună a candidatului acestuia  în mediul rural şi urban a dus la 
ratarea celei de-a doua ţinte; 
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Ruptura politică produsă de liberali a permis, prin divizarea electoratului 
românesc câştigarea preşedinţiei Consiliului Judeţean de către UDMR. 

În consecinţă: Organizaţia municipală a PSD îşi asumă succesul candidatului 
comun (PDL – PSD şi PRM) la primăria municipiului Târgu Mureş şi ca un succes al 
său. 

4.  În ceea ce priveşte Consiliul Local, unde am pierdut un consilier ( faţă de 
alegerile din 2004), situaţia este mai complicată deoarece majoritatea electoratului 
care a votat pentru candidatul susţinut şi de PSD a încercat să furnizeze primarului 
un Consiliu majoritar, mulţi dând voturile consilierilor PDL. Deşi, în urma votului , 
s-a realizat o majoritate românească în Consiliul Local, totuşi, în momentul actual, 
nu există o majoritate politică românească, urmare a alianţei , realizate postelectoral, 
dintre UDMR şi PNL. 

 
 
5.Concluzii  
 
Având în vedere situaţia rezultată în urma votului din 1 iunie 2008 din 

municipiul Târgu Mureş, se poate aprecia că: 
• Organizaţia municipală din Târgu Mureş nu a suferit un eşec 

dramatic, care să justifice măsuri punitive (demisie, dizolvare, etc.). 
Pierderea unui consilier local faţă de 2004 nu poate anula sub nici o 
formă asocierea PSD-ului la succesul în cucerirea Primăriei (pentru 
acest scop comun, PSD Tg Mureş a alocat resurse considerabile, 
inclusiv de imagine). 

• Faptul că alianţa PSD şi PRM şi PDL  a învins adversarii politici 
UDMR + PNL în municipiu câştigând primăria este un mare succes 
pentru care nimeni nu poate fi pedepsit. 

• Câştigarea Primăriei Târgu Mureş, aportul PSD la acest obiectiv este 
mai importantă (politic) decât pierderea unui loc de consilier, care 
oricum a revenit unei formaţiuni româneşti din cadrul Alianţei pentru 
Târgu Mureş. 

• Organizaţia municipală PSD va trebui să-şi autoevalueze modul în 
care a acţionat în confruntarea electorală şi pe baza concluziilor 
desprinse să elaboreze o strategie realistă şi activă pentru pregătirea, 
desfăşurarea şi participarea la Alegerile Parlamentare care vor avea 
un pronunţat grad de noutate datorat sistemului de vot uninominal 
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Să alegem oameni competenţi politic şi profesional
1
 

 

 
Stimate Dl. Vicepreşedinte al PSD, Miron Mitrea, 
Stimate Dl. Preşedinte interimar al PSD Mureş, Alexandru Frătean, 
Stimate Dl. Ex - Preşedinte al PSD Mureş, Ovidiu Natea, 
Doamnelor şi Domnilor delegaţi, 
Doamnelor şi Domnilor invitaţi. 

 
 Pentru cei care nu mă cunosc vă rog să-mi daţi voie să mă prezint: sunt Vasile 

Boloş, profesor universitar şi prorector ştiinţific la Universitatea Petru Maior, 
preşedinte al Organizaţiei municipale Tg. Mureş a PSD membru în Consiliul 
Naţional al PSD şi consilier judeţean. 

Cu permisiunea Dvs. vă voi reţine atenţia maximum cinci minute , interval de 
timp în care doresc să punctez cinci idei importante în contextul dezbaterilor din 
Conferinţa extraordinară a Organizaţiei judeţene Mureş a PSD care, cred eu, susţine 
azi un important examen de maturitate politică şi civică. Una dintre idei face scurte 
referiri la trecut iar următoarele patru au în vedere prezentul şi viitorul. 

1. Organizaţia municipală Tg. Mureş a PSD , care are în structura sa peste 
1200 de membrii, a fost implicată în procesul alegerilor locale din 2008 derulând o 
campanie electorală cu multiple valenţe profesioniste pentru realizarea unui proiect 
politic conceput la nivel judeţean pe care şi l-a asumat apreciind, în contextul 
preelectoral, ca fiind favorabil din punct de vedere civic pentru majoritatea populaţiei 
din Tg. Mureş, fiind însă conştientă de  costurile politice pe care le implica acesta. 
Resursele umane, materiale şi financiare pe care le-a investit în cadrul campaniei nu 
au fost de loc neglijabile. Succesul candidatului comun ( PD-L, PSD , PRM  ) la 
primăria municipiului Tg. Mureş şi realizarea , pentru prima dată după 1990, a unei 
majorităţi a partidelor româneşti în Consiliul local nu compensează decât într-o 
proporţie parţială eforturile depuse şi aşteptările avute. Suntem însă convinşi că o 
mare parte a electoratului din Tg. Mureş apreciază acum, şi o va face şi în viitor, 
gestul politic responsabil al partidului nostru care şi-a sacrificat, în mare parte, 
interesul său strict electoral În campania electorală ce se apropie va trebui să 
valorificăm acest lucru. 

2. Momentul relativ apropiat al alegerilor parlamentare şi noua lor formulă de 
desfăşurare impun Organizaţiei judeţene a PSD şi organizaţiilor teritoriale 
componente acţiuni concrete , forme de organizare şi activităţi cât mai adecvate 
“geografiei” politice specifice judeţului şi localităţilor sale  pe care conducerea 
Organizaţiei judeţene, ce o vom alege astăzi, trebuie să le coordoneze eficient şi 
unitar, cu inteligenţă dar şi cu  diplomaţie politică. 
                                                 
1
 Alocuţiune prezentată la Conferinţa extraordinară a Organizaţiei judeţene Mureş a 

PSD, Tg. Mureş, 25 iulie 2008 
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3. În Tg. Mureş , în mod deosebit, activităţile complexe ale  partidului nostru 
trebuie să aibă în vedere apropierea tineretului şi a intelectualilor de valorile social - 
democraţiei. Este un mare pericol să pierdem pe termen lung aceste segmente 
importante ale societăţii mureşene  În acest sens un rol foarte important îl are modul 
de a gândi, a trăi şi a se manifesta în viaţa publică a liderilor PSD din plan: local, 
judeţean şi naţional. Aceştia au datoria de a inspira electoratului modelul de viaţă 
social-democrat. În acest context nu putem însă face abstracţie de faptul că 
pretutindeni în Europa, care este leagănul social - democraţiei, se observă o scădere 
sensibilă a interesului faţă de partidele de centru - stânga. 

4. În actuala structură de funcţionare a Consiliului Judeţean Mureş, grupul 
celor şase consilieri PSD, din care fac şi eu parte, trebuie să se constituie într-un 
adevărat “task force”(grup organizat special pentru soluţionarea unei anumite 

sarcini) pentru a promova şi apăra interesele electoratului nostru afirmându-şi clar, 
eficient şi transparent poziţiile sale  în tot ce înseamnă procesul de decizie al acestei 
structuri administrative . 

5. Participând astăzi la un moment electiv trebuie să facem opţiuni. Aceste 
opţiuni trebuie să aibă în vedere, cu prioritate, bunul mers al partidului, al întăririi 
social-democraţiei în spaţiul mureşean. Trebuie să  alegem oameni competenţi politic 
şi profesional, motivaţi în demersul actului politic, ataşaţi constant şi profund 
valorilor social-democraţiei. Din fericire putem alege astfel de oameni dintre colegii 
noştri de partid, dar trebuie să o facem raţional şi mai puţin emoţional. 

Aş încheia cu un cunoscut dicton latin la care putem medita cu toţii “Erare 
humanum est sed perseverare diabolicum” (A greşi este omeneşte dar a  persevera în 

greşeală este deja rea voinţă)( Lucius Anneus Seneca) 

Vă mulţumesc pentru atenţie!  
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Scrisoare deschisă adresată membrilor Organizaţiei municipale Tg. 

Mureş a PSD
1
 

 

 

Stimaţi colegi de partid, 
Mă adresez Dvs., celor peste 1200 de membrii ai Organizaţiei municipale Tg 

Mureş a PSD, pentru a vă face cunoscut faptul că începând cu data de 28 iulie 2008 
mi-am depus mandatul de Preşedinte al Organizaţiei municipale Tg Mureş a PSD 
obţinut la alegerile din noiembrie 2005 şi reînnoit la alegerile din iunie 2007. 

Gestul meu este motivat de faptul că noua configuraţie a conducerii executive 
a Organizaţiei judeţene Mureş a PSD, rezultată în urma Conferinţei extraordinare din 
25 iulie 2008, şi în care Preşedintele Organizaţiei municipale Tg Mureş a PSD, cea 
mai mare organizaţie teritorială din judeţ, nu se regăseşte, nu-mi mai permite 
exercitarea în condiţii normale a acestei responsabilităţi. 

În perioada următoare voi activa în cadrul Organizaţiei municipale Tg. Mureş 
a PSD şi mă voi concentra pentru a-mi îndeplini, cu randament ridicat, atributele 
asumate prin calitatea de consilier judeţean.  

La încheierea misiunii mele de Preşedinte al Organizaţiei municipale doresc să 
vă adresez mulţumiri pentru implicarea, sprijinul şi devotamentul Dvs demonstrat în 
cadrul acţiunilor desfăşurate în ultimii doi ani şi jumătate de Organizaţia PSD din Tg 
Mureş. 

Îmi exprim speranţa că şi pe mai departe organizaţia se va mobiliza şi va 
acţiona pentru întărirea şi dezvoltarea social-democraţiei în spaţiul mureşean, 

Cu respect şi prietenie, 
                                               

Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş 

                                                 
1 Scrisoare publicată în ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 29 iulie 2008 
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PARTEA A DOUA 

 
PSD TG. MUREŞ 2005-2008 

 
ACTIVITĂŢI-DOCUMENTE-ECOURI DE PRESĂ-IMAGINI 
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Păpuşarul
1
 

 
Pentru şefia PSD Mureş se bat Florin Oproiescu şi Vasile Boloş! Primul este 

suţinut de Florin Vlas, al doilea de Natea. Echipa din spatele lui Boloş cuprinde nume 
grele, dar pătate: Marius Cătană, Vasile Papuc, Lucian Savu sau Valentin Precup. 
Actualul preşedinte a fost mazilit! Pavel Todoran nu este nici măcar delegat la 
conferinţă. După ce şi-a eliminat şi ultimul adversar, Ovidiu Natea încearcă să 
instituie dictatura personală în PSD Mureş  

Principalii candidaţi la şefia PSD Târgu Mureş sunt consilierul local Florin 
Oproiescu, directorul Grupului Şcolar "Aurel Perşu", şi consilierul judeţean prof. 
univ. Vasile Boloş, fostul rector al Universităţii "Petru Maior", în prezent prorector al 
aceleiaşi instituţii de învăţământ superior. Primul a intrat în cursă susţinut de grupul 
din jurul consilierului local Florin Vlas, dar şi de oamenii din jurul actualului 
preşedinte, Pavel Todoran.  

Marioneta lui Natea  

Vasile Boloş este un candidat care se bate pentru preşedinţia organizaţiei la 
îndemnul preşedintelui PSD Mureş, Ovidiu Natea, care speră ca să manevreze prin 
intermediul lui Boloş, după propriile interese, şi organizaţia municipală, cea mai 
puternică a social-democraţilor. Candidatura fostului rector al UMP a fost decisă în 
ultima săptămână, de către o echipă eterogenă, formată din Vasile Papuc, Lucian 
Savu, Marius Cătană, Valentin Precup, Octavian Moldovan şi Ovidiu Savu, dar 
controlată de Natea. În această formulă, care s-a reunit în fiecare seară, la Hotelul 
Parc, a fost pusă la punct strategia de înlăturare a lui Todoran, care a rămas până şi 
fără delegarea la Conferinţă.  

Şoferul de la Vatra  

Florin Oproiescu şi-a depus candidatura, convins fiind că organizaţia 
municipală se poate reinventa şi poate scăpa de anatema corupţiei care caracterizează 
încă PSD Mureş, prin menţinerea la şefia judeţului a lui Ovidiu Natea şi a unui cerc 
de acoliţi, interesaţi să-şi promoveze doar interesele personale. Legat de intrarea sa în 
luptă, Oproiescu ne-a declarat că s-a angajat în bătălia cu Boloş (care, aşa cum 
subliniam, este folosit pe post de marionetă, liderii judeţeni uzând de bunul său 
renume) deoarece "refuz să fac parte dintr-o clasă politică coruptă, pe care oamenii o 
refuză".  

Cu toate că Oproiescu ne-a declarat că a discutat cu preşedintele Natea, care i-a 
acceptat candidatura fără rezerve şi "mi-a promis că nu se va amesteca în procesul 
electoral pentru a interveni pentru unul dintre candidaţi", informaţiile noastre sunt cu 
totul altele şi indică o implicare foarte activă a acestuia în disputa pentru şefia filialei. 

                                                 
1 Ligia Voro, Relu Tătar, ziarul Zi de zi, Tg Mureş, 3 noiembrie 2005 
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Todoran, mazilit  

Actualul preşedinte al oprganizaţiei municipale, Pavel Todoran a decis să nu 
mai candideze. Adevăratul motiv al acestei retrageri este faptul că actualul preşedinte 
nu a fost desemnat nici măcar delegat la Conferinţa de astăzi. Oficial, însă, Todoran 
susţine că nu poate să se achite cu succes din postura de parlamentar de sarcinile 
presupuse de această funcţie.  

Pe lângă cei doi adversari cu şanse, în competiţie s-au mai înscris şi doi 
"iepuri", aruncaţi în luptă doar pentru a mai fura din voturile pe care Oproiescu le-ar 
obţine. Eugenia Neagoe, expert contabil, sau Alexandru Presecan sunt figuri relativ 
necunoscute în viaţa publică din judeţ 

XXXXX 

Vasile Papuc este proprietarul firmei Ind Loc Pres, societate cu obiect de 
activitate închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, a fost unul dintre 
partenerii de afaceri ai lui Lucian Savu, fostul director executiv al Direcţiei de 
Finanţe. Este cunoscut pentru relaţiile sale în justiţie. Cum Lucian Savu a căzut la 
pace cu Ovidiu Natea, opţiunea lui Papuc este clară. De asemenea nu ne miră nici 
relaţia sa cu Valentin Precup de la Locativ, ţinând cont de afacerile pe care le pot 
lejer desfăşura împreună.  

Valentin Precup, secretar executiv interimar în locul lui Cornel Chiorean, care 
s-a retras din funcţie pe motiv de boală, este omul lui Mircea Fărcăşan la Locativ, 
omul pe care l-a scos din multe belele juridice. Fărcăşan are o relaţie de afaceri 
profitabilă cu Florea, astfel încât începem să ne dumirim a cui interese le reprezintă 
Precup în PSD.  

Marius Cătană, fost măsluitor de licitaţii la Direcţia pentru Protecţia Copilului, 
activează în PSD doar ca simplu membru, conştient că e mai bine să rămâi sub o 
umbrelă politică. Dar a rămas în umbră ca membru social-democrat şi dintr-un alt 
motiv, calitatea sa de lider sindical la direcţie, incompatibilă cu o funcţie de 
conducere politică. Cătană este diriguitorul unor licitaţii pentru care alte persoane ar 
fi fost acum la pârnaie, încheind contracte pentru furnizarea de produse, inclusiv 
alimente de baza, la preţuri supraevaluate, mult mai mari decât pe piaţa liberă. Cum a 
scăpat de răspunderea penală şi/sau civilă, ar trebui să ne răspundă controlorii 
financiari de la Camera de Conturi Mureş şi alte cohorte de specialişti într-ale 
contabilităţii. Prin intermediul său, ţinând cont şi de prietenia sa cu Marius Paşcan, 
purtătorul de cuvânt al Primăriei Târgu Mureş, respectiv cu peremistul - pedistul 
Claudiu Maior, Florea mai are un om în PSD şi acces la cercurile de interese care 
guvernează acest partid.  
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PSD Tîrgu Mureş şi-a desemnat noua conducere
1
 

 
 
Prorectorul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, Vasile Boloş, a 

devenit noul preşedinte al organizaţiei municipale Tîrgu Mureş a PSD. Boloş a fost 
ales joi seara, cu 102 voturi, preşedinte al PSD Tărgu Mureş. Prorectorul Universităţii 
„Petru Maior” l-a devansat cu 50 de voturi pe contracandidatul său, Florin Oproiescu, 
vicepreşedintele Uniunii Vatra Românească. Noul preşedinte al PSD Tîrgu Mureş, 
Vasile Boloş, a declarat că se va implica în elaborarea unui cod etic al membrilor 
PSD, dar şi în pregătirea corespunzătoare a candidaţilor propuşi de formaţiune pentru 
funcţiile publice. Cu toate că, iniţial, au fost anunţate patru candidaturi, înainte de 
începerea Conferinţei Municipale a PSD, Eugenia Neagoe şi Alexandru Presecan s-au 
retras din cursa pentru şefia organizaţiei.  

Din cei 211 delegaţi convocaţi, au fost prezenţi 152 la Conferinţa Organizaţiei 
Municipale Tîrgu Mureş a PSD, care a mai desemnat, pe lângă cel care va ocupa 
funcţia de preşedinte, şi pe cei şapte vicepreşedinţi ai organizaţiei, secretarul 
executiv, trezorierul şi cei 25 de membri ai Biroului Executiv Municipal al PSD. 

 
 
 

Vivat academia?
2 

 
 

Profesorul Boloş a ajuns preşedinte al PSD Târgu Mureş în detrimentul unui alt 
profesor, Oproiescu. Faptul că pentru această funcţie s-au bătut doi dascăli ar trebui 
să fie un semnal că, totuşi, social-democraţii au învăţat ceva din şalata încasată anul 
trecut la alegeri. De altfel, toate discursurile din conferinţă au subliniat necesitatea 
orientării către mediul urban, tineri şi intelectuali. Numai că, din nefericire - şi spun 
asta pentru că, fără discuţie, alternanţa la guvernare se va produce, odată şi odată, iar 
pesediştii vor ajunge din nou la putere - calea pe care au intrat acum e departe de a fi 
cea bună. 

Poate că participanţii la Conferinţă l-au votat pe fostul rector nu pentru că aşa 
au fost făcute jocurile - deşi am văzut cu ochii mei bileţelele în care li se spunea 
oamenilor pe cine să voteze -, ci pentru prestigiul său de universitar. Poate că, pentru 
majoritatea celor prezenţi la vot, în general oameni simpli, dintre cei care activează la 
nivelul organizaţiilor de cartier, dar nu au mare ştiinţă despre jocurile de culise, Boloş 

                                                 
1 M H, ziarul 24 ore mureşene, Tg. Mureş, 5 noiembrie 2005 
2 Relu Tărar, ziarul Zi de zi, Tg. Mureş, 5 noiembrie 2005 
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- pe care, repet, nu mulţi îl cunoşteau - a reprezentat un om din afara grupurilor de 
interese, nepătat, cultivat şi inteligent.  

Nu vă faceţi iluzii că în turnul lor de fildeş, universitarii ascultă doar Bach şi se 
ghidează după imperativul moral al lui Kant. Dincolo de prestigiu, şi universitarii 
sunt oameni, au şi ei interese şi sunt manipulabili. În urmă cu o lună, două, am fost la 
o petrecere dată în cinstea participanţilor la o conferinţă internaţională organizată de 
UPM. Ei bine, după câteva pahare în plus, petrecerea universitarilor aducea foarte 
mult cu o nuntă obişnuită, în care se ţipă, se înjură, se dansează pe masă. 

 
 
 

Ovidiu Natea politizează UPM
1
 

  
 

Cu mulţumirile şi felicitările de rigoare, Pavel Todoran a fost mazilit de la şefia 
PSD Târgu Mureş  

Organizaţia municipală a încăput pe mâinile păpuşarului Natea. Noul 
preşedinte al social-democraţilor târgumureşeni este Vasile Boloş, fost rector al 
Universităţii “Petru Maior”. Boloş se bazează pe o "echipă" eterogenă, unită de varii 
interese. Curăţenia şi schimbarea invocate se pierd în faţa numelor pătate de pe lista 
vicepreşedinţilor. Gaşca de la Parc a ieşit învingătoare. Oproiescu acuză fraudarea 
alegerilor şi se retrage din Biroul Permanent. Florin Vlas, fost vicepreşedinte al 
organizaţiei, se dezice de noua conducere, sub pretextul afacerilor. Conferinţa de joi a 
însemnat finalul carierei politice a deputatului Pavel Todoran. 

Alegerile din cadrul organizaţiei municipale Târgu Mureş a PSD s-au 
desfăşurat, aşa cum anticipam, sub semnul mazilirii lui Pavel Todoran. Jocurile au 
fost făcute de "echipa de la Parc", formată din Vasile Papuc, Lucian Savu, Dorin 
Dogaru, Marius Cătană, Valentin Precup, Octavian Moldovan şi Ovidiu Savu. Cei 
şapte, coordonaţi din umbră - aşa cum au confirmat surse din interiorul partidului - de 
Ovidiu Natea, deşi preşedintele judeţean neagă orice implicare, a reuşit să-l impună 
ca preşedinte municipal pe Vasile Boloş, fostul rector (actual prorector ştiinţific) al 
UPM.  

Alegeri contestate  
 
Vasile Boloş şi Florin Oproiescu au fost siŢgurii candidaţi rămaşi în cursă 

pentru şefia celei mai importante organizaţii PSD din judeţ, după retragerea lui 
Alexandru Presecan şi a Eugeniei Neagoe. De altfel, ultimii doi nu ar fi avut nici o 
şansă în această competiţie, marcată de disputa între grupul Natea şi grupul Todoran-
Vlas-Oproiescu.  

Victoria lui Boloş, aşteptată dar neverosimilă, în condiţiile în care universitarul 
nu a fost o prezenţă activă în viaţa politică şi nici nu are un şarm ieşit din comun, pun 

                                                 
1 Relu Tărar, ziarul Zi de zi, Tg. Mureş, 5 noiembrie 2005 
 



MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 
 

 84

sub semnul îndoielii corectitudinea alegerilor. De altfel, în afară de atacul la adresa 
lui Todoran, pe care l-a caracterizat ca slab manager politic, discursul electoral al 
fostului rector a fost caracterizat de platitudini şi carenţe în ceea ce priveşte 
cunoaşterea organizaţiei municipale.  

Referitor la suspiciunea de fraudă, mai mulţi participanţi la conferinţă au 
susţinut, chiar şi în plenul şedinţei, însă numai după exprimarea votului, că înaintea 
scrutinului au fost distribuite către participanţi liste cu "cei care trebuie votaţi", liste 
pe care figurau Boloş şi cei din grupul de la Parc, mai puţin Lucian Savu, care nu a 
candidat pentru nici o funcţie. Ba mai mult, potrivit unor surse din interior, lui Ovidiu 
Vasu, până acum apropiat al lui Pavel Todoran, i-ar fi fost promis un post de 
vicepreşedinte, cu condiţia să mobilizeze un număr important de tineri pentru a-i 
acorda votul lui Boloş.  

O altă carenţă de organizare a fost neincluderea lui Florin Oproiescu şi a lui 
Emil Chindea - care anterior îşi depusese candidatura pentru un post de 
vicepreşedinte, dar s-a retras pe parcursul şedinţei - pe lista candidaţilor la funcţia de 
membru al Comitetului Executiv, ceea ce l-a făcut pe Oproiescu să declare, în faţa 
sălii: "Când te rad băieţii, te rad cu totul. Vom reveni peste doi ani". Această lipsă a 
fost remediată prin majorarea numărului de membrii, cu includerea celor doi în 
Comitet, însă Oproiescu a declarat că va refuza această ofertă.  

De altfel, o bună parte din membrii cu state vechi în PSD, printre care Lucian 
Cueşdean, Florin Vlas sau Ştefan Someşan nu au primit cu încântare rezultatul 
votului, cel mai radical dintre ei fiind Vlas, care şi-a anunţat colegii că, preocupat de 
extinderea afacerii, nu va mai avea timp să se implice în viaţa partidului.  

Rezultate  

 

Din cele 154 de voturi valabil exprimate, Vasile Boloş a obţinut 102, lui 
Oproiescu revenindu-i 52. Cum pentru Consiliul Municipal s-au prezentat 81 de 
candidaţi, exact numărul de locuri ale structurii, misiunea Conferinţei a fost simplă, 
toţi cei 81 fiind validaţi.  

În cea de-a doua etapă a votului, consiliul desemnat a trebuit să aleagă 
vicepreşedinţii PSD Târgu Mureş,. Pentru cele şapte posturi de vicepreşedinte s-au 
înscris în competiţie 15 candidaţi, iar Conferinţa a decis ca, pentru respectarea 
directivelor de la centru, două dintre aceste locuri să fie rezervate femeilor. Numele 
vicepreşedinţilor au confirmat, parţial, pronosticurile noastre, patru din cei şapte - 
Dogar, Moldovan, Papuc şi Vasu - fiind reprezentanţi ai "grupului de la Parc".  

Mesaje  
 
Atât Ovidiu Natea, cât şi Pavel Todoran, au avut, în finalul conferinţei, mesaje 

pentru presă. În replică la articolul "Păpuşarul", apărut în numărul de joi al 
cotidianului Zi de Zi, preşedintele PSD Mureş, Ovidiu Natea, a negat în faţa 
participanţilor că ar fi avut vreun amestec în organizarea alegerilor la municipiu, 
catalogând ceea ce titram drept "un produs al unor minţi care se mişcă în mod 
bolnăvicios". Cu toate acestea, Todoran a recunoscut că au existat scurgeri de 
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informaţii către presă, iar membrii ai partidului au confirmat, sub rezerva 
anonimatului, implicarea lui Natea.  

Unul dintre cele mai vehemente, dar inedite discursuri din cadrul şedinţei de joi 
i-a aparţinut deputatului Liviu Timar, care după ce a criticat puterea actuală şi pe 
Traian Băsescu, a făcut o apologie a cuvântului "dor", cu aplicare în sfera politică, şi 
anume ca "dor al poporului faţă de PSD".  

În final, Vasile Boloş, noul preşedinte al PSD Târgu Mureş, după ce a 
mulţumit audienţei pentru încrederea acordată şi a vorbit despre felul în care va 
încerca să treacă experienţa acumulată în managementul universitar către 
management politic, a şocat participanţii, pomenind, la nici o oră după ce a fost ales, 
despre predarea, peste doi ani, a mandatului.  

Printre reproşurile care i se aduc, neoficial, lui Boloş, se numără acela că este o 
marionetă a grupului de interese patronat de Ovidiu Natea, că până în prezent nu s-a 
implicat în organizaţie, dar şi că, în calitate de profesor universitar, nu a reuşit să 
aducă în PSD nici măcar un student. 

Comitetul Executiv al PSD Târgu Mureş  
Preşedinte: Vasile Boloş  
Vicepreşedinţi:  Lucian Cueşdean, Dorin Dogar. Camelia Ilieş, Mihaela 

Kardos Szamcek, Octavian Moldovan, Vasile Papuc, Ovidiu Vasu  
Secretar executiv: Valentin Precup  
Trezorier: Ioan Godja  
Curriculum Vitae - Vasile Boloş Data şi locul naşterii: 16 noiembrie 1947, 

Turda, Starea civilă: căsătorit, 2 copii, Profesie: inginer mecanic Funcţie: prof. univ., 
prorector al Univ. “Petru Maior” Studii: Facultatea de Mecanică, Univ. Tehnică, Cluj 
Napoca, Şcoala militară de ofiţeri de rezervă, Doctorat în mecanică, Politică: 2003 - 
membru PSD, 2004 - consilier judeţean PSD  2005 - vicepreşedinte Consiliul 
Judeţean al PSD Mureş, 2005 - membru în Comisia de Arbitraj şi Integritate morală a 
PSD. Avere: un apartament, Târgu Mureş, casă de vacanţă, Toaca, autoturism Dacia, 
1999, autoturism Daewoo Espero, 1997, venituri, pentru 2004: 634 milioane lei.  

Declaraţii:  
 
Organizaţia va avea o cu totul altă prestaţie, seriozitatea lui Boloş şi 

componenţa echipei dau garanţia asta. Ovidiu Natea, preşedinte PSD Mureş  
Voi încerca să introduc un stil de muncă colectiv, cu responsabilităţi 

individuale foarte bine definite. Voi prezenta un bilanţ, după 90 de zile. Vasile Boloş, 
preşedinte PSD Târgu Mureş  

Când te rad băieţii, te rad cu totul. Vom reveni peste doi ani. Florin Oproiescu 
M-am retras pentru a lăsa locul altor colegi, care pot face mai mult pentru organizaţie 
decât mine. Pavel Todoran, ex-preşedinte PSD Târgu Mureş  
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PSD Tîrgu Mureş şi-a prezentat „echipa”
1
 

 
 
Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, prorectorul Universităţii „Petru Maior”, 

Vasile Boloş, a fost prezentat presei în calitate de preşedinte al PSD Tîrgu Mureş. La 
conferinţă au mai participat preşedintele PSD Mureş, Ovidiu Natea, secretarul 
executiv al PSD Mureş, Valentin Precup, senatorul de Mureş Cristian-Radu 
Georgescu şi vicepreşedintele PSD Mureş, Alexandru-Petru Frătean. În noua echipă 
municipală a social-democraţilor se regăsesc membri cu notorietate, dar şi alţii mai 
puţin cunoscuţi. Cei şapte vicepreşedinţi sunt: Lucian Cueşdean, Dorin Dogar, 
Camelai Ilies, Mihaela Kardos, Octavian Moldovan, Vasile Papuc şi Ovidiu Vasu, 
secretar executiv a fost ales Valentin Precup, iar trezorier Ioan Godja. Cei mai 
cunoscuţi membri ai comitetului executiv al PSD Tărgu Mureş sunt Emil Chindea, 
Florin Crăciun, Marcela Vasluian, dar şi doi dintre candidaţii pentru şefia organizaţiei 
municipale: Eugenia Neagoe şi Florin Oproiescu. Ovidiu Natea a declarat că 
reproşează foştilor lideri faptul că au condus filiala de la Bucureşti şi nu de la faţa 
locului, fapt care a generat disfuncţionalităţi. Întrebat din ce motiv nu s-a înscris în 
cursă, senatorul Cristian Georgescu a replicat faptul că deţine suficient de multe 
funcţii în cadrul formaţiunii.  

 
 
 

Păpuşarul Natea are marionetă la municipiu
2 

 
 

Alegerile din PSD Târgu Mureş au fost trucate. Un grup de 30 de tineri au 
împărţit fluturaşi cu componenţa viitorului Comitet executiv. Vasile Boloş apărea ca 
preşedinte, iar vicepreşedinţi urmau să fie desemnaţi: Vasile Papuc, Marius Cătană, 
Florin Crăciun, Ovidiu Vasu, Dorin Dogar şi Octavian Moldovan. Organizaţia 
municipală a încăput pe mâinile păpuşarului Natea. Boloş se bazează pe o "echipă" 
eterogenă, unită de varii interese- Curăţenia şi schimbarea invocate se pierd în faţa 
numelor pătate de pe lista vicepreşedinţilor. Gaşca de la Parc a ieşit învingătoare l 
Oproiescu acuză fraudarea alegerilor şi se retrage din Biroul Permanent 
 Cu toate că înainte de alegeri, în frunte cu preşedintele PSD Mureş, Ovidiu Natea 
(care a promis neimplicare), pesediştii s-au întrecut în a da asigurări că alegerile vor 
fi corecte, ei fiind interesaţi de spălarea partidului de anatema de corupţi, ZIARUL 
are proba că jocurile au fost din nou atent făcute în laboratoarele PSD.  Altfel nu ne 
                                                 
1 Andrada Fiscutean, ziarul 24 ore mureşene, Tg. Mureş, 5 noiembrie 2005 
 
2  Ligia Voro, Relu Tătar, Ziarul de Mureş, Tg Mureş, 7 noiembrie 2005 
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explicăm de ce înainte de alegerile municipale din PSD, delegaţii la conferinţă au 
primit fluturaşi cu numele celor care urmează să fie membrii Comitetului executiv, 
respectiv cu membrii Consiliului Municipal.  Jocurile au fost făcute, aşa cum ne-au 
confirmat surse din interior, de "echipa de la Parc", formată din Vasile Papuc, Lucian 
Savu, Dorin Dogaru, Marius Cătană, Valentin Precup, Octavian Moldovan şi Ovidiu 
Vasu. Cei şapte, coordonaţi din umbră - aşa cum au confirmat surse din interiorul 
partidului - de Ovidiu Natea, a reuşit să-l impună ca preşedinte municipal pe Vasile 
Boloş, fostul rector (actual prorector ştiinţific) al UPM. De altfel, aşa cum se vede în 
facsimil, Boloş era deja ales înainte să înceapă scrutinul.  Vicepreşedinţi, absolut 
întâmplător, urmau să fie desemnaţi: Vasile Papuc, Marius Cătană, Florin Crăciun, 
Ovidiu Vasu, Dorin Dogar, Octavian Moldovan şi Camelia Ilieş (ultima propusă 
pentru a respecta directivele de la Centru privind reprezentarea femeilor inclusiv la 
nivel de conducere). Pe această listă nu se regăsea Lucian Savu, care nu a candidat 
pentru nici o funcţie. Ba mai mult, potrivit unor surse din interior, lui Ovidiu Vasu, 
până acum apropiat al lui Pavel Todoran, i-ar fi fost promis un post de vicepreşedinte, 
cu condiţia să mobilizeze un număr important de tineri pentru a-i acorda votul lui 
Boloş. Ceea ce s-a şi întâmplat, apărând ca delegaţi persoane care nu au dat în viaţa 
lor pe la partid. Este interesant de verificat cum organizaţii de cartier cu trei membrii 
au reuşit să trimită la conferinţă 40 de delegaţi.   Revenind, să nu-l uităm pe Valentin 
Precup, care trebuia confirmat în funcţia de secretar executiv, interimar pe această 
funcţie după retragerea lui Cornel Chiorean, grav bolnav.     

Alegeri  

 

Vasile Boloş şi Florin Oproiescu au fost singurii candidaţi rămaşi în cursă 
pentru şefia celei mai importante organizaţii PSD din judeţ, după retragerea lui 
Alexandru Presecan şi a Eugeniei Neagoe. De altfel, ultimii doi nu ar fi avut nici o 
şansă în această competiţie, marcată de disputa între grupul Natea şi grupul Todoran-
Vlas-Oproiescu. 

Victoria lui Boloş, aşteptată dar neverosimilă, în condiţiile în care universitarul 
nu a fost o prezenţă activă în viaţa politică şi nici nu are un şarm ieşit din comun, pun 
sub semnul îndoielii corectitudinea alegerilor. De altfel, în afară de atacul la adresa 
lui Todoran, pe care l-a caracterizat ca slab manager politic, discursul electoral al 
fostului rector a fost caracterizat de platitudini şi carenţe în ceea ce priveşte 
cunoaşterea organizaţiei municipale. 

O altă carenţă de organizare a fost neincluderea lui Florin Oproiescu şi a lui 
Emil Chindea - care anterior îşi depusese candidatura pentru un post de 
vicepreşedinte, dar s-a retras pe parcursul şedinţei - pe lista candidaţilor la funcţia de 
membru al Comitetului Executiv, ceea ce l-a făcut pe Oproiescu să declare, în faţa 
sălii: "Când te rad băieţii, te rad cu totul. Vom reveni peste doi ani". Această lipsă a 
fost remediată prin majorarea numărului de membri, cu includerea celor doi în 
Comitet, însă Oproiescu a declarat că va refuza această ofertă. 

De altfel, o bună parte din membrii cu state vechi în PSD, printre care Lucian 
Cueşdean, Florin Vlas sau Ştefan Someşan nu au primit cu încântare rezultatul 
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votului, cel mai radical dintre ei fiind Vlas, care şi-a anunţat colegii că, preocupat de 
extinderea afacerii, nu va mai avea timp să se implice în viaţa partidului. 

Rezultate 

 
Din cele 154 de voturi valabil exprimate, Vasile Boloş a obţinut 102, lui 

Oproiescu revenindu-i 52. Cum pentru Consiliul Municipal s-au prezentat 81 de 
candidaţi, exact numărul de locuri ale structurii, misiunea Conferinţei a fost simplă, 
toţi cei 81 fiind validaţi.  

În cea de-a doua etapă a votului, consiliul desemnat a trebuit să aleagă 
vicepreşedinţii PSD Târgu Mureş. Pentru cele şapte posturi de vicepreşedinte s-au 
înscris în competiţie 15 candidaţi, iar Conferinţa a decis ca, pentru respectarea 
directivelor de la centru, două dintre aceste locuri să fie rezervate femeilor. Numele 
vicepreşedinţilor au confirmat, parţial, pronosticurile noastre, patru din cei şapte - 
Dogar, Moldovan, Papuc şi Vasu - fiind reprezentanţi ai "grupului de la Parc". Şi aici 
a fost un mic artificiu, prin lărgirea Consiliului, astfel încât vicepreşedinţii măsluitori 
să fie siguri că electorii votează conform schemei.  

Printre reproşurile care i se aduc, neoficial, lui Boloş, se numără acela că este o 
marionetă a grupului de interese patronat de Ovidiu Natea, că până în prezent nu s-a 
implicat în organizaţie, dar şi că, în calitate de profesor universitar, nu a reuşit să 
aducă în PSD nici măcar un student. 

Preşedinte: Vasile Boloş 
Vicepreşedinţi:Lucian Cueşdean, Dorin Dogar, Camelia Ilieş, Mihaela Kardos 

Szamcek, Octavian Moldovan, Vasile Papuc, Ovidiu Vasu 
Secretar executiv: Valentin Precup 
Trezorier: Ioan Godja 
Când te rad băieţii, te rad cu totul. Vom reveni peste doi ani.Florin Oproiescu 
Voi încerca să introduc un stil de muncă colectiv, cu responsabilităţi 

individuale foarte bine definite. Voi prezenta un bilanţ, după 90 de zile.Vasile Boloş, 
preşedinte PSD Târgu Mureş 

Despre Ovidiu Natea nu mai are rost să mai scriem. Dacă la vârsta sa ţine să fie 
o Bunicuţă în PSD Mureş e treaba sa. Cert e că sub domnia sa, PSD nu se va curăţa 
niciodată. Ca să nu mai vorbim de marionetele din subordine, cu discursurile lor 
demagogice şi cu o aplecare enervantă spre pâine şi circ.  

Vasile Papuc este proprietarul firmei Ind Loc Pres, societate cu obiect de 
activitate închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, a fost unul dintre 
partenerii de afaceri ai lui Lucian Savu, fostul director executiv al Direcţiei de 
Finanţe. Este cunoscut pentru relaţiile sale în justiţie. Cum Lucian Savu a căzut la 
pace cu Ovidiu Natea, opţiunea lui Papuc este clară. De asemenea, nu ne miră nici 
relaţia sa cu Valentin Precup de la Locativ, ţinând cont de afacerile pe care le pot 
lejer desfăşura împreună. Să nu uităm că Papuc a mâncat o pâine bună pe vremea 
PSD şi de la Ancona, societate în proprietatea statului, unde remuneraţia sa lunară era 
de 26 milioane lei. De asemenea, prin intermediul lui Savu, firma sa a efectuat 
expertize contabile comandate de Finanţe.  
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Valentin Precup, secretar executiv interimar în locul lui Cornel Chiorean, care 
s-a retras din funcţie pe motiv de boală, este omul lui Mircea Fărcăşan la Locativ, om 
pe care l-a scos din multe belele juridice. Fărcăşan are o relaţie de afaceri profitabilă 
cu Florea, astfel încât începem să ne dumirim a cui interese le reprezintă Precup în 
PSD.  

Marius Cătană, fost măsluitor de licitaţii la Direcţia pentru Protecţia Copilului, 
activează în PSD doar ca simplu membru, conştient că e mai bine să rămâi sub o 
umbrelă politică. Dar a rămas în umbră ca membru social-democrat şi dintr-un alt 
motiv, calitatea sa de lider sindical la direcţie, incompatibilă cu o funcţie de 
conducere politică. Cătană este diriguitorul unor licitaţii pentru care alte persoane ar 
fi fost acum la pârnaie, încheind contracte pentru furnizarea de produse, inclusiv 
alimente de bază, la preţuri supraevaluate, mult mai mari decât pe piaţa liberă. Cum a 
scăpat de răspunderea penală şi/sau civilă, ar trebui să ne răspundă controlorii 
financiari de la Camera de Conturi Mureş şi alte cohorte de specialişti într-ale 
contabilităţii. Prin intermediul său, ţinând cont şi de prietenia sa cu Marius Paşcan, 
purtătorul de cuvânt al Primăriei Târgu Mureş, respectiv cu peremistul - pedistul 
Claudiu Maior, Florea mai are un om în PSD şi acces la cercurile de interese care 
guvernează acest partid. 

Lucian Savu, fost director executiv al DGFP Mureş, acuzat în repetate rânduri 
că a pretins mită, lucru care nu a putut fi dovedit. Şi acum este considerat autorul 
moral al arestărilor celor şase finanţişti, el fiind de fapt cel vizat pentru a fi închis. A 
avut o prestaţie extrem de controversată ca şef al Finanţelor, jucând rolul unei victime 
a lui Natea (cu care pare că se înţelege foarte bine), a atacurilor liberalilor. Ce a uitat 
să ne spună este că expertizele contabile ale Finanţelor au fost încredinţate oamenilor 
PSD sau aşa zisele privatizări prin intermediul DGFP au ajuns tot la membri PSD 
(IAS Sâncrai este doar un exemplu - Prescon cumpărând fermele, unde, coincidenţă, 
Natea este director).  

Dorin Dogar, directorul Apicola, doar un alt politruc în devenire.  
Ovidiu Vasu, jurist, este un politician în devenire, dar cu certe veleităţi de 

sforar. A jucat cu Todoran, a trecut la Timar, semn că este interesat mai mult de a 
urca pe scara politică decât de chestiuni morale.  

Octavian Moldovan este cunoscut ca reprezentantul URSUS. Se pare că pe 
lângă negoţul cu bere, se pricepe foarte bine şi la trocul de funcţii. 
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Conferinţa PSD: Boloş preşedinte, Cătană dezertează1
 

 

 

Bătălia pentru funcţia de preşedinte s-a dus în doi, iar finalul a fost previzibil 
 
Filiala Tîrgu Mureş a P.S.D. a avut, joia trecută, Conferinţa Municipală, care a 

avut trei puncte pe ordinea de zi. După prezentarea, foarte sumară, a raportului de 
activitate, s-a trecut la cel mai important punct de pe ordinea de zi, respectiv alegerea 
organelor de conducere. Deşi erau aşteptate şi candidaturile unor nume grele, precum 
Florin Vlas, Cristian Georgescu, Pavel Todoran sau Lucian Savu, până la urmă, 
susţinere mare au avut Florin Oproiescu şi Vasile Boloş, primul consilier local, iar cel 
de-al doilea consilier judeţean. Ba mai mult, înaintea începerii procesului de votare, 
Emil Chindea şi-a retras candidatura de la funcţia de vicepreşedinte „pentru a lăsa loc 
şi tinerilor şi femeilor”. În acelaşi ton şi-a motivat şi Florin Vlas lipsa unei 
candidaturi, foarte aşteptate, de altfel. Ba mai mult, Vlas nu s-a înscris nici măcar 
pentru o funcţie în Comitetul Executiv, cum a făcut Chindea.  

Tot înainte de vot a venit şi propunerea organizaţiei de femei, pentru ca două 
din cele şapte funcţii de vicepreşedinţi să fie rezervate femeilor, propunere ce a fost 
acceptată.  Astfel, Mihaeila Kordos şi Camelia Ilies au obţinut aceste funcţii. 
Celelalte funcţii au fost câştigate de Lucian Cueşdean, Dorin Dogar, Octavian 
Moldovan, Vasile Papuc şi Ovidiu Vasu. 

Punctele picante 
Principala atracţie a fost lupta pentru funcţia de preşedinte, purtată după ce 

candidaţii şi-au prezentat autobiografiile şi planurile de management pentru următorii 
doi ani de mandat.. Discursul lui Boloş a fost unul academic, bine pus la punct şi 
destul de sec, fără să ocolească însă principalele probleme ale organizaţiei, în timp ce 
Oproiescu a mizat mai mult pe factorul sentimental. În urma votului, câştig de cauză 
a avut Vasile Boloş, care a strâns 102 voturi, în timp ce Oproiescu a reuşit să strângă 
doar 52. După terminarea alegerilor, a venit şi punctul cel mai picant al conferinţei. 
Nemulţumit de faptul că nu a reuşit să strângă destule voturi pentru a ocupa un post 
de vicepreşedinte, Marius Cătană a solicitat să vadă buletinele de vot; surpriză însă, 
buletinele de vot nu mai erau. Nimeni nu ştie unde au dispărut. „Nu am depus 
contestaţie, însă am solicitat verbal să văd buletinele de vot... Împotriva curentului nu 
mă pot opune. Săptămâna viitoare mă voi retrage din funcţiile de conducere”. Legat 
de o eventuală demisie a sa din partid, Cătană a spus că încă se gândeşte. O decizie 
finală o va lua după ce va avea o discuţie cu noul preşedinte. 

 

                                                 
1 Cătălin Hegheş, ziarul Punctul, Tg Mureş, 7-13 noiembrie 2005 
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                          Şedinţa de alegeri, 3 noiembrie 
2005 (Foto : Ziarul  Punctul) 
 
 
 

(Ziarul Punctul, 7-13 noiembrie 2005)          
 
 

 
 

Conferinţa de presă PSD Mureş, 4 noiembrie 2005, (Foto: Ziarul Punctul) 
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O nouă echipă la şefia PSD Târgu-Mureş1 
 

 

La finele săptămânii trecute, social-democraţii târgumureşeni s-au întrunit 
pentru a-şi alege noile structuri de conducere ale filialei din care fac parte, acţiunea 
înscriindu-se în politica la nivel naţional a PSD de înnoire a tuturor echipelor aflate 
"în fruntea bucatelor". Cei prezenţi la întrunire au decis, prin vot, ca, pentru următorii 
doi ani, să le fie preşedinte prof. Vasile Grigore Boloş, secondat de şapte 
vicepreşedinţi: Lucian Cueşdean, Dorin Dogar, Camelia Ilieş, Mihaela Kardos, 
Octavian Moldovan, Vasile Papuc si Ovidiu Vasu. Secretar executiv al PSD Târgu-
Mureş a fost desemnat Valentin Precup, iar trezorier Ioan Godja. De reţinut ca 
actualul preşedinte al organizaţiei a candidat împotriva consilierului local Florin 
Oproiescu, care, însa, nu a reuşit să convingă asistenţa prin programul său de 
revitalizare a celei mai importante structuri de partid a PSD Mureş.  

Prof. Vasile Grigore Boloş s-a născut, în 1947, la Turda (jud. Cluj), este 
căsătorit, are doi copii, iar din punct de vedere al pregătirii profesionale trebuie 
amintite mai multe şcoli şi cursuri urmate de acesta: Facultatea de mecanică - 
specialitatea Tehnologia construcţiei de maşini - Institutul Politehnic Cluj-Napoca 
(1965-1970), Şcoala militară de ofiţeri de rezervă (1970-1971), cursul postuniversitar 
"Tribologie - fiabilitate" la acelaşi institut clujean (1979-1980), loc unde a şi obţinut 
gradul de doctor cu lucrarea "Cercetări privind cinematica şi tehnologia de realizare a 
angrenajelor melcate spiroide" (1981-1985). Au urmat studii de pregătire şi 
documentare în Franţa, Spania, Italia, Regatul Unit, Germania, Ungaria, Belgia, 
Olanda, S.U.A. Actualmente, prof. Vasile Grigore Boloş este prorector ştiinţific al 
Universităţii "Petru Maior" din Târgu-Mureş.  

La o zi de la desemnarea sa ca preşedinte al PSD Târgu-Mureş, Vasile Boloş 
şi-a prezentat, într-o conferinţă de presă, succint, planurile sale şi ale echipei cu care 
va colabora, menite a scoate organizaţia municipală din conul de umbra în care 
intrase în ultimii doi-trei ani. Printre măsurile preconizate se numără şi aceea a 
apropierii de oameni, dar şi de proprii membri de partid, prin diverse acţiuni socio-
economico-culturale, dar şi printr-o prezenţă mult mai accentuată în mass-media. 
Despre vechea conducere a PSD Târgu-Mureş, preşedintele PSD Mureş, ing. Ovidiu 
Natea, a declarat că nu are prea multe lucruri a-i reproşa, poate doar faptul că 
preşedintele, nimeni altul decât deputatul Pavel Todoran, a încercat să conducă o 
structură locală… de la Bucureşti, lipsind prea mult din teritoriu, idee care s-a 
dovedit, finalmente, una păguboasă, "pentru că, spre exemplu, cei care îşi doreau să 
se înscrie în partid, nu puţini, vă asigur, veneau mai degrabă la PSD Mureş, în loc să 
meargă la organizaţia municipală". 

                                                 
1 Dan Trifu, ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 8 noiembrie 2005  
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ORGANIZAŢIA MUNICIPALĂ TARGU MUREŞ A PSD 

NOIEMBRIE 2005 

 
 

ORGANIZAŢIILE TERITORIALE  

 
   

Organizaţia Nume şi prenume Zona 
 
1 PAPUC Vasile Centru 
2 CERNEA Ioan Piaţa Gării 
3 DĂNESCU Costel Cartierul 1848 
4 GOLU Ioan Bulevardul 1918 
5 DAN Lizica Cartierul 1848 
6 GABOR Marius Libertăţii 
7 MOLDOVAN Octavian Gh. Doja-Mureşeni 
8 NAICU Florin Aleea Carpaţi 
9 DOGAR Dorin Unirii 
10 PURICE Dorel 22 decembrie -Cornişa 
11 CĂLUGĂRU Călin 22 decembrie -Cornişa 
12 CHINDEA Emil Bulevardul 1918-Tudor 
13 GLIGA Valentin Pandurilor 
14 CIREZARU Romeo Tudor 
15 NEGREANU Daniel Tudor 3 
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Alegeri în TSD Tîrgu Mureş1 
 

 
Tineretul Social Democrat îşi alege structurile de conducere, Filiala municipală 

a Tineretului Social Democrat şi-a ales, duminică seara., structura de conducere. 
Astfel, pentru cea mai înaltă poziţie în cadrul filialei târgumureşene a Tineretului 
Social Democrat a fost reales, pentru un mandat de doi ani, Florin Crăciun. Acesta, 
potrivit CV-ului aflat pe pagina web a TSD Mureş, are 29 de ani, iar în 2001 a 
absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice. În cadrul  lucrărilor desfăşurate duminică 
seara, în Sala Mică a Palatului Culturii din Tîrgu Mureş, au fost aleşi cinci 
vicepreşedinţi: Marius Cerghizan, Ioan Raţiu, Paul Răduţ, Răzvan Albu şi Daniel 
Ştefan. Secretar executiv a fost aleasă Florentina Pop. În structura de conducere se 
regăsesc şi cei 18 membri ai Biroului Municipal Tîrgu Mureş: Laurenţiu Cotor, 
Sandu Coldea, Ştefan Dunca, Ramona Duşa, Olimpiu Duca, Alin Feher, Liviu Ghira, 
Steliana Gliga, Ioan Godja, Claudiu Naghi, Daniel Negreanu, Aurelian Păcurar, 
Vistoraş Puşcaş, Ioan Dacian Săcărea, Alexandra Savu, Ioan Şandru, Carmen 
Someşan şi Corina Vlas. Potrivit preşedintelui Tineretului Social Mureş, Dragoş 
Codrin Popa, până la finele acestui an, vor avea loc alegeri şi în structura judeţeană a 
TSD.  

 
 
 

Comunicat de presă2 
 

 
În săptămâna 21-27 noiembrie a.c. organizaţia municipală a PSD organizează o 

acţiune care urmăreşte susţinerea proiectului legislativ iniţiat de un grup de 
parlamentari ai partidului nostru privind introducerea votului uninominal. 

Pentru strângerea de semnături din partea cetăţenilor interesaţi de această 
măsură se vor organiza puncte speciale în mai multe zone ale municipiului după cum 
urmează.: 

Piaţa Trandafirilor –Zona Pomului de iarnă: 
de Luni până Duminică ora 11-16 

Bulevardul 1 decembrie 1918 –Zona Complex Fortuna : 
de Luni până Duminică ora 11-16 

Bulevardul 1848 –Zona Cinema Unirea: 

                                                 
1 Mihai Naşca, ziarul 24 ore mureşene, Tg. Mureş, 5 noiembrie 2005 
2 15 noiembrie 2005 
 



MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 
 

 95

Marţi şi Sâmbătă ora 11-16 
Cartierul UNIRII- Zona Bisericii ortodoxe :  

Miercuri şi Vineri  ora 11-16 
Cartierul Cornişa -Zona Spitalul judeţean: 

Duminică ora 11-16 
Pentru sensibilizarea cetăţenilor se  va proceda de asemenea la distribuirea de 

materiale care vin să argumenteze necesitatea şi utilitatea acestei schimbări 
legislative majore. 
 

Preşedinte                                                         Secretar 
       Vasile Boloş                                                  Valentin Precup 

 

 

 

 

La Târgu-Mureş, semnături pentru votul uninominal 
1
 

 
 
Simpatizanţii şi susţinătorii târgumureşeni ai ideii votului uninominal, proiect 

legislativ iniţiat de un grup de aleşi ai PSD, pot să semneze pentru această măsură 
care ar putea schimba radical scena şi viaţa politice din ţara noastră în mai multe 
puncte din Oraşul Florilor, toate amenajate de membri ai PSD Târgu-Mureş. Astfel, 
în perioada 21-27 noiembrie, vor fi instalate corturi corespunzătoare în Piaţa 
Trandafirilor –zona Pomului de iarnă (de luni până duminică, între orele 11-16), 
Bulevardul 1 Decembrie 1918 – zona Complexului „Fortuna” (de luni până duminică, 
între orele 11-16), Bulevardul 1848 – zona Cinema „Unirea” (marţi şi sâmbătă, între 
orele 11-16), Cartierul Unirii – zona bisericii ortodoxe (miercuri şi vineri, între orele 
11-16), Cartierul Cornişa – zona spitalului judeţean (joi şi duminică, între orele 11-
16).  

Pentru sensibilizarea cetăţenilor, se va proceda, de asemenea, la distribuirea de 
materiale care vin să argumenteze necesitatea şi utilitatea aceste schimbări majore.  

 

                                                 
1 Dan Trifu, ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 22 noiembrie 2005 
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Acţiunea de strângere de semnături pentru votul uninominal, noiembrie 2005 

       
 

Fluturaşi distribuiţi cu prilejul acţiunii „Votul uninominal” 

 



MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 
 

 97

Mesaj de Ziua Naţională 2005
1
 

 

Cu prilejul Zilei Naţionale a României, zi cu profunde semnificaţii istorice în 
viaţa naţiunii române, în numele Organizaţiei municipale a Partidului Social 
Democrat adresez membrilor şi simpatizanţilor partidului nostru, tuturor locuitorilor 
municipiului Tîrgu Mureş, cele mai bune urări de sănătate şi prosperitate! 

Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş, 
Preşedintele Organizaţiei municipale PSD Târgu Mureş 
 
 

  
 

    
 

Participarea la Ziua Naţională a României, 1 decembrie 2005 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 30 noiembrie 2005 
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Strategia 

consolidării instituţionale a Organizaţiei municipale a  

Partidului Social Democrat – Târgu Mureş 1 
Proiect 

 

 

 
În perioada parcursă de la alegerile generale, Organizaţia municipală PSD a 

cunoscut o serie de evenimente generate de trecerea partidului în opoziţie precum şi 
de schimbările  produse la vârful ierarhiei de partid. În acelaşi timp, politica de 
reformă şi modernizare a partidului, ca opţiune fermă adoptată de Congresul PSD, a 
generat noi probleme ce se cer rezolvate inclusiv la nivel local. 

Trecerea în opoziţie a generat o anumită stare defensivă cu efecte la nivelul 
structurii de bază dar şi la nivelul conducerii organizaţiei de partid. În acest context 
apreciem că organizaţia a slăbit din punct de vedere instituţional şi organizatoric, 
nemaifiind un competitor activ în lupta politică. 

Trebuie să depăşim starea de şoc şi apatie indusă de trecerea partidului în 
opoziţie. Pentru aceasta este nevoie de eforturi deosebite pentru consolidarea 
organizaţională, pentru activarea tuturor structurilor şi membrilor de partid. 

Finalitatea tuturor demersurilor necesare trebuie să se regăsească în 
transformarea organizaţiei municipale a PSD într-un competitor politic puternic şi 
atractiv în cadrul comunităţii locale. 

În aceste sens ne propunem următoarele obiective: 
 
I. Consolidarea instituţională a organizaţiei: 

 
1. Structurarea optimă a organizaţiei municipale prin reorganizarea 

departamentelor şi redistribuirea responsabilităţilor, în aşa fel încât să se acopere 
planurile cele mai importante ale acţiunii politice:   

Departamentele constituie nucleele principale ale acţiunii politice; 
Activitatea departamentelor se desfăşoară pe baza principiului şi practicii 

muncii în echipă; 
Fiecare departament îşi elaborează proiecte de acţiune în domeniul său de 

activitate, acţionând coerent şi permanent pentru finalizarea eficientă a obiectivelor 
stabilite; 

Departamentele îşi asumă deplina iniţiativă şi responsabilitate în domeniul lor 
de competenţă; 

                                                 
1  8 decembrie 2005 
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Fiecare departament va trebui să-şi profesionalizeze propria activitate, inclusiv 
prin antrenarea unor specialişti din domeniu, chiar dacă nu sunt membri ai 
organizaţiei; 

Constituirea grupurilor de lucru în cadrul departamentelor, care să funcţioneze 
pe bază de proiecte tematice şi obiective specifice, cu profesionalism şi expertiză. 

 
2. Alocarea de responsabilităţi militanţilor membrilor şi simpatizanţilor 

partidului: 
2.1. Membrii de partid cu funcţii de conducere în organizaţie, pe baza opţiunii, 

expertizei şi necesităţilor organizaţiei îşi vor asuma responsabilităţi concrete într-un 
anumit domeniu al activităţii organizaţiei; 

2.2. Conducerea organizaţiei va lua măsuri pentru integrarea în cadrul 
grupurilor de lucru şi al departamentelor a unui număr cât mai mare de membri de 
partid, ţinând seama de preocupările şi competenţa acestora într-un domeniu sau 
altul; 

2.3. Structurarea şi activarea organizaţiei la nivele de bază (cartiere), acolo 
unde membrii de partid sunt în relaţie nemijlocită şi cotidiană cu cetăţenii şi 
comunitatea; 

2.4. Structurarea acţiunii politice pe grupe socio-profesionale pentru a conferi 
consistenţă şi eficienţă activităţilor organizate (educaţie, sănătate, economie, etc.); 

 
3. Planificarea utilizării şi dezvoltării resurselor umane în organizaţie: 
3.1.  Analiza cantitativă şi structurală a membrilor de partid (pe structuri socio-

demografice); 
3.2. Identificarea durabilă a resurselor umane cu partidul (ataşament, loialitate, 

activism, etc.); 
3.3.  Creşterea calitativă şi a ponderii în resursele umane a tinerilor şi femeilor; 
3.4.  Promovarea pe baza competenţei şi a recunoaşterii valorii personale; 
3.5.  Planificarea carierelor politice, mai ales a tinerilor; 
3.6.  Cultivarea moralităţii, solidarităţii şi loialităţii politice; 
3.7.  Asigurarea unei competiţii loiale şi transparente; 
3.8.  Continua perfecţionare a resursei umane, formarea culturii politice şi a 

ataşamentului faţă de valorile social-democratice moderne. 
 
4. Asigurarea logistică a activităţii organizaţiei: 
4.1. Gestionarea eficientă a colectării cotizaţiei de partid; 
4.2. Identificarea unor surse de fonduri şi colectarea corespunzătoare a 

acestora; 
4.3. Identificarea unor resurse şi mijloace materiale la care organizaţia să aibă 

acces pentru susţinerea unor acţiuni şi manifestări; 
4.4. Asigurarea dotării cu tehnici moderne de informare şi comunicare. 
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II. Promovarea managementului organizaţional prin obiective şi proiecte: 

 

1. Formularea obiectivelor organizaţiei: 
Identificarea obiectivelor permanente, prioritare şi urgente prin consultarea 

unui număr semnificativ de membri şi simpatizanţi; 
Ierarhizarea obiectivelor ca priorităţi şi întâietăţi; 
Asumarea de către membrii organizaţiei a obiectivelor în raport cu competenţa 

şi capacitatea de expertiză; 
Monitorizarea modului de finalizare a obiectivelor;  
Analiza periodică, pe baza monitorizării, a dinamicii acţiunii politice. 

 
2. Elaborarea şi promovarea unor proiecte de acţiuni politice în raport cu 

anumite obiective fundamentale 
Conceperea şi transpunerea în acţiuni a unor proiecte centrate pe obiectivele 

fundamentale, cu efecte durabile în consolidarea şi dezvoltarea organizaţiei; 
Formarea de echipe capabile să proiecteze şi să gestioneze resursele umane şi 

materiale alocate obiectivării strategiilor; 
Evaluarea modului de derulare a proiectelor elaborate şi asumate de echipe; 
Evaluarea calitativă a rezultatelor produse de implementarea proiectelor. 

 
III. Elaborarea codului responsabilităţii politice 

 
1. Definirea principiilor şi valorilor codului responsabilităţii politice 
Codul responsabilităţii politice ca echivalent al responsabilităţii morale şi al 

eticii în domeniul politic; 
Responsabilitatea ca element central al eticii politice; 
Asumarea (autoasumarea) obligaţiei politice exprimată în satisfacerea 

aşteptărilor cetăţenilor în prevalarea interesului politic; 
Autoasumarea responsabilităţii politice prin participare constantă şi eficientă în 

viaţa organizaţiei. 
 

2. Responsabilitatea politică în viaţa organizaţiei 
Acceptarea principiului responsabilităţii politice ca valoare şi normă de gândire 

şi conduită în viaţa personală şi în relaţiile cu membrii organizaţiei şi cu cetăţenii; 
Respectul pentru valorile social-democraţiei şi loialitatea faţă de filosofia şi 

principiile promovate de PSD; 
Însuşirea şi punerea în practică a doctrinei politice a partidului şi acţiunea 

pentru diseminarea valorilor social-democraţiei; 
Respectul profund şi sincer pentru cetăţeni prin formularea unor promisiuni 

raţionale şi sincere, precum şi strădania de a onora aceste promisiuni. 
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3. Loialitatea faţă de organizaţie 
Identificarea cu viaţa de organizaţie prin participare consecventă la acţiuni şi 

manifestări; 
Susţinerea şi promovarea imaginii organizaţiei; 
Devotamentul faţă de organizaţie şi dedicarea contribuţiei personale dezvoltării 

şi manifestării acesteia; 
Motivarea şi mândria pentru apartenenţa la organizaţie. 

 
IV. Promovarea spiritului de echipă 

 
4.1. Conducerea va coopera permanent cu fiecare dintre membrii partidului 

care au responsabilităţi politice; 
4.2. Fiecare membru al conducerii va depune eforturi pentru a se manifesta ca 

parte activă a unei echipe ce decide şi acţionează în comun; 
4.3. Respectul pentru fiecare membru al echipei de conducere şi susţinerea 

efortului tuturor pentru întărirea organizaţiei; 
4.4. Autoevaluarea periodică în echipă a performanţelor activităţii de 

conducere. 
 

V. Comunicarea şi schimbul de informaţii 
 
5.1. Elaborarea şi aplicarea unui circuit informaţional între conducerea 

organizaţiei şi membrii de partid; 
5.2. Asigurarea continuităţii comunicării cu membrii de partid, cu alte 

instituţii, organizaţii şi societatea civilă; 
5.3. Constituirea unui punct de informare şi documentare; 
5.4. Stabilirea formelor, procedurilor şi mijloacelor de comunicare; 
5.5. Actualizarea bazei de date şi evidenţei membrilor. 
 
VI. Recrutarea de simpatizanţi şi membrii 

 
6.1 Constituirea unor echipe pentru acţiunile de recrutare de simpatizanţi şi 

membrii de partid; 
6.2. Promovarea unor modalităţi eficiente de convingere şi motivare pentru 

recrutare de noi membrii, mai cu seamă din rândul tineretului şi femeilor; 
6.3. Organizarea periodică a unor întâlniri cu grupuri de simpatizanţi sau 

persoane care manifestă interes pentru a deveni membrii ai partidului; 
6.4. Proiectarea unor structuri capabile să întreţină comunicarea cu 

simpatizanţii ce pot deveni membri de partid. 
 

VII Producerea de evenimente în viaţa publică 
 

7.1.  Stabilirea unei agende de evenimente pe care să le genereze organizaţia şi 
mediatizarea acestora; 
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7.2. Exprimarea periodică a unei poziţii politice clare şi active faţă de 
comportamentul puterii locale, a modului în care îşi îndeplineşte obiectivele asumate; 

7.3. Utilizarea conferinţelor de presă ca sursă de poziţionare politică şi ca 
ocazie de pătrundere în spaţiul politic; 

7.4. Stabilirea unor relaţii stabile şi permanente cu mass-media locală pentru a 
promova imaginea organizaţiei. 

 
VIII. Asimilarea culturii politice şi socializare politică 

 
8.1. Constituirea cadrului organizatoric pentru cunoaşterea şi însuşirea de către 

membrii de partid şi simpatizanţi a valorilor social-democraţiei: libertatea, justiţia 
socială, dreptatea, solidaritatea şi responsabilitatea; 

8.2. Organizarea şi susţinerea cursului „Iniţiere în ştiinţele politicii”, cu 
desfăşurare / finalizare anuală, la care să participe membrii şi simpatizanţii dornici să-
şi formeze bazele unei culturi politice moderne; 

8.3. Organizarea unor simpozioane, dezbateri, colocvii pe diverse forme, 
conform unei agende anuale adoptate de conducerea colectivă a organizaţiei; 

8.4. Organizarea anuală de către Organizaţia municipală a unui simpozion sub 
genericul „VALORILE SOCIAL-DEMOCRAŢIEI. ŞANSĂ ŞI SPERANŢĂ 
PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ”. 

 
IX. Relaţiile cu societatea civilă 

 
9.1. Promovarea unor relaţii active cu cetăţenii pentru a cunoaşte aspiraţiile, 

problemele şi cerinţele acestora mai cu seamă prin intermediul consilierilor locali; 
9.2. Identificarea şi promovarea unor forme mai active de comunicare şi 

participare, inclusiv controlul civic, cetăţenesc asupra funcţionării instituţiilor locale; 
9.3. O strânsă legătură cu organizaţiile societăţii civile (fundaţii, asociaţii, 

societăţi), care au un mesaj social apropiat doctrinei social-democrate; 
9.4. Susţinerea cu mijloace specifice a dezvoltării vieţii comunitare, a formelor 

democratice asociative în care cetăţenii să dezbată şi să hotărască asupra problemelor 
de interes public; 

9.5. Angajare civică şi politică pentru afirmarea solidarităţii umane şi sociale 
ca valoare fundamentală a social-democraţiei, mai cu seamă în situaţia critică în care 
se găsesc multe persoane, familii şi comunităţi. 

 
X. Recrutarea, formarea şi promovarea 

 
10.1  Selectarea unei rezerve de lideri politici, mai ales din rândul tineretului, 

care au potenţial de afirmare şi motivaţie pentru competiţia politică; 
10.2. Instituirea unor relaţii specifice cu potenţialii competitori pentru 

dobândirea de funcţii politice; 
10.3. Preocuparea de formare şi manifestare a acestora printr-un proces 

continuu de personalizare, inclusiv prin lansarea lor în spaţiul public; 
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10.4. Susţinerea liderilor potenţiali pentru a urma cursuri speciale de formare; 
10.5. Evaluarea periodică a abilităţilor şi capabilităţilor viitorilor lideri ai 

organizaţiei. 
 

Târgu Mureş, 8 decembrie 2005 
 
 
 
 

      
 

Aspecte din şedinţa Comitetului executiv municipal Tg. Mureş al PSD 
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Eroii-martiri ai Revoluţiei Române,  

comemoraţi la Târgu-Mureş1 
 
 
Comemorarea eroilor-martiri, ieri, 21 Decembrie, a fost una dintre cele mai 

frumoase organizate la Târgu-Mureş, de la victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. Participarea largă - urmaşi ai eroilor-martiri, revoluţionari, 
oficialităţi administrative, politicieni, mulţi târgumureşeni -, fulgii de nea care s-au 
aşternut peste Troiţa din Piaţa Victoriei amintind apropierea sărbătorilor de iarnă, 
cărora eroii Revoluţiei le-au redat libertatea deplină, Garda de Onoare prezentând 
demn onorul eroilor, la cea de-a 16-a comemorare, toate acestea au dat evenimentului 
aura manifestărilor solemne. După intonarea Imnului Naţional de către fanfara 
militară, slujba de pomenire a eroilor Revoluţiei a fost oficiată de părintele protopop 
Gheorghe Şincan şi un sobor de preoţi de diferite culte, un pios omagiu fiind adus 
mureşenilor, români şi maghiari, sacrificaţi în acel decembrie însângerat. De această 
dată alocuţiunile oficialităţilor au lipsit, primarul oraşului martir, Dorin Florea, şi alţi 
reprezentanţi ai administraţiei lăsând cuvântul revoluţionarilor. Coroane de flori au 
fost depuse în număr covârşitor, tonul fiind dat de Mişcarea revoluţionară mureşeană 
care de astă dată a reunit toate asociaţiile locale de revoluţionari. Au aşezat în 
continuare coroane de flori, la Troiţa Revoluţiei, reprezentanţii Instituţiei Prefectului, 
Consiliului Judeţean, ai Primăriei, Garnizoanei Târgu-Mureş, ai MAI, Asociaţiei 
Veteranilor de Război Mureş, Asociaţiei "Cultul Eroilor" Mureş şi formaţiunile 
politice PC Mureş, PSD Târgu-Mureş si PRM Mureş.  

Defilarea Gărzii de Onoare sub Drapelul Naţional a marcat la fel de emoţionant 
manifestările, urmate de cuvântarea reprezentantului revoluţionarilor, Sorin 
Moldovan, referindu-se la însemnătatea istorică a Revoluţiei din Decembrie 1989. 
Acelaşi Sorin Moldovan, unul dintre cei mai sufletişti revoluţionari, a adus lângă 
Troiţă şi un brad de Crăciun, împodobit în culorile naţionale, şi a convins asistenţa să 
ofere un colind eroilor căzuţi în tragicele evenimente din timpul Revoluţiei.  

Şi pentru ca ziua de ieri, pe lângă tristeţea comemorării, a însemnat şi ziua cea 
mai importantă din viaţa revoluţionarilor - prima zi de libertate - ei, revoluţionarii, au 
fost invitaţi de edilul Dorin Florea la o întalnire cu… "Moş" Primărie, care le-a oferit 
surprize plăcute.  
 
 

                                                 
1 Lia Străuţ, ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 22 decembrie 2005 
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Mesaj de sărbători
1
 

 
 

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului şi ale Anului Nou 2006, adresăm 
tuturor locuitorilor municipiului Târgu Mureş  tradiţionalele urări :Sărbători fericite şi 
La mulţi ani! 

 
 

Organizaţia municipală Tg. Mureş a PSD  
 
 
 
 

 

 

 
Felicitarea transmisă prin poştă membrilor PSD, decembrie 2005 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber 23 decembrie 2005, ziarul 24 ore mureşene, 23 decembrie 
2005, ziarul Zi de zi 24 decmbrie 2005, ziarul Punctul. 23-29 decembrie 2005.  
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Copiilor din aşezăminte
1
 

 

 

Joi 22 decembrie prof. univ. dr. ing Vasile Boloş, preşedintele Organizaţiei 
municipale Tg Mureş a PSD împreună cu o  delegaţie din conducerea organizaţiei, a 
oferit copiilor aflaţi în cele două aşezăminte din Sâncrai, patronate de Asociaţia 
Filantropia Ortodoxă, pungi cu daruri cu prilejul Sărbătorilor de Crăciun. Copiii au 
mulţumit pentru cele primite şi au interpretat colinde tradiţionale. 

 
 
 

    
 

   
 

Vizita delegaţiei PSD Tg. Mureş la aşezămintele din Sâncrai, 
20 decembrie 2005 

                                                 
1  Ziarul Cuvântul liber, Tg Mureş, 30 decembrie 2005 
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ORGANIZAŢIA MUNICIPALĂ PSD TÂRGU MUREŞ 

 

 

PREŞEDINTE       Vasile BOLOŞ 

 

VICEPREŞEDINŢI 

1. VICEPREŞEDINTE: Probleme organizatorice –Vasile PAPUC 

2. VICEPREŞEDINTE: Probleme economice –Lucian CUEŞDEAN 

3. VICEPREŞEDINTE: Probleme sociale-Octavian MOLDOVAN 

4. VICEPREŞEDINTE: Probleme - Educaţie, Învăţământ, Cultură, Culte -Camelia 

ILIEŞ 

5. VICEPREŞEDINTE: Probleme privind activitatea tinerilor - Ovidiu VASU 

6. VICEPREŞEDINTE: Probleme privind activitatea femeilor - Mihaela KARDOS 

7. VICEPREŞEDINTE: Probleme  privind relaţiile cu societatea civilă şi partenerii 

sociali - Dorin DOGAR 

 

SECRETAR EXECUTIV   Valentin PRECUP 

 

TREZORIER Ioan GODJA 

 

STRUCTURA SECRETARIATULUI EXECUTIV 

1. Secretar executiv cu probleme organizatorice şi resurse umane Emil CHINDEA 

2. Secretar executiv cu probleme de logistică şi evenimente Emil GROZA  

3. Secretar executiv cu probleme de marketing şi strategii politice  Ion 

DUNĂREANU 

4. Secretar executiv cu probleme de analiză politică şi imagine Florin CRACIUN 

5. Secretar executiv cu probleme de tineret şi egalitatea şanselor:Corina VLAS 
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6. Secretar executiv cu probleme de integrare europeană: Angela ISĂROIU 

7. Secretar executiv pentru programe de pregătire şi formare politică Dorel 

PURICE 

8. Secretar executiv pentru relaţia cu societatea civilă Daniel NEGREANU  

9. Secretar executiv pentru relaţia cu partenerii sociali Florin OPROIESCU 

 

 

STRUCTURA DEPARTAMENTELOR  

 

 
Departamentul de strategii politice Sorin PĂTRU 

Departamentul de analiză economică Ştefan DANIEL (Dan LIZICA) 

Departamentul de integrare europeană şi implementarea programelor europene: 

Doina ŢINTOŞAN 

Departamentul de resurse umane:Alexandru PRESECAN 

Departamentul de educaţie, tineret şi sport Iftimia AVRAM  

Departamentul de muncă şi protecţie socială Eugenia NEAGOIE (Sebastian OLAR) 

Departamentul de sănătate:Marcela VASLUIAN (L NEAGOS) 

Departamentul de administraţie, afaceri interne şi justiţie:Radu LECHINŢAN 

(Stelian STOICA) 

Departamentul de dezvoltare comunitară:Daniel SALCUDEAN(Ionuţ ŞANDRU) 

Departamentul de protecţia mediului Calin TOCACIU 

Departamentul culturii şi cultelor Cornelia CIUBUCĂ( Viorica HERDEAN. Călin 

CĂLUGĂRU)
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Scrisoarea de demisie din cadrul Comisiei de Naţionale de Arbitraj  

şi Integritate Morală 
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ORGANIZAŢIA DE FEMEI A PSD TÂRGU MUREŞ-2006 

 
1. Kardos Mihaela-preşedinte 
2. Ilieş Camelia-vicepreşedinte 
3. Fărcaş Maria Livia-vicepreşedinte 
4. Măgheruşan Maria-vicepreşedinte 
5.  Popa Iuliana -secretar 
6 Ciubucă Cornelia-birou 
7 Dan Lizica-birou 
8 Fanfareţ Aurelia-birou 
9 Herdean Viorica-birou 
10 Iacob Emilia-birou 
11 Losonţi Terezia-birou 
12 Neagoe Eugenia-birou 
13 Novai Angelica-birou 
14 Avram Iftimia-consiliu 
15 Brânzaniuc Klara-consiliu 
16 Burghelea Maria-consiliu 
17 Chiorean Mărioara-consiliu 
18 Chiorean Valeria-consiliu 
19 Covrig Mariana-consiliu 

 
20 Dănescu Tatiana-consiliu 
21 Dicui Delia-consiliu 
22 Dunăreanu Floarea-consiliu 
23 Gînţa Florica-consiliu 
24 Gliga Domnica-consiliu 
25 Iacob Letiţia-consiliu 
26 Isăroiu Angela-consiliu 
27 Lechinţan Mariana-consiliu 
28 Mănişor Maria-consiliu 
29 Moldovan Angelica-consiliu 
30 Păcurar Olivia-consiliu 
31 Pop Laura-consiliu 
32 Rauca Antoaneta-consiliu 
33 Savu Alexandra-consiliu 
34 Someşan Carmen-consiliu 
35 Şerbănuţ Maria-consiliu 
36 Ţintoşan Doina-consiliu 
37 Vasluian Marcela-consiliu 
38 Vlas Corina-consiliu 

 

Propuneri pentru Directori de campanie 

 
Către  
Organizaţia Judeţeană Mureş a PSD, 
Având la bază solicitarea exprimată  de Dvs., în şedinţa din data de 20.02.2006, 

Comitetul Executiv al PSD Tg. Mureş  a aprobat următoarele propuneri pentru cursul de 
Directori de campanii  electorale 2006: 
Nr.crt. Nume şi prenume Anul naşterii Profesia 

1 Pogăcianu Adrian 1983 Student 
2 Orban Claudiu 1982 Student 
3 Pop Cosmin 1982 Student 
4 Pop Gheorghiţă 1981 Economist 
5 BorşanPaul 1984 Student 
6 Solomom Anca 1983 Student 
7 Vlas Corina 1984 Student 
8 Pumnuţ Emilian 1982 Inginer 
9 Stoica Stelian 1970 Jurist 
10 Cerghizan Marius 1983 Student 
Tg.Mureş, 21.02.2006 Preşedinte, 

Prof.dr.ing. Vasile BOLOŞ 
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Demisia Dl Ovidiu RadianVasu, vicepreşedinte PSD Tg. Mureş  
 

    

 

 Către  

  PSD Tg.Mureş 
 
Subsemnatul  Vasu Ovidiu Radian vicepreşedinte al organizaţiei declar prin 

prezenta că doresc să demisionez din Partidul Social Democrat. 
Motivul deciziei mele este acela că din calitatea pe care o am în PSD 

reprezentam un grup important de tineri care în condiţiile în care liderii social 
democraţi atât de la nivel naţional cât şi de la nivel judeţean s-au îmbogăţit peste 
măsură într-un partid care trebuie să fie cel mai apropiat de cetăţean şi de problemele 
lui, eu şi persoanele din PSD pe care le-am implicat în acest partid şi cu care am făcut 
o echipă nu mai suntem în măsură să fim martori la cercetarea penală şi a altor lideri 
ai  PSD pe care i-am susţinut pe  diferite poziţii în  alegerile din 2004.  
 Tg Mureş, 27.02.2006 
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8 martie 2006
1
 

 

     
 

Sărbătorirea Zilei Femeii  
 

 

La PSD Târgu Mureş: „Dialog politic”
2
 

 

Organizaţia municipală Târgu Mureş a PSD organizează marţi, 28 martie a.c. 
ora 18, la sediul său din Piaţa Trandafirilor nr.5 prima ediţie a reuniunilor ce se vor 
desfăşura sub genericul „Dialog politic”. 

Sunt invitaţi să participe membrii partidului şi alte persoane interesate.  
Preşedintele Organizaţiei municipale  Târgu Mureş a PSD, 

Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş 
 

 

Boloş pe întuneric
3
 

 
Atât de rău a ajuns PSD Târgu Mureş, după ce au pierdut guvernarea, iar mai 

recent sponsorii, încât, spun cârcotaşii, nu mai au nici bani să-şi plătească factura la 
Electrica. Că s-a mai întâmplat şi pe vremea sindicalistului Tudoran, mai înţelegem, 
dar iată că nici prea-curatul Vasile Boloş nu a avut mai multă trecere pe la membrii 
pentru a le cerşi cotizaţia dătătoare de lumină. Iar vremurile se anunţă la fel de 
întunecate.  

 

 

                                                 
1 Manifestare organizată de Organizaţia judeţeană PSD Mureş a femeilor, cu 
participarea Organizaţiei municipale PSD Tg.Mureş a femeilor, în data de 6 martie 
2006 la restaurantul MANADAS din Tg. Mureş 
2 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 25 martie  2006 
3 Ziarul Zi de zi, Tg Mureş, 24 aprilie 2006 
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Omagiu postum- Nicolae Herdean
1
 

 

Suntem profund mâhniţi de trecerea la cele veşnice a celui care a fost prof. dr. 
NICOLAE HERDEAN, intelectual de mare valoare, dedicat educării şi formării a 
numeroase generaţii de tineri elevi şi studenţi. 

Spiritul gândirii sale inspirate de valorile social –democraţiei şi umanismului, 
se exprimă în opera sa şi prin angajarea militantă în viaţa publică. 

Social –democraţia mureşeană şi naţională  a pierdut un exponent de preţ şi îi 
va simţi lipsa în demersul său pentru binele comunităţii. 

Îi aducem un ultim omagiu şi transmitem sincere condoleanţe familiei 
îndoliate. 
 

Organizaţia municipală Târgu Mureş a PSD 
 
 

        
 

Coperta ultimului volum publicat de prof.dr. Nicolae Herdean 
 
 

 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 27 aprilie 2006 
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Propuneri pentru GENERAŢIA- 2008 
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Acţiune umanitară1
 

 

 În spiritul solidarităţii faţă de semenii noştri aflaţi în momente dificile datorită 
efectelor dezastruoase ale recentelor inundaţii, Organizaţia municipală Tg. Mureş a 
P.S.D. organizează colectarea de fonduri băneşti, de la membrii şi simpatizanţii săi, 
destinate ajutorării sinistraţilor. 
 Donaţiile se pot face la sediul organizaţiei din P-ţa Trandafirilor nr. 5 în 
intervalul 8-20 mai 2006, între orele 1200-1800. 

 

Preşedintele Organizaţiei municipale Tg. Mureş a P.S.D., 

Prof.univ.dr.ing. Vasile BOLOŞ 

 

 

Participare la emisiunea “Alesul Mureşean” la Televiziunea Târgu 

Mureş2 
 

                  
 

                 
 

Participare la emisiunea “Alesul Mureşean” la Televiziunea Târgu Mureş,  
realizator Lucian Săcălean, 19 mai 2006 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 13 mai 2006 
2 Textul transcris al emisiunii este prezentat în prima parte a volumului 
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Marea competiţie pentru Primăria Tîrgu Mureş stă să înceapă1
 

 

 

Ce ţin încă ascuns toate partidele sunt numele celor care vor intra în marea 
cursă pentru Primărie. 

Şi începem cu ograda PD, unde a intrat de curând actualul primar, alături de o 
echipă care ar putea furniza un candidat viabil. După cum stau lucrurile, se pare că 
Dorin Florea nu s-a hotărât încă dacă va intra în competiţie pentru un al treilea 
mandat sau dacă va pregăti un urmaş care să-i ocupe actuala funcţie. Cel mai 
vehiculat nume, în cazul în care Florea n-ar mai candida, ar fi cel al lui Doru 
Oprişcan, unul dintre cei mai apropiaţi oameni ai primarului din rândul celor care l-au 
urmat la PD. De altfel, el a şi primit funcţia de preşedinte la PD Tîrgu Mureş, o 
eventuală rampă de lansare pentru campania electorală. Întrebat care este candidatul 
PD în alegeri, Oprişcan a declarat că nu s-a discutat încă această problemă, urmând 
ca ea să fie pusă pe tapet în toamnă. 

Următoarea formaţiune importantă este UDMR. Aici chestiunea este delicată, 
întrucât UDMR a pierdut de două ori Primăria în faţa lui Florea. De aceea, va trebui 
să vină cu un candidat cu imagine puternică. Sunt două variante care ar putea fi luate 
în calcul: Frunda Gyorgy sau Borbely Laszlo. Cum senatorul Frunda este unul dintre 
principalii euro-observatori ai României la UE, cu şanse mari de a prinde un eventual 
loc de euro-parlamentar după aderare, cele mai multe şanse pentru a intra în lupta 
electorală le are Borbely Laszlo. Oricum, preşedintele UDMR Mureş, Kelemen 
Attila, declara că el cu siguranţă nu va mai candida. 

PNL are patru candidaţi 
Nici liberalii nu stau să piardă vremea. Conform spuselor lui Teodor Giurgea, 

PNL are deja patru membri care vor să candideze la Primărie, dintre care trei foarte 
bine cunoscuţi. Consilierul judeţean n-a vrut însă să dea nici un nume. Totuşi, a mai 
adăugat că, în perioada următoare, din cei patru se vor elimina doi; ceilalţi doi ar 
urma fie pregătiţi în paralel încă un an de zile. După această etapă, la scurt timp 
înainte de începerea campaniei, PNL va anunţa şi candidatul său. Oricum, PNL va 
avea mult de lucru la imagine, pentru că la ora actuală, în afară de ministrul Eugen 
Nicolăescu, PNL nu are oameni cu o cotă de popularitate comparabilă cu cea a lui 
Florea sau cu cea a celor doi virtuali candidaţi de la UDMR. 

Trecând acum în curtea PSD, situaţia devine şi mai incertă. Social-democraţii 
au lansat un proiect denumit "Generaţia 2008", în cadrul căruia fac tocmai acest 
lucru: pregătesc de zor candidaţi. Atât pentru posturile de deputat şi senator, cât şi 
pentru cele de consilier local şi primar. Deocamdată, proiectul se află în prima etapă, 
cea în care se caută oameni pentru Bucureşti. Următoarea etapă, când vor fi găsiţi şi 

                                                 
1 Cătălin Hegheş, ziarul Punctul, Tg. Mureş, nr 67, 30 mai 2006 
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candidaţii pentru administraţia locală, urmează să se materializeze prin luna iulie, 
după spusele preşedintelui PSD Mureş, Ovidiu Natea. Nume concrete nu am putut 
afla nici de aici. Numele cel mai des vehiculat e cel al preşedintelui PSD Tîrgu 
Mureş, Vasile Boloş, persoană cunoscută în mediul universitar, însă care nu prea ar 
avea şanse în această bătălie de imagine. De aceea, o altă soluţie ar putea fi tânărul 
senator Cristian Georgescu. De altfel, el este omul cel mai cunoscut din cadrul PSD. 
Conform ultimului studiu făcut de filiala judeţeană, Cristian Georgescu este numele 
care apare cel mai des în presa mureşeană din rândul membrilor PSD. 

Culise la toate partidele 
Un alt partid care dă consilieri locali este PRM. Conform spuselor 

preşedintelui filialei judeţene, Constantin Amza, la ora actuală cei de la România 
Mare poartă discuţii cu celelalte partide româneşti pentru a căuta o soluţie viabilă 
care să poată bate UDMR. Însă pe cine vor susţine, este foarte greu de spus.  

La conservatori, cei care au fost practic înghiţiţi de PUNR pe plan judeţean, 
lucrurile sunt la fel de complicate. Singurul om care ar putea pune probleme ar fi 
Lazăr Lădariu, însă e greu de crezut că el va accepta să intre într-o astfel de 
competiţie. Ne putem aştepta astfel ca şi PC să susţină un candidat al altui partid 
românesc. 
 
 

"Nicolăescu dăunează grav Sănătăţii"1 
 

Sub această deviză, ieri, mai mulţi membri ai PSD Mureş au demarat o acţiune 
de strângere de semnături de la populaţie în vederea demiterii actualului ministru al 
Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. În opinia social-democraţilor mureşeni, Nicolăescu se 
face vinovat de situaţia în care se află, în momentul de faţă, sistemul sanitar din 
România, lipsa acută a fondurilor, a oricărei forme de investiţii pe termen lung, a 
medicamentelor, aparaturii medicale şi a ustensilelor necesare desfăşurării în bune 
condiţii a actului medical, dar şi degringolada la care au fost supuşi directorii de 
spitale, după preluarea mandatului de către Eugen Nicolăescu.  

Acţiunea de strângere de semnături a debutat în… staţia de autobuz din faţa 
Spitalului Clinic Judeţean Mureş, primii pe liste înscriindu-se, cum altfel?, chiar 
componenţii echipei PSD Mureş. Faţă de campania în discuţie, senatorul Cristian 
Georgescu a declarat că este un gest cât se poate de firesc de sensibilizare a opiniei 
publice, de apărare a pacienţilor şi a personalului medical din ţara noastră în faţa 
dezastrului din sistemul medical, acţiunea luând amploare, încă din cursul zilei de 
ieri, şi în alte zone ale municipiului reşedinţa de judeţ: Mureşeni, Unirii, Dâmbul 
Pietros, Tudor Vladimirescu şi Centru. După două zile, ea se va muta, cu ajutorul 
unei echipe mobile, în toate celelalte municipii şi oraşe ale judeţului, în farmaciile şi 
spitalele din teritoriu, dar şi în zona rurală, speranţele social-democraţilor legându-se 
de emulaţia care se poate crea în faţa unei astfel de iniţiative, scopul nefiind altul 
decât acela de a fi colectate cât mai multe iscălituri.  
                                                 
1 Dan Trifu, ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 9 iunie 2006 
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În ceea ce priveşte susţinerea de care se bucură Eugen Nicolaescu din partea 
actualului prim-ministru, Călin Popescu-Tăriceanu, senatorul de Mureş a ţinut să 
precizeze că asistăm la "o măsură efectiv disperată, pe care inclusiv cetăţenii ne-au 
cerut-o, având în vedere că domnul Nicolaescu nu slujeste, în nici un caz, Sănătăţii", 
luând în calcul şi moţiunea simplă depusă de PSD şi care se va dezbate, în Parlament, 
săptămâna viitoare.  

Mesajul pe care PSD-iştii din Mureş vor să-l transmită ministrului Sănătăţii, 
care va fi prezent, astăzi, la Târgu-Mureş, a fost sintetizat tot de Cristian Georgescu: 
"Să aibă decenţa de a-şi da, în sfârşit, demisia!"  
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Acţiunea „fapte şi Minciuni  ale PD-PNL” 

 

 

 

                   

 

                   
 

Distribuirea broşurii ”Fapte şi minciuni ale PD-PNL” 23 iunie 2006 
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Invitaţie1
 

 

 

 
Sâmbătă 24 iunie 2006, ora 10, va avea loc, în sala 23 din Casa Sindicatelor, 

str. Cuza Vodă r.22, şedinţa Consiliului organizaţiei municipale Târgu Mureş a PSD. 
 Ordinea de zi: 

1. Informare privind activitatea Organizaţei municipale a PSD în intervalul 
noiembrie 2005-iunie 2006; 

2. Informări de activitate prezentate de consilierii municipali ai PSD; 
3. Completări în structura de conducere a Organizaţiei municipale. 

 
Preşedintele Organizaţiei municipale Târgu Mureş a PSD 

Prof. univ. dr. ing. Vasile Boloş 
 
 
 
 

Bilanţ la PSD
2
 

 
Organizaţia municipală Târgu Mureş a Partidului Social Democrat va prezenta 

sâmbătă situaţia activităţii pe ultimele luni. Şedinţa Consiliului organizaţiei 
municipale a PSD Târgu Mureş va începe la ora 10 la Casa de Cultură a Sindicatelor, 
iar pe ordinea de zi figurează informarea privind activitatea organizaţiei în perioada 
noiembrie 2005 – iunie 2006, informări de activitatea prezentate de consilierii 
municipali ai PSD, dar şi completări ale structurii de conducere a organizaţiei. 
Preşedintele PSD Târgu Mureş, Vasile Boloş şi-a exprimat speranţa că evenimentul 
va beneficia de interes din partea comunităţii locale.   

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 21 iunie 2006, ziarul 24 ore mureşene, Tg. Mureş,  
21 iunie  2006 
2 Ziarul Zi de zi, Tg. Mureş, 23 iunie 2006 
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Şedinţa Consiliului municipal PSD Tg. Mureş, 24 iunie 2006 
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Protocol PSD Mureş-PUNR Mureş1
 

 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ MUREŞ A PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT 
FOŞTII PUNR-işti ai ORGANIZAŢIEI TERITORIALE MUREŞ A PUNR 

 
Având în vedere că între Organizaţia Judeţeană a PSD Mureş şi membrii 

Organizaţiei Teritoriale Mureş a PUNR au existat, în ultimii ani, relaţii de bună şi 
fructuoasă colaborare în interesul comun al cetăţenilor, orientată în sensul dezvoltării 
economico-sociale a judeţului nostru, în conformitate cu obiectivele programatice ale 
PSD şi ale fostului PUNR, convergente pentru ambele părţi, privind viaţa de zi cu zi a 
cetăţeanului român, protejarea, conservarea şi promovarea valorilor şi a intereselor 
fundamentale ale naţiunii romane;  

Luând act de deteriorarea accentuată a nivelului de trai al românilor, al 
pensionarilor, mai ales, şi al celor cu venituri mici, de abuzul actualilor guvernanţi, de 
agravarea stărilor conflictuale din societatea românească şi din cea mureşeană, de 
modul defectuos, abuziv, în care reprezentanţii puterii la nivel local gestionează 
activităţile publice, în totală contradicţie cu interesele cetăţenilor, datorate 
incompetenţei şi dezinteresului, politicii clientelare promovate de factorii de decizie 
locali şi naţionali.  

Conform înţelegerilor şi protocoalelor încheiate între anii 2004 şi 2005, precum 
şi a unei idei naţionale comune, Organizaţia Judeţeană Mureş a Partidului Social 
Democrat (PSD), reprezentată prin dl ing. Ovidiu Natea, în calitate de preşedinte şi dl 
ing. Mircea Radu, în calitate de reprezentant al foştilor membri ai Organizaţiei 
Teritoriale Mureş a PUNR încheie următorul: PROTOCOL  

Art. 1. Animaţi de ideea naţională, tutelara pentru românii ardeleni, de dorinţa 
binelui obştesc, foştii PUNR-işti din Organizaţia Judeţeană Mureş a PUNR au hotărât 
şi acceptat, prin voinţa şi libera alegere, absorbţia în Organizaţia Judeţeană Mureş a 
Partidului Social Democrat, devenind, prin absorbţie, începând cu data semnării 
prezentului PROTOCOL, membri ai Organizaţiei Judeţene Mureş a PSD, în toate 
organismele şi structurile de conducere ale acesteia.  

Art. 2. Până la proximele alegeri interne din cadrul PSD Mureş, structurile de 
conducere ale fostei Organizaţii Teritoriale Mureş a PUNR vor fi incluse în 
structurile de conducere ale Organizaţiei Judeţene Mureş a PSD, prin adiţionare, atât 
la nivel local, cât şi la nivel judeţean, în funcţie de specificul fiecărei organizaţii în 
care se realizează adiţionarea, asigurându-se funcţii politice de co-preşedinţi, de 
vicepreşedinţi, începând cu data semnării prezentului protocol. 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber Tg. Mureş, 19 iulie 2006 
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Art. 3. Începând cu data semnării prezentului PROTOCOL, membrii fostei 
Organizaţii Teritoriale Mureş a PUNR devin membri ai Partidului Social Democrat, 
păstrându-şi integral vechimea din PUNR, cu condiţia depunerii adeziunilor 
individuale la PSD, adeziuni ce vor fi înregistrate de birourile, respectiv comitetele 
executive ale organizaţiilor teritoriale ale PSD Mureş. Respectarea Statutului 
Partidului Social Democrat de către membrii PSD Mureş proveniţi din fosta 
Organizaţie Teritoriala Mureş a PUNR devine obligatorie şi este liber consimţită prin 
adeziunile individuale ale acestora.  

Art. 4. Termenul limită pentru depunerea adeziunilor individuale de către 
membrii fostei Organizaţii Teritoriale Mureş a PUNR la comitetele executive ale 
organizaţiilor municipale, respectiv birourile orăşeneşti şi comunale ale PSD Mureş 
este 1 octombrie 2006. Art. 5. Odată cu semnarea actualului PROTOCOL, consilierii 
judeţeni, municipali, orăşeneşti şi comunali ai fostului PUNR din cadrul Consiliului 
Judeţean administrativ şi ale consiliilor locale administrative, devin, automat, 
consilieri PSD, în condiţiile respectării art. 4 din prezentul PROTOCOL şi având, în 
consecinţă, toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din statutul de consilieri PSD, 
inclusiv de a sprijini toate iniţiativele comune, de a se consulta periodic asupra 
modului comun de abordare a problemelor de larg interes cetăţenesc, social, 
economic, politic, cultural etc. şi de a respecta hotărârile şi liniile directoare din 
strategiile PSD luate în aceste direcţii.  

Art. 6. La viitoarele alegeri locale din anul 2008, PSD Mureş va asigura 
membrilor PSD proveniţi din fosta Organizaţie Teritorială Mureş a PUNR, atât la 
Consiliul Judeţean Mureş, cât şi în consiliile locale municipale, orăşeneşti şi 
comunale, o reprezentare procentuala, conform rezultatelor obţinute în alegerile 
locale din anul 2004 şi va susţine candidatul cel mai bine plasat la funcţia de primar.  

Art. 7. Reprezentarea pe listele de candidaţi în alegerile locale din anul 2008 a 
membrilor PSD proveniţi din fosta Organizaţie Teritorială Mureş a PUNR se va 
realiza, atât la Consiliul Judeţean administrativ, cât şi la consiliile locale municipale, 
orăşeneşti şi comunale, prin alternanţă, în funcţie de rezultatele obţinute de PSD 
Mureş şi PUNR Mureş în alegerile locale din anul 2004, precum şi în funcţie de 
credibilitatea (notorietatea) publică a fiecărui candidat în parte. Candidaţii cu cel mai 
ridicat grad de popularitate vor ocupa, de regulă, locurile cele mai bine plasate pe 
liste şi vor fi selectaţi în acest sens.  

Art. 8. Începând cu data semnării prezentului PROTOCOL, foştii membri ai 
structurilor de conducere a fostei Organizaţii Teritoriale Mureş a PUNR devin, de 
regulă, co-membri ai structurilor de conducere a organizaţiilor teritoriale ale PSD 
Mureş, în condiţiile respectării art. 3, 4 si 5 din prezentul PROTOCOL şi având toate 
obligaţiile şi drepturile prevăzute în Statutul PSD, pentru funcţiile respective.  

Art. 9. Membrii PSD proveniţi din fosta Organizaţie Teritorială Mureş a PUNR 
vor participa, împreună cu ceilalţi membri ai PSD Mureş la elaborarea de politici 
unitare şi coerente de dezvoltare economică şi socială durabilă a judeţului Mureş, în 
vederea realizării unei solidarităţi sociale şi a atingerii unui nivel de trai omenesc al 
populaţiei, promovând, sub sigla PSD Mureş, proiectele care vizează sănătatea, 
cultura, economia, educaţia, învăţământul, apărarea drepturilor omului etc.  
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Art. 10. Parlamentarii PSD Mureş vor promova, în Camera Deputaţilor şi în 
Senatul României, politici zonale coerente şi strategiile de interes social şi politic în 
plan teritorial, ale structurilor comune, rezultate prin absorbţie, sub sigla şi 
paternitatea PSD Mureş.  

Art. 11. Membrii PSD Mureş proveniţi din fosta Organizaţie Teritorială Mureş 
a PUNR, specialişti şi profesionişti de prestigiu, vor fi promovaţi în administraţia 
publică centrală împreună cu colegii lor de partid, pe baza criteriilor de competenţă, 
valoare profesională şi probitate morală, în condiţiile respectării Statutului Partidului 
Social Democrat, bucurându-se în acest sens de un tratament egal, nediscriminatoriu, 
cu cel al tuturor membrilor PSD Mureş.  

Art. 12. Reprezentarea pe listele de candidaţi în proximele alegeri generale a 
membrilor PSD proveniţi din fosta Organizaţie Judeţeană Mureş a PUNR se va face 
astfel: unul dintre locurile unu şi doi la Camera Deputaţilor va fi ocupat de unul 
dintre membrii PSD proveniţi din fosta Organizaţie Judeţeană Mureş a PUNR a cărui 
notorietate publică este dovedită şi indiscutabilă - dl Lazăr Lădariu.  

Art. 13. Biroul Permanent al PSD Mureş constituit, prin adiţionare, cu membrii 
din conducerea fostei Organizaţii Teritoriale Mureş a PUNR, va decide, prin hotărâri 
exprese, în condiţiile Statutului PSD, asupra tuturor situaţiilor în care se impune 
intervenţia acestui for de conducere.  

Art. 14. În cazul în care una dintre părţi încalcă prevederile prezentului 
PROTOCOL, acesta poate fi denunţat în mod unilateral, membrii PSD Mureş 
proveniţi din fosta Organizaţie Teritorială Mureş a PUNR având obligaţia de a 
remite, în scris, la comitetele executive, respectiv la birourile organizaţiilor teritoriale 
ale PSD Mureş din care fac parte, decizia individuală de renunţare la calitatea de 
membru PSD (demisie).  

Încheiat astăzi, 14.07.2006 la Târgu-Mureş, în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ MUREŞ A PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT 
Preşedinte, ing. OVIDIU NATEA  

 
În numele foştilor PUNR-işti din Organizaţia Teritorială Mureş a PUNR, 

ing. MIRCEA RADU  
 
 
 
 
          



MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 
 

 125 

 
 

Dezbateri PSD-PUNR, Tg Mureş, iulie 2006 
 

 
 

      
 
 
 
 

    
 

Dezbateri la Organizaţia municipală după intrarea în vigoare a  
Protocolului PSD –PUNR 
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Propuneri ale PSD Tg. Mureş pentru aplicarea Protocolului cu 

PUNR Mureş 
 

 

PA R T ID UL  SO CIA L D E M O C R A T  

ORGANIZAŢIA TÎRGU-MUREŞ A PSD 
Târgu Mureş – 540049, P-ţa Trandafirilor nr. 5, Tel./fax: 0265-214.690 

 
                                                                                                      Tg. Mureş, 2 august 2006 

 
 

D-lui ing Ovidiu NATEA,  

Preşedinte al Organizaţiei judeţene Mureş a PSD  

 
Stimate Dle Preşedinte,  
Având la bază prevederile PROTOCOLULUI de absorbţie între Organizaţia 

Judeţeană Mureş a PSD şi foştii membrii ai Organizaţiei Teritoriale Mureş a PUNR  
şi precizările transmise organizaţiilor teritoriale conţinute în adresa Dvs. nr. 280  din 
17 07.2006  în cadrul Organizaţiei municipale Tg Mureş a PSD s-a procedat la 
materializarea elementelor conţinute de cele  două documente menţionate .  

În urma discuţiilor purtate la data de 20 iulie şi 1 august 2006 cu reprezentanţii 
foştilor membrii PUNR s-au convenit următoarele: 

• Se completează structura de conducere a Consiliului Organizaţiei 
municipale Tg. Mureş a PSD  cu următorii membrii proveniţi din 
cadrul foştilor membrii PUNR: 
o Victor HURUBĂ,  primvicepreşedinte al Consiliului Organizaţiei 

municipale Tg. Mureş a PSD; 
o Octavian MORARU, vicepreşedinte; 
o Ioan MATEPIUC; Emilia LAZĂR,Vasile CRISTUREAN, 

Filon MOLDOVAN, membrii; 
• Începând cu data de 1 septembrie 2006 la sediul Organizaţiei 

municipale a PSD se vor primi Adeziunile foştilor membrii PUNR 
care doresc să adere la PSD. Acestea vor urma procedurile statutare 
valabile de confirmare şi repartizare în cadrul organizaţiilor teritoriale 
ale PSD. 

Vă supunem spre ANALIZĂ şi APROBARE propunerile convenite. 
Cu deosebit respect, 
 

Preşedinte                                                               Secretar executiv 
Prof.univ.dr. ing Vasile BOLOŞ                                  Jrs. Valentin PRECUP 
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PD şi PC au pierdut câte un vot la Târgu-Mureş1  

 
Declaraţiile de apartenenţă politică scot la iveală faptul că unii aleşi locali au 

stat doar din inerţie în partidele pe ale căror liste au fost aleşi la alegerile din 2004. 
Cei mai mulţi dintre cei aflaţi în această situaţie s-au remarcat în timp prin stilul 
traseistic în care abordează politica, în funcţie de interesul de moment şi nicidecum 
pe criterii doctrinare. 

La fel se întâmplă şi la Târgu-Mureş, unde aplicarea prevederilor legale privind 
apartenenţa politică produce reaşezarea aleşilor în Consiliul Local. Astfel, până ieri, 
trei membri hotărâseră să denunţe unilateral "mariajul politic" care îi ţinea într-un 
anumit partid. 

Este vorba de consilierul Mircea Ştefanovici, care a trecut de la PD la PRM. 
Acesta s-a plimbat, însă, de-a lungul timpului prin mai multe partide începând cu 
PUNR şi PNG. El a declarat acum că doctrina PRM este mai aproape de cea a PUNR 
şi că în filiala democraţilor nu a reuşit să-şi găsească locul. 

Totodată, consilierul Florin Oproiescu, care, deşi s-a luptat pentru anumite 
funcţii în organizaţia judeţeană a PSD, a decis acum sa fie "independent". El s-a 
declarat nemulţumit de colaborarea cu liderul filialei social-democraţilor, fostul 
prefect Ovidiu Natea. Alesul local a ameninţat de mai multe ori de-a lungul timpului 
ca va părăsi fostul partid de guvernământ, mai ales după ce candidatura sa pentru 
anumite funcţii de conducere a organizaţiei i-a fost respinsă, ca urmare a faptului că 
nu se află în tabăra lui Natea. 

De asemenea Octavian Moraru, consilier local ales pe lista PUNR, care, 
nemulţumit de fuziunea partidului sau cu PC, a trecut la social-democraţi. El a fost 
urmat de foştii săi colegi din Consiliul Judeţean, Lazăr Lădariu şi Mircea Radu. 
 
 

Comunicat
2
 

 

În concordanţă cu obiectivele stabilite în strategia de consolidare şi 
permanentizare a activităţii Organizaţiei municipale a PSD din Târgu Mureş, în 
dorinţa firească de a veni în întâmpinarea problemelor cotidiene ale oamenilor cu un 
răspuns la semnalele provenite din „agenda cetăţenilor”, conducerea organizaţiei 
noastre a iniţiat desfăşurarea unui ciclu intitulat „DIALOGURI POLITICE”. 

Acţiunile ce se vor desfăşura sub acest generic, la sediul Organizaţiei 
municipale a PSD Tg. Mureş  Piaţa Trandafirilor nr. 5, vor avea ca obiective tematice 
problemele stringente ale cetăţenilor. 

                                                 
1 Adrian A. Giurgea, http://www.romanialibera.ro/a25996/pd-si-pc-au-pierdut-cate-
un-vot-la-targu-mures.html, 10 august 2006.  
2 Ziarul Cuvântul liber, Tg Mureş, 10 octombrie 2006 
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Calendarul desfăşurării activităţilor în cadrul ciclului „DIALOGURI 
POLITICE” este următorul: 

� Joi, 12 octombrie, ora 1700-Probleme specifice pensionarilor 
� Joi, 26 octombrie, ora 1700-Probleme specifice domeniului sănătăţii 
� Joi, 9 noiembrie, ora 1700-Probleme specifice mediului economic  
� Joi, 23 noiembrie,  ora 1700-Probleme specifice învăţământului 
� Joi, 7 decembrie, ora 1700

-Probleme specifice domeniului urbanizării, 
amenajării  teritoriului şi mediului. 

Invităm, pe această cale, să participe la acţiunile noastre pe toţi cei care sunt 
dornici şi interesaţi să-şi aducă un aport la dezbaterea acestor probleme ale vieţii 
cotidiene, în speranţa identificării resurselor pentru soluţionarea unor dificultăţi cu 
care se confruntă largi categorii de cetăţeni. 
      
  Preşedinte                                                     Primvicepreşedinte  
Prof.univ. dr.ing. Vasile BOLOŞ                                              ing.Victor HURUBĂ                         

 

 

Împreună vom reuşi1
 

 
Partidul Social Democrat ia act de gravele erori ale guvernării portocalii, erori 

care au dus România într-o situaţie extrem de dificilă, fără precedent în istoria 
ultimelor două decenii. Guvernul Alianţei Portocalii PD-PNL se ascunde în spatele 
integrării în Uniunea Europeană pentru a distrage atenţia opiniei publice de la 
eşecurile catastrofale ale politicii lor sociale şi economice. ACEŞTI GUVERNANŢI 
SUNT PUR ŞI SIMPLU INCOMPETENŢI.  

Faptele şi cifrele vorbesc de la sine.  
Partidul Social Democrat va arăta azi adevărata faţă a Guvernării Portocalii. 

Citiţi cu toţii broşura "ALIANŢA D.A. - FAPTE ŞI MINCIUNI"! Acum, începând cu 
ora 15.30 (după conferinţa de presă a domnului Mircea Geoană, preşedintele PSD), în 
toate oraşele României, distribuită gratuit în cadrul acţiunii "STRADA", de oameni 
care, asemenea Dvs., s-au săturat de minciună şi incompetenţă, de jocuri de culise şi 
manipulare! 

 Împreună vom reuşi!  

                                                  Preşedinte al  PSD Mureş, ing. Ovidiu NATEA 
 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 12 octombrie 2006 
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Acţiunea „ Strada „ 12 octombrie 2006 
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Acţiune de socializare a membrilor PSD Tg. Mureş 
 

 

 

     
Reuniune de socializare a membrilor PSD Tg. Mureş, restaurantul „Voiajor 

 17 octombrie 2006 
 
 

Invitaţie1
 

 
Comitetul Executiv Tg Mureş al Partidului Social Democrat adresează  

membrilor PSD din Organizaţia municipală,  precum şi simpatizanţilor săi, invitaţia 
de a participa joi 19 octombrie 2006 ora 17,  la sediul Organizaţiei municipale a PSD,  
Piaţa Trandafirilor nr. 5, la o dezbatere pe tema problematicii pensionarilor.    
 

Preşedinte                                              Primvicepreşedinte   
                Prof.univ. dr.ing.Vasile Boloş                    ing. Victor Hurubă 
 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 18 octombrie 2006 
 



MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 
 

 131 

 
 

Întâlniri săptămânale ale membrilor PSD
1
 

 
Partidul Social Democrat adresează tuturor membrilor din Organizaţia 

municipală PSD Tg Mureş,  precum şi simpatizanţilor săi, invitaţia de a participa în 
fiecare zi de luni  a săptămânii, între orele 17-20, la o întâlnire de discuţii libere .  

Aceste reuniuni,  care au un caracter informal,  se vor   desfăşura  la sediul 
Organizaţiei municipale a PSD Tg. Mureş,  Piaţa Trandafirilor nr. 5. 

Relaţii suplimentare la  telefonul 214690 sau 0794779614, Dl Emil Chindea.    
  

     Preşedinte                                     Primvicepreşedinte   
              Prof.univ.dr.ing.Vasile Boloş                     ing. Victor Hurubă 

 

 

 

Comunicat de presă2 

Tineretul Social Democrat Târgu-Mureş, cu ocazia Zilei Armatei României 
transmite salutul său călduros şi aprecierea faţă de dăruirea şi profesionalismul cu 
care toţi cei care s-au aflat în slujba ţării şi-au îndeplinit sarcinile de apărare a Patriei, 
şi de a fi un garant al libertăţii poporului român. 

 Organizaţia Municipală a Tineretului Social Democrat Târgu-Mureş are 
deosebita plăcere de a fi prezentă astăzi, 25 Octombrie, la ceremonia depunerilor de 
coroane, la Cimitirul Eroilor Neamului, iar de la ora 16.00, tinerii social-democraţi se 
vor afla alături de veteranii de război, găzduiţi de Căminul-spital, din strada Secuilor 
Martiri, pentru a le aduce în suflet căldură şi bucurie; apoi, în cursul serii, într-un 
cadru festiv, veteranii de război din judeţ sunt invitaţi să împărtăşească tinerilor 
social-democraţi elemente din frumoasa lor experienţă de viaţă. 

25 Octombrie constituie, pentru tineretul social-democrat mureşean, amintirea 
unei zile măreţe, ziua când Armata Română şi-a îndeplinit menirea firească, aceea de 
a readuce în hotarele ei Patria care a zămislit-o!  

Florin Crăciun, Preşedintele TSD Tg. Mureş, Remus Şipoş,Vicepreşedintele 
TSD Tg. Mureş 

 

 

 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 20 octombrie 2006 
2 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 25 octombrie 2006 
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Festivitatea de depunere de coroane cu prilejul Zilei Armatei, 25 octombrie 2006 
 

 

 

Dezbatere pe problematica învăţământului la PSD Tg. Mureş1 
 

Comitetul Executiv Tg Mureş al Partidului Social Democrat adresează  
membrilor PSD din Organizaţia municipală, precum şi simpatizanţilor săi, invitaţia 
de a participa astăzi 26 octombrie 2006 ora 17, la sediul Organizaţiei municipale a 
PSD, Piaţa Trandafirilor nr. 5, la o dezbatere pe  problematica învăţământului. 
 

        Preşedinte                                    Primvicepreşedinte   
                 Prof.univ. dr.ing. Vasile Boloş                    ing. Victor Hurubă 
 
 

 

Tinerii social-democraţi s-au întâlnit cu veteranii de război
2
 

 

Cu prilejul sărbătorii Zilei Armatei României, organizaţiile TSD Mureş au 
participat în cursul dimineţii de miercuri la ceremonia depunerii de coroane de flori la 
Cimitirul Eroilor Neamului, iar în după-amiaza aceleiaşi zile au făcut o vizită la 
Căminul-spital, unde au sărbătorit pe cei trei veterani Petru Chibulcutean, Silvia 
Urzica şi Margareta Horia. TSD a oferit personalului instituţiei cozonaci, mere şi vin, 
iar căminului, într-o atmosferă festivă i s-a oferit o diplomă în semn de recunoştinţă.  

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 26 octombrie 2006 
2 Marin Căldărariu, ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 27 octombrie 2006 
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Seara, la invitaţia tinerilor, veteranii de război col. (r) Tudor David, col. (r) 
Gheorghe Iulian, prof. Eduard Costin, mr. (r) Petru Cozlea şi conducerea Societăţii 
"Cultul Eroilor" Mureş au avut o emoţionantă întâlnire.  

La întâlnire au vorbit Lazăr Lădariu, consilier judeţean, col. (r) Gheorghe 
Iulian, col. (r) Tudor David, col. (r) prof. Vasile T. Suciu si col. (r) ing. Ion Judea din 
partea Asociaţiei "Cultul Eroilor". 

Veteranii au povestit tinerilor social-democraţi crâmpeie din experienţa lor ca 
luptători pe front în cel de-al Doilea Război Mondial. 

Reprezentanţii TSD - Florin Crăciun, Remus Opriş, Dragoş Popa - au mulţumit 
seniorilor care au răspuns invitaţiei, urându-le viaţă lungă şi multă sănătate. La 
întâlnirea emoţionantă dintre veteranii de război şi tinerii social-democraţi a 
participat şi prof. dr. Vasile Boloş, preşedintele organizaţiei PSD Târgu-Mureş. 
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Consiliului Naţional al PSD, Tg. Mureş, 6 noiembrie 2006 

 

 
 
         (Foto Ziarul de Mureş) 
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         (Foto Ziarul de Mureş) 

Secvenţe de la Consiliul Naţional al PSD, Sala mare a Palatului Culturii din   
Tg. Mureş, 6 noiembrie 2006 

 
 

       
 

      
Instantanee din timpul Consiliul  Naţional al  PSD, Tg. Mureş, 6 noiembrie 2006 
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Cristian Radu Georgescu: „Noi, PSD-ul, am afirmat foarte ferm că 
suntem împotriva oricăror tendinţe de a agresa  

integritatea statului român” 
1
 

 
 

Consiliului Naţional PSD, care a avut loc săptămâna trecută la Tîrgu Mureş, a 
găzduit un număr mare de membrii din toată ţara. Printr-un mini interviu realizat în 
incinta Palatului Culturii, am încercat să aflăm părerile referitoare la acest eveniment 
ale unor lideri locali. Printre cei intervievaţi s-au numărat senatorul Cristian Radu 
Georgescu şi prof. dr. ing. Vasile Boloş, preşedintele PSD Tîrgu Mureş, care, de 
asemenea, este şi prorector ştiinţific la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş. 
Rep: Ce importanţa are acest eveniment pentru organizaţia PSD Mureş?  

Cristian Radu Georgescu: Din punctul meu de vedere este un pas mai mult 
decât binevenit din mai multe considerente. În primul rând, acest eveniment 
reprezintă o relaţie mult mai apropiată cu teritoriul şi o mai bună cunoaştere a 
problemelor care există la nivel de ţară, determinată de faptul că marea majoritate a 
liderilor naţionali PSD se deplasează într-un alt judeţ decât în capitală. 

Vasile Boloş: Este un eveniment deosebit de important în viaţa partidului, 
ţinând seama de toate evoluţiile care se petrec în acest moment.  

Rep: Care este semnificaţia deplasării acestui eveniment de la centru în 
mijlocul Ardealului? 

 C.R.G. : Tîrgu Mureşul reprezintă un punct foarte important în ceea ce 
priveşte mesajul românesc, naţional, cel care vizează un naţionalism luminat şi 
recuperarea demnităţii naţionale. Noi, PSD-ul, am afirmat foarte ferm că suntem 
împotriva oricăror tendinţe de a agresa integritatea statului român. Nimeni nu se 
poate juca cu România, cu unitatea noastră teritorială, sau cu legile şi Constituţia 
română.  

V.B. : Acest eveniment este foarte important pentru organizaţia judeţeană 
Mureş, fiind un semnal că organizaţia noastră este una puternică. Faptul că Tîrgu 
Mureşul a fost ales ca loc de desfăşurare, înseamnă că s-a încercat transformarea 
acestui eveniment într-un mesaj naţional. Sper că hotărârile luate să aducă după sine 
importante evoluţii în viaţa internă a partidului, şi care, după aceea să fie transferate 
întregii societăţi româneşti. 

 

 

 

                                                 
1 Carmen Balisz, ziarul 24 ore mureşene, Tg. Mureş, 7 noiembrie 2006 
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Forumul civic al românilor din Harghita, Covasna şi Mureş1
 

 

Românii din cele trei judeţe, din inima ţării, Harghita, Covasna şi Mureş, la 
chemarea Forumului Civic al Românilor şi a Despărţământului Central Judeţean 
Mureş al ASTREI, şi-au dat întâlnire sâmbătă, 18 noiembrie a.c., la Complexul 
Sportiv Naţional de la Izvorul Mureşului. La această manifestare, în premieră, au luat 
parte reprezentanţii românilor din cele trei judeţe, consilieri locali, primari, 
viceprimari, reprezentanţi ai prefecturilor, parlamentari, şefi ai unor partide politice, 
organizaţii civice, înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanţi ai unor 
fundaţii, reprezentanţi ai mass-media. La propunerea avocatului Ioan Solomon, 
vicepreşedinte al Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna, adunarea a 
început prin intonarea Imnului Naţional. Scopul adunării de la Izvorul Mureşului a 
fost acela de a exprima gândurile şi poziţia românilor din cele trei judeţe faţă de 
acţiunile liderilor maghiari în contextul escaladării tentativei separatiste şi 
segregaţioniste care urmăresc realizarea autonomiei pe criterii etnice, faţă de dorinţa 
acestora de a institui un aşa-zis Ţinut Secuiesc care să fie scos de sub autoritatea 
statului român. Apoi, prin poziţia reprezentanţilor românilor, să stopeze această 
pornire a maghiarilor care este anticonstituţională, antieuropeană şi antinaţională. 
Participanţilor le-a fost prezentată o notă de probleme care a cuprins chestiuni 
economice, sociale, de învăţământ, cultură, cât şi din alte domenii de interes general 
cu care se confruntă românii din această parte a ţării. Faptul că românilor le sunt 
încălcate drepturile, că sunt marginalizaţi, că pentru a putea ocupa o funcţie li se 
pretinde obligaţia cunoaşterii limbii maghiare etc., acestea se datorează legislaţiei şi 
poziţiei guvernanţilor care favorizează demersurile UDMR. Un exemplu în acest sens 
a fost dat de la Sfântu Gheorghe unde, prin regulament, limba maghiară a fost 
stabilită ca limbă oficială. Apoi, referindu-se la retrocedarea bunurilor către parohiile 
ortodoxe române, comisiile refuză acest lucru, fondurile sunt alocate doar localităţilor 
cu populaţie majoritar maghiară, şcolile româneşti sunt refuzate la asigurarea 
resurselor materiale şi financiare. Presa de limba maghiară are un discurs intolerant şi 
publică lucrări promoţionale prin nesocotirea realităţilor româneşti, informaţiile 
primite de jurnaliştii români la conferinţele de presă sunt nesemnificative, pe când cei 
maghiari sunt favorizaţi. O problemă gravă arătată în notă a fost refuzul preşedintelui 
României de a avea o întrevedere cu reprezentanţii Forumului Civic al Românilor din 
aceste judeţe. Asupra materialului prezentat au luat cuvântul un mare număr de 
participanţi (21), toţi referindu-se la problemele grave cu care se confruntă românii 
din aceste judeţe. Din partea mureşenilor au vorbit col. (r) Ioan Judea, secretar 
general al ASTREI Mureş, col. (r) prof. Vasile T. Suciu, preşedintele Asociaţiei 
"Cultul Eroilor", prof. Ion Gaju, prof. Maria Diaconescu, consilier judeţean, Adrian 
                                                 
1 Marin Căldărariu, ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 21 noiembrie 2006 
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Moisoiu, deputat, prof. univ. dr. Vasile Boloş, consilier judeţean, vicepreşedinte al 
organizaţiei PSD Mureş, Ciprian Todea, reprezentant al PD Mureş, Lazăr Lădariu, 
redactor-şef al cotidianului "Cuvântul liber", consilier judeţean, preşedintele 
Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI, din cuvântul căruia redăm 
câteva fragmente: "Din păcate, din 1990 încoace, toate guvernele, fără nicio 
deosebire, au făcut UDMR numai concesii, concesii care astăzi iată că ne costă atât 
de mult. Românul spune că nu-i prost cel care mănâncă şapte pâini, ci acela care i le 
dă. Se vede că din înţelepciunea noastră românească nu prea au învăţat ce trebuia să 
înveţe la timp". Referindu-se la autonomia teritorială, vorbitorul spunea: "Şi am să 
leg această năzbâtie de numele vicepremierului Marko Bela... Afirmaţiile lui de la 
Miercurea Ciuc şi de la Lutita nu sunt altceva decât cuţite înfipte în spatele 
României." La evenimentul de la Izvorul Mureşului au participat ÎPS Laurenţiu 
Streza, Mitropolitul Ardealului, ÎPS Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, şi ÎPS Ioan 
Selejan, Episcopul Harghitei şi Covasnei, care au dat binecuvântare adunării şi au 
prezentat câteva probleme. Din finalul cuvântării, ÎPS Ioan Selejan, Episcopul 
Harghitei şi Covasnei, redăm: "Să zicem peste câţiva ani că a fost un început aici de 
unde izvorăsc Mureşul şi Oltul, două râuri care îi îmbrăţişează pe români, care le 
poartă şi le-a purtat de-a lungul veacurilor bucuriile, suspinele şi lacrimile. De multe 
ori aceste râuri au ieşit din matcă nu numai datorită ploilor abundente, ci de multe ori 
aceste două râuri au ieşit din matcă pentru că au curs pe ele sânge şi multe lacrimi de 
români." În final, s-a adoptat o declaraţie publicată şi în numărul de astăzi al ziarului 
nostru.  
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Imagini de la Forumului Civic al Românilor şi a Despărţământului Central Judeţean 
Mureş al ASTREI, Izvorul Mureşului, 18 noiembrie 2006   
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Mesaj de Ziua Naţională 2006
1
 

 

 
1 Decembrie, Ziua Naţională a României, eveniment cu profunde semnificaţii 

istorice şi sociale în viaţa naţiunii noastre, ne oferă prilejul de a transmite în numele 
Organizaţiei municipale Tg. Mureş a Partidului Social Democrat membrilor şi 
simpatizanţilor partidului nostru, tuturor locuitorilor municipiului Tg. Mureş, cele 
mai bune urări de sănătate, prosperitate şi de încredere în viitorul nostru ca membrii 
demni ai marii familii europene. 

 
   Prof.univ.dr.ing. Vasile BOLOŞ    ing. Victor HURUBĂ 
Preşedintele Organizaţiei municipale              Primvicepreşedintele Organizaţiei                  
 Tg.Mureş a P.S.D.                           municipale Tg. Mureş a P.S.D. 
 
 
 
 
 

     
 

Participarea la Ziua Naţională a României, 1 decembrie 2006

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 30 noiembrie 2006 
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Congresul PSD, Bucureşti, 10 decembrie 2006 

 

               
 
 

                                               
 
 

         
 

Prezenţe mureşene la lucrările Congresului PSD, Bucureşti, 10 decembrie 2006 
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Prezenţe mureşene la lucrările Congresului PSD, Bucureşti, 10 decembrie 2006 

 

 

Membrii ai Organizaţiei Mureş a PSD  

aleşi în Consiliul Naţional al PSD 

 

 

 

1. Boloş Vasile 

2. Covrig Ioan 

3. Dancu Ovidiu 

4. Dăneşan Dorin 

5. Frătean Petru Alexandru 

6. Georgescu Radu Cristian 

7. Iacob Letiţia 

8. Lădariu Lazăr 

9. Natea Ovidiu 

10. Popa Dragoş 

11. Popa Octavian  

12. Precup Maria 

13. Timar Liviu 

14. Todoran Pavel 

15. Vancea Gligore 
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Scrisoarea Preşedintelui Mircea Geoană adresată delegaţilor la 

Congresul PSD, decembrie 2006 
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17 ani de la Victoria Revoluţiei Române
1
 

 
Oficialităţi judeţene şi locale – din administraţie şi politicieni -, urmaşii eroilor-

martiri mureşeni şi revoluţionarii în viaţă, soldaţi prezentând onorul şi cetăţeni 
târgmureşeni au aniversat, ieri, la Troiţa închinată eroilor din Piaţa Victoriei, 17 ani 
de la victoria Revoluţiei Române, aducând un pios omagiu celor care şi-au pierdut 
viaţa, în întreaga ţară, în zilele Revoluţiei. Festivităţile solemne au debutat odată cu 
sosirea urmaşilor eroilor martiri, cu lumânări şi coroane de flori în memoria celor 
pieriţi la Revoluţie, întâmpinaţi de Garda de Onoare, în acordurile Imnului Naţional. 
Revoluţionarii târgumureşeni, în frunte cu liderul lor, Sorin Moldovan, au arborat la 
Troiţă Drapelul Naţional şi cel al Uniunii Europene, alături de drapeul fără stema 
comunistă pe care revoluţionarii l-au păstrat din timpul evenimentelor de acum 17 
ani, când au ieşit în stradă pentru libertate. A urmat slujba de pomenire a eroilor-
martiri, oficiată de Părintele Protopop Gheorghe Şincan şi de un sobor de preoţi 
reprezentând toate cultele religioase, înălţându-se rugi pentru odihna martirilor 
mureşeni: Ilie Munteanu, Tamás Ernö, Adrian Hidoş, Hegyi Lajos, Pajka Károly şi 
Bodoni Sándor.  

Au depus în continuare coroane de flori la Troiţa Eroilor reprezentanţi ai 
administraţie judeţene şi locale, ai altor instituţii publice şi ai partidelor politice. În 
aceeaşi atmosferă solemnă, a urmat defilarea Gărzii de Onoare, după care, la fel ca şi 
în anii trecuţi, la Troiţă lângă care au ost împodobiţi brăduţi de Crăciun pentru cei 
care nu mai sunt, dar, datorită sacrificiului lor, sărbătorim creştineşte Praznicul 
Naşterii Domnului, au colindat Emilia Latoş, Dorina Grad şi Maria Sântean, 
acompaniate de taraful Ansamblului artistic profesionist „Mureşul”. Înainte de acest 
moment însă, cel mai faimos dintre revoluţionari, Sorin Moldovan, a rostit cuvinte de 
alinare pentru mamele, văduvele şi copiii eroilor-martiri, şi a menţionat că fără 
sacrificiul eroilor nu am fi fost, astăzi, atât de aproape de integrarea în Europa unită.  

   
Participarea delegaţiei PSD la manifestările prilejuite de aniversarea Revoluţiei 

Române din 1989, Tg. Mureş, 21 decembrie 2006 

                                                 
1 Lia Străuţ, ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 22 decembrie 2006 
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Cadouri de Crăciun
1
 

 
Miercuri, 20 decembrie 2006, o delegaţie a Organizaţiei municipale Târgu-

Mureş a PSD, constituită din prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş, preşedintele Organizaţiei 
municipale şi consilier judeţean, Valentin Precup şi Emil Chindea, au oferit 
„Centrului rezidenţial pentru copii cu handicap” din Târgu-Mureş, str. Trebely nr.3, 
cu prilejul Sărbătorii Crăciunului, un ajutor constând în aparatură electrocasnică, 
precum şi cadouri specifice adecvate pentru cei 17 copii aflaţi în ocrotirea acestei 
instituţii.  

Cu această ocazie, s-au identificat, în discuţiile purtate cu doamna Maria 
Kalakatroni, coordonatoarea acestui aşezământ, şi alte modalităţi cu care acesta va 
putea fi sprijinit în perioada următoare.  
 

    
Vizita delegaţiei PSD Tg- Mureş la Centrul rezidenţial pentru copiii cu handicap,  

Tg Mureş, 20 decembrie 2006 
 

 

Mesaj de sărbători 2006
2
 

 
Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului şi a  Anului Nou, Organizaţia 

municipală Târgu Mureş a PSD  adresează membrilor şi simpatizanţilor săi precum şi 
tuturor locuitorilor municipiului Tg Mureş tradiţionalele urări  :Sărbători fericite şi 
La mulţi ani! 

 
              Preşedinte,          Prim-vicepreşedinte 
Prof.univ.dr.ing. Vasile BOLOŞ                       ing. Victor HURUBĂ 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 22 decembrie 2006 
2 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 22  decembrie 2006; ziarul Nepujsag, Tg. Mureş, 
21 decembrie 2006  
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Demisia din PSD a D-lui Lucian Savu 
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Invitaţie1
 

      
Vineri 26 ianuarie  2007, ora 18,  va avea loc în sala 23 din Casa Sindicatelor, 

Str. Cuza Vodă nr. 22, şedinţa Consiliului organizaţiei municipale Tg. Mureş a  PSD.  
Sunt invitaţi să participe membrii consiliului, preşedinţii  şi membrii  birourilor 

organizaţiilor teritoriale din municipiu.  
      
         Preşedinte,                         Primvicepreşedinte, 
Prof.univ.dr.ing. Vasile BOLOŞ           Ing. Victor HURUBĂ 
 
 

Comunicat
2
 

 
În şedinţa Consiliului Organizaţiei municipale Tg Mureş a PSD desfăşurată 

vineri 26 ianuarie 2007 s-au hotărât următoarele:  
• Organizaţia municipală PSD Tg. Mureş se va prezenta la alegerile locale 

din anul 2008 cu un candidat propriu la funcţia de primar; 
• Stabilirea candidatului la această funcţie se va desfăşura cu respectarea 

prevederilor Statului PSD aprobat la Congresul extraordinar din 10 
decembrie 2006,care precizează următoarele: “Consiliul organizaţiei 
municipale propune candidaţii partidului pentru funcţiile de primar, 
viceprimar, consilieri municipali  iar  Comitetul Executiv al Consiliului 
organizaţiei judeţene desemnează candidaturile pentru funcţiile de 
preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului judeţean administrativ, primar 
general şi viceprimar al municipiului Bucureşti precum şi pentru primari ai 
municipiilor reşedinţă de judeţ şi le supune spre validare Comitetului 
Executiv Naţional” ; „Partidul Social Democrat stimulează competiţia 
internă pentru promovarea în structurile de partid, administrative sau în 
Parlament, a acelor membri care au demonstrat o pregătire profesională 
recunoscută, o probitate morală necontestată şi îndeplinesc criteriile de 
selecţie prevăzute de Statut”.  

• Pentru a se ajunge la alegerea candidatului la funcţia de primar al 
municipiului Tg. Mureş până la data de 28 februarie 2007 se primesc la 
sediul Organizaţiei municipale a PSD candidaturile membrilor PSD care 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 25 ianuarie 2007 
2 26 ianuarie 2007 
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doresc sa participe la competiţia de desemnare, prin depunerea, în nume 
propriu, a unui CV adecvat respectiv prin depunerea unor propuneri 
(însoţite  sau nu de un CV), pentru unul, sau mai mulţi  candidaţi, de către 
un  membru sau de către grup de membrii aparţinând organizaţiilor 
teritoriale PSD din municipiu; 

• Candidaturile  depuse vor fi analizate, până la 31 martie 2006,  în comun,  
de către Comitetul Organizaţiei municipale  PSD  şi Comitetul Executiv al 
Consiliului organizaţiei judeţene luându-se în considerare o serie de criterii, 
printre care: nivelul studiilor; cunoştinţele, abilităţile şi competenţele 
manageriale; aptitudinile pentru administrarea şi gestionarea serviciilor 
publice; capitalul de experienţă managerială (în domeniul public  sau 
privat); respectul pentru norme, legi, valori; prestigiul moral şi social, 
inclusiv în viaţa de familie; gradul de popularitate publică (notorietate, 
percepţie publică, imagine, etc.); gradul de loialitate şi dedicare activităţii 
PSD; capacitatea de comunicare, interrelaţionare şi activitate în echipă; 
rezistenţa psihică în situaţii tensionate (conflict, criză, risc) ş.a. 

•  Candidatura care  se consideră,de comun acord, că îndeplineşte cel mai 
bine condiţiile menţionate mai sus  urmează să fie făcută publică până la 14 
aprilie a.c. 

• Candidaturile pentru funcţia  de consilier municipal vor fi stabilite,în ordine 
alfabetică, cu minimum şase luni înainte de data alegerilor; 

 

 

Start pentru Primărie
1
 

 
Preşedintele organizaţiei municipale PSD Târgu-Mureş, Vasile Boloş, a 

anunţat, ieri, deschiderea competiţiei interne pentru membrii doritori de a candida la 
Primăria Târgu-Mureş. Spre deosebire de ultimele alegeri atunci când PSD Mureş a 
sprijinit un candidat independent în persoana lui Dorin Florea, acum s-a exprimat 
concret dorinţa de a se merge cu un candidat din partea PSD. Data limită de depunere 
a candidaturilor va fi 28 februarie, iar candidatul PSD pentru primărie va fi aflat abia 
în aprilie. Selecţia se va face în funcţie de nivelul studiilor, experienţa managerială, 
gradul de notorietate publică, loialitatea faţă de PSD, rezistenţa faţă de situaţii 
tensionate, conduita morală şi familială etc. Chiar dacă momentan nu s-a anunţat 
vreun candidat, senatorul Cristian Georgescu a precizat faptul că mai mulţi membri 
şi-au exprimat dorinţa de a participa la acest concurs. Întrebat dacă el personal se va 
înscrie în cursa pentru candidatura la primărie, Georgescu nu a exclus această 
posibilitate, dar nici nu a confirmat-o. Totuşi, el ar putea fi cel mai reprezentativ 
contracandidat din partea PSD Mureş în faţa actualului primar Dorin Florea. (I.A.) 

                                                 
1 I.A. ziarul Zi de zi, Tg. Mureş, 31 ianuarie 2007 
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Numai graba de n-ar strica treaba! PSD Mureş  
atacă postul lui Dorin Florea

1
 

 

 
În încercarea de contracarare a imaginii pozitive şi popularităţii de care (încă) 

se mai bucură actualul primar al Târgu-Mureşului, democratul Dorin Florea, PSD 
Mureş s-a hotărât să inoculeze în conştiinţa opiniei publice, cu cel puţin şase luni 
înaintea alegerilor locale, candidatul său pentru postul de edil-şef, plecând de la 
premisa că “nu excludem varianta sprijinirii unui candidat comun (al mai multor 
partide n.r.), dar e foarte puţin probabilă”, conform spuselor senatorului social-
democrat Cristian Georgescu. 

În asemenea condiţii, Biroul Executiv al PSD Târgu Mureş s-a întrunit la 
sfârşitul săptămânii trecute şi a decis să deschidă cursa internă pentru desemnarea 
viitorului candidat la Primăria Târgu Mureş, în conformitate cu statutul formaţiunii, 
votat la congresul extraordinar de la sfârşitul anului 2006, care obligă la desemnarea 
unui candidat propriu în toate reşedinţele de judeţ. Candidatul ideal trebuie să 
îndeplinească în mod cumulativ, dacă redăm cele declarate de preşedintele 
organizaţiei municipale de partid, Vasile Boloş, mai multe condiţii, printre care: să fie 
absolvent de studii superioare, să aibă aptitudini manageriale, imagine publică 
imaculată, să respecte valorile societăţii în care îşi va desfăşura activitatea, 
popularitate sa să fie la cote extrem de înalte, să fi demonstrat loialitate pentru 
comunitatea târgumureşeană, precum şi pentru partid, să aibă o mare capacitate de 
comunicare, dar şi să reziste din punct de vedere psihic la stres şi la diverşi alţi factori 
de presiune. Perioada de depunere a candidaturilor se încheie în 28 februarie a.c., iar 
comunicarea alegerii nu va întârzia peste data de 14 aprilie, a mai reieşit din 
declaraţiile lui Vasile Boloş.  

 
 
 

De ieri, a fost pus în circulaţie „Biletu‘ lu‘ Dorin”
2
 

 
„Dragă Dorine, 
Când ai puţin timp liber, poate pui şi pentru noi, tinerii, o vorbă bună la tine la 

Primărie, să nu mai aşteptăm 22 de ani pentru o locuinţă ANL. 
Eu, pur şi simplu, NU trăiesc bine! 
     Elisabeta, 26 de ani, economist” 
 
Astfel arată „Biletu‘ lu‘ Dorin”, pus în circulaţie de ieri, în centrul municipiului 

reşedinţă de judeţ, de PSD Mureş. Ideea aparţine organizaţiei de tineret a partidului şi 
                                                 
1 Dan Trifu, ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 1 februarie  2007 
2 Dan Trifu, ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 24 februarie  2007 
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are ca scop sensibilizarea primarului Târgu-Mureşului, Dorin Florea, faţă de 
multiplele probleme cu care se confruntă cetăţeanul de rând. Campania se va 
desfăşura în fiecare săptămână şi va atinge de fiecare dată o altă temă importantă, 
pentru că Dorin Florea se comportă „de parcă ar fi primar al judeţului Mureş”, 
conform spuselor liderului tinerilor pesedişti, Dragoş Popa, edilul-şef îndepărtându-
se, în opinia social-democraţilor, mult prea mult de agenda publică prin care a 
câştigat, în 2004, fotoliul de primar. „Noi l-am susţinut pe acest om să ajungă primar 
(...) Cred că e de datoria noastră să îl sensibilizăm”, a mai declarat Dragoş Popa, 
completat de senatorul Cristian Georgescu, acesta explicând motivele pentru care 
biletul i se adresează primarului, şi nu ANL, instituţia care ar fi putut aloca mai multe 
fonduri pentru construcţia de locuinţe: „Primarul este preşedintele partidului aliat la 
guvernare”.  

Datele compartimentului locativ din cadrul Primăriei Târgu-Mureş sunt 
îngrijorătoare. În 1992, la Târgu-Mureş existau 16.886 de apartamente din fondul de 
stat. În 2005, 2.155, iar în 20066 doar 1.134. În tot acest interval, cererile de locuinţe 
au crescut simţitor – de la 442 de cereri, din care 69 soluţionate (în 2000), la 1.285 de 
cereri şi nici una soluţionată (în 2006). Durata medie de aşteptare pentru atribuirea 
unei locuinţe a crescut şi ea la 8 ani şi 6 luni în cazul locuinţelor sociale, 11 ani în 
cazul locuinţelor pentru pensionari, peste 5 ani pentru cei evacuaţi din casele 
retrocedate şi .... 22 de ani în cazul locuinţelor ANL:  
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Campania „Biletu‘ lu‘ Dorin”
1
 

 
TSD Mureş a lansat vineri, 23 februarie, o campanie de sensibilizare a 

primarului Dorin Florea asupra problemelor comunităţii târgumureşene. Preşedintele 
TSD Mureş, Dragoş Popa, a declarat că această campanie „se va desfăşura după 
tipicul de comunicare, care există în acest moment între reprezentanţii actualei puteri, 
şi anume sub forma unui bileţel”. În plus, liderul TSD a precizat „campania „Biletu‘ 
lu‘ Dorin” se va întinde pe perioada a mai multor săptămâni. În fiecare săptămână 
urmează să abordăm o altă problematică a comunităţii târgumureşene”. În această 
săptămână acţiunea vizează problematica locuinţelor ANL pentru tineret. Într-un 
raport al municipiului Tîrgu-Mureş se specifică faptul că durata medie de aşteptare 
pentru atribuirea unei locuinţe, în condiţiile în care ritmul de repartizare rămâne la 
nivelul anului 2006, ar fi de 22 de ani sau chiar mai mult. Dragoş Popa a declarat că 
„ne considerăm îndreptăţiţi să îi atragem atenţia domnului primar, cu atât mai mult, 
cu cât Partidul Social Democrat i-a acordat tot sprijinul pentru obţinerea celui de-al 
doilea mandat de primar”. Ca şi completare şeful TSD Mureş a precizat că „primarul 
Dorin Florea a uitat în ultima perioadă să se apropie de cetăţean, deoarece nu mai are 
timp fiind ocupat să facă politică şi nu administraţie”.  

 
 

Strângerea a peste 1500 de semnături pentru candidaturile 

europarlamentarilor PSD 

                                                 
1  I.A., ziarul Zi de zi, Tg. Mureş, 26 februarie 2007 
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8  martie 2007
1
 

       
 

    
 

         
 

Sărbătorirea Zilei Femeii 
 

                                                 
1 Manifestare organizată de Organizaţia judeţeană PSD Mureş a femeilor, cu 
participarea Organizaţiei municipale PSD Tg. Mureş a femeilor, în data de 6 martie 
2007 la restaurantul PRESIDENT din Tg. Mureş 
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Participare la emisiunea „Scurt şi la obiect” la Televiziunea Tg. Mureş,  
realizator Lacrima Balint, 4 aprilie 2007 

 

 

 

Consilierii municipali Florin Vlas şi Florin Crăciun  
 ( Foto: www. citynews.ro/mures/)
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Bogdan Buda se gândeşte repede
1
 

 
Bogdan Buda, fostul vicepreşedinte al PD Mureş, plecat din organizaţia 

condusă de Dorin Florea în 27 martie, şi-a anunţat, ieri, intrarea în PSD, după numai 
10 zile de independenţă politică. Despre noul coleg, senatorul Cristian Georgescu a 
afirmat că este „un om politic de perspectivă, pe care îl vom angrena cât mai bine în 
structura noastră”. În aceeaşi ordine de idei, Bogdan Buda şi-a argumentat decizia 
prin faptul că „PSD este o echipă care generează stabilitate”, în interiorul noii sale 
formaţiuni găsind o atmosferă propice punerii în practică a planurilor sale politice. 

Reamintim că Bogdan Buda (37 de ani), pe lângă alte afaceri prospere, este şi 
patron al televiziunii Târgu-Mureş şi al publicaţiei „Informaţia de Mureş”, 
intenţionând ca, în viitorul nu foarte îndepărtat, să înfiinţeze la Târgu-Mureş şi un 
post de radio.  

 
 
 
 

Participarea unor membrii din organizaţia PSD Mureş şi PSD Tg . 

Mureş la acţiunea „Porţi deschise” desfăşurată la Bucureşti  
(1 mai 2007) 

 

         
 

(Foto : www.psd.ro) 

                                                 
1 Dan Trifu, ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 7 aprilie 2007 
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1 Mai 2007
1
 

 

 
Membrii şi simpatizanţii PSD sunt invitaţi marţi, 1 mai 2007, ora 11, la 

Complexul de agrement Weekend, terasa Queen la o întâlnire colegială. 
 

Comitetul executiv  
                                                al Organizaţiei municipale PSD Târgu Mureş 

 
 

     
 
 

          
 

Sărbătorirea Zilei de 1 Mai 2007 de către membrii PSD şi invitaţi la terasa Queen din 
Tg Mureş 

 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş,  30 aprilie  2007 
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Mitingul organizat cu prilejul Zilei Europei, Sibiu, 9 mai 2007 

 

          

 

    

 

        

 

Participarea membrilor Organizaţiei Tg Mureş a PSD la mitingul organizat cu prilejul 
Zilei Europei, Sibiu, 9 mai 2007 
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Referendumul naţional asupra demiterii Preşedintelui Romaniei  

Traian Băsescu, 19 mai 2007 

 

                       

 

 

 

    
 

Materiale de propagandă utilizate cu prilejul Referendumului naţional asupra 
demiterii Preşedintelui României, Traian Băsescu, mai 2007 
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Afişaj de campanie, mai 2007        Echipa de sprijin pentru delegaţii PSD  la secţiile de                   
      vot, 19 mai 2007 

 

Reprezentanţii desemnaţi de PSD în Birourile Electorale ale Secţiilor de 

Votare din Tg Mureş-la Referendumul din 19 mai 2007  

 

Nr. sect. vot.Nume şi prenume 

1 Florea Ioan 
2 Todoran Ioan 
3 Giurca Ioan 
4 Fanfareţ Aurelia 
5 Oprea Danda 
6 Friciu Alexandru 
7 Ciobanu Gheorghe 
8 Ciobanu Elena 
9 Brustur Gheorghe 
10 Pop Viorica 
11 Ignat Nicolae 
12 Vesea Viorel Cristian 
13 Dogar Ana 
14 Hârşan Rafila 
15 Bândilă Sorinel 
16 Mânişor Constantin 
17 Şerbănuţ Maria 
18 Negrean Daniel 
19 Huruba Nicolae 
20 Ichim Constantin 
21 Chiorean Mărioara 
22 Gorea Simion 
23 Selejan Bogdan Lucian 
24 Straia Iacob 
25 Astăluş Ioan 
26 Dan Lizica 
27 Oltean Elvira 
28 Astăluş Virgil 
29 Oros Doina 

30 Moldovan Mircea 
31 Hidi Ioan   
32 Duca Aurelia 
33 Loghin Lucian 
34 Bujor Felicia Rodica 
35 Sitaru Maria 
36 Nistor Ghorghe  
37 Barta Maria 
38 Jurcan Simona 
39 Truţa Alina 
40 Gliga Valentin 
41 Matei Viorica 
42 Tudor Marcela 
43 Andone Luminiţa 
44 Silvaş Cristian 
45 Bucur Dragoş 
46 Codarcea Cornel  
47 Păcurar Olivia 
48 Pop Bianca Alexandra 
49 Simion Horatiu  
50 Borsan Ioan  
51 Cernea Finia  
52 Coviţă Adrian 
53 Gorea Vasile 
54 Baciu Grigore 
55 Ungur Zaharia 
56 Moldovan Filon 
57 Moldovan Maria 
58 Ormenişan Claudiu 
59 Ormenişan Veronica 
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60 Coşa Lucia Emilia 
61 Cristurean Vasile  
62 Moldovan Letitia 
63 Galăţean Ionel 
64 Iuşan Eugenia 
65 Zălog Rodica 
66 Matei Anuta 
67 Ciorba Mariana 
68 Moldovan Tudor Adrian 
69 Reti Petra 
70 Sasu Mariana 
71 Horga Ioan 
72 Bucur Costel 
73 Cătană Emil 

74 Munteanu Petrica 
75 Velcherean Constantin 
76 Anca Suciu Cristina 
77 Oros Valentina 
78 Rusu Manuela 
79 Cheteles Bianca 
80 Pătru Sorin 
81 Orban Claudiu 
82 Anca Suciu Gheorghe 
83 Zalog Vasile 
84 Curticăpen Ioan 
85 Moldovan Ioan 
86 Oltean Oliviu 

 

 

Rezultatele votului la Referendumului naţional din data de 19 mai  

2007 pentru demiterea Preşedintelui României 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sursa  
http://www.becreferendum2007.ro/document3/Rezultate%20pe%20judete%20si%20l
ocalitati.pdf 

  Judeţul 
Mureş 
 

Municipiul 
Târgu Mureş  
 

Numărul total al 
alegatorilor înscrişi in  liste  
 

nr. 486482 
 

131651 

nr. 
 

193205 51373 Numărul total al 
alegătorilor care s-au 
prezentat la urne 
 

% 
 

39,71 39,02 

nr. 
 

45434 12931 Numărul total al voturilor 
valabil exprimate 
              DA % 

 
23,52 25,17 

nr. 
 

146243 38166 Numărul total al voturilor 
valabil exprimate 
              NU % 

 
75,69 74,29 

Total voturi nule nr. 
 

1528 276 
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Adunări de alegeri la Organizaţiile teritoriale ale PSD Tg Mureş 

18-26 iunie 2007 

 

 

           
 

Imagini de la adunările generale din iunie 2007 
 

 

Structura Organizaţiei municipale Tg Mureş a PSD după alegerile din 

iunie 2007 

 
Organizaţia nr.1 – CENTRU                                          Preşedinte Vasile PAPUC 
Organizaţia nr.2 – TUDOR                                            Preşedinte Emil CHINDEA 
Organizaţia nr.3 –  PANDURILOR-BUDAI                          Preşedinte Ion GOLU 
Organizaţia nr.4 – MUREŞENI                          Preşedinte Octavian MOLDOVAN 
Organizaţia nr.5 – GARĂ-BĂLCESCU-LIBERTĂŢII    Preşedinte Ioan CERNEA 
Organizaţia nr.6 –   UNIRII-ALEEA CARPAŢI              Preşedinte Dorin DOGAR  
Organizaţia nr.7 – REVOLUŢIEI-CORNIŞA       Preşedinte Dan-Călin TOCACIU 
Organizaţia nr.8 – DÂMB                                                      Preşedinte Lizica DAN 
Organizaţia nr.9 – STUDENTI                                       Preşedinte Horaţiu SIMION 
 
 

Conferinţa municipală a PSD
1 

 
Joi 28 iunie 2007 ora 18 în sala 53 din Casa Sindicatelor, str. Cuza Vodă nr.22, 

va avea loc Conferinţa de alegeri a Organizaţiei municipale Târgu Mureş a PSD . 
La conferinţă vor participa membrii de partid care au fost delegaţi de 

organizaţiile teritoriale din municipiu precum şi alţi invitaţi. 
Preşedintele Organizaţiei municipale Târgu Mureş a PSD  

Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş 
                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 26 iunie 2007 
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Conferinţa Organizaţiei municipale Târgu-Mureş a PSD, 

28 iunie 2007 
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Proces-verbal 

încheiat azi 28 iunie 2007 cu prilejul Conferinţei Organizaţiei 

municipale Târgu Mureş a PSD ce se desfăşoară în sala 53  

din Casa Sindicatelor din Târgu Mureş Str. Cuza Vodă nr. 22. 

 

Lucrările conferinţei sunt deschise de preşedintele Organizaţiei municipale Tg. 
Mureş a PSD, Vasile Boloş, care arată scopurile adunării şi propune ca aceasta să fie 
condusă de un prezidiu format din cinci membrii, propunând ca acesta să fie compus 
din: Ovidiu NATEA, Alexandru FRĂTEAN, Mihaela KARDOS, Vasile 
CRISTUREANU şi Vasile BOLOŞ.  
Participanţii la conferinţă votează în unanimitate propunerea.  

Se propun ca organe de lucru ale conferinţei: o Comisie de validare formată 
din: Ioan HORGA şi Horaţiu SIMION şi un Secretariat format din: Emil CHINDEA 
şi Lizica DAN. Participanţii la conferinţă votează în unanimitate propunerile făcute. 

Preşedintele Organizaţiei municipale Tg Mureş a PSD  Vasile Boloş supune 
votului conferinţei ordinea de zi constituită din trei puncte: 

1.  Informare privind activitatea desfăşurată de Organizaţia municipală Tg. 
Mureş a PSD în perioada noiembrie 2005-iunie 2007; 

2. Dezbateri; 
3. Alegerea preşedintelui Organizaţiei municipale, a Consiliului şi a 

Comitetului Executiv Organizaţiei municipale a PSD. 
Participanţii la conferinţă votează în unanimitate ordinea de zi propusă. 
La punctul 1 al Ordinii de zi preşedintele Organizaţiei municipale Tg Mureş a 

PSD, Vasile Boloş, prezintă, utilizând o expunere în sistem Power Point, “Informare 
privind activitatea desfăşurată de Organizaţia municipală Tg. Mureş a PSD în 
perioada noiembrie 2005-iunie 2007”. 

Dl Ovidiu Natea, preşedintele Organizaţiei judeţene Mureş a PSD, completează 
materialul prezentat cu o serie de aprecieri privitoare la problemele avute în vedere de 
conducerea partidului: Prezintă detalii privitoare la cele două documente prezentate 
azi în Parlament legate de creşterea pensiilor respectiv problematica agriculturii. Face 
de asemenea aprecieri privitoare la Referendumul din 19 mai 2007. 

Preşedintele Organizaţiei municipale Tg Mureş a PSD, Vasile Boloş, propune 
ca în continuare Dl Ovidiu Natea să preia conducerea Conferinţei. 

Dl Ovidiu Natea propune să se treacă la punctul 3 al Ordinii de zi şi apoi 
revenirea la punctul 2. Participanţii la conferinţă votează în unanimitate propunerea 
făcută. 

Din partea Comisiei de validare Horaţiu Simion prezintă Raportul: din cei 136 
de delegaţi, desemnaţi să participe la Conferinţă,  sunt prezenţi 98, Conferinţa având 
cvorumul necesar  prevăzut de Statul PSD. 

Dl Ovidiu Natea preşedintele Organizaţiei judeţene Mureş a PSD arată că 
pentru funcţia de preşedinte al Organizaţiei municipale Tg Mureş a PSD există 
depusă o singură candidatură i anume cea  a prof.univ.dr.ing  Vasile Boloş. Ţinând 
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cont de această situaţie Domnia sa propune ca votul să fie deschis. Participanţii la 
conferinţă sunt de acord în unanimitate cu propunerea făcută. 

Se supune votului conferinţei candidatura Dlui Vasile Boloş pentru funcţia de 
preşedinte. Cu unanimitate delegaţii la conferinţă votează această candidatură.  

Dl Ovidiu Natea îl felicită pe Dl Vasile Boloş ca preşedinte reales. Acesta 
mulţumeşte delegaţiilor la conferinţă pentru încrederea acordată. 

În continuare lucrările conferinţei sunt conduse de preşedintele Vasile Boloş. 
Sunt prezentate nominal cele 98 de candidaturi pentru  cele 97 de locuri în 

Consiliul municipal. 
Dl preşedinte Ovidiu Natea propune ca de pe listă să fie retrasă candidatura 

Dlui Radu Cristian Georgescu care este şi vicepreşedinte al Organizaţiei judeţene a 
PSD. În situaţia creată de existenţă a 97 de candidaturi pentru cele 97 de locuri 
Conferinţa este de acord cu votul deschis al componenţei Consiliului municipal PSD.  

Se supune votului conferinţei candidaturile pentru Consiliul municipal. Cu 
unanimitate delegaţii la conferinţă votează aceste candidaturi.  
 

1. Albu Bogdan  
2. Astalus Ioan 
3. Banc Carmen 
4. Baciu Grigore  
5. Blaga Ioan  
6. Basca Stefan  
7. Belean Ioan 
8. Boloş Vasile 
9. Botianu Alexandru 
10. Botianu Petru 
11. Botos Tasian 
12. Branea Gheorghe  
13. Bucur Costel 
14. Buda Bogdan 
15. Buruian Mircea 
16. Buzan Florian 
17. Călugăru Călin 
18. Cătană Emil 
19. Cernea Ioan 
20. Ciubucă Cornelia 
21. Core Cornel   
22. Covaci Mihai 
23. Covita Adrian 
24. Crăciun Florin 
25. Cristurean Vasile 
26. Cueşdean Lucian 
27. Chindea Emil 
28. Chiorean Cornel 

29. Dan Aurel 
30. Dan Lizica 
31. Dănescu Costel 
32. Dogar Dorin 
33. Dogaru Grigore 
34. Duca Mircea Alexandru 
35. Fanfareţ Aurelia 
36. Fărcaş Livia 
37. Gabor Marius 
38. Gîrbovan Ovidiu 
39. Gliga Valentin 
40. Godja Ioan 
41. Goga Adrian 
42. Golu Ion 
43. Grosu Corneliu  
44. Groza Emil 
45. Herdean Viorica 
46. Horga Ioan 
47. Hurubă Victor 
48. Iacob Letitia 
49. Ilieş Camelia 
50. Isaroiu Angela 
51. Jeleriu Ioan 
52. Kardos Mihaela  
53. Lazăr Emilia 
54. Losonczi Terezia 
55. Mănişor Constantin 
56. Moldovan Filon 
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57. Moldovan Octavian 
58. Moldovan Virgil 
59. Moraru Octavian  
60. Moscviciov Andrei 
61. Muica Emil 
62. Munteanu Petrică 
63. Musgociu Mircea  
64.  Naicu Florin 
65. Neagoe Eugenia 
66. Neagoş Lucian Valer 
67. Negreanu Daniel  
68. Nutiu Florica 
69. Orban Claudiu  
70. Osvath Pal 
71. Păcurar Olivia  
72. Papuc Vasile 
73. Patrascu Georgel 
74. Pătru Sorin 
75. Pop Claudiu 
76. Pop Cosmin 
77. Pop Gheorghiţă 

78. Presecan Alexandru 
79. Purice Dorel 
80. Sandru Ioan 
81. Savu Alexandra 
82. Someşan Carmen Diana 
83. Someşan Ştefan 
84. Ştefan Daniel 
85. Stefan Ioan 
86. Stoica Cristian 
87. Stoica Stelian  
88. Suteu Mariana  
89. Teglas Daniel 
90. Tămaş Carol Victor 
91. Ţibrea Viorel Alexandru 
92. Tocaciu Dan Călin  
93. Tudor Marcela 
94. Ţucă Cristian 
95. Vasluianu Marcela 
96. Velcherean Constantin 
97. Vlas Florin

 

Se trece apoi la alegerea Comitetului Executiv al Consiliului Organizaţiei 
municipale Tg. Mureş a PSD format din 34 membrii la care se adaugă şi preşedintele 
Organizaţiei municipale. 

Sunt prezentate nominal cele 34 de candidaturi pentru cele 34 de locuri în 
Consiliul municipal care include: 7 vicepreşedinţi, un secretar executiv un trezorier şi 
24 de membrii. 

Dl preşedinte Ovidiu Natea propune ca de pe listă să fie retrasă candidatura 
Dlui Radu Cristian Georgescu care este şi vicepreşedinte al Organizaţiei judeţene a 
PSD şi includerea în listă a candidaturii depuse înainte de începerea conferinţei  de Dl 
Călugăru Călin. În situaţia creată  de existenţă a 34 de candidaturi pentru cele 34 de 
locuri Conferinţa este de acord cu votul deschis al componenţei Comitetului 
Executiv.  
Se supune votului candidaturile pentru  Comitetul Executiv al Consiliului municipal 
pe funcţii. Cu unanimitate membrii Consiliului municipal votează aceste candidaturi. 
 
Vicepreşedinţi  

1. Cueşdeanu Lucian 
2. Dogar Dorin  
3. Kardos Mihaela  
4. Moldovan Octavian 
5. Moraru Octavian 
6. Papuc Vasile  

7. Vlas Florin  
Secretar executiv  

8. Chindea Emil 
Trezorier  

9. Godja Ioan 
Membrii 

10. Buda Bogdan 
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11. Cernea Ioan 
12. Călugăru Călin 
13. Crăciun Florin 
14. Dan Aurel 
15.  Dan Lizica  
16. Dănescu Costel 
17. Dogaru Grigore 
18. Gabor Marius 
19. Gîrbovan Ovidiu 
20. Grosu Corneliu 
21. Hurubă Victor 
22. Ilies Camelia  

23. Lazăr Emilia 
24. Moldovan Filon 
25. Musgociu Mircea 
26. Neagoe Eugenia 
27. Negreanu Daniel 
28. Orban Claudiu 
29. Pătraşcu George  
30. Pătru Sorin 
31. Şerban Radu 
32. Ştefan Daniel 
33. Tocaciu Dan Calin 
34. Vasluianu Marcela

 
În continuare se trece la punctul 2  din ordinea de zi „Dezbateri”. 
• Dl Dan-Călin Tocaciu: face referiri la problematica alegerilor locale şi la 

responsabilitatea Organizaţiei municipale privitor la problemele dezbătute în 
Consiliul Local Tg Mureş. 

• Dl Ovidiu Natea: selecţia candidaţilor pentru alegerile locale este o acţiune 
complicată şi responsabilă. Toate partidele vor avea candidaturi pentru funcţia de 
primar. PSD va avansa în primă etapă trei candidaturi pentru  funcţia de primar. De 
asemenea se va avansa o listă alfabetică cu 30-35 de candidaţi pentru Consiliul local. 
În perioada următoare se vor cere Rapoarte de activitate de la consilierii actuali. 

• Dl Mircea Radu: arată că 90% din foştii membrii PUNR din judeţul Mureş 
au trecut la PSD. Adresează felicitări Consiliului municipal pentru activitatea 
desfăşurată până acum. Consideră că s-a integrat bine în PSD. Pentru bătăliile 
electorale din 2008 trebuie să ţinem cont de specificul electoratului mureşean. 
Activitatea PSD din municipiu trebuie să fie mai agresivă. Avem consilieri buni şi 
posibilitatea să propunem candidaţi buni, oameni de calitate. 

• Lazăr Lădariu: adresează felicitări pentru modul de organizare a acestei 
conferinţe. Consideră că organizarea şi disciplina sunt condiţii ale succesului. 
Apreciază succesul obţinut de PSD azi în Parlamentul României prin votarea legii 
pentru creşterea pensiilor respectiv moţiunea privitoare la agricultură. Inconsecvenţa 
în acţiune a PSD a fost o dovadă de slăbiciune Interesul nostru este de a intra la 
guvernare ca social-democraţi. PSD trebuie să aibă o poziţie clară faţă de UDMR 
respectiv faţă de acţiunile ostile ale unor lideri ale  acestuia în problema legată de 
Ţinutul secuiesc. 

• Vasile Cristureanu: face referire la poziţia partidului faţă de problema 
suveranităţii naţionale. De asemenea cere o  clarificare a atitudinii faţă de acţiunile 
UDMR. 

• Alexandru Frătean: apreciază modul de organizare şi desfăşurare a 
conferinţei. Evidenţiază problemele ce vor apare legate pentru câştigarea alegerilor 
viitoare. Consideră că alegerea primarului de la Batoş a constituit un exerciţiu şi un 
mod exemplar de organizare a unei campanii de succes pentru partidul nostru. 
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• Ovidiu Natea: face un rezumat al activităţilor desfăşurate precum şi al 
alegerilor desfăşurate (Batoş). Prezintă acţiunile de fuziune cu filiale judeţene ale 
PUNR şi ale Partidului Republican. Arată ca au aderat la PSD şi alţi membrii 
importanţi din alte partide (Buda Bogdan, Core Cornel etc.). Dă o serie de explicaţii 
privind relaţia cu UDMR. Evidenţiază eforturile  PSD pentru intrarea în Uniunea 
Europeană. Adresează mulţumiri membrilor organizaţiei municipale pentru 
activitatea depusă precum şi preşedintelui organizaţiei municipale Vasile Boloş. 

Vasile Boloş mulţumeşte delegaţilor pentru prezenţa la conferinţă şi încheie 
lucrările acesteia. 
 

Preşedintele Org. Municipale Tg Mureş PSD                                Redactat  
             Vasile Boloş                                                        Lizica Dan, Emil Chindea  

 
 
 

Alegeri previzibile.  

Vasile Boloş reales în fruntea PSD Târgu Mureş1 
 

 

Joi 28 iunie a avut loc la Târgu Mureş, Conferinţa Organizaţiei Municipale 
Târgu-Mureş a PSD întrunită în scopul alegerii preşedintelui organizaţiei, a 
Comitetului Executiv precum şi a Consiliului Organizaţiei Municipale. Din cei 134 
de membri delegaţi care erau aşteptaţi, la această şedinţă au participat doar 98.  

Primul punct pe ordinea de zi a fost o scurtă informare a celor prezenţi 
referitoare la activitatea organizaţiei de la ultimele alegeri din noiembrie 2005 până în 
iunie 2007. Dintre activităţile mai importante prezentate de preşedintele Vasile Boloş, 
au fost realizarea seriei de dezbateri publice la sediul organizaţiei municipale în 
martie 2006, găzduirea la Târgu Mureş în noiembrie 2006 a şedinţei Consiliului 
Naţional al PSD, precum şi participarea în decembrie 2006 a unor membri ai 
Organizaţiei la Congresul Naţional al PSD desfăşurat la Bucureşti. În acest an cele 
mai importante acţiuni ale PSD Târgu Mureş au fost susţinerea proiectului lansat la 1 
mai „România socială” precum şi strângerea a 1500 semnături pentru susţinerea 
candidaţilor PSD la alegerile europarlamentare.  

Înainte de începerea alegerilor propriu zise, preşedintele PSD Mureş, Ovidiu 
Natea a făcut o scurtă analiză a situaţiei PSD atât în interior cât şi în Parlament, a 
viitoarelor alegeri europarlamentare precum şi a raportului de ţară emis de Uniunea 
Europeană.  

„Momentan partidul nostru este majoritar în Parlament, şi o să propunem 
pachete de legi care ne interesează. Dacă acestea nu vor fi luate în considerare de 
actualul Guvern, o să ne supărăm şi facem moţiune de cenzură, iar Guvernul o să 

                                                 
1 Liviu Crudu, Ziarul de Mureş, Tg. Mureş, 2-7 iulie 2007 
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cadă. Aceasta nu trebuie considerată ca o răzbunare sau altceva pentru că ar fi o 
manifestare parlamentară corectă pentru impunerea majorităţii în cazul în care 
minoritatea nu colaborează.  

Referitor la raportul de ţară care este favorabil României, se pare că am făcut o 
alegere bună pentru că am susţinut actualul Guvern, deoarece munca lui este 
apreciată ca şi sprijinul acordat de noi, atât în ţară cât şi în Europa”, e declarat Ovidiu 
Natea. Referitor la problematica alegerilor europarlamentare liderul mureşean a 
menţionat că „dacă Puşcaş şi ceilalţi membri care sunt primii pe liste nu vor veni în 
teritoriu ca să ne prezinte electoratului, rezultatul va fi acelaşi ca şi la referendumul 
din 19 mai”.  

După supunerea la vot a propunerilor pentru Comitetul executiv al Organizaţiei 
Municipale Târgu Mureş în funcţia de preşedinte a fost ales în unanimitate candidatul 
unic Vasile Boloş, iar ca vicepreşdinţi au fost aleşi Lucian Cueşdean, Dorin Dogar, 
Mihaela Kardos, Octavian Moldovan, Octavian Moraru, Vasile Papuc şi Florin Vlas. 
Secretar executiv a fost ales Emil Chindea, iar trezorier Ioan Godja. De asemeni au 
mai fost aleşi şi cei 34 de membri ai Comitetului executiv al Organizaţiei Municipale 
Târgu Mureş.  

 
 
 

Alegeri cu un candidat unic la PSD Târgu-Mureş1 
 
 
Numărul noilor membri al conducerii municipale a PSD Târgu-Mureş este cu 

unul mai puţin decât cel al participanţilor la conferinţa municipală de alegeri. Pentru 
a evita situaţia în care toţi cei prezenţi să devină membri ai Consiliului Municipal, 
membrii PSD Târgu-Mureş au ales în conducere şi persoane care nu au venit la 
alegeri.  

Fostul preşedinte al PSD Târgu-Mureş, Vasile Boloş, a fost reconfirmat în 
funcţie de participanţii la Conferinţa municipală a social-democraţilor din Târgu-
Mureş. Boloş a fost singurul candidat pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei 
municipale. La fel s-a întâmplat şi în ceea ce priveşte restul funcţiilor de conducere 
unde abia s-a înscris câte un candidat. Presa nu a avut acces, pentru prima oară în 
istorie, la conferinţa PSD. Liderul organizaţiei judeţene a PSD Mureş, Ovidiu Natea, 
a spus că alegerile au fost total transparente.  

 

 

 

                                                 
1
 Adrian A. Giurgea, ziarul România liberă, iunie 2007  
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Alegeri
1 

 
PSD Târgu Mureş şi-a ales joia trecută o nouă conducere. În posturile de 

preşedinte şi vicepreşedinţi au rămas exact aceeaşi oameni, conduşi de acelaşi Vasile 
Boloş, mai puţin faptul că doamna Ilieş i-a dat locul lui Florin Vlas. Au fost cele mai 
netransparente alegeri din ultimele mandate, întrucât presa nu a fost invitată.  

 
 

Structura de conducere 

 a Organizaţiei municipale PSD Târgu Mureş 
iulie 2007 

  
COMITETUL EXECUTIV  MUNICIPAL 

 

Preşedinte 

1. BOLOŞ Vasile,consilier judeţean 

Vicepreşedinţi  

2. CUEŞDEANU Lucian, Vicepreşedinte: Probleme economice 

3. DOGAR Dorin, preşedinte al .Organizaţiei teritoriale 6, Vicepreşedinte: Probleme  privind 
relaţiile cu societatea civilă şi partenerii sociali 

4. KARDOS Mihaela,consilier judeţean, Vicepreşedinte: Probleme privind activitatea 
femeilor şi a tinerilor  

5. MOLDOVAN Octavian, preşedinte al Organizaţiei teritoriale 4, Vicepreşedinte: Probleme 
- Educaţie,Cultură, Culte 

6. MORARU Octavian,consilier municipal, Vicepreşedinte: Probleme sociale 

7. PAPUC Vasile, preşedinte al Organizaţiei teritoriale 1, Vicepreşedinte: Probleme 
organizatorice 

8. VLAS Florin,consilier municipal, Vicepreşedinte: Probleme privind administraţia publică 
locală 

Secretar executiv  

9. CHINDEA Emil, preşedinte al Organizaţiei teritoriale 2 

Trezorier  

10. GODJA Ioan 

Membrii 

11. BUDA Bogdan, Secretar executiv cu probleme de marketing, strategii politice şi imagine 

12. CĂLUGĂR Călin 

13. CERNEA Ioan, preşedinte al Organizaţiei teritoriale 5 
14. CHIOREAN Cornel, Secretar executiv cu probleme de logistică şi evenimente 

15. CRĂCIUN Florin, consilier municipal 
16. DAN Aurel, Secretar executiv cu probleme organizatorice şi resurse umane 

17. DAN Lizica, preşedinte al Organizaţiei teritoriale 8  
18. DĂNESCU Costel, Secretar executiv pentru relaţia cu partenerii sociali 
19. DOGARU Grigore 

20. GABOR Marius 

21. GÎRBOVAN Ovidiu 

                                                 
1 Ziarul Punctul, Tg Mureş, 2-7 iulie 2007 
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22. GROSU Corneliu 

23. HURUBĂ Victor 

24. ILIEŞ Camelia, Secretar executiv cu probleme de tineret şi egalitatea şanselor  
25. LAZĂR Emilia 

26. MOLDOVAN Filon 

27. MUSGOCIU Mircea 

28. NEGREANU Daniel 

29. ORBAN Claudiu 

30. PĂTRAŞCU George  

31. PĂTRU Sorin, Secretar executiv pentru programe de pregătire şi formare politică 
32. ŞERBAN Radu 

33. ŞTEFAN Daniel, Secretar executiv cu probleme de integrare europeană 
34. TOCACIU Dan Calin, preşedinte al Organizaţiei teritoriale 7, Secretar executiv pentru 

relaţia cu societatea civilă 
35. VASLUIANU Marcela 

 

 
 

PSD Mureş nu vrea uninominalul APD
1
 

 
PSD a anulat înţelegerea făcută cu PNL şi PD pentru susţinerea proiectului 

Asociaţiei ProDemocraţia (APD), anunţând promovarea altor modalităţi de vot. 
Niciuna dintre variantele de sistem electoral disputate nu poate întruni numărul 
necesar de voturi pentru a fi adoptată, în condiţiile în care, pentru orice decizie, este 
nevoie de votul a două treimi din membrii Comisiei.  

În opinia liderului PSD Mureş Ovidiu Natea proiectul APD este unul foarte 
slab şi nu se merită luarea unei decizii pripite în legătură cu acest subiect. "Trebuie să 
fim cât mai raţionali pentru a putea face şi adopta un proiect de lege bun", a declarat 
Natea. În opinia sa actualul proiect mai mult ar strica decât ar realiza ceva bun. "Se 
poate ca cei care au făcut proiectul să fie finanţaţi din partea unor grupuri care să aibă 
şi alte interese decât binele public", a adăugat preşedintele PSD Mureş. Preşedintele 
PSD Târgu Mureş Vasile Boloş crede că proiectul de vot uninominal al APD nu este 
corect pentru că face discriminare între deputaţi şi senatori. "Nu e normal ca o parte a 
parlamentarilor să fie aleşi într-un mod iar ceilalţi să fie altfel", a fost de părere 
Boloş. După părerea sa prin sistemul dorit de APD doar cei bogaţi şi nu neapărat 
competenţi vor avea acces în Parlamentul României. 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Ionel Albu, ziarul Zi de zi, Tg. Mureş, 19 iulie 2007 
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Propunerea PSD Tg. Mureş pentru candidatul de primar al 

municipiului Tg Mureş
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Candidatura lui Georgescu - Posibil ajutor pentru Florea
1
 

 
 
Săptămâna trecută PSD Târgu Mureş şi-a anunţat candidatul pentru primăria 

Târgu Mureş în persoana senatorului Cristian Georgescu. Parlamentarul mureşean are 
în spate avantajul tinereţii, dar are şi defectul lipsei de notorietate. În plus, din 
perioada 2000-2004, există suspiciuni în legătură cu o posibilă legătură între el şi 
actualul primar Dorin Florea, cel mai redutabil contracandidat. Oare candidatura 
senatorului va fi doar de faţadă? 

 
Reporter: Cum aţi ajuns candidatul PSD la primăria Târgu Mureş? 

Cristi Georgescu: Am fost propus de către membrii PSD Târgu Mureş în 
şedinţa Comitetului Municipal Executiv ca şi candidat pentru primăria Târgu Mureş. 
La Şedinţă au fost două alte nominalizări: Cornel Brişcaru, care s-a retras înaintea 
începerii votului şi fostul şef de cabinet al prefectului de Mureş din guvernarea 
trecută, Valentin Precup. Eu şi Valentin Precup am fost supuşi unui scrutin cu vot 
secret şi în urma acestui vot am fost propus din partea organizaţiei municipale pentru 
a fi potenţialul candidat din partea PSD Mureş la Primăria Târgu Mureş.  

Rep: Care este diferenţa între propunere şi numire ca şi candidat la primărie? 

C.G.: După cum ştiţi, în cadrul PSD situaţia stă în felul următor cu privire la 
candidatura pentru  primăria unui municipiu reşedinţă de judeţ. Comitetul executiv al 
organizaţiei respective face o anumită propunere. Dacă sunt mai multe persoane 
propuse se organizează un astfel de tur de scrutin. După care urmează ca organizaţia 
judeţeană prin intermediul Comitetului Executiv Judeţean să procedeze la 
desemnarea respectivului candidat. Ulterior această candidatură este validată de 
Comitetul Executiv Naţional. Ne aflăm în situaţia în acre eu am fost propus de 
organizaţia municipală iar cea judeţeană a luat act de această propunere şi urmează să 
aibă loc un Comitet Judeţean la sfârşitul lunii august. Această este proba statutară.  

Rep.: Candidatura dvs. este un semnal că PSD va susţine din nou candidatura 

lui Dorin Florea pentru că nu veţi pierde nimic având în vedere că alegerile locale 

sunt înaintea celor parlamentare? 

C.G.: V-am spus de mult şi repet că PSD Mureş va avea un candidat care se va 
putea opune lui Dorin Florea. Rămâne de văzut dacă eu voi rămâne acel candidat 
până la sfârşit pentru că acum avem doar o propunere la adresa mea. În situaţia în 
care eu voi fi acel candidat bineînţeles că îmi voi face cât mai bine treaba. Nu îmi 
place să decalez lucrurile. Până în acel moment am treabă ca şi parlamentar împreună 
cu colegii mei. Vă asigur că nu avea nicio tentă electorală.  

Rep.: Va exista o înţelegere între candidaţii Georgescu şi Florea? 

                                                 
1 Ionel Albu, Ziarul de Mureş, Tg. Mureş, 23-29 iulie 2007 
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C.G.: O înţelegere foarte bună. De exemplu când ne întâlnim ne strângem 
mâna. Noi vom face aşa încât PSD să iasă cât mai bine.  

Rep.: Va ieşi la fel de bine pentru PSD ca în anul 2004 când l-aţi sprijinit pe 

Florea şi el v-a trădat? 

C.G.: O să vedeţi că noi o să avem o campanie închegată pentru primăria Târgu 
Mureş şi o să fie o acţiune serioasă pentru că nu avem altă variantă decât de a ne pune 
un candidat la primăria Târgu Mureş. Din respect faţă de cetăţeni trebuie să avem un 
candidat pentru primărie.  

Rep.: Doar un candidat sau un candidat care să câştige? 

C.G.: Nu vreau să fac un pact anti-Florea. Am avut în trecut un „Grup de 
sprijin pentru Dorin Florea” dar din momentul în care actualul primar a renunţat la 
calitatea de independent, deşi a fost sprijinit de mai multe formaţiuni politice, a 
compromis prin gestul său ideea unei candidaturi independente. Nu cred că vom 
putea vinde electoratului varianta cu o candidatură independentă a unei persoane 
sprijinite de mai multe partide politice. În condiţiile în care voi intra în această 
competiţie cred ca am şanse serioase să o şi câştig.  

 
„Eu cred că meseria de senator îl prinde foarte bine pe Cristian Georgescu. 

Totuşi rămân la părerea că e mai bine să fie cât mai mulţi candidaţi. Pentru asemenea 
alegeri omul trebuie să conteze şi mai ales ce a făcut el pentru populaţie. Ţin să le 
transmit tuturor că doar unul dintre noi va fi ales primar” Sorin Ţerbea, candidat 
independent pentru Primăria Târgu Mureş  
 

„Cristian Georgescu este un candidat serios care a demonstrat că ştie să facă 
politică şi campanie electorală deşi până acum a făcut pentru alţii. Este tânăr şi 
necompromis şi va fi un candidat serios pentru fotoliul de primar. Totuşi rămân la 
părerea că el nu va avea nicio şansă şi el doreşte doar să îşi crească notorietatea 
pentru viitoarele alegeri parlamentare. Deşi nu are şanse el va obţine un rezultat bun 
şi spre deosebire de alţi candidaţi din trecut nu se va face de râs. Eu nu am nicio 
cunoştinţă de o înţelegere între PSD şi PD sau între Georgescu şi Florea. Cei doi se 
respectă şi cred că se va ajunge la o campanie normală şi civilizată” Doru Oprişcan 
preşedintele PD Târgu Mureş (posibil candidat pentru primăria Târgu Mureş) 
 

„Nu este o surpriză pentru mine. Este modelul PSD pentru alegerile următoare 
în care vor promova tineri fără prea mari legături cu trecutul care dau un aer de 
reformă. Nu cred că această echipă va face o performanţă extraordinară pentru că nu 
sunt cunoscuţi şi nu pot mobiliza resursele partidului. La nivel personal cred că poate 
exista o legătură între Florea şi Georgescu  pentru că PSD a pus ca şi candidat un 
personaj care convine tuturor. Cel mai bun candidat pentru social-democraţi ar fi fost 
Ovidiu Natea fiind şi cel mai cunoscut şi cu cea na mare notorietate din partid” Dinu 
Socotar, candidatul PC pentru primăria Târgu Mureş  
 

„Pentru mine candidatura lui Georgescu nu este o surpriză. Mă aşteptam la ea 
pentru că senatorul s-a implicat mult în problemele târgumureşenilor şi în cele ale 
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oraşului. O să fie o luptă intensă şi sper să fie una corectă pentru că nu doresc să 
particip la una murdară. În ceea ce priveşte relaţia lui Georgescu cu Florea ştiu că 
este una foarte bună dar nu văd un lucru rău în asta. Deocamdată Florea nu şi-a 
anunţat candidatura pentru primărie dar nu exclude şi această variantă. Oricum orice 
alianţă este posibilă în politică şi de aceea nu exclude o posibilă înţelegere între  
Florea şi Georgescu” Csegzi Sandor, candidatul UDMR pentru primăria Târgu Mureş  
 
 
 

 

PSD şi-a desemnat candidatul la Primăria Tîrgu-Mureş1 
 

 
După o lungă perioadă de aşteptare, în care preşedintele PSD Mureş Ovidiu 

Natea spunea că doreşte să aştepte şi candidaţii de la celelalte partide, organizaţia 
municipală a votat, săptămâna trecută, pe cel care urmează să candideze la viitoarele 
alegeri locale la Primăria Tîrgu-Mureş. Alesul nu este încă cert, întrucât trebuie să 
treacă de validarea Delegaţiei Permanente a PSD Mureş, care ar putea să nu fie de 
acord. Ceea ce înseamnă că alegerea este considerată momentan doar o simplă 
nominalizare. În competiţie au fost mai mulţi candidaţi, însă existau trei favoriţi: 
Cornel Brişcaru, Cristian Georgescu şi Vali Precup. Cornel Brişcaru a refuzat însă 
intrarea în competiţie pe ultima sută de metri, motivând: „Mi s-a propus, ceea ce mă 
onorează. Legat de motivele refuzului, acestea ţin de timpul, de momentul ale şi de 
formulă. Cred că în rucsacul fiecărui soldat există un baston de general, însă nu toţi 
ajung”.  

Astfel stând lucrurile, votul secret dat de organizaţia Tîrgu-Mureş i-a pus faţă 
în faţă pe senatorul Cristian Georgescu şi pe ceva mai puţin cunoscutul Vali Precup. 
Câştigător a ieşit, în final, Cristian Georgescu, care declara după vot: „În urma 
şedinţei şi a votului am fost nominalizat pentru a candida la alegerile pentru Primăria 
Tîrgu-Mureş. Şi subliniez, nominalizat, întrucât trebuie şi o validare din partea 
conducerii judeţene a PSD”. 

Cu toate acestea, surprinzătoare a fost atitudinea conducerii PSD. Ovidiu Natea 
a refuzat într-o primă fază să divulge numele celui nominalizat, spunând că, oricum, 
statutul prevede şi o validare din partea Delegaţiei Permanente, iar până atunci 
numele nominalizatului de la municipiu rămâne secret. Liderul PSD Tîrgu-Mureş, 
Vasile Boloş, spunea şi el că are interdicţie de la conducerea judeţeană să facă public 
numele candidatului. 

Până la urmă însă, vineri, anunţul oficial a fost făcut. Cristian Georgescu a fost 
propus de organizaţia municipală la fotoliul de primar al municipiului Tîrgu-Mureş. 

 

 

                                                 
1 Cătălin Hegheş,ziarul Punctul, Tg Mureş, 23 iulie 2007 
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Acţiunea de preschimbare a carnetelor 

 
CĂTRE PREŞEDINŢII ORGANIZAŢIILOR TERITORIALE 

 
Vă informăm faptul că, prin Hotărârea Comitetului Executiv Naţional al Partidului 

Social Democrat, în perioada 15 august - 30 noiembrie 2007, se desfăşoară acţiunea 
de preschimbare a carnetelor de membru PSD. În acest sens vă rugăm să luaţi 
următoarele măsuri organizatorice şi de evidenţă: 

1. Până la data de 1 septembrie 2007 să transmiteţi la sediul Organizaţiei Judeţene 
situaţia nominală a membrilor de partid din localitatea Dvs. potrivit tabelului 
anexat la prezenta (ANEXA). Completarea corectă şi completă a tabelului este 
obligatorie, deoarece aceste date vor fi trecute în carnetele de membru şi în 
baza de date cu evidenţa membrilor. Persoanele care nu vor figura în tabelul 

din ANEXĂ sau nu vor avea datele trecute complet NU vor putea primi 

carnetul de membru! 

2. Costul unui carnet de membru este de 1 RON (zece mii lei vechi). Organizaţia 
Dvs. va achita contravaloarea carnetelor la sediul PSD Mureş. Suma este mai 
mult decât modică şi reprezintă cheltuiala angajată de Consiliul Naţional 
pentru tipărirea carnetului de membru. Vă rugăm să ne transmiteţi dacă aveţi 
probleme în legătură cu acest aspect, pentru a putea găsi împreună o soluţie. 

3. Carnetele de membru vor fi semnate de Preşedintele PSD Mureş. Carnetele vor 
fi completate, numerotate şi stampilate la sediul PDS Mureş, după care se va 
asigura distribuţia lor către membrii PSD din localitatea Dvs. care figurează în 
tabelul din ANEXĂ. 
Cu stimă, 
 

Preşedinte PSD Mureş      Secretar executiv 

Ing. Ovidiu NATEA      Ing. Liviu TIMAR 
         Tg. Mureş, 6 august 2007 

 

           
Primirea noului carnet de membru PSD 
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Acţiunea de strângere de liste de semnături 

pentru înscrierea Partidului Social Democrat la Tribunalul 

municipiului Bucureşti,în conformitate cu prevederile art. 27 din 

Legea nr. 14/2003 

 

 

CĂTRE:  ORGANIZAŢIILE TERITORIALE ALE PSD MUREŞ 

ÎN ATENŢIA:  D-LUI PREŞEDINTE 

D-LUI SECRETAR 
 

În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea partidelor politice nr. 
14/17 ianuarie 2003, în fiecare an preelectoral partidele politice sunt obligate să-
şi actualizeze listele de membri cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 19 alin 
(3) şi (4).  

Listele actualizate vor fi TRANSMISE la sediul Organizaţiei Judeţene 
Mureş a PSD până la data de 22 NOIEMBRIE 2007, ora 17.00, spre a fi 
transmise  la Consiliul Naţional. 

În anexă vă transmitem modelul listei de semnături, pe care rugăm să îl 
respectaţi întocmai, deoarece NU sunt admise alte modele de liste, decât cele 
aprobate prin Legea partidelor politice. 

 
Preşedinte PSD Mureş 

Ing. Ovidiu NATEA 
 

Tg. Mureş 
24 septembrie 2007  
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Campania pentru alegerile pentru Paralamentul Europei, 

octombrie - noiembrie 2007 

 
 

  
 

     
 

       
                   

Acţiuni şi materiale din campania pentru alegerile pentru 

Parlamentul Europei, octombrie - noiembrie 2007 
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Invitaţie la spectacol
1
 

 
 

Organizaţia municipală Târgu Mureş a PSD, în colaborare cu Ansamblul 
artistic profesionist Mureşul, organizează marţi 20 noiembrie 2007,ora 18, la sala 
ansamblului din B-dul 1848 nr.47, ( fostul cinematograf Unirea ), un spectacol 
folcloric .Intrarea este liberă. 
 
 

   
  

  
 

Imagini din spectacolul organizat, cu prilejul campaniei pentru alegerile pentru 
Parlamentul Europei, sala Ansamblului Artistic Mureşul, 20 noiembrie 2007 

 
 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 16 noiembrie 2007 
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De la „Evenimentul zilei”, la PSD Mureş 1 
 

Percepută ca o formaţiune rigidă şi ancorată în mentalităţi depăşite în privinţa 
imaginii publice, cu o slabă priză la presă şi la electoratul care pune preţ pe astfel de 
elemente, PSD Mureş şi-a schimbat radical în ultima perioadă această metodă de 
abordare a luptei politice şi a hotărât să modifice lucrurile la capitolul prezenţă în 
mass-media. Astfel, după înscrierea în partid a Monicăi Hărmănescu, în trecut ziaristă 
atât în presa scrisă, cât şi la diverse agenţii de presă, actualmente desemnată de 
conducerea PSD Mureş să monitorizeze presa în cadrul Departamentului de relaţii 
publice, un alt reprezentant al condeiului a spus adio meseriei de ziarist şi a trecut de 
cealaltă parte a baricadei vieţii politice mureşene. Este vorba de Dragoş Bardoşi, 
corespondent al Evenimentului Zilei, până nu cu mult timp în urmă, acestuia fiindu-i 
anunţată înscrierea în partid, ieri, în cadrul unei întâlniri cu ziarişti a senatorului 
Cristian Georgescu. Parlamentarul de Mureş a declarat că lui Dragoş Bardoşi încă nu 
i-a fost atribuită nicio funcţie concretă în conducerea partidului, lucru care se va 
petrece în curând, dar senatorul nu a exclus varianta ca Bardoşi să fie purtător de 
cuvânt al PSD Mureş, poziţie ocupată în acest moment chiar de Cristian Georgescu.  

În ceea ce îl priveşte, Dragoş Bardoşi a declarat că PSD nu a fost una dintre 
opţiunile sale în viitoarea sa carieră în politică, ci unica, înscrierea în partid survenind 
ca urmare a convingerilor sale, în ciuda unor articole din trecut în care a criticat dur 
reprezentaţi ai PSD Mureş, printre care şi pe fostul senator Ioan Nicolaescu.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 D.T. ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 17 noiembrie 2007 
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Acţiuni electorale prilejuite de alegerile pentru Parlamentul Europei, 
 noiembrie 2007 

 

  

 
Echipa de sprijin pentru delegaţii PSD la secţiile de vot din municipiul Tg Mureş, 

25 noiembrie 2007 
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Rezultatele votului la alegerile pentru Parlamentul Europei  

25 noiembrie 2007 

  Judeţul 
Mureş 

Municipiul 
Tg. Mureş 

Numărul total al alegătorilor înscrişi în 
copiile de liste electorale permanente şi 
în copiile de pe listele electorale 
speciale 

nr. 485620 130492 

nr. 165083 44303 Numărul total al alegătorilor care s-au 
prezentat la urne % 33.99 33.95 
Numărul total al voturilor valabil 
exprimate 

nr. 158429 43536 

nr. 24815 5671 PD 
% 15.66 13.03 
nr. 8661 2616 PRM 
% 5.47 6.01 
nr. 10943 2089 PNL 

 % 6.91 4.80 
nr. 18748 3264 PSD 

 % 11.83 7.50 
nr. 55179 16911 UDMR 

 % 34.83 38.84 
nr. 2703 1.71 PC 

 % 954 2.19 
nr. 1003 258 PNTCD 
% 0.63 0.59 
nr. 2813 137 PR PRO EUROPA 

 % 1.78 0.31 
nr. 373 132 P  VERDE 

 % 0.24 0.30 
nr. 2689 1026 PIN 

 % 1.70 2.36 
nr. 4822 904 PNG-CD 

 % 3.04 2.08 
nr. 4866 1661 PLD 
% 3.07 3.82 
nr. 808 82 PAS 
% 0.51 0.19 
nr. 20006 12.63 TOKES L. 
% 7831 17.99 



MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 

 

 181 

 

 

Rezultatele votului la Referendumului naţional 

din data de 25 noiembrie  2007 

pentru introducerea votului uninominal 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa : http://www.becreferendum2007vu.ro/documente/rvu_judete.txt 
 

 
 

Echipa de sprijin de la Organizaţia judeţeană Mureş a PSD, 25 noiembrie 2007 
 

  Judeţul 
Mureş 

Municipiul 
Tg. Mureş 

Numărul total al 
alegătorilor înscrişi în  liste  

nr. 486484 130507 

nr. 129888 34088 Numărul total al 
alegătorilor care s-au 
prezentat la urne 

% 26,70 26,12 

nr. 96272 24300 Numărul total al voturilor 
valabil exprimate 
 DA % 74,12 71,29 

nr. 30410 9231 Numărul total al voturilor 
valabil exprimate 
NU 

% 23,41 27,08 

nr. 3206 557 Total voturi nule 

% 2,47 1,63 
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Reprezentanţii desemnaţi de PSD Tg. Mureş în secţiile de votare 

25 noiembrie 2007 -  Alegeri pentru Parlamentul Europei 

 
1 Straia Olivia Maria 
2 Todoran Ioan 
3 Giurcă Ioan 
4 Fanfareţ Aurelia 
5 Oprea Sanda 
6 Friciu Alexandru 
7 Ciobanu Gheorghe 
8 Ciobanu Elena 
9 Brustur Gheorghe 
10 Pop Viorica 
11 Ignat Nicolae 
12 Belean Ioan 
13 Dogar Ana 
14 Moldovan Sorina 
15 Bândilă Sorinel 
16 Mânişor Constantin 
17 Şerbănuţ Maria 
18 Suteu Mariana 
19 Hurubă Nicolae 
20 Dan Lizica 
21 Chiorean Mărioara 
22 Gorea Simion 
23 Lazar Emilia 
24 Straia Iacob 
25 Urzica Veturia 
26 Urzica Petru 
27 Oltean Elvira 
28 Astăluş Monica 
29 Oros Doina 
30 Popa Gheorghe 
31 Hidi Ioan   
32 Dan Aurel 
33 Gînţa Florica 
34 Bujor Felicia Rodica 
35 Sitaru Maria 
36 Nistor Ghorghe  
37 Barta Maria 
38 Jurcan Simona 
39 Truţa Alina 
40 Gliga Valentin 

41 Matei Viorica 
42 Tudor Marcela 
43 Matei Dumitru 
44 Silvaş Cristian 
45 Zălog Vasile 
46 Gliga Domnica 
47 Păcurar Olivia 
48 Pop Bianca Alexandra 
49 Simion Horatiu  
50 Borşan Ioan  
51 Cernea Finia  
52 Coviţă Adrian 
53 Boantă Pavel 
54 Baciu Grigore 
55 Ungur Zaharia 
56 Moldovan Filon 
57 Moldovan Maria 
58 Ormenişan Claudiu 
59 Ormenişan Veronica 
60 Moldovan Olimpia 
61 Cristurean Vasile  
62 Moldovan Letitia 
63 Gălăţean Ionel 
64 Iuţan Eugenia 
65 Zălog Rodica 
66 Matei Anuta 
67 Ciorba Mariana 
68 Moldovan Tudor Adrian 
69 Reti Petra 
70 Sasu Mariana 
71 Horga Ioan 
72 Bucur Costel 
73 Cătană Emil 
74 Munteanu Petrica 
75 Velcherean Constantin 
76 Tocaciu Vlad Catalin 
77 Oros Valentina 
78 Golu Mihai 
79 Astăluş Ioan 
80 Gorea Vasile 
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81 Orban Claudiu 
82 Bucur Constantin 

83 Solovăstru Diana Anita 
 

 

 

 

Reprezentanţii desemnaţi de PSD Tg. Mureş în secţiile de votare  

25 noiembrie 2007-Referendumul pentru votul uninominal - 

 
 

1. Cocoş Lucian 
2. Bîndilă Ecaterina 
3. Monea Iulia 
4. Jurcan Rozalia 
5. Turcu Codruţa 
6. Iulia Czilika 
7. Chertes Crina 
8 Moldovan Radu Grigore 
9 Maloş Andrei 
10 Danciu Paul 
11 Vlad Renate 
12 Vesea Viorel Cristian 
13 Vesea Viorel Florian 
14 Fărcaş Livia 
15 Şerbănuţ Maria 
16 Şerbănuţ Teodor 
17 Berei Monica 
18 Blaga Oana Corina 
19 Şerbănat Ovidiu 
20 Morar Anamaria Raluca 
21 Cătană Augustin 
22 Mureşan Mihaela 
23 Brihan Ancuţa Cristina 
24 Crăciun Brânduşa 
25 Gliga Steliana Cristina 
26 Fekete Ana  Eugenia 
27 Puşcaş Lucia 
28 Botoş Alina 
29 Botoş Ioana 
30 Jors Ilarian 
31 Hăbălau Letitia 
32 Başca Stefan 
33 Muică Ioan 
34 Muică Maria 
35 Cebuc Nicolae 

36 Rus Vasile 
37 Obancea Marian 
38 Pop Delia Nicoleta 
39 Nemes Ibolya 
40 Uifălean Dragoş 
41 Dragoş Laszlo 
42 Suciu Zoica 
43 Dudaă Mircea 
44 Oros Cristina Diana 
45 Petra Cristian 
46 Soţan Andreea Mihaela 
47 Cristea Doina 
48 Jude Ana 
49 Bretfelean Mircea 
51 Robu Laura 
52 Florea Gheorghe 
53 Boantă Ioana 
54 Sicsai Simona 
55 Rus Cristian 
56 Grosu Alexandru 
57 Cocoş Ilie 
58 Helgiu Dumitru 
59 Suciu Ioan 
60 Tuşineanu Dănilă 
61 Sămărghiţan Olimpia 
62 Sămărghiţan Veronica 
63 Iuşan Vasile 
64 Boloş Ioan 
65 Boncuţiu Monica 
66 Frîncean Ramona 
67 Zălog Vasile Silviu 
68 Rusu Adrian Ioan 
69 Sasu Corina Elena 
70 Horga Elena 
71 Moldovan Lucreţia 
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72 Purice Ioan 
73 Sasu Oana Marina 
74 Velcherean Margit 
75 Culiceanu Mihaela Delia 
76 Nemeş Dan 
77 Sava Ştefan Daniel 

78 Neamţu Raluca 
79 Pintea Delia 
80 Moldovan VasileLucian 
81 Şipos Remus Sebastian 
82 Popa  Iuliana 
83 Todor Cristina 

 

Scrisoarea conducerii PSD Mureş după alegerile pentru 

Parlamentul Europei 
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Scrisoarea parlamentarilor PSD Mureş după alegerile pentru 

Parlamentul Europei 
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Mesaj  de Ziua Naţională 2007
1
 

 

 
În fiecare an la 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, sărbătorim Marea 

Unire, eveniment de importanţă istorică în viaţa naţiunii române. Folosim acest prilej 
pentru a adresa, în numele Organizaţiei municipale Târgu Mureş a Partidului Social 
Democrat, membrilor şi simpatizanţilor partidului nostru şi, în acelaşi timp, tuturor 
locuitorilor municipiului Târgu Mureş, urările noastre de sănătate, prosperitate şi de 
împliniri personale şi comunitare! 
  
  Preşedinte                                                           Secretar 

Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş                              Ec. Emil Chindea 
 
 

      
 

                        
 

Participarea la Ziua Naţională, 1 decembrie 2007 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş 30 noiembrie 2007 
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Mesaj de sărbători 2007
1
 

 
Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului şi a  Anului Nou, Organizaţia 

municipală Târgu Mureş a PSD  adresează membrilor şi simpatizanţilor săi precum şi 
tuturor locuitorilor municipiului Tg Mureş tradiţionalele urări  : Sărbători fericite şi 
La mulţi ani! 
              Preşedinte,          Secretar, 
Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş        Ec. Emil Chindea 

 
 

 

 

Urări
2
 

 

 

Dl. Lazăr LĂDARIU,  
Redactor şef al cotidianului Cuvântul liber, 
 
În pragul noului an 2008 vă adresez, în numele membrilor şi simpatizanţilor 

Partidului Social Democrat din municipiul Tg. Mureş, Dvs. şi tuturor colaboratorilor 
Dvs. care realizaţi cu trudă, migală, profesionalism şi abnegaţie un ziar ce se 
constituie într-o tribună a cetăţenilor din judeţul Mureş dar în acelaşi timp şi într-un 
hronic al perioadei pe care o trăim pe aceste meleaguri, cele mai calde urări de bine şi 
succese. 

Cu deosebit respect, 
Prof. univ. dr.ing. Vasile Boloş, 

Preşedintele Organizaţiei municipale Tg. Mureş a PSD 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 20 decembrie 2007 
2 Mesaj adresat ziarului Cuvântul liber, 20 decembrie 2007 
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Cadouri pentru copii
1 

 
 

Vineri 21 decembrie 2007 o delegaţie din conducerea Organizaţiei municipale 
Tg Mureş a PSD formată din: prof. univ.dr. ing. Vasile Boloş, preşedinte şi consilier 
judeţean, Emil Chindea, Lizica Dan şi Camelia Ilieş au efectuat o vizită la Casa de tip 
familial pentru copii aflată în grija Fundaţiei „KIWI CASA BUCURIEI” situată în Tg 
Mureş str. Papiu Ilarian nr. 5. Cu acest prilej au fost oferite copiilor cadouri de 
crăciun precum şi aparatură electrocasnică necesară în activitatea acestui aşezământ. 
Doamna Luminiţa Micliuc, coordonatoarea instituţiei, a adresat mulţumiri pentru 
vizita făcută şi a evidenţiat principalele probleme în care ar putea fi ajutată in viitor 
activitatea fundaţiei.  

Copiii din cadrul aşezământului au prezentat un emoţionant moment artistic.  
 

    
 
Delegaţia Organizaţiei municipale Tg Mureş a PSD în vizită la Fundaţiei „Kiwi Casa 

Bucuriei, 21 decembrie 2007 
 

 
 

 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 27 decembrie  2007 
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La Braşov întâlnire consultativ-informativă1 
 

Joi, 7 februarie a.c., a avut loc, la Braşov, întâlnirea domnilor Mircea Geoană, 
preşedintele PSD, Titus Corlăţean - secretar general, Valeriu Zgonea, secretar 
executiv, Dan Mircea Popescu - preşedintele Consiliului Naţional, Constantin Niţă, 
vicepreşedinte, Ioan Rus, vicepreşedinte, şi Viorel Hrebenciuc, deputat, cu preşedinţii 
şi membrii Birourilor Executive ale organizaţiilor ardelene din judetele Alba, Braşov, 
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. Cu prilejul discuţiilor informative între liderii din 
conducerea partidului şi reprezentanţii PSD ai zonei 7 Centru au fost abordate 
probleme de importanţă deosebită în acest an ultim al ciclului politic electoral, 
privind pregătirea pentru alegerile locale. Într-o perioadă în care-i tot mai vizibil că 
sursa principală a scandalurilor şi a deviaţiilor de dreapta este PD-L, partidul 
prezidenţial, iar cea a nemulţumirilor o constituie guvernarea catastrofală, formată 
din PNL-UDMR, când, după opt ani, pentru prima oară rata inflaţiei creşte, prioritate, 
în cadrul discuţiilor informative, au avut problemele privind: nivelul de trai, 
veniturile şi puterea de cumparare ale cetăţeanului (diminuate cu 20% în ultimul 
timp, din cauza devalorizării leului!), creşterea galopantă a preţurilor, găsirea 
soluţiilor pentru indexarea, lunară, a pensiilor şi a salariilor, în funcţie de inflaţie etc. 
În contextul unei recesiuni economiei americane, cu un recul resimţit deja şi în 
Europa, a situaţiei îngrijorătoare în care se află românii, PSD propune şi susţine 
reducerea TVA, diferenţiat, la produsele alimentare de bază, ca în mai toate ţările 
europene, pe seama creşterii TVA la produsele de lux şi a accizelor. De asemenea, 
PSD a supus Parlamentului proiectul de lege pentru mărirea salariilor preoţilor, mai 
ales a celor din parohiile sărace, trecut deja prin votul din Senat. În contextul în care 
România este eliminată, în totalitate, de pe piaţa de cereale (cum sublinia domnul ing. 
Ovidiu Natea, la întâlnirea în plen) şi de pe cea a cărnii de porc, prin abandonarea 
intereselor naţionale din partea guvernanţilor, aducând mereu de pe la alţii produse pe 
care noi le putem produce în ţară, PSD consideră că este nevoie de acordarea 
subvenţiilor mărite pentru ţărani, cu deosebire în zona de munte. La întâlnirea 
personalităţilor din fruntea partidului cu reprezentanţii judeţului Mureş, domnii 
Ovidiu Natea, preşedintele Organizaţiei PSD, Bogdan Buda, Lazăr Lădariu, Vasile 
Boloş, Ovidiu Dancu, Ioan Pop, invocând statutul aparte al Ardealului şi al judeţului 
nostru, au pus accentul, în intervenţiile lor, pe susţinerea proiectelor (unele, între timp 
furate de PNL!) mai vechi ale PSD, privind pensiile, sprijinirea ţăranilor apăsaţi de 
greutăţi şi dezavantajaţi, accesul fiilor de ţărani la învăţătură (mai ales în şcolile 
înalte!) şi cuprinderea în strategia generală, ca prioritate, a identităţii naţionale. În 
mod deosebit a fost susţinută ideea refuzul oricărei alianţe cu UDMR, cu cei care au 
mai trădat o dată. Mureşenii consideră că, în aceeaşi strategie generală a PSD, trebuie 
incluse probleme acute, presante, de politica externă, o promptă atitudine faţă de 
                                                 
1 Ion Ardelanu, ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 9 februarie 2008 
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independenţa totală, unilaterală, a provinciei Kosovo, secesiunii de orice fel 
opunându-i ideea păstrării integrităţii statale, precum şi faţă de aberaţia numită 
autonimă teritorială, pe criterii etnice, a Ţinutului Secuiesc. Se impune, de asemenea, 
o poziţie fermă, de sprijinire a Bisericii Neamului, lovită mereu în ultima vreme, şi a 
fraţilor noştri din Basarabia! Nevoia de schimbare în România, de unitate, de 
cooptare a energiilor pozitive în cadrul partidului, devine o necesitate, mai ales acum, 
când electoratul îşi alege alternativele şi îşi conturează opţiunile. 

 

 
 

Reuniunea reprezentanţilor organizaţiilor PSD din Regiunea 7-Centru cu conducerea 
partidului , Poiana Braşov, 7 februarie 2008 

 
În spatele uşilor închise, dar între-deschise Candidatului Unic

1
 

 

La întâlnirea convocată ieri de Ovidiu Natea la sediul Partidului Social 
Democrat Mureş pentru desemnarea unui candidat român unic la Primăria Târgu 
Mureş au trimis reprezentanţi PDL, PNL, PNTCD, PIN, PNGCD, PRM, Partidul 
Ecologist şi Uniunea Pensionarilor. PDL a fost reprezentat de Melus Coman de la 
Sighişoara, cu mandat extrem de redus, de a se informa despre oferta PSD. El a spus 
ca Florea ar fi gata, în calitate de preşedinte PDL Mureş, să candideze la primărie, din 
nou, sprijinit de toate partidele româneşti, dar nu crede că îşi va da demisia din partid 
doar pentru că această construcţie, marca laboratoarele Cristian Georgescu, spun 
surse, să fie victorioasă. Coman l-a scuzat pe Dorin Florea, care, culmea, se afla la 
Viena unde urmează cursuri de administraţie europeană. Coman nu a comentat scorul 
din sondajul de opinie comandat de PDL, care se află deocamdată în dezbatere la 
Cotroceni. Boc, Blaga, Băsescu. 

PNL a fost la întâlnirea cu uşile închise prin Marius Ichim, preşedinte pe Târgu 
Mureş, şi Eugen Bândea de Sighişoara, unul dintre apropiaţii lui Eugen Nicolaescu. 
Ichim - Bândea au avut şi ei mandat de reprezentare şi informare. La solicitarea lui 
                                                 
1 Aurelian Grama, ziarul Zi de zi, Tg Mureş, 20 februarie 2008 
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Ovidiu Natea, că e mai imperios necesar ca oricând ca partidele româneşti să creeze o 
construcţie politică unitară pentru Primăria Târgu Mureş, precum în 2004, dar şi o 
listă comună, surpriză, pentru Consiliul Judeţean, Ichim consideră ideea o utopie. 
PSD a punctat la capitolul imagine fără discuţie. Au fost vehiculate şi idei de genul, 
dacă Dorin Florea nu va demisiona din partid pentru a merge independent şi UDMR 
cu Borbely va avea şi un contracandidat de la PCM, de ce să nu mai fie încă un 
candidat român, cel mai bine poziţionat în sondaje, sprijinit de tot eşichierul politic 
românesc, fără PDL?! Este, susţin surse apropiate PSD şi PDL, prima lovitură într-
adevar cu manta a trioului Natea-Georgescu-Frătean. Lovitura care l-ar aduce în prim 
plan, surpriză, pe Cornel Brişcaru. Ichim a spus ca nu s-a hotarât nimic, deşi s-a 
declarat surprins de propunerile PSD de a se merge pe lista comună şi la Consiliul 
Judeţean. Oricum sunt peste 65% români în judeţ şi o concentrare etnică ar determina 
un non combat sau o lipsă de entuziasm a membrilor de partid în campania electorală, 
care şi-ar negocia locuri eligibile pe listă şi nu ar mai fi motivaţi să lupte, a conchis 
liderul PNL. 

PNŢCD a fost la dezbatere prin Dimitrie Poptămaş, fostul director al 
Bibliotecii Judeţene. Poptămaş a declarat că nu s-a stabilit nimic concret, doar au fost 
stabilite chestiuni de principiu. Surprinzător, ţărănistul a spus ca lista e deschisă şi 
sunt şanse mari pentru a fi desemnat un independent. "Ar putea fi altcineva..., a 
încheiat Poptămaş. Ce a mai rămas din PNG CD a fost reprezentat de Felicia 
Moldovan, iar PRM a avut doi lideri, preşedintele Constantin Amza şi deputatul 
Adrian Moisoiu. Lavinia Şandru PIN l-a trimis pe verişorul ei Lucian Curticăpean, iar 
Partidul Ecologist a avut în persoana Laurenţiei Grosu un partener de discuţii. Judea a 
venit în numele Cultului Eroilor şi a fost prezentă şi Uniunea Pensionarilor.  

Gazdele şi iniţiatorii dezbaterii au fost liderii PSD, Ovidiu Natea, Cristian 
Georgescu, Alexandru Frătean şi Radu Mircea.  

"Au răspuns invitaţiilor noastre majoritatea partidelor, cu excepţia Partidului 
Conservator. Am discutat despre găsirea unui candidat independent, a fost o întâlnire 
informală despre posibilitatea creării unei liste comune de consilieri locali şi judeţeni. 
Este mult mai uşor să candideze unul decât zece, sperăm să găsim un candidat care să 
nu fie înscris în nici un partid", a spus preşedintele Natea. Oarecum tenebros, puţin 
ameninţător, Natea a declarat că "Dorin Florea a câştigat alegerile din 2004, deoarece 
noi nu ne-am depus candidatura". Senatorul Cristian Georgescu a explicat că această 
propunere a fost lansată şi de alte partide, dar PSD a beneficiat de cea mai mare 
credibilitate, motiv pentru care partidele au fost prezente în sediul social 
democraţilor. Punct ochit, punct lovit, ar zice comunicatorul Georgescu de la 
Universitatea Bucureşti. Nu lipsită de importanţă a fost declaraţia lui Natea când a 
fost acuzat ca ar transforma alegerile locale într-unele pe criterii etnice: "Nu suntem 
noi de vină, pentru ce au început alţii...". Replica candidatului UDMR, şi posibil al 
PCM, nu va întârzia, mai ales ca ministrul Borbely are astăzi conferinţă de presă. 

În replică, de la Viena, Dorin Florea a comentat prima întâlnire de la sediul 
PSD. "Condiţiile impuse de PSD privind susţinerea unui candidat independent sunt 
nerealiste şi iluzorii. Un astfel de candidat nu poate fi inventat peste noapte şi nu-i 
poate convinge pe târgumureşeni printr-o apariţie meteorică. Un candidat trebuie 
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susţinut şi votat pentru programele de dezvoltare care privesc Târgu Mureşul şi nu 
pentru etnia sa, pentru independenţa sa, ori pentru alte considerente mai mult sau mai 
puţin fictive, care sunt apanajul unor speculaţii politice," a declarat preşedintele PDL 
Mureş. 

Următoarea întâlnire, dacă va avea loc, va fi joia viitoare tot la sediul PSD. 
Oricum, abia acum începe să curgă apă pe Mureş pe acest subiect, ce va fi tranşat 
după alegerile locale din iunie 2008. 

În concluzie, nimeni nu a dezvăluit nimic din strategia ce abia se creează în 
laboratoarele puterii, care o fi fiind ea în anul  
 

Consilierul Consilierilor
1 

 
Preşedintele Tineretului Social Democrat (TSD) Târgu Mureş, Dragoş Bardoşi, 

intenţionează să înfiinţeze un Consiliu Civic prin care să monitorizeze activitatea 
aleşilor locali, care, în opinia sa, nu cunosc suficient problemele comunităţii.  

Reporter: Ce acţiuni a întreprins TSD Târgu Mureş în 
ultima perioadă şi ce intenţii sunt pentru viitor? 

Dragoş Bardoşi: În marea lor majoritate, activităţile 
TSD Târgu Mureş, se bazează pe mobilizarea membrilor, cât 
şi pe încercarea de a a explica tinerilor necesitatea de a intra 
în politică şi de a fi activi, pentru că  momentan tineretul nu 
pare prea interesat de acest domeniu. Pentru viitor 
intenţionăm să constituim un Consiliu Civic, care va funcţiona 

în paralel cu Consiliul Local Târgu-Mureş, for ce va analiza activitatea aleşilor locali. 
Dorim să constituim acest Consiliu pentru că la ora actuală aleşii locali nu au o 
agendă reală de lucru privitoare la probleme efective ale cetăţenilor.  

Reporter: Care este rolul organizaţiei de tineret Mureş în cadrul Filialei? 
Dragoş Bardoşi: În general tineretul din cadrul unui partid este o bază de 

selecţie pentru viitorii politicieni. Sunt voci care se împotrivesc existenţei unei 
asemenea organizaţii chiar în rândul tinerilor pentru că aceştia ar vrea sa facă parte 
direct din organizaţia de seniori, însă cariera politică trebuie urmată treptat, de la 
organizaţia de tineret, unde se învaţă cum se iau deciziile politice şi până la cel mai 
înalt nivel. Ca dovadă a importanţei TSD Târgu Mureş în cadrul Filialei, stă faptul că 
în Consiliul Judeţean sunt doi consilieri cu vârsta până în 30 de ani.  

Reporter: Cum va sprijini TSD Târgu Mureş candidaţii partidului la alegerile 
locale?  

Dragoş Bardoşi: Candidaţii PSD la alegerile locale vor fi susţinuţi printr-o 
platformă de sprijin şi prin acţiuni civice prin care sa încercăm să rezolvăm anumite 
probleme ale târgumureşenilor, împreuna cu candidaţii sau măcar să tragem un 
semnal de alarmă asupra existenţei acestor probleme.  

Reporter: Veţi candida pentru o funcţie de consilier local, sau poate judeţean?  

                                                 
1 Liviu Crudu, ziarul Zi de Zi, Tg. Mureş, 22 februarie 2008, (Foto Zi de zi) 
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Dragoş Bardoşi: Nu cred că voi candida pentru un asemenea post, pentru că 
prefer sa fiu "consilierul consilierilor" şi să pun la dispoziţia aleşilor locali agenda 
reală a comunităţii asigurând totodată comunicarea cu cetăţenii. Oricum consider că 
la noi în partid sunt persoane cu mult mai multă experienţă decât mine care pot să 
facă treabă dintr-o asemenea funcţie. Totodată, pe listele preliminare pentru Consiliul 
Local Târgu-Mureş, respectiv Consiliul Judeţean, sunt înregistraţi cinci candidaţi din 
organizaţia pe care o conduc.  

Reporter: Care ar fi mesajul pe care l-aţi adresa tinerilor referitor la implicarea 
acestora în politică?  

Dragoş Bardoşi: Aş vrea de la tineri un spirit mai activ, chiar cu tentă 
revoluţionară, pentru că nu cred că acest spirit a adormit. În acelaşi timp cred ca ar fi 
bine ca tinerii să se implice activ în politică pentru că este o chestiune ce îi priveşte 
direct, deoarece statul degeaba nu este chiar o chestiune benefică.  

Reporter: Care credeţi că sunt şansele PSD de a obţine rezultate pozitive atât la 
alegerile locale cât şi la cele generale?  

Dragoş Bardoşi: Părerea mea că şansele de  a câştiga aceste alegeri sunt cât se 
poate de reale, pentru că, eu consider că lumea aşteaptă mult de la PSD, probabil şi 
datorită faptului că electoratul apreciază activitatea guvernelor anterioare formate din 
membri PSD, activitate ce s-a concretizat într-o situaţie economică mult mai bună a 
ţării şi implicit a cetăţenilor. Oricum încă odată aş vrea să subliniez că PSD are 
oameni capabili cu care să se prezinte în faţa electoratului şi cu care să poată face faţă 
cerinţelor şi promisiunilor în momentul în care va accede la putere.  

Reporter: Cum comentaţi activitatea efectivă de a face politică social-
democrată în judeţul Mureş, în condiţiile în care acest judeţ are statut special ca şi 
mod de abordare a electoratului în interiorul tuturor partidelor româneşti?  

Dragoş Bardoşi: Într-adevăr judeţul Mureş este unul cu un caracter mai 
deosebit şi înclin să cred că cine face politică în Mureş poate să spună că are şcoala în 
domeniu având în vedere situaţia etnică, comparativ cu alte judeţe ale ţării unde 
chestiunile sunt mult mai simple. Iar ca să dau un exemplu, limbajul folosit în 
declaraţiile şi discursurile politice trebuie foarte bine gândite pentru a nu exista riscul 
de a fi interpretat din punct de vedere etnic. 

 
 

Reuniune TSD Mureş 
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Consiliului Naţional al PSD, Bucureşti, 22 februarie 2008 

 

 

        
 
 

        
 
 

      
 

Delegaţii PSD Mureş la şedinţa Consiliului Naţional al PSD, Bucureşti, Palatul 
Parlamentului, 22 februarie 2008
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8 Martie 2008
1
 

 

 

            
 

             
 

             
 
 

                                                 
1 Manifestare organizată de Organizaţia judeţeană PSD Mureş a femeilor, cu 
participarea Organizaţiei municipale PSD Tg.Mureş a femeilor, în data de 6 martie 
2008 la restaurantul MANADAS 
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Discuţii inter-partide,Tg Mureş, 28 februarie 2008 
 

 

Comunicat-apel
1
 

 

Pentru PSD Mureş, coagularea tuturor forţelor politice responsabile în vederea 
formării unei echipe, care să conducă eficient şi în folosul cetăţenilor municipiul 
Târgu-Mureş, a fost şi este o prioritate. Am fi avut şansa istorică de a da oraşului 
nostru un primar puternic, susţinut de o majoritate eficientă la nivelul Consiliului 
Local, dacă eforturile noastre de semnare a unui PROTOCOL electoral şi post-
electoral ar fi fost încununate de un minim succes. 

Vă reamintim că, la ultima întâlnire, reprezentanţii partidelor politice au stabilit 
ca, până vineri, 7 martie 2008, să transmită propunerile pentru candidatul de primar al 
fiecărei formaţiuni în parte. Aceste propuneri urmau, potrivit înţelegerii, să fie 
ordonate printr-un sondaj de opinie efectuat de un institut neutru, acreditat şi 
recunoscut în domeniu. 

Din păcate, nu toate formaţiunile politice româneşti prezente la discutii au 
respectat termenul convenit. 

Facem un apel către celelalte formaţiuni politice care au participat la discuţiile 
precedente să nominalizeze propunerea de candidat pentru Primăria municipiului 
Târgu-Mureş şi a institutului de sondare a opiniei publice până joi, 20 martie ac. 

În caz contrar, vom considera lipsa unui răspuns drept o retragere de la masa 
negocierilor privind susţinerea unui candidat comun pentru Primăria municipiului 
Târgu-Mureş.  

Liderii partidelor politice care nu au înţeles importanţa acţiunii noastre îşi vor 
asuma în faţa târgumureşenilor eşecul acestui demers. 

Cu stimă, 
Preşedintele PSD Mureş, 

ing. Ovidiu Natea 
 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber,Tg Mureş,15 martie 2008 
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Comunicat
1
 

 

 

PSD Mureş a încercat, prin demersul său de a iniţia discuţii cu toate 
formaţiunile politice româneşti, în vederea susţinerii unui candidat unic, independent, 
la primăria municipiului Târgu Mureş, să coaguleze toate forţele politice responsabile 
pentru a forma o echipă care să conducă oraşul eficient şi în folosul cetăţenilor.  

Iniţial, majoritatea formaţiunilor politice româneşti, cu excepţia PC, au 
participat la întâlnirile iniţiate de PSD Mureş. În acelaşi context, s-a abordat şi ideea 
depunerii unei liste comune pentru Consiliul Local Târgu Mureş, cât şi susţinerea 
unui candidat comun la Preşedinţia Consiliului Judeţean Mureş.  

PD-L s-a retras primul de la aceste consultări, pe considerentul că Dorin Florea 
nu poate redeveni independent din punct de vedere politic. Celelalte formaţiuni 
politice s-au angajat în acel moment, ca în cel mai scurt timp, să comunice o 
propunere de candidat şi un institut de sondare a opiniei publice. Candidaţii propuşi 
de fiecare formaţiune politică urmau să participe la o evaluare a notorietăţii şi 
intenţiei de vot, în vederea desemnării celui mai bine poziţionat, drept candidat 
comun pentru Primăria municipiului Târgu Mureş.  

Din păcate, nu toate formaţiunile politice româneşti prezente la discuţii au 
respectat termenul convenit. Liderii partidelor politice care nu au înţeles importanţa 
acţiunii noastre, trebuie să îşi asume răspunderea eşecului acestui demers în faţa 
târgumureşenilor.  

Cu stimă, 
      

Preşedintele PSD Mureş, 
ing. Ovidiu Natea 

 

 
 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg Mureş, 29 martie 2008 
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Sondaj preelectoral
1
 

 
 

Perioada de desfăşurare a studiului 15 februarie – 15 martie 2008  
Eşantion reprezentativ pentru populaţia de 18 ani şi peste din Târgu Mureş.  
Metoda de eşantionare a fost aleatoare, multistadială stratificată.  
Validare: Eşantionul a fost validat în baza datelor INS privind structura şi 
ponderea populaţiei pe sexe, grupe de vârstă şi etnie.  
Eroare: ± 3% cu o probabilitate egală cu 0,95  
Interviu: pe bază de chestionar standardizat, la domiciliul respondentului  

 
 

Nu votez, 11.2

Nehotarit, 14

PC, 0.3

PSD, 8.5

PD-L, 29.3

PNL, 7.4

UDMR, 22

PIN, 0.3

PNG, 1.9

PRM, 4.1

ALTUL, 1

Nu votez

Nehotarit

PC

PSD

PD-L

PNL

UDMR

PIN

PNG

PRM

ALTUL

 
  Intentie de vot pentru Municipiul Tg Mureş 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Realizat de Lucian Săcălean la comanda D-lui Bogdan Buda, cancelarul PSD Mureş 
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UDMR

35%

PD-L

20%

PSD

6%

PNL

5%

PRM

4%

INDEPENDENT

7%

ALTUL

4%

ns/nr

19%
UDMR

PD-L

PSD

PNL

PRM

INDEPENDENT

ALTUL

ns/nr

 
 

Intenţie de vot pentru cei care sigur vor vota 
 

 
 

Alegere primar – asistat-  
Dorin Florea (1), Laszlo Borbely(2),Ciprian Dobre(3), Cristian Georgescu(4), 

NS/NR(5) 
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Protocolul cadru PSD Mureş –PRM  Mureş1 
 

 

PREAMBUL 

 

Constatând că între PSD Mureş şi PRM Mureş - principalele formaţiuni 
politice din judeţul Mureş - există relaţii de colaborare, având ca scop dezvoltarea 
economico-socială a judeţului Mureş, şi că obiectivele programatice ale Partidului 
Social Democrat şi Partidului România Mare sunt convergente prin recunoaşterea 
intereselor vitale ale cetăţenilor români de protejare, conservare şi promovare a 
valorilor şi intereselor fundamentale ale naţiunii române; 

Având în vedere deteriorarea accentuată a nivelului de trai al cetăţenilor, 
agravarea stărilor conflictuale din societatea românească şi mureşeană datorate 
incompetenţei, dezinteresului şi intereselor clientelare manifestate sau intreţinute de 
actuala putere politică prin factorii de decizie locali şi naţionali; Ţinând cont de faptul 
că reprezentarea proporţională a tuturor secţiunilor corpului social constitute, în 
viziunea semnatarilor prezentului document, un criteriu general valabil pentru buna 
funcţionare a unui sistem democratic, inclusiv în ceea ce priveţte structurile 
administraţiei publice locale; 

Având convingerea fermă că punerea mai presus de interesele de partid a 
intereselor colectivităţii locale constituie nu numai o obligaţie, ci in primul rând o 
datorie a întregii clase politice, precum şi faptul că cetăţenii judeţului nostru nu 
trebuie să plătească pentru erorile celor mandataţi să îi administreze; 

Semnatarii prezentului document, evidenţiaţi după cum urmează: 
Dl Ovidiu NATEA, în calitate de Preşedinte al Organizaţiei Judeţene Mureş a 

Partidului Social Democrat (PSD Mureş), şi dl Constantin Mărgărit AMZA, în 
calitate de Preşedinte al Organizaţiei Judeţene Mureş a Partidului România Mare 
(PRM Mureş), în calitate de reprezentanţi legali ai formaţiunilor politice care i-au 
mandatat, adoptă prezentul document în integralitatea sa. 

PROTOCOL – CADRU 
Art. 1 Semnatarii recunosc faptul că, indiferent de conjunctura politică actuală, 

aspiraţiile şi dorinţele de mai bine ale mureşenilor sunt legitime, acestea primând 
oricăror altor interese, considerând că nu cei care aleg datorează celor care sunt aleşi, 
ci cei care sunt aleşi datorează alegătorilor care îi mandatează cu votul lor, politicienii 
având obligaţia de a răspunde în faţa oamenilor pentru deciziile pe care le iau. 

Art. 2 Având drept obiectiv obţinerea unui sprijin cât mai consistent din partea 
electoratului şi, totodată, pentru a pune capăt, prin puterea exemplului, dezbinării 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber , Tg Mureş, 3 aprilie 2008 
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clasei politice mureşene, PSD Mureş şi PRM Mureş convin să se susţină reciproc în 
alegerile locale din anul 2008 sub forma unei alianţe liber consimţite şi exprimate. 

Art. 3 (1) Prin alianţa liber consimţită şi exprimată se înţelege încheierea 
punctuală a unor alianţe electorale locale - la nivel comunal, orăşenesc, municipal 
şi/sau judeţean - aşa cum sunt definite ele de art. 6 din Legea 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Prevederile prezentului protocol cu 
privire la încheierea alianţelor electorale vor fi aplicate la nivelul organizaţiilor 
comunale, orăşeneşti, municipale şi/sau judeţene cu acordul conducerilor acestora.(3) 
Colaborarea şi susţinerea reciprocă între organizaţiile locale ale PSD Mureş şi PRM 
Mureş sunt obligatorii, indiferent dacă la nivelul acestora s-a încheiat sau nu o alianţa 
electorală, competiţia electorală desfăşurându-se pe baza programelor şi proiectelor 
proprii, fiind interzise orice acţiuni care să aducă atingere demnităţii şi onoarei 
contracandidatului. 

Art.4 PSD Mureş şi PRM Mureş vor susţine, dintre candidaţii proprii la 
primăriile comunelor, oraşelor sau municipiilor, pe acel candidat care este cel mai 
bine poziţionat în opţiunile electoratului. 

Art.5 Grupurile de consilieri locali ai PSD Mureş şi ai PRM Mureş se vor 
consulta şi colabora în cadrul consiliilor locale în vederea susţinerii şi promovării 
intereselor colectivităţilor locale la adoptarea tuturor hotărârilor cu impact major 
asupra cetăţenilor din localitatea pe care o reprezintă. 

Art. 6 PSD Mureş şi PRM Mureş îşi asumă obligaţia adoptării celei mai bune 
soluţii în vederea obţinerii postului de Primar al municipiului Târgu-Mureş de către 
un candidat român, soluţie care să nu pericliteze interesele de reprezentare ale 
acestora în secţiile de votare, exprimându-şi în acest sens disponibilitatea continuării 
negocierilor cu toate partidele româneşti. 

Art. 7 PSD Mureş si PRM Mureş vor propune şi susţine un singur candidat 
comun pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş sub egida alianţei 
electorale înregistrate la nivelul circumscripţiei electorale judeţene, candidat ales prin 
negociere directă între părţile semnatare ale prezentului document. Candidatul comun 
pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş va fi obligatoriu cel mai 
bine plasat în opţiunile electoratului dintre candidaţii propuşi de PSD şi PRM. 

Art.8 Pentru a avea un mesaj coerent şi legitim, părţile semnatare se obligă, 
chiar şi acolo unde nu vor prezenta liste comune sau candidaţi unici, să se susţină 
reciproc pe întreaga perioada a campaniei electorale.  
 
Târgu-Mureş, 2 aprilie 2008 
 

Preşedinte PSD Mureş, Preşedinte PRM Mureş,  
ing. OVIDIU NATEA ing. CONSTANTIN MĂRGĂRIT 

AMZA 
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Protocol 

- de colaborare şi susţinere electorală reciprocă - 

 
Preambul:  
Confruntările şi disputele politice au determinat în ultimii ani degradarea 

continuă a nivelului de trai al populaţiei şi au generat o atmosferă neprielnică 
promovării unor programe serioase de dezvoltare locală şi regională. Considerăm că 
se impune o coalizare şi o solidarizare la nivelul tuturor forţelor politice 
responsabile, în interesul cetăţeanului, în interesul promovării unor proiecte 
constructive comune, menite să contribuie la bunăstarea comunităţii. În acest sens, 
partidele semnatare ale prezentului protocol convin să susţină candidaţi comuni 
pentru Primăria municipiului Târgu-Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş, punând 
înainte de toate calitatea, valoarea morală şi umană, competenţa şi profesionalismul 
unor candidaţi care prin realizările lor au demonstrat că se bucură de aprecierea şi 
sprijinul comunităţii. Aşadar, convenim:  

Părţile semnatare:  
1.Alianţa electorală judeţeană/municipală PSD - PRM reprezentată de cei doi 

preşedinţi ai celor două organizaţii judeţene, respectiv domnul ing. Natea Ovidiu - 
preşedintele PSD Mureş şi domnul ing. Constantin Amza Mărgărit preşedintele 
PRM Mureş  

şi 
2. PD-L Mureş reprezentată de domnul dr. Dorin Florea - preşedintele PD-L 

Mureş  
Obiectul prezentului protocol:  
Art. 1 Alianţa electorală judeţeană/municipală PSD - PRM nu va depune nici 

o candidatură pentru funcţia de primar al municipiului Tîrgu Mureş şi va susţine 
pentru această funcţie candidatura domnului dr. Dorin Florea, reprezentantul PD-L 
Mureş. Va fi continuat astfel proiectul comun parafat încă din 2004 care priveşte 
omul şi faptele sale în administraţia publică locală, fiind susţinute programele de 
dezvoltare locală asumate public de primarul municipiului Tîrgu-Mureş dr. Dorin 
Florea. În cadrul acestei colaborări, vom susţine programele de dezvoltare locală în 
dialogul cu cetăţenii. Domnul primar dr. Dorin Florea, în campania electorală va 
menţiona de fiecare dată, că este susţinut de partidele Alianţei electorale PSD-PRM, 
ca fiind candidat comun.  

Art. 2 Organizaţia judeţeană PD- L Mureş nu va depune nici o candidatură 
pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş şi va susţine pentru 
această funcţie candidatura domnului ing. Liviu Timar, reprezentantul alianţei 
electorale judeţene PSD PRM. Părţile convin să susţină un candidat comun pentru 
funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş caracterizat ca integru, bun 
profesionist, capabil să coalizeze prin implicarea tuturor partidelor politice a unei 
echipe capabilă să realizeze programele de dezvoltare atât la nivelul judeţului Mureş, 
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cât şi în ce priveşte municipiul Tîrgu Mureş. Părţile semnatare convin să îl susţină în 
demersuri atât la nivelul viitorului Consiliu Judeţean Mureş cât şi în relaţia cu 
viitorul Guvern.  

Art. 3 Părţile semnatare convin de comun acord ca în funcţie de numărul de 
consilieri judeţeni rezultaţi în urma alegerilor din data de 1 iunie 2008 să negocieze 
de comun acord posturile de vicepreşedinţi ai consiliului judeţean Mureş, în funcţie 
de procentele obţinute. 

Art. 4 Părţile semnatare convin ca în funcţie de numărul de consilieri locali 
din cadrul consiliului local municipal Tîrgu Mureş, rezultaţi în urma alegerilor din 
data de 1 iunie 2008, să negocieze de comun acord posturile de viceprimari ai 
municipiului Tîrgu Mureş, în funcţie de procentele obţinute. Părţile convin, totodată, 
ca împreună cu consilierii locali, rezultaţi în urma scrutinului electoral şi care vor 
reprezenta partidele politice semnatare ale prezentului protocol, să susţină şi să se 
implice în realizarea până la stadiul de finalizare a programelor de dezvoltare ale 
municipiului Târgu-Mureş, promovate de primarul dr. Dorin Florea.  

Art. 5 Părţile semnatare convin să desfăşoare o campanie electorală principială 
centrată pe programe şi proiecte în competiţia pentru ocuparea funcţiilor de consilieri 
locali din cadrul consiliului local Tîrgu Mureş şi pentru ocuparea funcţiilor de 
consilieri judeţeni din cadrul consiliului judeţean Mureş. Candidaţii pentru funcţiile 
de consilieri locali pentru consiliul local Tîrgu Mureş cât şi cei pentru funcţiile de 
consilieri judeţeni pentru consiliul judeţean Mureş ce reprezintă părţile semnatare nu 
vor desfăşura acţiuni ce pot aduce atingere demnităţii contracandidaţilor din partea 
părţilor semnatare.  

În condiţiile în care semnatarii acestui protocol au încheiate anterior sau 
ulterior încheierii acestui protocol, în comun sau în mod separat şi alte protocoale de 
colaborare, cu alte formaţiuni sau alianţe politice, care conţin elemente ce contravin 
prezentului protocol, acest protocol prevalează.  

Acest protocol este valabil doar dacă şi numai dacă persoanele nominalizate ca 
şi candidaţi pentru funcţiile de primar al municipiului Tîrgu Mureş şi de preşedinte 
al consiliului judeţean Mureş sunt respectate întocmai, în totalitate.  
 
Alianţa PSD-PRM Mureş,    Preşedinte PD-L Mureş, 
 
Preşedinte PSD Mureş, 
 Ovidiu Natea dr. Dorin Florea 
Preşedinte PRM Mureş, 
Constantin Amza 
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Demisia din PSD a D-lui Cornel Brişcaru  
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Comunicat
1
 

 

 

Biroul Permanent al Comitetului Executiv al Consiliului Organizaţiei Judeţene 
Mureş a Partidului Social Democrat a determinat prin vot, vineri 4 aprilie 2008, 
varianta politică pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcţia de Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Mureş.  

Biroul Permanent PSD Mureş a luat în calcul următoarele variante: 
1. PSD Mureş nu încheie nicio alianţă preelectorală pentru alegerile locale din 

2008. PSD Mureş depune o listă proprie pentru Consiliul Judeţean Mureş. 
PSD Mureş desemnează un candidat pentru funcţia de Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Mureş. 

2. PSD şi PRM încheie o alianţă electorală judeţeană concretizată în listă 
comună PSD-PRM pentru Consiliul Judeţean Mureş. PSD-PRM susţine 
candidatul PSD pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş. 

3. PSD-PRM şi PD-L susţin un candidat comun din partea PSD Mureş pentru 
funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş. PSD-PRM depune o 
listă comună pentru Consiliul Judeţean Mureş. PD-L depune o listă proprie 
pentru Consiliul Judeţean Mureş. PD-L nu va desemna un candidat pentru 
funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş. PSD-PRM susţine 
candidatul PD-L pentru funcţia de Primar al municipiului Tîrgu-Mureş. 
PSD-PRM nu desemnează un candidat pentru funcţia de Primar al 
municipiului Tîrgu-Mureş. 

Biroul Permanent al PSD Mureş a ales varianta cuprinsă la punctul 3 şi anume: 
PSD-PRM şi PD-L susţin un candidat comun din partea PSD Mureş pentru funcţia de 
Preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş. PSD-PRM depune o listă comună pentru 
Consiliul Judeţean Mureş. PD-L depune o listă proprie pentru Consiliul Judeţean 
Mureş. PD-L nu va desemna un candidat pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului 
Judeţean Mureş. PSD-PRM susţine candidatul PD-L pentru funcţia de Primar al 
municipiului Tîrgu-Mureş. PSD-PRM nu desemnează un candidat pentru funcţia de 
Primar al municipiului Tîrgu-Mureş. 

Această variantă va fi supusă votului Comitetului Executiv al PSD Mureş, 
lărgit cu primarii PSD din judeţ, în cursul săptămânii viitoare. 

Conducerea PSD Mureş îi roagă pe primarii şi liderii PSD din judeţ să nu cadă 
în plasa zvonurilor, ţesută de adversarii noştri politici. Decizia finală va fi luată în 
mod statutar şi conform normelor interne ale PSD. 
 
 
 

                                                 
1 Comunicat al Biroului de presă al Organizaţiei judeţene Mureş a PSD, 6aprilie 
2008, publicat în ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 9 aprilie 2008 
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Sediul PSD, spart din interior
1
 

 
 

În noaptea de duminică spre luni, sediul PSD Târgu Mureş din curtea clădirii 
Apollo din Piaţa Trandafirilor a fost spart. Hoţii nu au forţat uşa, ceea ce îndreaptă 
suspiciunile spre oameni din interior care şi-au procurat dubluri ale cheilor. 

Poliţia nu ne-a oferit încă o informaţie oficială, dar preşedintele PSD Târgu 
Mureş, Vasile Boloş, ne-a confirmat spargerea. "Nu s-a spart uşa, probabil au folosit 
chei potrivite. Au fost sustrase mai multe documente de natură financiară, fără să se 
atingă de cele politice, cel puţin la prima vedere, care erau încuiate", a explicat, 
pentru citynews.ro, Boloş. 

Din sertarele PSD au dispărut registre cu membrii, facturiere, chitanţiere şi 
banii de cotizaţii strânşi la sfârşitul săptămânii trecute. Boloş ne-a declarat că hoţii nu 
au găsit listele cu candidaţi, nu au reuşit să intre pe calculator care este parolat. "Poate 
căutau altceva şi nu au găsit", a mai spus şeful social-democraţilor târgumureşeni. 

Vasile Boloş nu a negat că a fost vorba de o spargere ciudată, dar nu a dorit să 
ne divulge numele posesorilor de chei de la uşa sediului. 

 
 
 

 

Spargere la PSD Târgu-Mureş2 
 
Sediul PSD Târgu-Mureş a fost călcat de persoane rău voitoare în cursul nopţii 

de duminică spre luni, pentru că având în vedere daunele şi modul de acţiune nu se 
poate vorbi despre o spargere, lucru cu care este de acord şi preşedintele PSD Târgu-
Mureş, Vasile Boloş, care îl cataloghează ca pe un fapt divers. ”Într-adevăr s-a intrat 
în sediu în mod neautorizat însa uşa nu a fost spartă, iar noi am chemat poliţia iar ei 
au catalogat această acţiune ca şi spargere. Cei care au intrat în sediu au luat registrul 
de evidenţă al membrilor şi dosare financiare cu facturi şi chitanţe. Nu leg acest fapt 
de disputele din PSD la nivel judeţean şi am luat-o ca pe un fapt divers”, a declarat 
preşedintele PSD Târgu-Mureş. 

 

 

 

 

                                                 
1 Ligia Voro, ziarul online www.citynews.ro/mures/ , Tg. Mureş, 8 aprilie 2008 
 
2 LC. ziarul Zi de zi, Tg Mureş, 9 aprilie 2008 
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Comunicat
1
 

 
 
 

Prin particularităţile „geografiei” politice şi electorale locale din Târgu Mureş, 
precum şi din judeţ, unde echilibrul de forţe şi resurse electorale generează polarizări 
pe criterii de apartenenţă etnică a electorilor, marja de opţiuni politice a partidelor şi 
şansa individuală de a câştiga competiţia este foarte redusă, dacă nu minimă. 

Am fi bucuroşi ca la nivelul anului 2008 să avem şansa de a alege doar pe 
criterii de ordin meritocratic (democratic şi profesional) atât primarii cât şi consilierii, 
dar, UDMR – partid etnic -, a reactivat polarizarea politică şi monolitismul  etno-
politic şi electoral (atitudine evident ne-democratică!). 

În condiţiile date formaţiunilor politice care, vrând nevrând, reprezintă populaţia 
majoritar românească din municipiu şi judeţ nu pot câştiga decât prin unirea forţelor 
de acţiune, printr-o strategie şi tactică electorală comune. 

Pentru UDMR alegerile locale şi la nivel de judeţ au o semnificaţie politică 
majoră, dacă avem în vedere faptul că în proiectul autonomist al acestei organizaţii 
etnice cu finalităţi explicit politice judeţul Mureş (parte importantă) şi mai ales 
municipiul Tg. Mureş ar trebui să devină parte integrantă a pretinsei „regiuni 
secuieşti” (municipiul Tg. Mureş fiind vizat drept „capitală” a secuimii organizată 
autonom şi separatist). 

A lăsa, în aceste condiţii, marcate de proiecte separatiste, conducerea 
municipiului Tg. Mureş şi eventual, a judeţului pe mâna UDMR ar fi un act cu 
consecinţe grave pentru evoluţia viitoare a lucrurilor, mai ales după incitarea etnicistă 
şi autonomistă indusă de precedentul Kosovo. 

Jocurile politice şi, în general, competiţia electorală locală din Judeţul Mureş au 
deja o importanţă naţională, rezultatul lor şi configurarea structurii de putere legitimă, 
locală şi judeţeană, afectând pe termen mediu şi lung interesul naţional. 

Eventuala cucerire a puterii locale de către UDMR ar fi de natură să genereze 
resurse de putere legitime, care, apoi, ar putea fi utilizate pentru conflictualizarea 
relaţiilor interetnice. 

 Printr-un demers responsabil, putem evita o asemenea posibilitate unind toate 
forţele pentru a sprijini un candidat unic la Primăria municipiului Târgu Mureş şi la 
Preşedinţia Consiliului Judeţean Mureş. 

Este nevoie de cooperare şi acţiune convergentă, centrate pe interesul naţional, 
pentru a câştiga. 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 10 aprilie 2008 
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Este nevoie, dincolo de această solidaritate acţională, de mobilizarea tuturor 
resurselor politice şi civice în scopul solidarizării masive a cetăţenilor români pentru 
a participa la vot (lucru extrem de important). 

Negocierea între partidele politice pe plan local şi judeţean în vederea realizării 
compromisului politic – candidatură unică la municipiu şi Preşedinţia Consiliului 
Judeţean – (mai precis susţinerea unui candidat unic) nu trebuie să genereze dispute şi 
disensiuni în perioada preelectorală şi a campaniei, urmând ca, după atingerea 
obiectivelor comune şi alegeri, să se negocieze alocările de posturi în administraţie şi 
formele de colaborare post-electorală; 

P.S.D. Mureş, în situaţia dată, în cazul câştigării preşedinţiei Consiliului 
Judeţean are un câştig de cauză foarte important, cu o  miză politico-administrativă 
mare şi de durată. 

Pe baza considerentelor exprimate mai sus Organizaţia municipală Tg Mureş a 
PSD îşi exprimă acordul cu proiectul politic electoral propus de Organizaţia 
Judeţeană Mureş a PSD. 
 
Tg. Mureş 9 aprilie 2008 
 

 

  Comitetul executiv al Organizaţiei municipale Tg Mureş a PSD   
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Conducerea TSD şi-a dat demisia în bloc
1
 

 

 
Biroul Permanent al TSD s-a dizolvat începând de astăzi, ca urmare a demisiei 

a conducerii acestuia. Decizia luată de tinerii social-democraţi vine ca urmare a 
validării de către Comitetul Executiv al Consiliului Organizaţiei Mureş a PSD a 
protocolului de colaborare a social-democraţilor cu PD-L. 

"Acest gest este motivat de dorinţa de a trage un semnal de alarmă faţă de o 
decizie care atrage prejudicii grave asupra imaginii PSD in rândul alegătorilor 
tradiţionali. Membrii TSD care şi-au înaintat demisia consideră că protocolul semnat 
cu PD-L defavorizează PSD, asigurându-i doar candidatului PD-L Dorin Florea  un 
suport pentru câştigarea competiţiei electorale", se arată în comunicatul TSD, semnat 
de ex-preşedintele Dragoş Popa. 

Demisionarii care vor rămâne în PSD au anunţat că nu se vor implica în 
campania electorală decât pentru a-i sprijini pe tinerii TSD-işti care vor candida pe 
listele electorale pentru alegerile locale. 

"Pentru noi  social-democraţia a fost şi va continua să reprezinte felul nostru de 
a trăi şi a gândi. Am fost dintre cei care au încercat să construiască şi nu să distrugă în 
PSD Mureş, dar nu putem să trecem peste principiile în care am crezut. Pentru noi 
arta compromisului înseamnă altceva!", a afirmat Popa. 

Demisionarii din conducerea TSD sunt următorii: Cosmin Pop, ex-secretar 
executiv, Ciprian Rusu, ex-vicepreşedinte, Dragoş Bardoşi, ex-vicepreşedinte, Florin 
Marcu, ex-vicepreşedinte, Radu Groza, ex-vicepreşedinte, Horaţiu Simion, ex-
vicepreşedinte, Marius Cerghizan, ex-vicepreşedinte, Remus Şipoş, ex-membru CEX, 
Ancuţa Solomon, ex-membru CEX.  

În urmă cu o săptămână, Dragoş Popa a anunţat că îşi va înainta demisia din 
funcţia de conducere a TSD, pentru că nu acceptă ca PSD să fie condus de 
preşedintele altui partid, după ce social-democraţii au bătut palma cu PD-L şi au 
acceptat ca deputatul Liviu Timar să fie candidatul PSD pentru şefia Consiliul 
Judeţean. 

De asemenea, Cornel Brişcaru şi-a dat demisia din PSD ca urmare a acestui 
troc, comentând că PSD nu îşi poate negocia poziţia în genunchi. Cu toate că era 
aşteptată şi o demisie a vicepreşedintelui PSD şi al CJ Alexandru Petru Frătean, 
acesta a renunţat după ce a fost desemnat cap de listă pentru Consiliul Judeţean. 

 

                                                 
1 Ziarul online www.citynews.ro/mures/, Tg Mureş, 12 aprile 2008 
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Lansarea candidaţilor PSD pentru alegerile locale , 

Bucureşti , 16 aprilie 2008 
 

    
 

     
 

      
 

Participarea delegaţilor PSD Mureş la „Lansarea candidaţilor PSD”, 
 Bucureşti , Pavilionul expoziţional, 16 aprilie 2008
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PSD, cea mai harnică formaţiune la CL Târgu Mureş1 
 

 

Social-democraţii şi-au depus listele pentru Consiliul Local încă de sâmbătă, 
potrivit hotărârii privind verificarea, înregistrarea şi afişarea candidaturilor, emisă de 
Biroul Electoral al Circumscripţiei Nr. 1 Târgu Mureş 

Pe lista de consilieri locali figurează, în ordine, 
consilierul local Florin Vlas, patronul grupului de firme 
Voiajor, secretarul executiv al PSD Bogdan Buda, om de 
afaceri, fost patron al Televiziunii Tirgu Mureş, avocatul 
Valentin Precup, fost consilier juridic al Locativ SA, 
Lucian Cueşdeanu, patron Nakita, Ioan Godja, Camelia 
Ilieş, Lizica Dan, Emil Chindea, Octavian Moldovan, 
Dorin Dogar. 
 
 
Consilierul local Florin Vlas 
(Foto www.citynews.ro/mures/) 
 

 

 

 

 

Delegaţia PSD a rivalizat doar cu cea a Partidei Romilor
2
 

 
Reprezentanţi ai Biroului Electoral Judeţean au declarat ca în afara de alianţa 

PSD-PRM, numai Partida Romilor a venit cu o asemenea delegaţie numeroasă, doar 
pentru a-şi depune candidatura. 

La BEJ, pentru depunerea candidaturii la şefia Consiliului Judeţean a 
deputatului Liviu Timar şi a candidaţilor social-democraţi pentru CJ s-a prezentat 
delegaţia PSD-PRM formată din preşedintele PSD, Ovidiu Natea, deputatul Liviu 
Timar, vicepreşedintele CJ şi al PSD Alexandru Petru Frătean, consilierul judeţean 
Lazar Ladariu, consilierul judeţean Mihaela Kardos, senatorul Cristian Georgescu, 
consilierul judeţean Vasile Boloş, preşedintele PSD Tîrgu Mureş, secretarul executiv 
Bogdan Buda, preşedintele PRM Constantin Amza Mărgarit. Alianţa Electorală PSD-
PRM a depus astăzi la ora 16,00 candidatura deputatului Liviu Timar pentru 
presedinţia Consiliului Judeţean Mureş. 

                                                 
1 Ziarul online www.citynews.ro/mures/, Tg. Mureş , 22 aprilie 2008 
2 Adelina Burcea, ziarul online www.citynews.ro/mures/, Tg. Mureş , 22 aprilie 2008 
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“Cred că noi, oamenii politici, trebuie să ne respectam, chair dacă suntem 
adversari politici. Dacă se poate face o construcţie din mai multe partide, cred ca este 
un lucru foarte bun pentru judeţul nostru pentru a putea obţine un loc fruntaş 
judeţului Mureş la nivelul ţării româneţti. Eu cred în şansele pe care le am, deşi am 
contracandidaţi cu multe calităţi”, a declarat Liviu Timar, candidatul PSD-PRM la 
şefia Consiliului Judeţean Mureş. 

Lista de consilieri judeţeni, dupa ce Alianţa PSD-PRM a decis să meargă pe 
liste separate, este deschisă de vicepreşedintele CJ şi al PSD Alexandru Petru 
Frătean, urmat de consilierul judeţean Lazăr Ladariu, redactorul şef al cotidianului 
Cuvăntul Liber, Teofil Moldovan, directorul general al RAGCL Reghin, omul de 
afaceri Ioan Pop, administratorul Nicolae Tiberiu Ferenţ, Vasile Boloş, prorectorul 
Universităţii Petru Maior, consilierii judeţeni Mihaela Kardos şi Mircea Radu, omul 
de afaceri Ioan Hulpuş, profesor şi consilier judeţean Letiţia Iacob, profesor şi 
director al filialei Tîrgu Mureş a Universităţii "Spiru Haret", Ştefan Someşan, 
vicepreşedintele CJ Emil Groza şi expertul luduşean şi consilier local Gheorghe 
Puşcă 
 

         
 

Delegaţia PSD la depunerea listelor la Biroul Electoral Judeţean 
22 aprilie 2008  ( Foto www.citynews.ro/mures/) 
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Mesaj pascal 2008
1
 

 
 

Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti Organizaţia municipală Tîrgu Mureş a 
PSD adresează membrilor şi simpatizanţilor săi precum şi tuturor locuitorilor 
municipiului Tg.Mureş tradiţionalele urări de  Sărbători fericite! 

HRISTOS A ÎNVIAT! 
 
 

              Preşedinte                                                                         Secretar   
           Prof.dr.ing. Vasile Boloş                                                 Ec Emil Chindea 
 
 
 
 
 

Lansarea oficială a candidaţilor PSD Mureş2 
 

Marţi, 29 aprilie 2008, începând cu ora 17.30, în Sala Mare a Palatului Culturii 
din municipiul Târgu-Mureş va avea loc lansarea oficială a candidatului Alianţei 
PSD-PRM pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, domnul Liviu TIMAR, alături de 
candidaţii PSD Mureş la alegerile locale din iunie 2008. La lansare sunt invitaţi şi 
candidaţii PRM Mureş pentru Consiliul Judeţean, şi candidaţii PRM Târgu-Mureş 
pentru Consiliul Local. La eveniment vor participa doamna deputat Lia Olguţa 
VASILESCU şi domnul deputat Miron MITREA, coordonatorul de campanie al 
PSD. Evenimentul se va încheia cu un spectacol susţinut de Ştefan HRUŞCĂ. 

Biroul de Presă PSD Mureş 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ziarul Cuvântul liber, Tg Mureş, 25 aprilie 2008,  ziarul 24 ore mureşene, Tg Mureş, 
25 aprilie 2008 
2 Ziarul Cuvântul liber, Tg Mureş, 26 aprilie 2008 
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Lansarea candidatului Alianţei PSD-PRM Mureş la preşedinţia 

Consiliului judeţean Mureş , a candidaţilor Organizaţiei PSD Mureş şi 
PSD Tg Mureş. Palatul Culturii , Tg. Mureş, 29 aprilie 2008 

 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 



MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 
 

 215

Listele de candidaţi pentru Consiliul municipal Tg Mureş şi respectiv 

pentru Consiliul judeţean Mureş la alegerile locale din 1 iunie 2008 
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Echipa tehnică de campanie 

 a Organizaţiei municipale Târgu Mureş a PSD 

pentru alegerile locale, iunie 2008 

 
1.Coordonator campanie electorală  BUDA Bogdan,  Cancelar al Organizaţiei  
Judeţene  Mureş  
 
2.Director campanie electorală       CUEŞDEANU Lucian, Vicepreşedinte al 
Organizaţiei. municipale Tg Mureş 
 
3.Departamentul de legătură cu membrii de partid şi cetăţenii   BOLOŞ Vasile,  
Preşedinte al Organizaţiei. municipale Tg Mureş 
 
4.Departament organizare, urmărire, evenimente şi logistică   GODJA Ioan,  
Trezorier  al Organizaţiei. municipale Tg Mureş 
 
5.Departament juridic si calendar electoral          PRECUP Valentin,  Membru în 
Consiliul Organizaţiei. municipale Tg Mureş 
 
6.Departament organizarea comunicării, monitorizare  media si producţie mass-media    
DAN Lizica, Membru în Comitetul executiv al Organizaţiei. municipale Tg Mureş 
 
7.Departament pentru managementul secţiilor de vot şi ziua votului  CHINDEA 

Emil, Secretar executiv al Organizaţiei. municipale Tg Mureş 
 
8.Departament strategie, ofertă si mesaje  VLAS  Florin, Vicepreşedinte al 
Organizaţiei. municipale Tg Mureş 
 
9.Consultant de specialitate marketing politic SĂCĂLEAN Lucian 

 

 

Clătite à la politique - ediţia a II-a
1
 

 
Nu cred că există om, în speţă politician, care să nu fi servit vreodată o 

“gogoaşă”. Păstrând deja tradiţia, Cotidianul 24 de Ore Mureşene a organizat, în data 
de 13 mai 2008, concursul de “Clătite a la politique” ediţia a II-a, gazdă fiind 
restaurantul Triumf din Tîrgu Mureş. Astfel, dacă politicienii îşi păstrează 
consecvenţa în servirea gogoşilor, organizatorii s-au gândit ca prin această competiţie 
să desemneze – la propriu – cea mai bună “făcătoare de clătite” din rândul 

                                                 
1 Cosmina Oprea , ziarul 24 ore mureşene, Tg.Mureş, 16 mai 2008 
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formaţiunilor politice participante. Au răspuns prompt invitaţiei de a participa la 
concurs reprezentanţii a şase partide politice de pe scena mureşeană: PD-L, PSD, 
PRM, UDMR, PNG-CD şi PIN. Juriul a fost format din reprezentanţi, respectiv 
lideri, ai formaţiunilor politice din concurs: Valeria Antonie (PD-L), Vasile Boloş 
(PSD), Constantin Mărgărit Amza (PRM), Bakos Levente (UDMR), Moldovan 
Felicia (PNG-CD) şi Lucian Curticăpean (PIN). După ce s-au întrecut în arta de a 
orna cu cele mai apetisante compoziţii clătitele, ce au fost degustate rând pe rând de 
către juriu, aceştia au deliberat! Având deja precedentul de anul trecut, PNG-CD-ul a 
ieşit şi de această dată câştigător, prin prisma concurentei Andra Iorga – deşi, de 
menţionat este faptul că, de la ediţia anterioară s-au făcut schimbări drastice în rândul 
acestei formaţiuni politice, drept urmare atât liderul cât şi reprezentanţii acestui partid 
au fost alţii decât în 2007. Locul doi a fost ocupat de către Gânţă Florica din partea 
social-democraţilor, iar locul trei de către Partidul România Mare, reprezentat de 
Paşcan Maria Titiana. A fost acordat şi un premiu surpriză… “Speranţa” – cu 
îndemnul: mai bine rămâneţi la politică, juriul hotărând că acest premiu revine lui 
Szabo Anamaria de la UDMR. De menţionat este faptul că înainte de începerea 
evenimentului, primarul oraşului Tîrgu Mureş, dr. Dorin Florea a dat curs invitaţiei, 
deşi avea agenda de lucru încărcată, salutând personal iniţiativa de a reuni 
formaţiunile politice sub pretextul “Clătite a la politique”. Mulţumim firmei Daniflor 
şi patronului de la restaurantul "Triumf", Marcel Băghiceanu.  
 

 
 

Aspecte din timpul concursului “Clătite a la politique” 
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Campania electorală pentru alegerile locale de la 1 iunie 2008 

 

 
 

Echipa PSD pentru Consiliul judeţean Mureş 
 

 
 

Preşedintele Organizaţiei judeţene Mureş a PSD ing. Ovidiu Natea şi  senatorul 
Cristian Georgescu împreună cu echipa PSD pentru Consiliul judeţean Mureş
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Echipa PSD pentru Consiliul local Tîrgu Mureş 
 

 
 

Deputatul Liviu Timar, candidatul PSD-PRM pentru preşedenţia Consiliului judeţean 
Mureş, împreună cu echipa PSD pentru Consiliul local Tîrgu Mureş 
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Afişe electorale pentru candidaţii PSD Tg Mureş 
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Materiale electorale pentru candidaţii PSD Tg Mureş 
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Materiale electorale pentru candidatul PSD-PRM la  
Preşedinţia Consiliului Judeţean Mureş
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Afişaj electoral al candidaţilor PSD la Tg Mureş 
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Afişaj electoral al candidaţilor PSD la Tg Mureş 
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Puncte de documentare electorală ale PSD la Tg Mureş 
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Vizita Preşedintelui Consiliului National al PSD  Adrian Năstase la 
 Tg Mureş, 16 mai 2008 

 

     
 

          
 

Echipa de campanie PSD Tg Mureş 
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Echipa de campanie PSD Tg Mureş în acţiune 
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Echipa de campanie PSD Tg Mureş în acţiune 
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Echipa de campanie PSD Tg Mureş în acţiune 
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Vizita Preşedintelui Consiliului National al PSD  Adrian Năstase la  
Tg Mureş, 28 mai 2008 
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Participare la emisiunea „Tu votezi” la Televiziunea Antena 1,Tg. Mureş,  

moderatori Cristina Manoilă şi Aurelian Grama,  26  mai 2008 
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1           2  
   

3         4   
 

5            6  
 

7            8  
 
 

Imagini din „Clipul electoral nr. 1” al echipei de candidaţi PSD   
la Consiliul Tg. Mureş, mai 2008 
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1                    2  
 

3                   4  
 

5                   6  
 

7                   8   
 

Imagini din „Clipul electoral nr. 2” al echipei de candidaţi PSD  la Consiliul 
Tg.Mureş, mai 2008 
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1          2  

3             4  

5           6  

7           8  
 

Imagini din „Clipul electoral -animat” al echipei de candidaţi PSD  la Consiliul 
Tg.Mureş, mai 2008 
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1          2   
 
 

 3            4  
 
 
 

  5       6   
                                
 

Imagini din clipul electoral „Votează Liviu Timar  preşedinte la Consiliul Judeţean 
Mureş”, mai 2008 

 



MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 
 

 236

1       2   
 
 

3         4    
   
 

5        6   
 

Imagini din clipul electoral –„Susţine pe Liviu Timar la preşedinţia Consiliul 
Judeţean Mureş, mai 2008 
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Afişe electorale pentru candidaţii PSD la Consiliul judeţean Mureş 
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Afişe electorale pentru candidaţii PSD la Consiliul judeţean Mureş 
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PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
 

Organizaţia Municipală Târgu Mureş 
 

 

Stimaţi prieteni,  
 
În primul rând dorim să vă mulţumim pentru suportul acordat în toţi aceşti ani, 

şi mai ales în această perioadă de dinainte de alegeri. Dorinţele dumneavoastră, 
proiectele pe care ni le-aţi propus se vor regăsi în proiectele pe care le vom susţine în 
Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş. Pentru a avea succes, pentru a putea să 
vă răspundem avem nevoie de sprijinul dumneavoastră la 1 iunie 2008. 

Avem şansa de a avea un Consiliu Local cu o majoritate care să hotărască în 
favoarea cetăţenilor, o majoritate care să nu mai ţină cont de interese personale, 
etnice sau de neînţelegerile cu alţi reprezentanţi ai instituţiilor locale. 

De aceea e important să veniţi la vot, cu toată familia şi prietenii 
dumneavoastră, de aceea e important să alegeţi lista PSD Târgu Mureş. Partidul 
Social Democrat susţine candidatura dr. Dorin Florea pentru încă un mandat la 
Primăria oraşul nostru, aşa cum PSD, PRM, PD-L susţin candidatura domnului ing. 

Liviu Timar pentru preşedenţia Consiliului Judeţean. 
Pentru că iubim acest oraş, nu putem sta deoparte, noi venim cu proiecte clare, 

oferă-ne posibilitatea de a le pune în practică.  
 
Demonstrează şi tu că iubeşti acest oraş, alege PSD! 

 

 
Florin VLAS     Bogdan BUDA    Valentin PRECUP   Lucian CUEŞDEANU 

 

 

 

 

 

PSD - membru PES  
P-ţa Trandafirilor Nr. 5, Târgu Mureş, Judeţul Mureş 

Tel.: +40(265)21.46.90; 

www.iubescacestoras.ro        psdtgmures@clicknet.ro 
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Nr. sectie vot Nume şi prenume 
  
1 Branea Gabriela 
2 Todoran Ioan 
3 Giurcă Ioan 
4 Fanfareţ Aurelia 
5 Oprea Sanda 
6 Monea Iulia 
7 Ciobanu Gheorghe 
8 Ciobanu Elena 
9 Gorea Vasile 
10 Robu Adrian Ioan 
11 Ignat Nicolae 
12 Belean Ioan 
13 Bândilă Ecaterina 
14 Moldovan Sorina 
15 Bândilă Sorinel 
16 Mânişor Constantin 
17 Şerbănuţ Maria 
18 Şerbănuţ Teodor 
19 Boantă Pavel 
20 Săcarea Lenuţa 
21 Cheteleş Monica 
22 Chiorean Mărioara 
23 Gorea Simion 
24 Lazăr Emilia 
25 Robu Laura 
26 Urzică Veturia 
27 Urzică Petru 
28 Oltean Elvira 
29 Astăluş Monica 
30 Creţa Gheorghe 
31 Popa Iuliana 
32 Oros Valentina 
33 Săcalean Ioana Cristina 
34 Popa Laurenţiu 
35 Bujor Felicia Rodica 
36 Săsărean Ecaterina 
37 Orosan Iuliu 
38 Barta Maria 
 

 
 
 
 
39 Oltean Gabriela 
40 Truţa Alina 
41 Gliga Valentin 
42 Cocoş Ilie 
43 Tudor Marcela 
44 Solovăstru Diana Anita 
45 Dudaş Mircea 
46 Silvaş Cristian 
47 Zălog Vasile 
48 Gliga Domnica 
49 Păcurar Olivia 
50 Codarcea Cornel 
51 Platon Daniela 
52 Moldovan Ancuţa 
53 Gliga Elena 
54 Astăluş Ioan 
55 Carabiber Catalin Barbu 
56 Baciu Grigore 
57 Ungur Zaharia 
58 Moldovan Filon 
59 Moldovan Maria 
60 Vlad Renate 
61 Adorian Ionela 
62 Szatmari Andreea 
63 Togea Aurel 
64 Sămărghiţan Olimpia 
65 Gălăţean Ionel 
66 Ursa Angela 
67 Zălog Rodica 
68 Matei Anuţa 
69 Ciorba Mariana 
70 Moldovan Tudor Adrian 
71 Nemeş Dan 
72 Sasu Mariana 
73 Horga Ioan 
74 Bucur Costel 
75 Cătană Emil 
76 Munteanu Petrică 
77 Frisan Bogdan 
78 Gabor Gheorghe 

Reprezentanţii desemnaţi ai P.S.D. în Birourile Electorale ale Secţiilor 

de Votare din Tg Mureş-1 iunie 2008 
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Rezultatele votului la alegerile pentru Primarul municipiului Tg 

Mureş 
1 iunie 2008 

 

  Municipiul 
Târgu Mureş 

Total alegatori potrivit  
listelor electorale  

nr. 132826 

nr. 77595 Total  alegatori prezenţi la 
urne % 58,42 

Total voturi nule nr. 947 
Total  voturi valabil 
exprimate 

nr. 76608 

nr. 1156 ICHIM IONEL MARIUS 
(PNL) % 1,51 

nr. 40241 FLOREA DORIN  
(PDL) % 52,53 

nr. 302 COVACIU IOAN 
(PC) % 0,39 

nr. 34374 BORBELY LASZLO 
(UDMR) % 44,87 

nr. 178 POP SABIN GELU 
(PNG-CD) % 0,23 

nr. 357 OPROIESCU PETRU 
FLORIN 
(PRE) 

% 0,47 
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Rezultatele votului la alegerile pentru Consiliul Tg. Mureş 
1 iunie 2008 

 
  Municipiul 

Tg. Mureş 
Nr de 

consilieri 
Total alegatori potrivit  listelor 
electorale  

nr. 132826  

nr. 77595  
Total  alegatori prezenţi la urne 

% 58,42  
Total voturi nule nr. 2418  
Total  voturi valabil exprimate nr. 75112  

nr. 4392 PARTIDUL NAŢIONAL 
LIBERAL % 5,85 

2 

nr. 24135 PARTIDUL DEMOCRAT 
LIBERAL % 32,13 

8 

nr. 999 
PARTIDUL CONSERVATOR 

% 1,33 
 

nr. 5971 PARTIDUL  SOCIAL 
DEMOCRAT % 7,95 

2 

nr. 3790 
PARTIDUL ROMANIA MARE 

% 5.05 
1 

nr. 30931 UNIUNEA DEMOCRATĂ 
MAGHIARĂ DIN ROMANIA % 41,18 

10 

nr. 691 PARTIDUL NOUA 
GENERAŢIE-CREŞTIN 
DEMOCRAT 

% 0,92 
 

nr. 158 PARTIDUL POPULAR AL 
PROTECŢIEI SOCIALE % 0,21 

 

nr. 169 UNIUNEA POPULARĂ 
SOCIAL CREŞTINĂ % 0,22 

 

nr. 129 PARTIDUL NAŢIONAL 
DEMOCRAT CREŞTIN % 0,17 

 

nr. 425 PARTIDUL ROMÂNIEI 
EUROPENE % 0,57 

 

nr. 270 FORUMUL DEMOCRAT AL 
GERMANILOR DIN ROMANIA % 0,36 

 

nr. 328 PARTIDUL INIŢIATIVĂ 
NAŢIONALĂ % 0,44 

 

nr. 2191 PARTIDUL CIVIC MAGHIAR-
MAGYAR POLGARI PART % 2,92 

 

nr. 184 UNIUNEA PENSIONARILOR 
ŞI A SOLODARITĂŢII % 0,24 
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SOCIALE 
nr. 349 BOCHIŞ AUREL  

CANDIDAT INDEPENDENT  % 0,46 
 

 

 

 

Rezultatele votului la alegerile pentru  

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş 
1 iunie 2008 

 
 

  Judeţul 
Mureş 

 

Municipiul 
Tg. Mureş 

 
Total alegatori potrivit  
listelor electorale  

nr. 492106 132826 

nr. 275454 77595 Total  alegatori prezenţi la 
urne % 55,97 58,42 
Total voturi nule  20249 2153 
Total  voturi valabil 
exprimate 

nr. 255194 75438 

nr. 86125 22905 DOBRE CIPRIAN 
MINODOR( PNL) % 33,75 30,36 

nr. 48394 16612 TIMAR LIVIU  
(AL. PSD—PRM) % 18,96 22,02 

nr. 90743 31641 LOKODI EDITA 
EMOKE(UDMR) % 35,56 41,94 

nr. 12939 2456 TOKES ANDRAS (PCM) 
 % 5,07 3,26 

nr. 4684 474 DOROFTEI ILIE  
(UPSS-S) % 1,84 0,63 

nr. 8927 1033 MOLDOVAN FELICIA 
(PNG-CD) % 3,50 1,37 

nr. 3382 317 GOLU ION(PNDCD) 
% 1,33 0,42 
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Rezultatele votului la alegerile pentru Consiliul Judeţean Mureş 

1 iunie 2008 
 

  Jud. Mureş 
Municipiul 
Tg. Mureş 

Nr. de 
consilieri 

Total alegatori potrivit  listelor 
electorale  

nr. 492106 132826 
 

nr. 275454 77595  
Total  alegatori prezenţi la urne 

% 55,97 58,42  
Total voturi nule nr. 25279 2851  
Total  voturi valabil exprimate nr. 250066 74684  

nr. 48245 10511 
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 

% 19,29 14,07 
8 

nr. 40127 16111 
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

% 16.05 21.57 
7 

nr. 5423 1233 
PARTIDUL CONSERVATOR 

% 2,17 1,65 
 

nr. 35291 7406 
PARTIDUL  SOCIAL DEMOCRAT 

% 14,11 9,92 
6 

nr. 10778 3944 
PARTIDUL ROMANIA MARE 

% 4,31 5,28 
 

nr. 78953 29840 UNIUNEA DEMOCRATĂ 
MAGHIARĂ DIN ROMANIA % 31,57 39,96 

13 

nr. 4709 248 PARTIDA ROMILOR”PRO 
EUROPA” % 1,88 0,33 

 

nr. 11918 2667 PARTIDUL CIVIC MAGHIAR-
MAGYAR POLGARI PART % 4,77 3,57 

 

nr. 723 307 PARTIDUL ROMÂNIEI 
EUROPENE % 0,29 0,41 

 

nr. 726 99 PARTIDUL POPULAR AL 
PROTECŢIEI SOCIALE % 0,29 0,13 

 

nr. 2077 471 PARTIDUL INIŢIATIVĂ 
NAŢIONALĂ % 0,83 0,63 

 

nr. 1520 297 PARTIDUL NATIONAL 
TĂRĂNESC CREŞTIN 
DEMOCRAT % 0,61 0,40 

 

nr. 1348 216 UNIUNEA PENSIONARILOR ŞI A 
SOLODARITĂŢII SOCIALE % 0,54 0,29 

 

nr. 797 148 UNIUNEA POPULARĂ SOCIAL 
CREŞTINĂ % 0,32 0,20 

 

PARTIDUL NOUA GENERAŢIE- nr. 4380 723  
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CREŞTIN DEMOCRAT % 1,75 0,97 
nr. 847 143 PARTIDUL NAŢIONAL 

DEMOCRAT CREŞTIN % 0,34 0,19 
 

nr. 2204 320 CANDIDAT INDEPENDENT 
COZMA SIMION % 0,88 0,43 

 

 
 

Politica PSD în Mureş pentru alegerile din 2008 

a fost complet eronată1
 

 
Modul în care s-a desfăşurat campania pentru alegerile locale a arătat încă o 

dată că interesele conducerii judeţene a PSD şi interesele PSD ca partid diferă, şi 
rezultatele se văd. Avem cea mai catastrofală situaţie de până acum. Asemenea ruşine 
s-a mai produs numai la Cluj , unde funcţionează celebrul grup care s-a inspirat din 
propunerile mele dar în mod aberant şi ilogic. 

Cea mai vizibilă eroare este „concentrarea” susţinerii pe Tg. Mureş pentru a-l 
promova pe Dorin Florea, neglijând preşedinţia consiliului judeţean. Eu  nu cred că 
este o eroare, ci este o intenţie de a folosi partidul în detrimentul partidului. O minimă 
citire a legii arată că preşedinţia CJ se dispută într-un singur tur de scrutin, câştigător 
fiind cel care are cele mai multe voturi, în timp ce primăria Tg Mureş se desfăşoară în 
două tururi de scrutin. Trebuia să găsim un candidat comun la preşedinţia CJ şi să 
promovăm un candidat al PSD la primăria Tg Mureş. 

Fluturarea diversionistă a unui presupus vot etnic pentru primăria Tg Mureş în 
condiţiile anului 2008, a fost o minciună sfruntată destinată ascunderii intenţiei 
conducerii judeţene de a elimina din competiţie un candidat PSD la primăria Tg 
Mureş. 

Aici a intervenit jocul de-a candidatul a lui Cristian Georgescu pentru a trage 
de timp. Întâi am crezut că se vrea promovarea cu orice preţ a lui Cristian Georgescu 
de asta au venit cei trei să-i votăm. De fapt trebuia să alegem un candidat care să se 
poată retrage la momentul potrivit fără să a ne mai da explicaţii. Cum s-a şi întâmplat. 

Întreb: care au fost motivele şi considerentele modificării votului nostru şi 
schimbării ordinii candidaţilor? Care sunt interesele ascunse şi încă nevăzute ale 
acestei modificări? 

Românii au fost mai mulţi la vot, dar asta nu s-a văzut pentru PSD. Am ajuns 
să lucrăm pentru promovarea PD-L care ne-a luat locurile în Consiliul local. Este 
inadmisibil să ajungem în situaţia de a lua al doilea  consilier municipal la 
redistribuire. 

Interesele transpartinice locale ale conducerii judeţene a PSD, au dus la 
folosirea partidului pentru promovarea unei candidaturi la o primărie în două tururi 
de scrutin, în dauna preşedinţiei CJ într-un singur tur. 

                                                 
1 Punct de vedere exprimat în Comitetul executiv al Organizaţiei municipale a PSD 
Tg Mureş de ing Dan-Călin Tocaciu la 5 iunie 2008 



MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 
 

 247

Ce trebuie făcut imediat: 
1. Demisia conducerii judeţene a PSD, cu accent pe persoanele care au votat, 

susţinut şi promovat această politică nefastă atât în 2004 cât şi în 2008. 
2. Prezentarea consilierilor în faţa comitetului PSD Tg Mureş pentru  a stabili 

care va fi poziţia acestora la votul de adoptare a fiecărei hotărâri locale. 
3. Organizarea de conferinţe de presă săptămânale ale Organizaţiei Tg Mureş 

în care să se prezinte poziţia faţă de nevoile oraşului 
 

 

Eroii Neamului, comemoraţi în judeţul Mureş1 
 
 

O dublă şi frumoasă sărbătoare, ieri, în calendarul creştin, Înălţarea Domnului 
şi Ziua Eroilor. Sărbătoarea creştinească a Înălţării este, de asemenea, ziua în care 
românii evocă jertfele seculare ale oştenilor căzuţi pe câmpul de onoare, purtaţi de 
vitregiile istoriei pe alte meleaguri, dar mai cu seamă, chemaţi să străjuiască hotarele 
de netăgăduit ale României. Mai mult, în judeţul nostru au fost comemoraţi, de 
asemenea, ostaşii ruşi şi germani căzuţi pe aceste meleaguri şi care şi-au găsit odihna 
în cimitire închinate lor, într-un gest pe care îl putem numi de reconciliere, fiindcă, 
nu-i aşa, adevărata istorie nu poate fi scrisă obiectiv cu resentimente, iar eroi sunt toţi 
cei care au făcut dovada faptelor vitejeşti de arme şi dovada sacrificiului suprem. 

În catedralele şi bisericile mureşene, după slujba religioasă a Înălţării 
Domnului a urmat slujba de pomenire a eroilor-martiri, autorităţile mureşene 
participând la serviciul religios oficiat la Catedrala mare din Târgu-Mureş, purtând 
chiar hramul Înălţării. Mai apoi, la Cimitirul Eroilor Români din Târgu-Mureş, 
veteranii de război, cadrele militare în rezervă şi retragere, precum şi oficialităţile 
locale au fost întâmpinaţi cu salutul solemn al Gărzii de Onoare, ceremonialul 
omagial debutând cu intonarea Imnului Naţional. A urmat şi aici serviciul divin în 
memoria eroilor, oficiat de un sobor de preoţi, după care, în acordurile Marşului 
Eroilor, au fost depuse numeroase coroane de flori. 

Au depus coroane la pietrele funerare închinate eroilor reprezentanţii 
asociaţiilor şi instituţiilor: Asociaţia veteranilor de război, Asociaţia cadrelor militare 
în rezervă şi retragere, Asociaţia "Cultul Eroilor", Instituţia Prefectului, Consiliul 
Judeţean Mureş, Primăria Târgu-Mureş, MIRA - inspectoratele de poliţie, jandarmi şi 
ISU, Garnizoana Târgu-Mureş şi Cercul Militar, SRI, STS, Poliţia Comunitară, 
Direcţia Finanţelor Mureş, Garda Financiară, Inspectoratul Şcolar Mureş, ASP, ITM, 
Casa Judeţeană de Pensii, CJAS, Oficiul de Cadastru, Asociaţia patriotică "Avram 
Iancu", elevii gimnaziilor "Mihai Viteazul" şi "Al. I. Cuza" şi formaţiunile politice 
PNL, PSD, PDL, PRM şi Uniunea Populară Social-Creştină. 

Defilarea Gărzii de Onoare a încheiat şirul manifestărilor de la Cimitirul 
Eroilor Români, iar evenimente la fel de solemne au avut loc la Cimitirul Eroilor 
                                                 
1 Lia Vinţeler, ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 6 iunie 2008 
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Ruşi, Cimitirul Ostaşilor Germani şi, desigur, la Oarba de Mureş - "sanctuar" de 
oseminte, unde mii de eroi şi-au găsit somnul de veci, slujba de pomenire fiind 
oficiată aici de însuşi ÎPS Andrei, Episcopul Alba Iuliei. 

Mai amintim, în încheiere, prezenţa venerabililor veterani de război şi, la 
încheierea manifestărilor de la Cimitirul Eroilor Români, graba acestora în... staţie 
aşteptând autobuzul, în timp ce maşinile oficialilor plecau din acelaşi perimetru spre 
celelalte locuri ale desfăşurării evenimentelor comemorative. Poate nu ar fi fost rău să 
fi existat un mijloc de deplasare şi pentru veterani la monumentele eroilor ruşi şi 
germani, aşa cum a existat pentru deplasarea la Oarba de Mureş... 

 

 
 

Delegaţia PSD la Festivităţile de la Cimitirul eroilor din Tg Mureş, 5 iunie 2008 
( Foto: www.citynews.ro/mures/) 
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Opinii de alegător
1
 

 

Votul uninominal ne-a oferit posibilitatea de a alege oameni. Voi dezvolta un 
scurt exerciţiu de cunoaştere a acelor candidaţi, care intră în cercul meu de interes, 
pentru a-mi motiva opţiunea. Ofertele electorale amintesc de limbajul de lemn pe 
formula atât de cunoscută "să facem totul" încât fără să vrei te gândeşti că şi aşa nu se 
va întâmpla nimic care să-ţi schimbe viaţa, de ce să mai mergi la vot. Acelaşi lucru al 
resemnării este indus şi de realitatea în care trăiesc anumite categorii sociale 
marginalizate şi sărăcite. Prezenţa la vot contează, este şi o chestiune de demnitate 
umană, câştigată printr-un lung proces istoric. Dar cunoaştem oamenii? Pe unii da, 
pentru că au ocupat şi în anii anteriori aceste funcţii pentru care candidează, pe alţii 
ne străduim să-i citim dincolo de momentul inflamator al zilelor de campanie. Pentru 
funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean au candidat trei persoane. 

Doamna Lokodi Edita Emöke este de patru ani preşedinta şi-n tot acest timp a 
dovedit că nu-şi poate depăşi emoţional perioada austro-ungară din istoria maghiară. 
La nivel de individ putem înţelege, putem chiar menaja această sensibilitate, fiecare 
se poate propulsa în ce epocă doreşte, dar să ridici, în calitate de preşedinte, această 
sensibilitate la nivel de politică culturală şi datorită fondurilor, care de fapt nu-s avere 
personală, şi să devii un adevărat comanditor, e greu de acceptat. Blochezi istoria, 
inclusiv cea căreia îi aparţii, iar pentru ceilalţi este "tăcere", adică moarte, vorba lui 
Hamlet. Pasiunea pentru colecţia de artă austro-ungară a Muzeului de Artă, ridicată la 
nivel de expoziţie de bază, cataloage, mediatizare, pasiunea pentru o clădire din 
aceeaşi perioadă, asumându-ţi rolul de administrator prin implicarea în lucrări de 
igienizare, reabilitare, a mai rămas pentru Vasile Naste, în calitate de administrator, 
doar partea, cea mai grea, de fapt, paza şi protecţia. Nu merită Bordi Andras (1905-
1988) o expoziţie în sălile muzeului şi un catalog, aşa cum i-am făcut eu artistului 
maghiar Nagy Istvan (1873-1937), în 1973, şi pentru câteva luni, să cobori de pe 
simeze această colecţie? Merită! Aşa prin expoziţia făcută în 2006 am aflat cu toţii, în 
Sălile UAP, unde s-a comentat acest lucru, că Bordi Andras este artist de mâna a 
doua. Este de prima mână pentru că a ridicat la nivel de expresie artistică Valea 
Târnavei, meleagul unde s-a născut, cu oameni şi locuri, iar faptul ca nu i s-a 
organizat acolo unde trebuia şi cum trebuia o expoziţie înseamnă nerecuperarea 
acestei creaţii în contemporaneitate. Nu-i blocaj? Este. Şi am exemplificat printr-un 
artist maghiar. Ce să mai zic de arta românească pentru că, în luna mai a anului 2008, 
două colecţii bazate pe donaţii, Ion Vlasiu (1908-1997) şi Eugen Gasca (1908-1988), 
născuţi în luna mai, şi care trebuiau omagiate, au devenit adevărate necunoscute. În 
condiţiile acestea cum să nu mergem la vot, pentru că nu toată lumea stă acasă, totuşi, 
iar sistemul "ticăloşit", ca să-l citez pe domnul preşedinte Traian Băsescu, o să 
funcţioneze, nu are nevoie decât de puţină neimplicare din partea noastră. Celălalt 
                                                 
1 Viorica Herdean, ziarul Cuvântul liber, Tg. Mureş, 14 iunie 2008 
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candidat, domnul Ciprian Dobre, prefectul judeţului timp de patru ani, şi-a propus 
revigorarea tradiţiilor româneşti pe Valea Mureşului, pe care pentru identitate, a 
numit-o şi Valea Regilor, numai pentru că regii au trecut şi ei pe aici. Valea Regilor 
este un concept care aparţine altor tradiţii, altor civilizaţii. Se ştie că civilizaţia 
Egiptului antic este de-a dreptul un postulat, nu te poţi atinge de ea. Altfel, 
formularea sună destul de bine, mai grav este că nu s-a ştiut care este cea adevărată, 
cea românească, pe care poţi construi ca identitate, şi anume "civilizaţia lemnului la 
români". Muzeul etnografic din Reghin are expoziţia de bază construită pe acest 
concept (vedeţi de ce ţine doamna Lokodi la expoziţiile de bază). 

Distracţie este şi la festivalul cârnaţilor, nu-i nevoie să apelez la preţiozităţi, la 
trimiteri la turismul cultural şi altele. Aşa ieşim din istorie, şi nici nu ne dăm seama, 
nici măcar domnul Ciprian Dobre. Merităm mai mult. 

Îl merităm însă pe domnul Liviu Timar şi trebuia să-l votăm pentru că venea cu 
alt potenţial. Este om al pământului. Dragostea asta a noastră ne-a motivat istoria şi 
trebuie să fie gestionată, în continuare, de cineva potrivit. Mai ales acum când relaţia 
cu pământul a devenit o componentă mondială, iar legătura asta cu pământul căleşte 
caracterul şi te face onest. Aşa este şi Liviu Timar. Lucrurile fireşti şi adevărate se 
explică în cuvinte puţine. Dar despre domnul doctor Dorin Florea voi spune, totuşi, 
mai multe de ce trebuia să-l votez. Este o personalitate a contemporaneităţii şi, în 
calitate de primar, pe parcursul acestor ani ne-a dovedit că într-un spaţiu urban poate 
fi civilizaţie, spaţii de relaxare, parcuri etc. Ideea de comunitate a scos oameni la 
spectacole, festivaluri, concerte etc., infirmând ideea preconcepută că în aceste locuri 
oameni de diferite etnii nu se înţeleg. Am cântat, am dansat, am fost împreună şi 
oraşul s-a trezit. A dezvoltat ideea de frumuseţe şi a împodobit oraşul cu flori. Dar 
mai ales primăria, în aşa fel încât a dat măreţie clădirii. De când asistenţa socială şi 
autoritatea tutelară, două componente care protejează persoanele vârstnice şi pe cele 
cu nevoi speciale, au trecut în responsabilitatea primăriei, le-a făcut să funcţioneze şi 
o spun în cunoştinţă de cauză. Pentru prima dată protecţia a trecut de la individ la o 
instituţie. Cam aşa ar trebui să funcţioneze politica numită ştiinţa puterii. 

Pentru o clipă gândul a zburat în viitor, că aşa s-ar putea rezolva şi sărăcia, 
pentru că social-democraţia este cea care are ca atribute politice redistribuirea avuţiei 
şi solidaritatea umană. Redistribuirea avuţiei nu înseamnă împărţirea banilor de la cei 
care au la cei care nu au, ci crearea acelor instituţii prin care să aibă acces la 
civilizaţie cu tot ce înseamnă ea, inclusiv nivel de trai, cultură, sănătate, mediu, 
oameni. Solidaritatea umană e mai greu de explicat, pentru că vizitează nevoile 
inventate ale celor bogaţi. Sunt atâtea motive, iată, pentru care trebuia să mergem la 
vot şi de a ne exercita acest drept în cunoştinţă de cauză. 
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Conducerea PSD Mureş a intrat la apă1
 

 
 

Decizia de dizolvare a conducerii PSD de la Mureş era aşteptată, motiv pentru 
care preşedintele Ovidiu Natea şi-a prezentat demisia la Bucureşti încă din prima 
parte a săptămânii. 

La şedinţa Comitetului Executiv de vineri de la Constanţa s-a decis într-adevăr 
dizolvarea mai multor conduceri de organizaţii judeţene. Acest lucru era de aşteptat, 
aşa că miza s-a mutat pe urmarea deciziei, respectiv cine va fi succesorul lui Ovidiu 
Natea. Astfel că PSD s-a împărţit în două tabere. Pe de-o parte Ovidiu Natea ar dori 
promovarea lui Liviu Timar în funcţia de preşedinte, cu susţinere din partea 
senatorului Cristian Georgescu şi a lui Ioan Pop de la Ungheni. Cristian Georgescu şi 
Ovidiu Natea aveau vineri telefoanele închise motiv pentru care n-au putut fi 
contactaţi. În acelaşi timp, Liviu Timar s-a arătat surprins de decizie: „La această oră 
eu nu am auzit de aceste informaţii. Oricum, dacă e aşa cum spuneţi dumneavoastră 
eu consider că nu era cazul să fie dizolvată conducerea". Despre intenţia de a prelua 
organizaţia Mureş, Timar nu a vrut să facă vreun comentariu spunând că este 
prematur. 

De cealaltă parte se situează fostul vicepreşedinte al CJ Mureş Alexandru 
Frătean, iniţial desemnat drept candidatul PSD pentru şefia CJ, pentru ca mai apoi să 
fie retras. De partea lui Frătean ar fi o bună parte din primarii comunelor conduse de 
PSD. Nici Alexandru Frătean nu ştia prea multe despre decizie vineri când l-am 
contactat, totuşi el a precizat: „Dacă e aşa înseamnă că la nivelul conducerii centrale 
se doreşte pregătirea foarte serioasă pentru viitoarele alegeri parlamentare şi 
prezidenţiale. Şi eu consider că la nivelul judeţului rezultatele obţinute nu au fost 
bune şi nici construcţia politică pe care s-a mers nu a fost în avantajul nostru. S-a ştiut 
public că nu am fost de acord de la început cu acea construcţie. Voi vedea ce 
înseamnă acest lucru... din punctul meu de vedere e nevoie de o relansare pentru ca 
PSD Mureş să redevină primul partid din judeţul Mureş". Legat de intenţia de a 
prinde postul lăsat liber de Ovidiu Natea, Frătean nu a dorit să facă vreun comentariu. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Cătălin Hegheş, ziarul Punctul,Tg Mureş, nr.176, 30 iunie 2008 
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Scrisoarea privind demisia D-lui Ovidiu Natea şi numirea conducerii 

interimare a PSD Mureş 
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Scrisoarea Biroului permanent PSD Mureş către  Preşedintele 

PSD Mircea Geoană 
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Paradoxuri PSD - Frătean, preşedinte, dar fără sprijin politic
1
 

 
 

Lupta pentru şefia PSD Mureş ascute tensiunile la social democraţi, devastaţi 
în acest an de plecările unor tineri din partid, de lupta între facţiunile reunite în jurul 
ex-vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, prim-vicepreşedintele PSD Alexandru 
Petru Frătean, şi cele în jurul duolui Ovidiu Natea, ex-liderul organizaţiei judeţene, şi 
senatorul Cristian Georgescu.  

După ce printr-o adresă semnată de către preşedintele PSD, Mircea Geoană, 
care are la baza statutul partidului, şefia organizaţiei judeţene a PSD a fost preluată de 
către Alexandru Petru Frătean, după ce demisia lui Natea a fost acceptata de şefia 
partidului, astăzi Delegaţia Permanentă a social-democraţilor a hotărât să îi retragă 
sprijinul politic noului lider interimar.  

"Delegaţia Permanentă a PSD Mureş a hotărât să îi retragă sprijinul politic lui 
Alexandru Petru Frătean pentru rezultatele slabe obţinute la Consiliul Judeţean, şi 
anume diferenţă de 13.000 de voturi între cele obţinute de către deputatul Liviu 
Timar (n.red. candidatul Alianţei PSD-PRM, sprijinit de PD-L, la şefia judeţului, care 
a adunat 48.000 dintre sufragiile mureşenilor), respectiv de lista de consilieri 
judeţeni", a spus, pentru citynews.ro, senatorul Georgescu, purtătorul de cuvânt al 
social-democraţilor. Acesta a mai completat că decizia din aceasta seară va fi supusă 
aprobării Comitetului Executiv şi apoi Consiliului Judeţean al partidului şi că mai 
multe vom afla mâine.  

De cealaltă parte, liderul interimar căruia i s-a retras sprijinul politic prin ceea 
ce pare o lovitura de palat, Frătean ne-a confirmat că a fost numit la şefia filialei, 
Mircea Radu, dat ca noul şef al PSD Mureş de Natea, trecând în linia a doua. Frătean 
a declarat, pentru citynews.ro, că, într-adevăr trebuia să aibă loc Delegaţia 
Permanentă a PSD Mureş, dar că a amânat şedinţa acesteia deoarece nu exista o 
ordine de zi şi nu era statutară. Frătean a precizat că ştie că se pare ca totuşi Delegaţia 
Permanentă s-a întrunit, dar a afirmat că nu ştie ce decizii a luat. 

"Vom vedea zilele următoare ce se va întâmpla", a încheiat Frătean.  
Ceea ce s-a întâmplat în această seară, este surprinzător deoarece o decizie a 

preşedintelui Geoană este aruncată la coşul de gunoi de un grup de social-democraţi 
locali, fapt ce ne duce cu gândul fie că şi preşedintelui organizaţiei centrale i se 
pregăteşte mazilirea, fie că aceşti politicieni de Mureş dau dovadă de o inconştienţă 
politică sinucigaşă.  

Vom reveni.  
 

 
                                                 
1 Ligia Voro, ziarul online www.citynews.ro/mures/, Tg Mureş 2 iulie 2008 
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Şah-mat în PSD Mureş: Natea revine la timonă1
 

 
 

Lucrurile sunt mult mai grave la social-democraţi decât ştiam aseară. Pe lângă 
faptul că Delegaţia Permanentă a PSD Mureş a decis să îi retragă sprijinul politic 
prim-vicepreşedintelui social-democraţilor, Alexandru Petru Frătean, membrii 
acesteia au hotărât să îi propună ex-liderului demisionar, Ovidiu Natea, să revină 
interimar la conducerea organizaţiei.  

Contactat, unul dintre membrii PSD Mureş, Vasile Boloş, liderul social-
democraţilor târgumureşeni, a declarat, pentru citynews.ro, că numirea lui Frătean în 
funcţia de preşedinte interimar de către conducerea naţională a partidului, nu a ţinut 
seama de o prevedere statutară, şi anume că funcţia de co-preşedinte, deţinută de 
Mircea Radu, este mai mare în rang decât cea de prim-vicepreşedinte.  

Apoi, Boloş a recunoscut, pentru citynews.ro, că "a fost o greşeala politică 
majoră acceptarea demisiei domnului Natea, deoarece între două tururi de alegeri nu 
se fac astfel schimbări, care scad puterea organizaţiei. În aceste condiţii, Delegaţia 
Permanentă a hotărât să rămână preşedinte interimar până la alegerile parlamentare, a 
fost chemat la şedinţă şi i s-a propus acest lucru şi acceptat", a spus, pentru 
citynews.ro, Boloş.  

Acesta a subliniat, de asemenea, că organizaţia judeţeană a PSD Mureş nu a 
intrat sub incidenţa sancţiunilor de la Mamaia (n.red. organizaţiile care nu şi-au 
îndeplinit scorul electoral au fost dizolvate), şi "chiar dacă s-ar fi aplicat sancţiuni, 
situaţiile trebuiau judecate diferenţiat".  

Liderul social-democrat a mai spus că speră ca lucrurile să meargă de acum 
firesc, mai ales că până în 25 iulie trebuie trimise listele cu propunerile pentru 
alegerile generale şi că în acest context nu este normal ca social-democraţii să se 
ocupe de alte lucruri.  

Ex-preşedintele şi proaspăt interimar, Ovidiu Natea, a confirmat, pentru 
citynews.ro, că a acceptat propunerea Delegaţiei Permanente. "După ce au hotărât şi 
au votat, bineînţeles m-au anunţat pentru că eu nu eram la şedinţă şi am acceptat să 
preiau această funcţie până la venirea domnului Miron Mitrea (n.red acesta răspunde 
de PSD Mureş) când se va decide dacă ce au hotărât colegii este sau nu valabil", a 
afirmat Natea.  

De asemenea, primarul municipiului Sighişoara, Dorin Dăneşan, membru în 
Delegaţia Permanentă, prezent la şedinţa de aseară, a recunoscut că "situaţia este 
delicată". Dăneşan a spus că referitor la retragerea sprijinului politic lui Frătean, el 
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era cel mai puţin în măsură să decidă dacă prim-vicepreşedintele şi-a îndeplinit sau 
nu sarcinile de campanie. "Eu am colaborat foarte bine cu el, dar pe adresa trimisă de 
la Bucuresti nu era semnătura olografă a preşedintelui Mircea Geoană, ci o ştampilă, 
iar Frătean era numit coordonator", ne-a lămurit Dăneşan legat de numirea lui 
Frătean. De cealaltă parte, Alexandru Petru Frătean a fost extrem de succint, afirmând 
că: "voi face comentarii asupra a ceea ce s-a întâmplat după ce conducerea centrală a 
partidului va analiza situaţia organizaţiei din Mureş". 

Hotărârea Delegaţiei Permanente trebuie supusă aprobării Conferinţei Judeţene 
a PSD, singurul for care poate alege preşedintele şi Consiliul Judeţean. 

Vă reamintim că argumentul pentru care prim-vicepreşedintelui Frătean i s-a 
retras sprijinul politic este faptul că organizaţia judeţeană a social-democraţilor a 
obţinut un scor electoral mai slab la Consiliul Judeţean decât candidatul partidului 
pentru funcţia de preşedinte al CJ, deputatul Liviu Timar. Logica ne determina însă să 
observăm că similar acelaşi lucru ar trebui să se întâmple şi la liberali, unde Ciprian 
Dobre a obţinut cu peste 40 % mai mult decât PNL sau la UDMR, unde, preşedintele 
CJ, Lokodi Edita Emoke, a scos cu 13.000 de voturi mai mult decât uniunea. În al 
doilea rând, judecând raţional, Timar a intrat în competiţie susţinut de trei partide, pe 
lângă PSD, şi de PRM şi PD-L, ceea ce ar justifica scorul electoral mai bun.  

Ca o concluzie, argumentaţia membrilor Delegaţiei Permanente este şubredă, 
iar motivele reale e posibil să aibă legătură cu interesele economice ale unora dintre 
liderii PSD Mureş care trebuie protejate prin instrumentul numit partid, iar în al 
doilea rând, aşa cum s-a mai vehiculat preşedintele PD-L, primarul Dorin Florea, s-ar 
putea să nu fie străin de scandalurile succesive din PSD, ştiută fiind antipatia sa făţişă 
faţă de Frătean, respectiv că până la nominalizarea lui Timar, Natea şi prim-
vicepreşedintele social-democraţilor erau de nedespărţit. 

Vom reveni.  
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Scrisoarea privind decizia de dizolvare a Delegaţiei Permanente a PSD 

Mureş şi numirea conducerii interimare a PSD Mureş 
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Alegeri în PSD sub coordonarea lui Alexandru Frătean
1
 

 
 

Alexandru Petru Frătean, prim-vicepreşedintele PSD Mureş şi preşedinte 
interimar al organizaţiei, în urma numirii sale în această funcţie după demisia şi 
acceptarea acesteia de către conducerea centrală a partidului a ex-liderului Ovidiu 
Natea, a declarat, pentru citynews.ro, că în cel mult 10 zile va avea loc Conferinţa 
Judeţeană Extraordinară a partidului şi speră că atunci lucrurile în PSD se vor calma. 
Acesta nu a dorit să comenteze decizia Delegaţiei Permanente a social-democraţilor, 
întrunită în şedinţa fără ştiinţa sa şi peste capul său, de a îi retrage sprijinul politic, 
afirmând că în organizaţie este nevoie de calm şi de linişte în vederea reconstrucţiei 
partidului, zguduit, am completa, de scandaluri în acest an.   

PSD Mureş a dat astăzi publicităţii un nou comunicat de presă în care este 
inserată o nouă hotărâre a PSD central, prin care Mircea Geoană, preşedintele social-
democraţilor, îl reconfirmă pe Frătean la şefia organizaţiei judeţene. Prin adresa nr. 
158/MG/04.07.2008, a preşedintelui PSD, Mircea Geoană, se aduc la cunoştinţa 
membrilor social-democraţi din judeţ următoarele: "Având în vedere Hotărârile 
Comitetului Executiv Naţional al PSD nr. 24 si 25 din 02.07.2008 şi conform art. 41 
alin.2 din Statutul PSD prim-vicepreşedintele sau, după caz, preşedintele executiv, în 
cazul  de faţă domnul Alexandru Frătean, este înlocuitorul preşedintelui demisionar 
Ovidiu Natea. Domnul Alexandru Frătean, sub coordonarea domnului Miron Mitrea, 
desemnat din partea conducerii centrale a PSD, va organiza activităţile privind 
reconstituirea Biroului Permanent Judeţean PSD Mureş, prin organizarea Conferinţei 
Extraordinare a Organizaţiei PSD Mureş". 

Odată cu demisia lui Natea, acceptată de conducerea centrală a social-
democraţilor, a fost dizolvat şi Biroul Permanent Judeţean al PSD, după cum se arată 
în cele două hotărâri mai sus amintite, comunicate în această joi de către Biroul de 
Presă al social - democraţilor. 

În aceste condiţii, lovitura de palat a social - democraţilor din Delegaţia 
Permanentă care au hotărât miercuri seara să îi retragă sprijinul politic lui Frătean 
pentru diferenţa de 13.000 de voturi pe care deputatul Liviu Timar, candidatul 
Alianţei PSD-PRM, susţinut de către PD-L, la preşedinţia Consiliului Judeţean, le-a 
obţinut faţă de lista PSD pentru CJ, era nestatutară. Iar aici ne permitem o paranteză: 
este cel puţin ciudat să i se impute lui Frătean scorul electoral al PSD, în condiţiile în 
care staff-ul de campanie a fost coordonat de senatorul Cristian Georgescu, secondat 
de directorul de campanie Bogdan Buda, şi în condiţiile în care acesta a fost tras pe 
linie moarta după ce a fost retras, în perioada preelectorala, din cursă pentru şefia 
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judeţului. Nu mai revenim asupra aspectelor deja sesizate în materialele noastre 
anterioare referitoare la diferenţa de sufragii.  

Revenind, pe cale de consecinţă, nici celelalte hotărâri ale Delegaţiei 
Permanente nu au nici o valoare juridică. Astfel, reînscăunarea lui Ovidiu Natea, 
repus în funcţia de preşedinte, cu acceptul său, nu este valabilă.  

Ce se va întâmpla la Conferinţa Judeţeană Extraordinară vom vedea în cel mult 
două săptămâni când una dintre cele două tabere, dacă nu se decid să îngroape 
securea războiului, va fi câştigătoare.  

 

 

 

La PSD Mureş, Frătean preşedinte, Dăneşan analist
1
 

 
 

După şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD de la Mamaia, despre care 
scriam şi săptămâna trecută, fostul preşedinte PSD Mureş Ovidiu Natea a încercat 
revenirea organizând la mijlocul săptămânii o şedinţă a Delegaţiei Permanente. 
Acolo, Mircea Radu, Ioan Pop, Vasile Boloş, Dorin Dăneşan, Letiţia Iacob, Angela 
Bircea, Cristian Georgescu, Lazăr Lădariu, Mihai Covaci, Liviu Timar, Maria Precup 
şi Tatiana Dănescu au semnat o scrisoare prin care cer reinstalarea lui Ovidiu Natea 
în funcţia de preşedinte. În acelaşi timp au hotărât şi retragerea sprijinului politic al 
lui Alexandru Frătean în Consiliul Judeţean. 

Conducerea centrală n-a înghiţit găluşca aşa că i-a informat pe membrii PSD că 
Alexandru Frătean a fost numit de preşedintele Mircea Geoană interimar la 
conducerea organizaţiei până la organizarea alegerilor. Din acel moment liderii PSD 
Mureş nu mai răspund la telefoane. Cel care a răspuns a fost Alexandru Frătean care 
a ţinut să explice mai băbeşte toată situaţia - „Situaţia statutară este următoarea: 
Comitetul Executiv Naţional întrunit la Mamaia a luat mai multe decizii, printre care 
două vizau organizaţia Mureş. În consecinţă Comitetul Naţional ia act de demisia 
preşedintelui PSD Mureş Ovidiu Natea, dizolvă conducerea şi Delegaţia Permanentă 
a PSD Mureş şi împuterniceşte pe preşedintele PSD Mircea Geoană cu numirea unei 
conduceri interimare a PSD Mureş" 

Drept urmare preşedintele PSD a emis dispoziţiile nr. 153 şi 155 în 2 iulie prin 
care se prevede că activitatea PSD Mureş va fi condusă de Alexandru Frătean din 
calitatea de preşedinte interimar sub îndrumarea şi coordonarea conducerii PSD prin 
persoana lui Miron Mitrean. În consecinţă, mai spun deciziile, toate acţiunile ce 
urmează a fi organizate în cadrul organizaţiei vor fi discutate în prealabil cu Miron 
Mitrea.  

Cum nimeni nu mai ştia cine conduce de fapt organizaţia judeţeană, vineri 
Frătean a transmis tuturor organizaţiilor locale o informare despre mersul lucrurilor, 
după care a primit o nouă informare de la Bucureşti. Alexandru Frătean spunea 
vineri: „Pentru a clarifica toate subiectele pe tema simulacrului de Delegaţie 
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Permanentă vă precizez că am primit o nouă decizie de la preşedintele Mircea 
Geoană care anunţă următoarele: Domnul Alexandru Frătean este înlocuitorul 
preşedintelui demisionar Ovidiu Natea. Asta pentru a clarifica situaţia". 

În plus se pregăteşte şi vizita lui Miron Mitrea în judeţ care ar urma să vină în 
viitorul apropiat, poate chiar la sfârşitul săptămânii pentru a organiza alegerile. Cel 
mai apropiat lui Mitrea este primarul de la Sighişoara, membru în fosta Delegaţie 
Permanentă a PSD, Dorin Dăneşan. El a primit sarcina de a pregăti terenul, respectiv 
de a întocmi o analiză a situaţiei din întreg judeţul. Tot vineri, Dorin Dăneşan spunea: 
„Nu s-a luat nici o decizie în privinţa mea. Miron Mitrea mi-a spus să fac o analiză în 
toate organizaţiile locale din judeţ, să văd care este starea de spirit, aşa că în perioada 
următoare va trebui să discut cu fiecare lider în parte". 
 
 
 

Epoca Natea trimisă în statistică. Delegaţia Permanentă dizolvată. 
Frătean şi strategia reconstrucţiei

1
 

 
 

Mica delegaţie revoltată, exponenţii naţionalismului şi apropiaţii lui Dorin 
Florea din PSD Mureş, a fost redusă la tăcere de Comitetul Executiv Naţional al PSD. 
Alexandru Frătean, preşedinte interimar PSD Mureş, şi Miron Mitrea, vor numi noua 
Delegaţie Permanentă. 

Mircea Geoană şi Comitetul Executiv Naţional al PSD nu mai tolerează în nici 
un fel jocurile personale ale filialei conduse până mai ieri de fostul preşedinte Ovidiu 
Natea. După o perioadă de frământări inevitabile, PSD Mureş are o singură şansă: 
reconstrucţia. Bucureştii comunică extrem de clar, explicit, indubitabil, a început o 
nouă epocă în PSD Mureş. Frătean trebuie să confirme. Primii primari PSD, cei mai 
puternici, se alătură noului preşedinte. 

O săptămână încheiată extrem de plină pentru social democraţii mureşeni. 
Politicieni, membrii simpli de partid, simpatizanţi, competitori pe eşichierul politic, 
jurnalişti şi chibiţi ai politicii au rămas zilele trecute mască după derularea 
evenimentelor din PSD Mureş. Să le luăm evenimenţial. Pe 20 iunie, înainte cu 
câteva zile de analiza pe ţară a PSD de la Constanţa, preşedintele în funcţie al PSD 
Mureş, inginerul agronom Ovidiu Natea, şi-a depus demisia. Scorul electoral al PSD 
Mureş a pus capăt carierei politice a lui Ovidiu Natea.  

Ultimul loc la Consiliul Judeţean, cu 6 consilieri judeţeni. Ultimul loc pentru 
deputatul PSD Liviu Timar în competiţia pentru preşedinţia uninominala a CJ. 
Ultimul loc în Consiliul Local, ca număr de consilieri, ca să nu ne referim la cel al 
PRM, rătăcit prin legislativul local. Ultimul loc ca partid la număr de oraşe şi 
municipii cu primar PSD. Dezastru. Jumătate din numărul de primari obţinuţi în 
2004. Atunci erau 50 de primari PSD şi doi independenţi cu dragoste social 
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democrată la rever, la alegerile din iunie 2008 au 25 de primari PSD şi cei doi cu 
afinităţile. 

Ultimul partid luat în seamă de celelalte de pe eşichierul mureşean. Protocolul 
PSD - PRM - PDL a funcţionat într-un singur sens. PDL şi Dorin Florea au obţinut 
tot. PRM mai mult decât a sperat. PSD, nimic.  

Niciun viceprimar PSD şi niciun vicepreşedinte la Consiliul Judeţean în 2008. 
Deşi încă din 1996, cu doar doi consilieri judeţeni în plină epocă a Convenţiei, 
datorită lui Tiberiu Sbârcea, PDSR a avut prin negocieri interesante preşedinte de CJ 
prin Ioan Togănel. În 2000, PDSR a avut doi vicepreşedinţi prin Ioan Vasluian şi 
Emil Groza, iar în 2004, tot doi vicepreşedinţi ai PSD, prin Alexandru Frătean şi Emil 
Groza. 

Iar cireaşa de pe tort a fost Protocolul PSD - PRM - PDL. Mureşul s-a numărat 
printre cele şase judeţe puse la zid de conducerea naţională. Demisia lui Natea a fost 
acceptată. Cu acte în regula. 

Până aici toate bune. Abia acum începe adevărata telenovelă a plecării, 
revenirii şi obligarea plecării definitive a lui Natea în istoria politică a judeţului 
Mureş. În 2 iulie apare comunicatul preşedintelui Mircea Geoană, prin care liderul 
partidului a luat act de demisia lui Ovidiu Natea. "În conformitate cu art. 41 alin. 2 
din Statutul PSD, activitatea organizaţiei judeţene va fi coordonată de Alexandru 
Frătean, prim-vicepreşedinte al PSD Mureş. Sec. Clar. Explicit. Legal.  

Mai mult, prin alt comunicat, Geoană hotăra ca Miron Mitrea urma să îndrume 
şi să coordoneze activitatea filialei Mureş din partea centrului, evident din partea 
centrului, alături de Frătean. 

Era clar că Natea nu va ceda atât de uşor. Folosindu-se pe de o parte de situaţia 
creată datorită rezistenţei intelectuale de la PSD Cluj, chiar daca nu e iubitor de 
Dâncu, Puscas sau Rus, Natea a punctat în stilul caracteristic jucând a “n-a oara” la 
cacealma. Vremurile tulburi pentru PSD Ardeal, urmau să fie exploatate în interes 
propriu de Ovidiu Natea, mai ales că supuşii din Delegaţia Permanentă jeleau 
pierderea conducătorului iubit şi, evident, mulţi şcoliţi în epoca de tristă amintire, nu 
au pierdut prilejul de a convoca ei o Adunare de repunere în drepturi pe unicul 
salvator al filialei, dispus să se sacrifice până după alegerile din toamnă, să-i conducă 
din nou, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, pe social democraţii mureşeni.  

Concret, au inventat o situaţie inexistentă în Statutul PSD. L-au recunoscut, cu 
de la sine putere, pe Mircea Radu, ca şi co-preşedintele partidului, drept preşedinte 
interimar, acceptat de Natea şi recunoscut de membrii Delegaţiei Permanente. 
Acceptat de Natea care era la ora aceea simplu membru, fără niciun drept decizional 
în filială. Bineînţeles, aruncând la coşul de gunoi din sediu decizia de la Constanţa a 
PSD, la fel cum au făcut şi cu comunicatul preşedintelui Mircea Geoană. Erau un fel 
de republică de la Ploieşti sub bagheta malefică a lui Ovidiu Natea demisionarul. 
Mircea Radu s-a executat, întocmai şi la timp, şi a convocat o aşa zis şedinţă de 
Delegaţie Permanentă. Alexandru Frătean, tocmai numit preşedinte interimar de 
Mircea Geoană, singurul în măsură să o convoace, nu a participat la adunarea ad hoc, 
bine orchestrată de Natea. În fapt, a dispus, conform prerogativelor primite de la 
Mircea Geoană, amânarea Delegaţiei Permanente iniţiate de co-preşedintele Mircea 
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Radu. Cei 11 vrednici social democraţi au decis să-i ceară lui Mircea Geoană, culmea 
ipocriziei, numirea lui... Ovidiu Natea, în funcţia de preşedinte interimar al 
organizaţiei judeţene, până după alegerile parlamentare din aceasta toamna. Şah mat 
în republica Natea. 

Semnatarii scrisorii către Mircea Geoană, Mircea Radu, Cristian Georgescu, 
Ioan Pop, Vasile Bolos, Dorin Danesan, Maria Precup, Letitia Iacob, Angela Bircea, 
Lazăr Lădariu, Liviu Timar, Tatiana Dănescu, susţin că s-au exprimat împotriva 
numirii lui Frătean în funcţia de coordonator interimar al PSD Mureş, deoarece 
"următorul factor de decizie din cadrul organizaţiei este copreşedintele acesteia, nu 
prim-vicepreşedintele". Adică Mircea Radu în viziunea lor. Perfect nestatutară. 
Vicepreşedintele Mihai Covaci a fost singurul care s-a abţinut. 

Susţinătorii lui Ovidiu Natea erau nemulţumiţi, vezi Doamne, de implicarea lui 
Frătean în campania electorală, iar în acest sens au decis să-i retragă sprijinul politic 
din funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD Mureş. În comunicatul remis redacţiei, 
semnatarii şi-au exprimat dorinţa de revocare a lui Alexandru Frătean şi din funcţia 
de consilier judeţean. Curat murdar, monşer ce vroiau cei întruniţi într-o şedinţă 
ilegala a Delegaţiei Permanente. 

Cum mulţi dintre cei implicaţi au fost de prea multe ori cu ulciorul după apă, în 
3 iulie, comunicatele de la Bucureşti i-au readus cu picioarele pe pământ şi cu 
deciziile politice în legalitatea PSD.  

Comitetul Executiv Naţional al PSD a luat act de demisia lui Ovidiu Natea şi îl 
împuterniceşte pe preşedintele PSD cu conducerea interimară a organizaţiei, deci 
preşedintele interimar şi noua Delegaţie Permanentă vor avea termen pentru alegerea 
noilor organe de conducere judeţene. Mult mai clar, Birourile Permanente ale 
organizaţiilor PSD care au obţinut un vot politic pe judeţ mai mic de 20% au fost 
dizolvate în totalitate. Mureşul a avut peste 14%. Deci Delegaţia Permanentă a PSD 
Mureş a fost dizolvată joia trecută.  

Preşedintele interimar Alexandru Frătean, alături de Miron Mitrea, a fost 
împuternicit să numească noua conducere interimară, care va trebui să organizeze 
alegeri interne. Ultima expediţie a fidelilor lui Natea a eşuat lamentabil. PSD se afla 
la răscruce. Săptămâna aceasta urmează să aflăm numele celor aleşi de Frătean să 
conducă partidul până la alegeri interne. Este interesant de urmărit care vor fi 
propunerile PSD Mureş pentru cele 8 colegii de deputaţi şi cele 4 de senatori. Şi dacă 
îi vom regăsi pe vreunii din pucişti sau vor apărea nume noi. Situaţia nu e deloc roză 
nici la PSD Târgu Mureş, unde cele 11 procente de la locale, ar trebui să ducă la 
acelaşi tip de decizie. Ca să nu mai amintim că liderul de la municipiu, profesorul 
Boloş este consilier judeţean, iar vicepreşedintele Bogdan Buda ar fi avut şanse reale 
la viceprimar dacă era păstrată relaţia de 12 cu UDMR... 

Deocamdată, apele tulburi de la judeţ trebuie urgent liniştite, iar cei desemnaţi 
pentru uninominal să înceapă construcţia pentru examenul din toamnă pentru 
parlamentare. 

Epoca Natea a fost trimisă în statistică. Delegaţia Permanentă a fost dizolvată. 
Frătean începe strategia reconstrucţiei. 
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Cel mai sigur loc elegibil pentru PSD ar fi cel pentru deputat pe colegiul 
Sighişoara - Târnave, în condiţiile în care ar candida Miron Mitrea. Firesc, nu numai 
voturile lui Dorin Dăneşan ar merge către Mitrea. Cu cele 11% obţinute de echipa 
Florin Vlas şi Bogdan Buda, conduşi de universitarul Vasile Boloş, PSD Târgu 
Mureş nu prea are şanse să îl aducă pe Cristian Georgescu în pole position ca senator 
pe colegiul reşedinţă de judeţ. Câmpia suferă după dezastrul de la locale cu doi 
primari pensionaţi, Octavian Popa şi Ovidiu Dancu, şi niciunul nu a lăsat să crească 
la umbra lor vreun posibil candidat redutabil sau măcar cu şanse de a creşte. Reghinul 
şi Valea Mureşului şi Valea Gurghiului au trecut prin experienţa festivalurilor liberale 
şi PSD a pierdut din electorat. Iar Câmpia, despre care ne povestea Liviu Timar în 
campania electorală, se pare ca are o alta opţiune, cel puţin deocamdată. Aşa că e 
nevoie de nume, personalităţi, muncă pentru ca PSD Mureş să ajungă la scorul 
electoral la nivel de ţară din noiembrie 2008. 
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PSD şi-a desemnat consilierii în comisiile CJ
1
 

 
 
Alexandru Petru Frătean, preşedintele interimar al PSD Mureş şi consilier 

judeţean, a nominalizat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean de astăzi fiecare 
ales judeţean al social-democraţilor din ce comisie de specialitate va face parte. 

Astfel, Vasile Boloş, prorectorul ştiinţific al Universităţii Petru Maior, va face 
parte din Comisia Economică, buget - finanţe, Teofil Moldovan - directorul RAGCL 
Reghin, din cea de Servicii Publice, Lazăr Ladariu, redactorul şef al cotidianului 
Cuvântul liber, din cea de Social-Cultură, iar sighişoreanul Tiberiu Ferenţ şi omul de 
afaceri Ioan Pop din cea de Agricultură. Fratean s-a distribuit în Comisia de 
Urbanism si Amenajarea Teritoriului.  

Cei şase social-democraţi şi consilierul judeţean al UDMR Benedek Imre, care 
au absentat la şedinţa de constituire, au depus jurământul, mandatele acestora fiind 
deja validate.  

 
 
 

   
  
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Ligia Voro, ziarul online www.citynews.ro/mures/, Tg Mureş, 10 iulie 2008 
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Depunerea jurământului de consilierii judeţeni PSD, 10 iulie 2008 
 (Foto: www.citynews.ro/mures/) 
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Certificatul doveditor ale alegerii pentru consilierii judeţeni 
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Jurământul consilierilor din Consiliul judeţean Mureş 
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Delegaţii şi candidaţii 
Organizaţiei municipale Târgu Mureş pentru Conferinţa Judeţeană a 

PSD Mureş din 25 iulie 2008
1
 

 

1. Boloş Vasile 11. Ilieş Camelia 
2. Buda Bogdan 12. Tocaciu Dan-Călin 
3. Vlas Florin 13. Calugăru Călin 
4. Cueşdeanu Lucian 14. Someşan Ştefan 
5. Precup Valentin 15. Pătru Sorin 
6. Papuc Vasile 16. Şerban Radu 
7. Dogar Dorin 17. Gîrbovan Ovidiu 
8. Chindea Emil 18. Dan Aurel 
9. Godja Ioan 19. Radu Mircea 
10. Dan Lizica 20. Şandru Ioan 

 
 
 
 

 
Conferinţa extraordinară a Organizaţiei judeţeană Mureş a PSD , 25 iulie 2008 

                                                 
1 Componenţa şi ordinea pe listă a fost avizată în şedinţa Comitetului Executiv al 
Organizaţiei municipale Tg. Mureş din 21 iulie 2008 
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Înnoirea în PSD: 3 foşti primari - vicepreşedinţi1
 

 
 

Consiliul Judeţean al PSD, la care au participat 134 de delegaţi din cei în jur de 
180, şi-a desemnat membrii Comitetului Executiv al partidului. Candidând de unul 
singur, Dorin Dăneşan, primarul municipiului Sighişoara, a fost desemnat prim-
vicepreşedinte al partidului. A urmat apoi alegerea vicepreşedinţilor, pentru cele 11 
locuri depunându-şi candidatura 19 persoane.  

Cel mai interesant amănunt din alegerea vicepreşedinţilor a fost faptul că 
ordinea pe buletinele de vot nu a fost alfabetică, ci aleatorie, dar foarte bine stabilită, 
ţinând cont că primii 11 au fost aleşi în această funcţie.  

Mai voalat, membri ai PSD care l-au vrut pe senatorul Cristian Georgescu 
preşedinte ne-au declarat că aceştia au fost vicepreşedinţii pe care şi i-a dorit 
Alexandru Petru Frătean, desemnat sâmbătă noul preşedinte al social-democraţilor 
mureşeni, dar a facut-o prea bătător la ochi.  

Cele mai multe voturi pentru le-a obţinut Maria Precup, recent aleasa 
viceprimar al Reghinului, şi anume 118. Lista de 11 (n.red. la Conferinţa Judeţeană 
Extraordinară s-a decis ca PSD Mureş să aibă doar 11 vicepreşedinţi faţă de 15 câţi 
erau până acum) continuă cu Sorin Savu, viceprimar al Sighişoarei, Octavian Popa, 
fost primar al municipiului Târnăveni, în prezent consilier local, Ioan Covrig, 
primarul oraşului Ungheni, Viorel Bubău, fost primar al comunei Sântana de Mureş, 
în prezent ales local, Ovidiu Dancu, fost primar al oraşului Luduş, în prezent consilier 
local, Vasile Dan, primar al comunei Ibăneşti, Ovidiu Oltean, primar al comunei 
Tăureni, Florin Vlas, consilier local în Consiliul Local Târgu Mureş, Călin Călugaru, 
profesor de muzică la Liceul de Artă din Târgu Mureş, şi Vasile Papuc, administrator 
Ind Loc Pres.  

Cele mai puţine voturi dintre cei opt care nu au fost aleşi le-a obţinut din nou 
Dan Călin Tocaciu - 18, după ce pentru funcţia de preşedinte a fost votat de trei 
persoane. În urma votului Consiliului Judeţean, toţi apropiaţii lui Ovidiu Natea şi ai 
senatorului Georgescu, dar şi cei care au încercat un puci în organizaţie după ce 
Comitetul Executiv al PSD i-a aprobat demisia ex-preşedintelui şi a dizolvat Biroul 
Permanent nu se mai regăsesc în funcţii de conducere.  

Astfel, foştii vicepreşedinţi, în prezent consilieri judeţeni ai PSD Vasile Boloş, 
Ioan Pop, Lazăr Lădariu, precum şi secretarul Bogdan Buda nu au mai intrat în 
Comitetul Executiv. De asemenea, co-preşedintele PSD, ex-PUNR-istul Radu 
Mircea, rămas şi fără mandat de ales judeţean, nu a mai prins nici o funcţie de 
conducere la social-democraţi. Ştefan Someşan, directorul Centrului Târgu Mureş al 
Universităţii "Spiru Haret" şi avocatul Valentin Precup au avut de pierdut cel mai 
puţin, atâta vreme cât nu erau nici până acum în Comitetul Executiv.  
                                                 
1 Ligia Voro, ziarul online www.citynews.ro/mures/, Tg Mureş, 28 iulie 2008 
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Dacă e cel puţin interesant că trei primari care şi-au pierdut fotoliile să ajungă 
vicepreşedinţi ai unei organizaţii care şi-a propus restructurarea, ar trebui să mai 
adăugăm că Viorel Bubău şi-a propus să candideze la Camera Deputaţilor în 
discursul pe care l-a susţinut la tribuna sălii Casei de Cultura a Studenţilor "Mihai 
Eminescu".  

Comitetul Executiv este completat surprinzător de deputatul Liviu Timar, care 
a fost ales secretar executiv al PSD Mureş, în faţa lui Mihai Covaci, fost republican şi 
potrivit informaţiilor pe care le deţinem apropiat al lui Frătean. Alegerea lui Timar 
este surprinzătoare atâta vreme cât Frătean nu a mai candidat la preşedinţia 
Consiliului Judeţean deoarece a fost impus Timar. Funcţia de trezorerier va fi 
deţinută în continuare de Tatiana Dănescu. 

Social-democraţii au uitat de preşedinţia Colegiului de Arbitraj, funcţia fiind 
deţinută în continuare de avocatul Flavius Ionescu, atâta vreme cât nu s-a pus 
problema alegerii unui nou preşedinte.  

După desemnarea structurilor de conducere urmează întrunirea Delegaţiei 
Permanente şi stabilirea celor 12 candidaţi ai PSD în colegiile uninominale, mai ales 
că data limită fixată de conducerea centrală a partidului - 25 iulie - a fost depăşită.  
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Demisia din funcţia de preşedinte al Organizaţiei municipale Tg 

Mureş a PSD a D-lui Vasile Boloş 
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Prima reacţie post-alegeri la PSD: Vasile Boloş a demisionat
1
 

 
 

Prima reacţie în urma alegerilor desfăşurate vineri în Organizaţia Judeţeană a 
PSD Mureş a apărut astăzi. Rămas în afara conducerii judeţene, Vasile Boloş, 
preşedintele Organizaţiei Târgu Mureş a PSD, şi-a înaintat astăzi demisia din această 
funcţie, explicând, pentru citynews.ro, că "în noua configuraţie a conducerii judeţene 
a PSD Mureş... în care nu mă mai regăsesc, nu îmi mai permite desfăşurarea în 

condiţii normale a acestor responsabilităţi".  
Vasile Boloş a spus ca nu va renunţa la calitatea 

de membru al PSD şi ca se va concentra asupra 
mandatului său de consilier judeţean. Boloş ne-a spus 
ca a avut o discuţie cu noul preşedinte al social-
democraţilor, Alexandru Petru Frătean, care a luat act 
de decizia sa.  

Alexandru Petru Frătean, a declarat, pentru 
citynews.ro, că va aplica statutul partidului, iar o 
soluţie privind organizaţia Târgu Mureş va fi adoptată 
la şedinţa Delegaţiei Permanente care se va reuni, cel 
mai probabil, miercuri. "Vom defini o strategie pentru 

că vom conta foarte mult pe această organizaţie, cea mai mare, la alegerile 
parlamentare", a spus Frătean.   
Vasile Boloş era la al doilea mandat de preşedinte al Organizaţiei Municipale Târgu 
Mureş, deţinând aceasta funcţie din 2005. În urma alegerilor de vineri, din Consiliul 
Judeţean al PSD Mureş, Vasile Boloş nu s-a numărat printre cei 11 vicepreşedinti ai 
social-democraţilor. Boloş a fost unul dintre politicienii PSD care au solicitat 
repunerea în funcţia de preşedinte a lui Ovidiu Natea, a cărui demisie a fost acceptată 
de Comitetul Executiv de la Mamaia.  
 
 
 
 

 

                                                 
1 Ligia Voro, ziarul online www.citynews.ro/mures/, 28 iulie 2008 
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Am considerat că cel mai bun pas este demisia
1
 

 

 

Luni şi-a înaintat demisia Vasile Boloş, consilier judeţean, preşedintele 
Organizaţiei PSD din Tg. Mureş. Decizia a fost luată după trei zile de la conferinţa  
extraordinară a organizaţiei judeţene a  partidului, unde a fost ales ca preşedinte al 
Organizaţiei PSD Mureş Alexandru Petru Frătean. 

- Domnule consilier, deja şi conducerea judeţeană a partidului a luat 

cunoştinţă de demisia dumneavoastră. De ce aţi luat această decizie? 

- Am luat decizia de a demisiona, deoarece în noua conducere a Organizaţiei 
judeţene nu mai aveam posibilitatea să reprezint organizaţia municipală. Având în 
vedere faptul că în urma conferinţei de vineri nu am rămas membru al conducerii 
judeţene nu aş mai fi putut să-mi îndeplinesc în condiţii optime sarcinile. Am 
considerat ca un semnal faptul că pe primele unsprezece poziţii  de pe buletinul de 
vot pentru funcţia de vicepreşedinte au apărut numele acelor persoane care sunt dorite 
de actuala conducere a partidului. Organizaţia târgu-mureşeană, care este cea mai 
mare filială PSD din judeţ, nu mai este reprezentată în conducerea  judeţeană prin 
preşedintele său. 

- Se ştie deja cine va lua locul dumneavoastră? 

- Nu ştiu, nu am discutat despre acest lucru. Cred că la următoarea şedinţă a 
Biroului Permanent se va lua o decizie în această privinţă, este o chestiune  care intră 
în responsabilitatea acestuia ca prin numirea unui preşedinte interimar sau printr-o 
altă modalitate să se rezolve această situaţie. Din această cauză conducerea 
Organizaţiei municipale nu este dizolvată. 

- Am înţeles că reprezentaţi în continuare în Consiliul Judeţean PSD-ul. 

- Rămân în continuare membru al Organizaţiei municipale PSD iar în viitor am 
să mă concentrez asupra sarcinilor mele de consilier judeţean. Aş dori să se înţeleagă 
bine că eu nu am nici o problemă cu partidul şi cu ideologia promovată de acest 
partid. Eu am înţeles semnalul  actualei conducerii şi am considerat ca un gest corect 
să demisionez. Am considerat că într-o situaţie de acest gen aşa trebuie să procedez. 
 
Preşedintele Organizaţiei judeţene Al Petru Frătean a anunţat :Delegaţia 

permanentă a partidului va dezbate în şedinţa de azi ocuparea funcţiei de preşedinte 

eliberată. 
 

                                                 
1 Kommer Alois, ziarul  Vasharhely Hirlap, Tg. Mureş, 30 iulie 2008 (Interviu 
publicat în limba maghiară)   
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ANEXA NR.1 

 

Cronologie istorică sintetică a PSD
1
 

 
 

• 17 ianuarie 1990 -  înscrierea în registrul partidelor politice a Partidului 

Social Democrat Român  (PSDR) - acesta s - a declarat continuator al social - 
democraţiei româneşti interbelice; 

• 6 februarie 1990 înscrierea în registrul partidelor politice a Frontului 

Salvarii Nationale, rezultat al transformării FSN din organ provizoriu al puterii de 
stat în mişcare populară; 

•  aprilie 1990  prima Conferinţă Naţională a FSN,  care l - a ales în funcţia 
de preşedinte pe Ion Iliescu; 

•  20 mai 1990, FSN câştigă alegerile ; 
• Convenţia Naţională a FSN din 16 - 17 martie 1991  - FSN se  defineşte 

ca un „partid de centru stânga care se inspiră din valorile social - democraţiei 
moderne europene”; 

• Conventia FSN din 27 - 29 martie 1992 Petre Roman  devine preşedintele 
FSN; 

• 27 - 28 iunie 1992  prima Conferinţă Naţională  a Frontului Democrat al 

Salvării Naţionale(FDSN) partid desprins din FSN.Se hotăreşte susţinerea lui Ion 
Iliescu pentru alegerile prezidenţiale; 

• FSN şi - a schimbat denumirea în Partidul Democrat (PD).avândul ca 
preşedinte pe Petre Roman; 

• 27 septembrie 1992 FDSN, înfiinţat după sciziunea din FSN, a obţinut 
primul loc,  Ion Iliescu a devenit preşedintele României cu 61,5% din voturi; 

•  Conferinţa Naţională din 9 - 10 iulie 1993 a FDSN - ului. Acesta îşi 
reafirmă orientarea social - democrată şi îşi   schimbă denumirea în Partidul 

Democraţiei Sociale din România (PDSR). Se realizează  fuziunea prin absorbţie 
cu Partidul Solidarităţii Sociale, Partidul Republican, Partidul Cooperatist şi Partidul 
Socialist Democratic din România; 

• 1992 - 1996, PDSR  se află la guvernare; 
• 1996 - 2000, PDSR se află în opoziţie;  

                                                 
1 Sursa: www.psd.ro 
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• 2000, PDSR împreună cu PSDR şi PUR, partid de orientare social - 
liberală, au constituit Polul Democraţiei Sociale din România (7 septembrie 2000). 
Acest bloc electoral a câştigat alegerile legislative din noiembrie 2000; 

• 2000 - 2004 PDSR este la guvernare; 
•  iunie 2001 se  constituie Partidul Social Democrat, rezultat din unificarea  

Partidul Democraţiei Sociale din România (PDSR) cu Partidului Social 

Democrat Român (PSDR), Această  formaţiune   reprezintă social - democraţia 
modernă; 

• iunie 2005 PSD a devenit membru cu drepturi depline în cadrul Partidului 

Socialiştilor Europeni (PES); 
• 2004 - 2008 PSD se află în opoziţie. 
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ANEXA NR 2 

 

Preşedinţii Organizaţiei judeţene Mureş  a PSD şi ai 

Organizaţiei municipale Tg Mureş a PSD 

 

 

Preşedinţii Organizaţiei judeţene Mureş  
  
STOICA Filip 1992 - 1993 

GÂLEA Valer 1993 -  1999 

TOGĂNEL Ioan 1999 - 2002 

NATEA Ovidiu  2002 - 2008  

FRĂTEAN Alexandru Petru 2008 -  

 
 
Preşedinţii Organizaţiei municipale Târgu Mureş   
 

OLTEANU Lucian  1993 - 1995 

GRAMA Emil  1995 (aprilie) - 2000 (august) 

SAVU Lucian    2000(august)  -  2003(iunie) 

TODORAN Pavel  2003(iunie)  -  2005(noiembrie ) 

BOLOŞ Vasile  2005(noiembrie)  -  2008( iulie) 
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ANEXA NR 3 

 

Parlamentarii judeţului Mureş 
 

Senat  

 

Legislatura 1990 - 1992  

1. Ceontea Radu  AUR  -  PUNR din Transilvania şi  
 Partidul Republican. 
2. Gâlea Ilie - Valer FSN 
3. Markó Béla UDMR 
 
 

Legislatura 1992 - 1996 

1. Ceontea Radu PUNR 
2. Frunda Gheorghe UDMR  
3. Joarza Ioan  UDMR  
4. Markó Béla  UDMR  
 
 
Legislatura 1996 - 2000  

1.Burghelea Ioan PNTCD 
2.Dobrescu Vasile PUNR 
3.Frunda György UDMR 
4.Markó Béla UDMR 
 
Legislatura 2000 - 2004 

1.Frunda György  UDMR 
2.Markó Béla  UDMR 
3.Nicolaescu Ioan  PSD 
4.Pop Dumitru Petru  PRM 
 
 Legislatura 2004 - 2008 

1. Antonie Ştefan - Mihail  PNL  
2. Frunda György  UDMR  
3. Georgescu Radu Cristian  PSD  
4. Markó Béla  UDMR 
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Camera deputaţilor 

 

Legislatura 1990 - 1992 

1. Borbély A - E. László UDMR 
2. Bucur Coriolan  PUNR 
3. Burcă Petru  PUNR 
4. Ciobanu Paul  PUNR 
5. Frunda György  UDMR 
6. Ginculescu Mihail - Constantin  FSN 
7. Kerekes C. Károly  UDMR 
8. Moldovan Corneliu  FSN 
9. Pop Dumitru Petru  PUNR 
10. Zsigmond László  UDMR 
 
Legislatura 1992 - 1996 

1. Borbély A - E. László  UDMR 
2. Bucur Coriolan  PUNR 
3. Burcă Petru  PUNR 
4. Elek M. Barna  UDMR 
5. Iosif Ovidiu - Valeriu  PUNR 
6. Kerekes C. Károly  UDMR 
7. Lădariu M. Lazăr  PUNR 
8. Mureşan A. Avram Ioan  PNTCD 
9. Németh Ioan  UDMR 
 
 
Legislatura 1996 - 2000 

1. Elek M. Barna  UDMR 
2. Filipescu V. Ileana  PD 
3. Kakasi A. Alexandru  UDMR 
4. Kelemen A. Attila Béla Ladislau  UDMR 
5. Kerekes C. Károly  UDMR 
6. Lădariu M. Lazăr  PUNR 
7. Mureşan A. Avram Ioan  PNTCD 
8. Pop P. Leon Petru  PUNR 
9. Popa D. Ioan - Mihai  PDSR 
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Legislatura 2000 - 2004 

1. Borbély A - E. László  UDMR 
2. Kelemen A. Attila Béla Ladislau  UDMR 
3. Kerekes C. Károly  UDMR 
4. Makkai Grigore  UDMR 
5. Moisoiu M. Adrian  PRM 
6. Natea Ovidiu  PDSR până în martie 2001 înlocuit de 

Sbârcea Tiberiu Sergius PSD din martie 
2001  

7. Nicolăescu Ghe. Gheorghe - Eugen  PNL 
8. Pleşa Eugen Lucian  PRM  
9. Todoran P. Pavel  PSD 
 
Legislatura 2004 - 2008 

1. Borbély A - E. László   UDMR 
2. Kelemen A. Attila Béla Ladislau  UDMR 
3. Kerekes C. Károly   UDMR 
4. Moisoiu M. Adrian  PRM 
5. Nicolăescu Ghe. Gheorghe - Eugen  PNL 
6. Şandru I.C. Marcela Lavinia  PD. 
7. Timar I. Liviu   PSD 
8. Todoran P. Pavel  PSD 
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ANEXA NR. 4 

 

Componenţa Consiliului Judeţean Mureş1 
 

 

Legislatura 1993 (22 februarie)  - 1996 

 

1. Virág György Lajos - UDMR 
2. Fodor Emeric Carol - UDMR 
3. Brassai Zoltán Béla - UDMR 
4. Náznán Jenő - UDMR 
5. Lokodi Edita Emőke - UDMR 
6. Mőrton Ioan - UDMR 
7. Bulyovsky Loránd Géza - UDMR 
8. Filep Coloman Csaba - UDMR 
9. Vantsa Vasile - UDMR 
10. Kiss Konrád József - UDMR 
11. Spilmann Mihai - UDMR 
12. Csomoss Benedict - UDMR 
13. Czirják László - UDMR 
14. Gamentzy Zoltán - UDMR 
15. Gál Barna Iuliu - UDMR 
16. Zsigmond Ludovic - UDMR 
17. Herişanu Constantin - PUNR 
18. Şincan Gheorghe - PUNR 
19. Opriş Petru Zeno - PUNR 
20. Suciu Victor - PUNR 
21. Ştefanovici Mircea - PUINR 
22. Moldovan Silvia - PUNR 
23. Ognean Ioan - PUNR 
24. Ţibrea Viorel - PUNR 
25. Ranca Ioan - PUNR 
26. Iosif Ovidiu - PUNR 
27. Scripcă Bogdan - PUNR 
28. Santa Ilie - PUNR 
29. Câmpean Valer - PUNR 
30. Chiorean Iuliu - PUNR 
31. Petca Gavril - PUNR 
32. Dumitrescu Ştefan - PUNR 
                                                 
1 Observaţie: Formaţiunile politice menţionate pentru fiecare consilier sunt cele pe 
lista cărora au fost aleşi în legislatura respectivă 
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33. Dobrescu Vasile - PUNR 
34. Ignat Victor Gheorghe - PUNR 
35. Urdea Vasile - FSN 
36. Togănel Ioan - FSN 
37. Gabor Valeriu - FSN 
38. Toma Gheorghe Mircea - FSN 
39. Asgian Berdj Sant - FSN 
40. Paşca V. Vasile - Conventia Democrată 
41. Cionca Emil -  Conventia Democrată 
42. Csurkuly Sándor - UDR 
43. Scrieciu Ioan - FDSN 
Din 17 martie 1993 

44. Ferencz Iuliu –UDMR 
45. Veress Adam - UDMR 
46. Cotuţiu Ioan - PUNR 

 
Preşedinte: Togănel Ioan - FSN 
Vicepreşedinţi: Virág György Lajos - UDMR; Suciu Victor - PUNR 

 

Legislatura 1996 ( 1 august ) - 2000 

 

1. Virág György Lajos - UDMR 
2. Donáth Adela - UDMR 
3. Benedek Imre Sándor - UDMR 
4. Tőkés Andrei - UDMR 
5. Lokodi Edita - Emőke - UDMR până la 3 iunie 1999, înlocuită cu Kiss István 
6. Bulyovsky Loránd - Géza  -  UDMR 
7. Gamentzy Zoltán  -  UDMR 
8. Veress Ádam  -  UDMR 
9. Filep Kálmán - Csaba  -  UDMR 
10. Csomoss Benedict  -  UDMR 
11. Náznán Jenő  -  UDMR 
12. Gál Barna Iuliu  -  UDMR 
13. Tătar Béla  -  UDMR 
14. Bözödi Alexandru - UDMR 
15. Andrássi Arcadiu - UDMR 
16. Vass István - UDMR 
17. Szabó Árpád - UDMR 
18. Suciu Victor - PUNR 
19. Muji Ştefan - PUNR 
20. Judea Ioan - PUNR 
21. Florea Ioan - PUNR 
22. Suciu Mircea - PUNR 
23. Cotuţiu Ioan - PUNR 
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24. Şincan Gheorghe - PUNR 
25. Câmpean Valer - PUNR 
26. Felea Ioan - PUNR 
27. Oproiescu Petru - Florin - PUNR 
28. Şerban Tiberiu -  - CDR 
29. Paşca Vasile - Viore - CDR 
30. Păun Ioan - CDR 
31. Togănel Ioan - PDSR 
32. Gâlea Ilie - Valer - PDSR 
33. Filipescu Ileana - USD–P.D.(FSN) - P.S.D..R. până la 30 ianuarie 1997,  

înlocuită cu Toma Gheorghe Mircea 
34. Frătean Petru - Alexandru - USD–PD(FSN)  -  PSDR 
35. Moisoiu Adrian - PRM 
36. Dogar Ludovic - PRM 
37. Radu Mircea - PDAR 
38. Csurkuly Sándor - Partida Romilor pînă la 8 octombrie 1998,  

înlocuit cu Moca Rudolf 
39. Chiorean Cornel - PSM 
40. Golu Ioan - Partidul Socialist 
41. Sămărghiţan Gheorghe - PAC 
 
Preşedinte: Togănel Ioan  -  PDSR 
Vicepreşedinţi: Virág György Lajos - UDMR;  

Frătean Petru - Alexandru - USD – PD(FSN)  -  PSDR 
 

 

 

 

Legislatura 2000 (6 iulie ) - 2004 

 

1. Virág György - Lajos - UDMR 
2. Benedek Imre Sándor - UDMR 
3. Donáth Adela - UDMR 
4. Tőkés Andrei - UDMR 
5. Szalkay Iosif - Carol - UDMR 
6. Bartha Barna - UDMR 
7. Berekméri Alexandru - UDMR 
8. Mőrton Zoltán - UDMR 
9. Szabó Árpád - UDMR 
10. Náznán Jenő - UDMR 
11. Balogh Iosif - UDMR 
12. Csomoss Benedict - UDMR 
13. Bözödi Alexandru - UDMR 
14. Andrássy Árpád - UDMR 
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15. Veress Ádam - UDMR 
16. Gál Barna Iuliu - UDMR 
17. Szabó Csaba - UDMR 
18. Cotuţiu Ioan - PUNR 
19. Şincan Gheorghe - PUNR 
20. Giurgea Teodor - PUNR 
21. Suciu Victor - PUNR 
22. Florea Ioan - PUNR 
23. Curticăpean Petru - PUNR 
24. Togănel Ioan - PDSR până la 1 februarie 2001, înlocuit cu  Groza Emil 
25. Sbârcea Tiberiu - PDSR până la 15 mai 2001, înlocuit cu Pipaş Florin. 
26. Gâlea Ilie - Valer - PDSR 
27. Someşan Ştefan - PDSR 
28. Vasluian Ioan - PDSR 
29. Nicula Laurenţiu - CDR 
30. Pălăşan Ioan - CDR 
31. Bucin Lucia - CDR 
32. Panţuru Ileana - CDR 
33. Moisoiu Adrian - P.R.M pînă la 1 februarie 2001,  

înlocuit din 27 martie 2001 cu Şerb Horaţiu Alexandru. 
34. Grozea Ion - PRM 
35. Dogar Ludovic - PRM 
36. Ionescu Marius - Flaviu - A.p.R. 
37. Radu Gheorghe - A.p.R. 
38. Antonie Mihai - PNL 
39. Macarie Vasile Ioan - PNL 
40. Frătean Petru - Alexandru - PD 
41. Chioralia Ioan - PD 

 
Preşedinte: Virág György - Lajos - UDMR 
Vicepreşedinţi: Vasluian Ioan - PDSR;  

Togănel Ioan - PDSR până  la 1 februarie 2001, înlocuit cu  Groza 
Emil 
 
 

Legislatura 2004 (26 iunie )  - 2008 

 

 
1. Amza Margarit Constantin – PRM 
2. Antonie Ştefan Mihail – PNL, până în.20 ianuarie 2005, înlocuit cu Toşa Ioan 

din 20 ianuarie 2005, până în 24 aprilie 2008 inlocuit cu Florea Constantin din 
24 aprilie 2008.. 

3. Balogh Iosif – UDMR 
4. Ban Moise – UDMR 
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5. Benedek Imre Sándor UDMR 
6. Boloş Vasile Grigore – PSD 
7. Bözödi Alexandru – UDMR 
8. Brassai Zsombor – UDMR 
9. Frătean Petru Alexandru – PSD 
10. Giurgea Teodor – PNL până în 24 aprilie 2008 , înlocuit cu  Pui Sorin Emil din 

24 aprilie 2008. 
11. Groza Emil – PSD 
12. Iacob Letiţia – PSD 
13. Kakasi Alexandru – UDMR 
14. Lădariu Lazăr – PUNR 
15. Lazăr Ioan Nicolae – PNL 
16. Lokodi Edita Emőke – UDMR 
17. Magyarosi Erzsébet – UDMR 
18. Mora Akos Daniel – PNL 
19. Pokorny Vasile Stefan – UDMR 
20. Radu Mircea – PUNR 
21. Sămarghiţan Gheorghe – PD 
22. Simon Ioan – UDMR 
23. Socotar Gheorghe Dinu – PD 
24. Suciu Victor – PUNR, decedat în  ianuarie 2007 
25. Szabó Árpád – UDMR 
26. Szalkay Iosif Carol – UDMR 
27. Szamcsek Mihaela – PSD 
28. Tatár Béla – UDMR 
29. Veress Ádam – UDMR 
30. Chiorean Cornel – PSD 
31. Diaconescu Maria – PRM 
32. Popa Dragoş Codrin – PSD 
33. Şopterean Ioan – PRM 
34. Ţintoşan Ioan – PRM 
35. Venczi Vidor János – UDMR 

 

 

Preşedinte: Lokodi Edita Emőke – UDMR 
Vicepreşedinţi: Frătean Petru Alexandru – PSD ; Groza Emil – PSD 
 
 

 

Legislatura 2008 ( 20 iunie)   -  2012 

 

1. Achim Marcela - PNL   
2. Balogh Iosif - UDMR   
3. Bán Moise  - UDMR   
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4. Bândea Eugen - PNL   
5. Benedek Imre Sándor - UDMR   
6. Boloş Vasile Grigore - PSD    
7. Borşan Doru Aurelian - PD - L   
8. Chirteş Ioan Cristian - PNL   
9. Cioban Cristian Augustin - PD - L   
10. Ciotlăuş Ionela  - PNL.   
11. Csép Éva Andrea - UDMR   
12. Dobre Ciprian Minodor - PNL.   
13. Erős Csaba - U.D.M.R   
14. Ferenţ Tiberiu Nicolae - PSD   
15. Filimon Vasile - PD - L   
16. Frătean Petru Alexandru - PSD    
17. Giurgea Teodor - PD - L    
18. Gomboş Géza Csaba - UDMR   
19. Ilyes Toth Alexandru - UDMR   
20. Kakasi Alexandru - UDMR   
21. Lădariu Lazăr - PSD   
22. Magyarosi Erzsébet - UDMR   
23. Moldovan Horaţiu Remus - PNL   
24. Moldovan Teofil - PSD   
25. Mora Akos Daniel - PNL   
26. Orbán László Levente - UDMR   
27. Pokorny Vasile Ştefan - UDMR   
28. Pop Ioan - PSD   
29. Popa Marius Ciprian - PNL   
30. Poruţiu Mihail - PD - L   
31. Schwartz Ladislau - PD - L   
32. Seracu Ieronim - PD - L   
33. Szabó Árpád - UDMR   
34. Szalkay Iosif Carol  - UDMR  
 
 
  
Preşedinte: Lokodi Edita Emőke – UDMR 
Vicepreşedinţi: Dobre Ciprian Minodor - PNL;  

Szabó Árpád - UDMR 
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ANEXA NR. 5  

 

Componenţa Consiliului local municipal Tg. Mureş1 
 

Legislatura 1992 (18 iunie)  - 1996 

 

1. Kolozsvári Zoltán UDMR 
2. Csiki Ioan Baltazar UDMR 
3. Király Ştefan UDMR 
4. Bereş Andrei UDMR 
5. Barcsa Bodolai Gyöngyi UDMR 
6. Tonk Alexandru UDMR 
7. Törzsök Sándor László UDMR 
8. Jung Ildikó Iudit UDMR 
9. Rettegi Carol UDMR 
10. Biró Dezső UDMR 
11. Orbán Dezideriu UDMR 
12. Molnár Gábor József UDMR 
13. Klosz Bálint UDMR 
14. Suciu Victor PUNR 
15. Aron Vasile PUNR 
16. Opriş Petru Zeno PUNR 
17. Călian Gheorghe pina la 2 iulie 1992,  
inlocuit cu Popa Eugen Laurean. PUNR 
18. Moraru Octavian PUNR 
19. Vuţă Aurel PUNR 
20. Moldovan Florentin PUNR 
21. Muji Ştefan PUNR 
22. Crişan Eugen C.D. 
23. Crişan Ştefan PUNR 
24. Socol Victor FSN 
25. Şipoş Levente UDMR 
 
Primar : Nagy Victor Győző - UDMR 
Viceprimar :Călianu Gheorghe - PUNR 

 

 

                                                 
1 Formaţiunile politice menţionate pentru fiecare consilier sunt cele pe lista cărora au 
fost aleşi în legislatura respectivă 
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Legislatura 1996 (20 iunie )  - 2000 

 

1. Csata P. Ernest UDMR 
2. Csegzi Zoltán UDMR 
3. Kolozsvári Zoltán UDMR 
4. Molnár Gábor UDMR 
5. Benedek István UDMR 
6. Törzsök Sándor UDMR 
7. Kovács Juliana UDMR 
8. Béres András UDMR 
9. Csiki Baltazar Ioan UDMR 
10. Nagy Ágnes până la 14  ianuarie 1999 
înlocuită cu Halmágyi Francisc UDMR 
11. Király Ştefan UDMR 
12. Orban Dezideriu până la 25 iulie 1996, 
înlocuit cu.Abram Noemi de la 19 iunie 1997 UDMR 
13. Sántha Tiberiu UDMR 
14. Muntean Ioan până la 29 ianuarie 1998 
 înlocuit cu Cozoş Andrei  PUNR 
15. Opriş Zeno Petru PUNR 
16. Pop Dumitru  PUNR 
17. Moraru Octavian până la 5 august 1996, 
 înlocuit cu Matepiuc Ioan de la 26 septembrie 1996 PUNR 
18. Popa Eugen PUNR 
19. Aron Vasile PUNR 
20. Crişan Eugen până la 25 iulie 1996, 
înlocuit cu Nicuşan Iacob CDR 
21. Dascăl Martin CDR 
22. Birău Vasile Mircea PSM 
23. Moldovan Nicolae PRM 
24. Asgian Berdj - Sant  USD - PD(FSN - PSDR) 
25. Presecan Alexandru până la 26 iulie 1996, 
înlocuit cu Chiorean Ştefan de la 26 septembrie 1996 PDSR 
 
Primar : Fodor Imre:  
Viceprimari: Crişan Eugen -  CDR,   

Orban Dezideriu  - UDMR 
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Legislatura 2000(4 iulie) - 2004 

 

1. Fodor Imre până la 21 iunie 2001 înlocuit 
 cu Molnár Gábor UDMR 

2. Benedek István UDMR 
3. Ráduly LeventeUDMR 
4. Sántha Tibor UDMR 
5. Király Ştefan UDMR 
6. Bakos Levente Attila UDMR 
7. Dávid Csaba UDMR 
8. Törzsök Sándor László UDMR 
9. Csegzi Sándor până la 21 iunie 2001, 
 înlocuit cu Kovács Juliánna UDMR 
10. Kolozsvári Zoltán Csaba UDMR 
11. Spilmann Mihai UDMR 
12. Fekete Attila - Csaba UDMR 
13. Kirsch Attila UDMR 
14. Ţâru Gavril până la 22 februarie  2001, 
 înlocuit cu Matepiuc Ioan PUNR 
15. Ştefanovici Mircea PUNR 
16. Popa Eugen - Laurean până la 28 februarie  2002,  
înlocuit cu Pintilie Ioan, PUNR 
17. Moraru Octavian PUNR 
18. Poruţiu Mihai CDR 
19. Oşan Virgil Gheorghe CDR 
20. Oprişcan Mihai CDR 
21. Moldovan Nicolae PRM 
22. Amza Constantin Mărgărit PRM 
23. Pop Aurel Mircea PRM 
24. Natea Ovidiu până la 21 decembrie  2000 

înlocuit  la 22 februarie 2001 cu Vlas Florin PDSR 
25. Oproiescu Petru - Florin PDSR 
 
Primar : Florea Dorin ; 
Viceprimar: Fodor Imre ;  

Törzsök Sándor László până la 10 august 2000 inlocuit cu Csegzi 
Sándor 
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Legislatura 2004 ( 18 iunie ) - 2008 

 

1. Bálint Stefan - UDMR 
2. Barczi Győző István - UDMR, înlocuit după constituirea Consiliului la 18 iunie 

2004 cu Bakos Levente - UDMR 
3. Benedek István - UDMR 
4. Crăciun Ioan Florin - P.S.D. 
5. Csegzi Sándor - UDMR,   înlocuit după constituirea Consiliului la 18 iunie 2004 

cu Fekete Attila - UDMR 
6. Dáné Károly Andras - UDMR  
7. Dávid Csaba - UDMR  
8. Giurgea Teodor - PNLpînă la .22 iulie.2004, înlocuit cu Pop Liviu Marius  
9. Kirsch Attila - U.D.M.R 
10. Kolozsvári Zoltán Csaba - UDMR  
11. Mailat Virgil - P.N.L 
12. Maior Sergiu Claudiu - PRM 
13. Molnár Gábor - UDMR 
14. Moraru Octavian - PUNR 
15. Mózes Levente Sándor - UDMR 
16. Nemes Pal - UDMR  
17. Oprişcan Doru Mihai - independent 
18. Oproiescu Petru Florin - PSD 
19. Pop Aurel Mircea - PRM 
20. Sita Ioan - PRM  
21. Ştefanovici Mircea - PRM 
22. Törzsök Sándor László - UDMR 
23. Vlas Florin - PSD 
 
Primar Florea Dorin;  
Viceprimari Csegzi Sándor - UDMR;  

Barczi Győző István - UDMR  înlocuit din la 25 ianuarie 2007 cu  Bakos 
Levente - UDMR 
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Legislatura 2008 ( 18 iunie  - 2012 

 

1. Bakos Levente Attila - UDMR 
2. Bálint Ştefan - UDMR 
3. Benedek István - UDMR 
4. Buda Stelian Bogdan - P.S.D. 
5. Csegzi Sándor - UDMR 
6. Dávid Csaba - UDMR 
7. Fărcaş Ioan - PD - L 
8. Georgescu Maria Ana - PD - L 
9. Gujan Herman Cosmin Lucian - PD - L 
10. Ichim Ionel Marius - PNL 
11. Kolozsvári Zoltán Csaba - UDMR 
12. Maior Sergiu Claudiu - PD - L 
13. Molnár Gábor József - UDMR 
14. Mora Victor Aron până la 4 septembrie 2008, înlocuit cu Florea Constantin - 

PNL 
15. Mózes Levente Sándor - UDMR 
16. Oprişcan Doru Mihai - PD - L 
17. Peti Andrei - UDMR 
18. Roman Ioana Dana  - PD - L 
19. Sita Ioan - PRM 
20. Todoran Liviu Emil Nicu - PD - L 
21. Törzsök Sándor László - UDMR 
22. Urcan Gheorghe  - PD - L 
23. Vlas Florin - PSD 
 
Primar: Florea Dorin PD - L 
Viceprimari:Csegzi Sándor - UDMR  

Ichim Ionel Marius - PNL 
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ANEXA NR 6  

 

Rezultatele alegerilor locale din anul 2004 

 
 

Rezultatele votului pentru funcţia de primar 

 al municipiului Târgu Mureş 
6 iunie 2004 

 

 
 
 

 Număr de 
voturi 

% 

T O T A L  CIRCUMSCRIPŢIE   85892 100.00 
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL  
Giurgea Teodor  

902 1.05 

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN 
ROMÂNIA 
Kelemen Attila Bela Ladislau                          

34625 40.31 

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN 
ROMÂNIA 
Kelemen Attila Bela Ladislau                          

34625 40.31 

PARTIDUL  DEMOCRAT 
Şandru Marcela Lavinia 

757 0.88 

PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA (SOCIAL 
LIBERAL) 
Morariu Silviu Horia 

407 0.47 

PARTIDUL ACŢIUNEA POPULARĂ  
Havrileţ Niculae  

142 0.17 

PARTIDUL NOUA GENERAŢIE 
Borşan Doru Aurelian 

355 0.41 

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRANESC CREŞTIN 
DEMOCRAT  
Crişan Eugen  

148 0.17 

CANDIDAT INDEPENDENT  
Florea Dorin      

48556 56.53 
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Rezultatele votului pentru funcţia de consilier municipal  

în  Târgu Mureş 
6 iunie 2004 

 
 
 
 

 Număr 
de voturi 

% Număr de 
consilieri 

T O T A L  CIRCUMSCRIPŢIE   83940  100.00  
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 4438      5.29 1 
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN 
ROMÂNIA                          

35134   41.86 11 

PARTIDUL  DEMOCRAT 2829      3.37  
PARTIDUL UNITATII NATIUNII ROMANE   6279     7.48 2 
PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA (SOCIAL 
LIBERAL) 

2636    3.14    

PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT         
CRESTIN          

158    0.19  

UNIUNEA CULTURALA A RUTENILOR DIN      
         ROMANIA 

170    0.20  

PARTIDA ROMILOR SOCIAL DEMOCRATA       
DIN ROMANIA      

434      0.52  

PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN 740    740     
PARTIDUL ACŢIUNEA POPULARĂ   242       0.29  

PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN   450      0.54    

UNIUNEA PENTRU RECONSTRUCTIA          
ROMANIEI                 

548       0.65    

PARTIDUL NOUA GENERAŢIE 1893       2.26  
PARTIDUL ROMANIA MARE   9982   11.89   3 
PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRANESC CREŞTIN 
DEMOCRAT   

500      0.60  

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT      10059   11.98 3 
CANDIDAT INDEPENDENT      Oprişcan Doru        7448      8.87 1 
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Rezultatele votului pentru Consiliul judeţean Mureş 
în municipiul Tg Mureş  

6 iunie 2004 

 

 
 
 
 
 
 

 Număr de 
voturi 

% 

T O T A L  CIRCUMSCRIPŢIE   83861  100.00 
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 4902       5.85   
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN 
ROMÂNIA                          

35479   42.31 

PARTIDUL  DEMOCRAT 3182      3.79   
PARTIDUL UNITATII NATIUNII ROMANE   8100       9.66 
PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA (SOCIAL 
LIBERAL) 

3261      3.89 

PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT         
CRESTIN          

224    0.27 

UNIUNEA CULTURALA A RUTENILOR DIN      
         ROMANIA 

178       0.21 

PARTIDA ROMILOR SOCIAL DEMOCRATA       
DIN ROMANIA      

327    0.39 

PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN 791      0.94 
PARTIDUL ACŢIUNEA POPULARĂ   227      0.27 

PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN   248      0.30 

UNIUNEA PENTRU RECONSTRUCTIA          
ROMANIEI                 

471       0.56 

PARTIDUL NOUA GENERAŢIE 1936    2.31 
PARTIDUL ROMANIA MARE   10213     12.18 
PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRANESC CREŞTIN 
DEMOCRAT   

540   0.64 

PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 256      0.31 
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT      11171   13.32 
CANDIDAŢI INDEPENDENŢI              2355    2.81 
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Rezultatele votului pentru Consiliul judeţean Mureş 
în judeţul  Mureş  

6 iunie 2004 

 

 
 

 Număr de 
voturi 

% Număr de 
consilieri 

T O T A L  CIRCUMSCRIPŢIE   268374 100 35 
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 25160 9,37 4 
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN 
ROMÂNIA                          

95572 35,61 15 

PARTIDUL  DEMOCRAT 15536 5,79 2 
PARTIDUL UNITATII NATIUNII ROMANE   18371 6,85 3 
PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA (SOCIAL 
LIBERAL) 

10801 4,02  -  

PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT         
CRESTIN          

877 0,33  -  

UNIUNEA CULTURALA A RUTENILOR DIN      
         ROMANIA 

628 0,23  -  

PARTIDA ROMILOR SOCIAL DEMOCRATA       
DIN ROMANIA      

4389 1,64  -  

PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN 2646 0,99  -  
PARTIDUL ACŢIUNEA POPULARĂ   770 0,29  -  

PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN   684 0,25  -  

UNIUNEA PENTRU RECONSTRUCTIA          
ROMANIEI                 

1110 0,41  -  

PARTIDUL NOUA GENERAŢIE 8756 3,26  -  
PARTIDUL ROMANIA MARE   24819 9,25 4 
PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRANESC CREŞTIN 
DEMOCRAT   

2466 0,92  -  

PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 1332 0,50  -  
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT      48689 18,14 7 
CANDIDAŢI INDEPENDENŢI              5768 2,15  -  
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ANEXA NR. 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victorie statistică  -  înfrângere politică  
 

Organizaţiile PSD din Transilvania şi Banat 
 

 
Programul politic 

 

Reforma profundă 
a PSD 

 
Un program politic pentru modernizarea  
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Trecerea PSD în opoziţie reprezintă ocazia pentru o schimbare profundă şi o 
revigorare a principalelor componente ale activităţii de partid. Partidul a rămas cel 
mai puternic partid din România, scorul său fiind superior Alianţei Dreptate şi 
Adevăr, alianţă aflată la Guvernare. Dar dincolo de victoria statistică din alegerile din 
28 noiembrie PSD a pierdut bătălia politică, lucru demonstrat de înfrângerea lui 
Adrian Năstase în turul al II - lea al alegerilor prezidenţiale.  

Scorul obţinut de partid la alegerile din anul 2004 nu este de natură să ne facă 
să considerăm că PSD se află în criză. Dar pierderea alegerilor prezidenţiale şi 
scoaterea PSD din cursa pentru formarea majorităţii guvernamentale creează ocazia 
pentru o schimbare profundă în sensul modernizării partidului şi aducerii lui la un 
nivel European.  

Fiind cel mai important partid al Românie, reforma PSD este importantă şi 
pentru România, pentru procesul de modernizare instituţională şi politică în 
perspectiva integrării europene.  

Problema centrală a PSD nu este însă prezenţa sau absenţa unor persoane, ci 
persistenţa unui imobilism structural exemplificat de modul greoi de luare a 
deciziilor, supradimensionarea echipei de conducere şi incapacitatea ei de a introduce 
corecţiile necesare la timp în ciuda avertismentelor constante primite din partea 
analiştilor, independenţi sau din interiorul partidului  

Distribuirea inechitabilă a rezultatelor creşterii economice a dus la adâncirea 
distanţei simbolice dintre săraci şi bogaţi, în special în oraşele mari. Această creştere 
a inegalităţii sociale este atributul politicii guvernamentale.  

Oponenţii politici care au avut succes în localităţile în care PSD a pierdut 
competiţia au avut drept teme centrale: lupta împotriva baronilor locali, apropierea 
faţă de cetăţean. transparenţa utilizării banilor publici înlăturarea birocraţiei şi a 
corupţiei. Temele de succes în alegerile locale au vizat guvernarea centrală şi nu 
guvernarea locală.  

O mare parte a opiniei publice i - a perceput pe reprezentanţii PSD ca fiind 
“băieţii răi”, rol care a fost atribuit şi ţărăniştilor în 2000. Votul din iunie 2004 a avut 
şi o încărcătură morală. Candidaţii opoziţiei nu au convins prin capacităţi 
manageriale, experienţă sau programe, ci prin aparenţa de cinste şi corectitudine.  

Festivismul, opulenţa şi oportunismul reprezentanţilor PSD din timpul 
campaniei electorale şi altor ocazii, etc. au fost interpretate de electorat drept o lipsă 
de consideraţie. Electoratul devine din ce în ce mai pretenţios, matur, sofisticat şi 
respinge social - democraţia milei, în special în mediul urban.  

O serie de greşeli comunicaţionale constatate la alegerile locale nu au fost 
corectate nici în toamnă la alegerile generale şi prezidenţiale.  

Prezentarea rezultatelor primului tur a fost făcută defectuos. Deşi în cifre 
absolute PSD nu poate fi considerat înfrântul acestor alegeri, chiar şi comparativ cu 
2000, liderii opoziţiei au reuşit să speculeze mult mai bine momentul. Aceştia au 
profitat şi de lipsa de reacţie a PSD care a părut anesteziat pentru câteva zile.  

Rezultatele au venit în contradicţie şi cu imaginea care s - a impus în ultimii 
ani, aceea a unui PSD care domină cu autoritate aproape toate sferele societăţii: presa, 
agenda publică, administraţia, justiţia, etc.  
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Sondajele de opinie care au cotat PSD constant cu un scor mai mic de 40 % 
doar în Transilvania sau Banat reuşiseră să inducă o anumită doză de fatalism în 
rândurile electoratului de opoziţie. Victoria lui Băsescu de la Bucureşti a dovedit 
acestor alegători tradiţionali de centru - dreapta că schimbarea este posibilă şi în 
oraşele lor. De aici a rezultat o mai bună mobilizare a electoratului opoziţiei, în multe 
oraşe electoratul absent în turul I mobilizându - se pentru turul al II - lea.  

Victoria categorică de la Bucureşti a opoziţiei a influenţat percepţii şi 
convingeri şi în restul ţării. Slaba evoluţie a lui Mircea Geoană la Bucureşti, dar mai 
ales a echipei care s - a ocupat de campania sa, a făcut posibilă victoria categorică a 
Alianţei.  

Toate aceste elemente au contribuit la generarea unui efect de tip 11 
septembrie. Un uriaş val de contestare care a făcut ca, în turul II, mai ales 
reprezentanţii PD să devanseze pe candidaţii PSD mai bine plasaţi în primul tur şi 
chiar mai bine plasaţi în evaluarea publică.  

Un astfel de eveniment nu poate fi contracarat decât printr - un altul de o 
anvergură comparabilă. Acesta ar putea fi curăţarea partidului de liderii care 
constituie un balast de imagine sau de o campanie de aducere a multor figuri noi la 
vârful partidului.  

 
 

Pierderea alegerilor în marile oraşe  

Scăderea în acest caz este semnificativă. Este evident că în marile oraşe PSD a 
primit un vot negativ. Explicaţii la această stare de fapt pot fi astfel conturate:  

� În marile oraşe segregarea socială este mai accentuată. Etalarea 
indicatorilor bunăstării (maşini luxoase, vile, etc.) este mai prezentă aici. Acest fapt 
generează frustrare socială şi nemulţumire în rândul oamenilor. În plus şi mass - 
media alimentează această stare de fapt;  

� Consumul mediatic este mai ridicat în mediul urban decât în cel rural, iar 
corupţia este tema preferată a mass - media. Mai mult elementele reprezentative ale 
corupţiei din România induse de mass - media au fost reprezentanţi ai PSD (baroni 
locali, oameni politici, etc.);  

� România a înregistrat o creştere economică constantă în anii guvernării 
PSD. Această bunăstare nu a fost egal distribuită în toate straturile sociale, 
polarizarea socială accentuându - se;  

� Creşterea nivelului de trai şi ameliorarea situaţiei economice generează 
şi o creştere a aspiraţiilor. Oamenii au mai mult, dar îşi doresc şi mult mai mult. 
Succesele în plan economic la nivel macro, însoţite de inechitabila distribuţie a 
bunăstării generează mai degrabă insatisfacţie în rândul populaţiei;  

� Cauza insatisfacţiei este identificabilă  -  la nivelul percepţiei populaţiei  
-  în acţiunea reprezentanţilor tipici ai corupţiei (oamenii politici, baroni locali);  

� Justiţia este percepută ca funcţionând defectuos datorită subordonării 
sale intereselor politice. Votul anti - PSD a fost perceput ca un vot împotriva 
necinstei şi inechităţii sociale. Oamenii tind să ţină partea „băieţilor buni”, nu celor 
răi.  
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Binomul PSD - Guvern a dominat spaţiul mediatic până la suprasaturaţie  

 
Excesul de prezenţă mediatică a generat dezinteres şi chiar respingere în 

rândurile unei mari părţi a publicului. Concomitent a apărut „foamea” de altceva.  
Încă din 2000, PSD nu era un partid cu o structură tocmai suplă de conducere. 

Ea s - a anchilozat şi mai mult prin mărirea numărului de vicepreşedinţi. Cu câteva 
excepţii, PSD este condus de acelaşi grup de lideri de la începutul anilor 90. Sistemul 
de "rotire a cadrelor" nu este adecvat unui sistem politic competiţional în care 
echipele de conducere se retrag după ce şi - au epuizat capitalul electoral.  

 
 
Lipsa de flexibilitate a PSD a fost evidentă şi în desfăşurarea campaniei 

electorale  

 
Aceeaşi strategie a fost aplicată în toată ţara, deşi există diferenţe importante 

între fiefuri tradiţionale precum Bacău, Gorj sau Vrancea şi alte judeţe, în special din 
Transilvania. Aceste diferenţe privesc nu doar practicile administrative ale liderilor 
locali, ci tipul de discurs şi viziune politică. În actuala formulă, PSD riscă să sucombe 
sub propria greutate.  

Modul greoi de luare a deciziilor a impus o imagine de partid anchilozat, 
bătrânicios, ezitant şi care nu are curajul de a - şi asuma deciziile până la capăt. 
Încercările de restructurare ale partidului au fost firave, făcute la presiuni externe 
(presă, opinia publică) şi, mult mai grav, s - au împotmolit în compromisuri. Centrul 
a părut prea slab şi lipsit de curaj în faţa filialelor.  

 
Excesul comunicaţional – sursa lipsei de credibilitate 

PSD şi liderii săi au dominat pe parcursul ultimilor ani scena publică. 
Cantitatea a înecat calitatea. Evenimentele cu adevărat importante (chiar admiterea în 
NATO, dar nu numai) au trecut aproape neobservate pentru că, în prealabil, publicul 
a fost suprasaturat cu evenimente minore care au fost supralicitate mediatic: 
inaugurări de săli de sport, drumuri, etc.  

Inundarea opiniei publice cu informaţie poate fi o tactică bună pe termen scurt, 
dar atunci când devine strategie de guvernare ea dă naştere unor efecte nocive. 
Ieşirile rare în public dau semnalul importanţei.  

 
Campania de alegeri locale de la Bucureşti  -  o simbolistică a slăbiciunilor 

PSD  

Rolul pe care Mircea Geoană ar fi trebuit să - l joace în alegerile locale din 
capitală era unul cu un real potenţial de a genera o creştere a credibilităţii şi 
competenţei politice şi administrative a PSD în Bucureşti, şi implicit de câştigare a 
alegerilor pentru primărie în condiţiile în care candidatul Alianţei nu putea face 
altceva decât să - şi “protejeze” o imagine deja construită şi uzată.  
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Pe de altă parte, aruncarea în luptă a personajului politic cu cel mai ridicat 
capital de încredere la nivelul populaţiei şi cu un capital de imagine considerabil în 
calitate de ministru de externe, a condus la o creştere exagerată a mizei alegerilor în 
Bucureşti astfel încât victoria lui Băsescu a putut fi hiperbolizată.  

Efectul evident a fost cel al bulgărelui de zăpadă, rezultatele din capitală 
devenind o cutie de rezonanţă pentru alegerile din restul ţării, în special din marile 
oraşe unde populaţia s - a regăsit în jocul electoral din Bucureşti.  

Alegerile locale de la Bucureşti au avut un efect puternic asupra desfăşurării 
alegerilor locale şi supradimensionarea mizei generate de candidatura lui Mircea 
Geoană.  

 

 

 

PROPUNERI DE REFORMĂ INTERNĂ A  

PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT 

 

 

O cauză majoră a pierderii de reprezentativitate a fost şi un conflict apărut 
uneori între Preşedinţia României şi Guvernul României. În mai multe situaţii 
politice, poziţia critică a lui Ion Iliescu a fost preluată de opoziţie şi a dus la erodarea 
credibilităţii guvernului şi PSD în ciuda rezultatelor pozitive cu caracter economico - 
social. Blocarea de către Preşedintele României a unor iniţiative (ex. alegerilor 
anticipate) sau lansarea unor sintagme negative au fost disfuncţionalităţi de 
comunicare şi management, elemente care duc la concluzia existenţei unei continue 
competiţii interne la vârful partidului. Această competiţie a constituit principala cauză 
a amânării unor schimbări de lideri locali sau centrali şi unui deficit de imagine 
publică.  

Inabilitatea strategică a unor decizii majore de la vârful partidului a fost 
principala cauză a pierderii alegerilor din toamna acestui an. Greşelile de strategie se 
datorează mai ales lipsei transparenţei şi democraţiei interne. Alianţa cu PUR şi 
anunţarea prematură a unei formule guvernamentale cu UDMR, înainte de turul al II - 
lea, au fost soluţii contestate de filialele locale ale partidului dar excesiva centralizare 
a eliminat orice dezbatere care ar fi contrazis soluţiile alese la vârf.  

Alegerile interne din vara acestui an a fost singurul element notabil pentru 
schimbarea partidului şi a imaginii sale. Relansarea a fost vizibilă şi în sondaje, după 
reculul de la alegerile locale, PSD relansându - se pentru a încheia primul competiţia 
de la 28 noiembrie 2004. Însă efectele de imagine şi de mobilizare datorate acestui 
eveniment important au fost limitate de două elemente de management slab al 
partidului: gestiunea comunicaţională deficitară a publicării rezultatelor şi mai ales 
modificarea listelor prin introducerea pe locuri eligibile ale unor candidaţi care nu au 
participat la competiţia internă sau a unora care s - au plasat prost.  

Eliminarea cvasi - nestatutară a vicepreşedinţilor partidului la Congresul 
partidului din august şi propunerea unei noi echipe prin Biroul Coordonator a avut, 
din nefericire, un efect nesemnificativ sau chiar negativ. Fiind privită ca o tentativă 
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de schimbare nedusă până la capăt mai ales datorită propunerii unor lideri secundari, 
fără notorietate şi care nu s - au impus în bătălia politică din  toamnă. Prezenţa unor 
membri ai executivului, retraşi la partid, nu a putut să elimine senzaţia de 
improvizaţie şi schimbare formală.  

 
Principii  

Liderii organizaţilor PSD din Transilvania şi Banat susţin valorile esenţiale ale 
social - democraţiei europene: dreptate, justiţie socială, libertate, egalitate de şanse, 
solidaritate socială, responsabilizarea cetăţeanului şi participare civică  -  considerând 
că aceste valori trebuie să se regăsească în politici realiste cu caracter social - 
democrat.  
PSD nu are o problemă de lider. Discuţia despre schimbare trebuie să depăşească 
dilema Năstase sau Iliescu, lansată în presă şi chiar în unele organizaţii.  
Pe de o parte, nu schimbarea lui Adrian Năstase trebuie să fie tema dezbaterii. Ca 
preşedinte al PSD, acesta a dus partidul în Internaţionala Socialistă şi a dus 
modernizarea structurilor până la punctul în care se află astăzi. Este un lider cu un 
mare potenţial de polarizare politică şi o mare influenţă externă.  
Nici fireasca revenire a lui Ion Iliescu la partid nu trebuie să îngrijoreze pe nimeni. 
Putem beneficia în cel mai mare grad de experienţa şi competenţa politică a fostului 
preşedinte. Dar ar fi o greşeală să aşteptăm ca Ion Iliescu, preşedintele fondator, să fie 
marele reformist. În fond, Congresul va trebui să hotărască, prin voinţa liber 
exprimată a membrilor săi, direcţia spre care se va îndrepta partidul. 
Problema reformei PSD nu este o problemă de oameni, ci una de organizare şi de 
management. Discuţia despre oameni este menită să ascundă exigenţele politice ale 
schimbării viitoare a partidului. La viitorul Congres trebuie să ne preocupe proiectul 

de schimbare pentru democratizarea şi descentralizare, optimizarea relaţiei de 

reprezentare şi formalizarea unui mecanism de decizie colectivă imposibil de 

pus în paranteze de către lider, indiferent care va fi acesta. Trebuie să prevenim 
abuzurile şi încălcarea statutului PSD.  
Cazul demiterii unor preşedinţi de filiale judeţene a fost de natura a susţine imaginea 

unei puteri care acţionează discreţionar, în căutarea unor ţapi ispăşitori. Pornind de 
la nerespectarea regulilor interne de partid, adversari politici au propagat ideea că 
liderii PSD şi mai ales cei cu funcţii importante în stat nu respectă nici o regulă: tema 
partidului - stat ce acţionează discreţionar a fost una din principalele teme de atac în 
campania electorală.  
De aceea reforma profundă a PSD trebuie să meargă, în viziunea organizaţiilor PSD 
din Transilvania şi Banat în următoarele direcţii:  
 

Modificări în statutul partidului pentru o democratizare reală şi 
modernizarea PSD  

Liderii PSD propun modificări de statut pentru eliminarea tuturor posibilităţilor 
de centralizare a puterii fiind necesară o regândire a structurilor de decizie centrale şi 
locale în aşa fel încât să permită o consultare rapidă a voinţei membrilor şi să respecte 
corect raporturile de delegare a deciziei. 
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Alegerile preliminare vor deveni singure modalităţi prin care partidul îşi 
desemnează membrii în toate structurile de reprezentare.  

Preşedintele Partidului şi toată conducerea centrală se aleg prin votul direct al 
tuturor membrilor de partid.  

Se va perfecţiona sistemul de consultare prin vot a tuturor membrilor pentru ca 
să nu poată exista disfuncţionalităţi sau suspiciunea de fraudă.  

Se vor formaliza mecanisme de consultare rapidă, în cazul unor decizii 
importante, dar care trebuie luate rapid.  

Deciziile strategice şi alianţele se vor putea lua doar după o consultare a tuturor 
organizaţiilor judeţene a partidului pe principiul unanimităţii.  

Stabilirea programelor prioritare ale partidului se va face la Congres prin 
intermediul unor moţiuni. dezbătute şi votate în mod liber de către delegaţi.  

Va creşte autonomia de decizie a organizaţiilor locale ale partidului, crescând 
flexibilitatea şi întărind legătura Partidului cu populaţia. Descentralizarea deciziei va 
permite constituirea unor mecanisme intermediare, nepermanente, de reprezentare şi 
decizie.  

Noua echipă de conducere care va fi validată la următorul Congres va trebui să 
fie formată din oameni respectaţi în partid şi societate, aleşi şi pe principiul 
respectării reprezentării teritoriale corecte a tuturor regiunilor ţării.  
 

Prevenirea enclavizării PSD  

Comportamentul PSD în alegeri a demonstrat un dezechilibru mai accentuat al 
reprezentării regionale în structura de votanţi a partidului (structura actuală de 
conducere arată o regionalizare/reducere a partidului la zona de Sud a ţării şi la zona 
Moldovei). Deşi am realizat un progres în alegerile locale în zona Transilvania - 
Banat, partidul rămâne încă slab în ceea ce priveşte potenţialul de a accede la putere 
şi de a lua conducerea oraşelor mari.  

În realitate s - a produs o regionalizare a suportului electoratului faţă de PSD, 
în 15 ani, confirmată la alegerile locale din iunie 2004, iar PSD este obligat să 
găsească soluţii de a realiza reprezentativitatea unitară şi puternică a partidului pe 
întreg teritoriul României.  

PSD este într - o criză de reprezentare. Acum este momentul să ne gândim şi 
noi cu maximum de luciditate la target - ul nostru, să ne reprezentăm mai bine 
electoratul căruia ne adresăm.  

 

Suntem, în acest moment, în pragul intrării într - o criză a reprezentării 

politice teritoriale  

Trebuie să ne alarmeze faptul că de 15 ani nu câştigăm un procent mulţumitor 
de voturi în cadrul popula{iei româneşti din Transilvania şi Banat. Înseamnă că 
greşim undeva. Nu electoratul este cel care trebuie făcut răspunzător pentru această 

situaţie.  
Social - democraţia românească, la începuturile ei, a avut o foarte mare 

audienţă în Transilvania şi nu există motive temeinice pentru ca ardelenii să nu 
voteze stânga (cei mai mulţi declară că aderă subiectiv la această orientare politică).  
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Guvernul Năstase a promovat mulţi oameni din provincie în Executiv şi în 
conducerea de la vârf a partidului. Totuşi, din 20 de vicepreşedinţi câţi are în prezent 
PSD, doar 1 este din Transilvania, cu toate că Transilvania reprezintă mai mult de 1/3 
din populaţia ţării.  

Există frustrări şi suspiciuni ale populaţiei din Transilvania şi Banat, de cele 
mai multe ori fără săi aibă un suport real. Cele mai multe suspiciuni sunt legate de 
modul de distribuire a resurselor în plan local, de aici apar de fapt cele mai multe 
acuzaţii de corupţie sau favoritisme regionale.  

Recentele scandaluri publice privind repartizarea fondurilor pentru drumurile 

judeţene nu au decât rolul de a accentua suspiciunile şi de a adânci tensiunile dintre 
judeţe. PSD pierde din imaginea sa publică din cauza unor stereotipuri negative 
(bazate sau nu pe realitate) privind dominarea partidului de către reprezentanţii unor 
anumite regiuni.  

În cadrul crizei reprezentării teritoriale trebuie menţionată şi lipsa de 
participare şi chiar de transparenţă a nivelelor locale în negocierile cu alte partide, 
negocieri care se fac la nivel central.  

Formarea consiliilor judeţene după alegerile din 6 iunie 2004 a arătat cât de 
dificil se pot coagula interese locale pentru a forma majoritatea.  
 

O mai mare flexibilitate pentru articularea unor alianţe locale este 

necesară  
Comportamentul UDMR este simptomatic în privinţa flexibilităţii. Organizarea 

internă a Uniunii Maghiare permite articularea unor poziţii locale chiar împotriva 
poziţiei centrale a partidului deşi de cele mai multe ori este vorba de comportament 
duplicitar.  

Unele din filialele PSD din Ardeal revendică faptul că o serie de prevederi ale 
protocoalelor locale cu UDMR sunt impuse de la centru.  

Sigur că este necesară o disciplină de partid pentru a articula un program 
politic coerent, dar este necesar să nu sacrificăm interese locale ale partidului. 
Recentele "trădări" ale protocolului central UDMR - PSD nu au primit o reacţie 
publică de la centru, iar acest fapt a provocat o reacţie negativă în Transilvania odată 
cu lansarea ideii unor aranjamente la centru şi a unei trădări.  

O altă acuzaţie venită de la filiale împotriva centrului este lipsa de transparenţă 
în gestionarea relaţiilor cu aliaţii politici.  

De asemenea, mecanismul de negociere cu alte partide  -  în cazul nostru 
UDMR  -  este privit ca nefiresc de către populaţie şi mai ales de către organizaţiile 
PSD din Ardeal. Negocierea este un proces ce se realizează de sus în jos, prin 
încheierea unui protocol la centru şi doar apoi se semnează şi cele teritoriale, de 
multe ori înainte de a fi tranşate la nivel teritorial litigiile între organizaţiile partenere 
ale protocoalelor.  

Politica faţă de minorităţi şi societatea civilă în general este percepută la fel, ca 
fiind supracentralizată. Privilegierea UDMR (în comparaţie cu alte forme de 
organizare a maghiarilor) şi a Partidei Rromilor ne - a îndepărtat tot mai mult de 
segmente importante ale societăţii civile.  



MAI BINE PENTRU CEI MULŢI  
 

 

 308 

Sprijinirea unor organizaţii ale minorităţilor pentru monopolizarea unor zone 
ale societăţii se dovedeşte păguboasă în politica de alianţe şi este necesar să 
descentralizăm cât mai mult această posibilitate de stimulare a expresiei identitare ale 
diferitelor grupuri sociale.  
 

Comportamentul local al partidului trebuie modernizat, europenizat  

După primirea PSD în Internaţionala Socialistă au dispărut criticile de tipul 
"PSD  -  partid nedemocratic" sau "PSD  -  partid neocomunist", dar           s - au 
înmulţit criticile privind reprezentarea PSD în teritoriu.  

Principalele critici formulate pe această temă au fost legate de:  
� racolări de primari sau consilieri de la alte formaţiuni politice, prin diferite 

metode;  
� existenţa unor grupuri de interese locale care direcţionează abuziv resursele 

locale;  
� comportament abuziv faţă de media sau societatea civilă a unor lideri locali 

PSD;  
Până la urmă, toată această problematică a fost subsumată simbolic celei a 

baronilor locali.  
Propunerile din teritoriu pentru preşedinţi executivi ai partidului la nivel de 

judeţ au arătat cel mai bine modalitatea în care conducerea organizaţiilor judeţene 
înţelege să - şi construiască reprezentarea la vârful partidului. S - a văzut atunci că se 
propun formule de lideri secundari, aducând în prim plan oameni de faţadă, asociaţi 
diferitelor grupuri de interese sau prea slabi să poată constitui o alternativă.  
 

Reprezentarea în plan social  

Părea destul de clară pentru un partid de stânga, dar programele de integrare 
europeană şi necesităţile tranziţiei ne - au pus în situaţia de a face o politică - hibrid 

(reforma economică şi privatizare prin metode liberale, concomitent cu măsuri de 
protecţie socială specifice stângii).  

Acest fenomen a produs o dislocare a consistenţei ideologice a mesajului de 

stânga şi o pierdere a legăturilor cu electoratul din anumite medii sociale.  

În acest moment este necesară o asumare mai accentuată a identităţii noastre de 
stânga. Trebuie să urmărim mai exact o serie de valori şi proiecte de stânga.  

→ Trebuie să ne hotărâm pe cine reprezentăm. Nu putem fi partidul tuturor 
românilor!  

Poziţionarea politică corectă, asumată strategic este esenţială în perspectiva 
evoluţiilor viitoare şi organizării partidului. Asta înseamnă simplificarea mesajelor, 
apelarea unor grupuri bine definite, crearea de relaţii speciale şi parteneriate stabile, 
realizarea de proiecte politice de termen lung etc.  
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Debirocratizarea rapidă a PSD, atât la nivel central cât şi la celelalte 

nivele  

Nu în ultimul rând funcţionarea unei organizări atât de stufoase este foarte 
scumpă. Este nevoie de un audit organizaţional extern pentru a simplifica organizarea 
după modelul partidelor europene moderne.  

Comportamentul partidului în alegerile 2004 impune răspunsul la următoarele 
întrebări: 

Din cei 25 de vicepreşedinţi ai partidului, câţi au luat poziţii publice 
consistente şi constructive în timpul sau după alegerile locale? Răspuns: foarte puţini.   

Ce zone ale electoratului nostru reprezintă actualii vicepreşedinţi? Unii nu 

reprezintă pe nimeni şi nici nu au o zonă de adresabilitate politică specifică. 

Debirocratizarea rapidă presupune, în viziunea noastră, următoarele:  
1. Realizarea unor evaluări realiste privind eficienţa managementului de partid 

şi căutarea celor mai bune soluţii care să stimuleze performanţa şi creşterea calităţii 
reprezentării. Nominalizarea unui grup de lucru de către Delegaţia Permanentă este 
absolut necesară.  

2. Simplificarea structurilor de decizie centrale. Reducerea numărului de 
vicepreşedinţi şi consolidarea principiului de reprezentare pentru vicepreşedinţi.  

3. Desfiinţarea Biroului Coordonator şi revenirea la funcţionarea statutara a 
Delegaţiei Permanente. 

4. Reducerea numărului de departamente de la nivelul Consiliului Naţional şi 
contopirea lor cu actualele direcţii. Trebuie făcută o analiză a documentelor şi 
proiectelor produse de aceste departamente şi stabilită utilitatea lor. 

5. Realizarea unui nivel local de reprezentare intermediar  -  zonal sau 
regional, pe regiuni de dezvoltare sau pe regiuni istorice  -  pentru a răspunde 
viitoarei descentralizări şi dezvoltări regionale a României. În funcţie de analizele şi 
evaluările realizate se pot organiza convenţii regionale ale PSD, structuri 
nepermanente, care să adune reprezentanţii PSD din judeţele aflate în zona respectivă 
şi care să ofere un vicepreşedinte la nivelul Delegaţiei Permanente a partidului.  

6. În eventualitatea unei asemenea organizări, Consiliul Naţional ar putea fi 
condus, prin rotaţie, de câte un vicepreşedinte ca reprezentant regional.  

7. Descentralizarea mecanismelor de elaborare a programului nostru politic. 
Alegerile recente, dar şi studiile realizate pe orizontul de aşteptare a populaţiei 

demonstrează că cererile cetăţenilor faţă de politic se diversifică şi se 
individualizează pe comunităţi şi pe zone distincte. Pe măsură ce legea 
descentralizării va produce efecte şi dezvoltarea regională se va adânci, vom fi puşi în 
faţa unor cereri din ce în ce mai individualizate ale populaţiei.  

În timp ce decizia se va apropia tot mai mult de cetăţean şi programele politice 
ale PSD trebuie să câştige în pragmatism şi aplicabilitate.  

Crearea unor programe politice zonale ar atenua din localismul unor 
revendicări şi ar permite o modernizare realistă a programelor cu care social - 
democraţia se adresează societăţii.  
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Programele de dezvoltare pe regiuni de dezvoltare vor putea să fie cel mai bine 
calibrate politic prin existenţa unor minime instituţionalizări politice sau măcar a unor 
mecanisme de reprezentare la nivel regional.  

Convenţiile regionale ale PSD ar putea să propună Congresului proiecte şi 
programe care ar articula mai bine interesele locale generând astfel o apropiere a 
partidului de cetăţeni şi totodată o atenuare a senzaţiei de distanţare faţă de interesele 
cetăţeanului.  

8. Conducerea prin rotaţie a Consiliului Naţional şi prezenţa unor 
vicepreşedinţi cu reprezentativitate regională în Delegaţia Permanentă a partidului ar 
atenua frustrările unor zone geografice din România care se simt nereprezentate la 
vârful deciziei politice.  

 
9. Continuarea politicii de întinerire a conducerii partidului şi promovarea 

tinerilor şi a femeilor în funcţii de conducere.  
10. Articularea unor strategii de creştere a vizibilităţii PSD în plan european.  
� Creşterea vizibilităţii PSD în plan european – legătură între planul social - 

democrat românesc şi cel european. 
� Menţinerea doctrinei PSD pe liniatura valorilor europene social - 

democrate: standarde sociale (protecţie, solidaritate, justiţie, parteneriat) şi 
sustenabilitate economică. 

� Prin comportament local după standarde şi norme europene, PSD 

devine un partid european.  
Analiză a modalităţilor de acţiune prin care PSD poate contribui la întărirea 

social - democraţiei europene → orientare spre întărirea reţelei între partidele social - 
democrate din Statele Membre şi candidate; în acest fel, PSD ar putea câştiga în 
vizibilitate în plan european, iar această vizibilitate s - ar putea răsfrânge pozitiv 
asupra performanţelor PSD la guvernare (impact electoral în contextul aprecierilor 
externe.  

11. Prevenirea enclavizării PSD printr - un program realist pentru Transilvania 
precum şi a recâştigării electoratului din marile oraşe. 

12. Liderii PSD din Transilvania şi Banat vor propune la viitorul congres al 
partidului realizarea unei Charte a social - democraţiei româneşti. Totodată se 
reliefează necesitatea elaborării la Congres a unei Declaraţii privind situaţia ţării şi a 
programului social democrat de modernizare a României.  
 

Realizarea unui proiect de reformă şi reorganizare internă a PSD care să 
stimuleze apropierea politică de cetăţean  

Obiective  

� PSD trebuie să menţină formula apropierii politicienilor de cetăţean, în 
slujba cetăţeanului → deciziile nu sunt luate doar pentru cetăţean, el trebuie 
să participe la luarea deciziilor.  

� Este nevoie de o revitalizare a dialogului la nivel local, cu cetăţeanul; PSD 
trebuie să fie mai dinamic în proiectele de anvergură locală (de la educaţie 
până la sănătate)  -  proiecte aplicate.  
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� Dialogul politic cu cetăţenii trebuie să fie purtat într - un cadru 
descentralizat → selectare riguroasă a reprezentanţilor PSD în plan local 
(modele de acţiune şi onestitate).  

� Distincţie între administraţia locală şi partid → în sensul profesionalizării şi 
depolitizării.  

� Viitorii membri şi simpatizanţi ai partidului pot fi atraşi mai uşor nu prin 
manifestări doctrinare, ci prin proiecte concrete; în acest sens, alegătorul 
este mai degrabă atras de un partid care promovează concret bunăstarea 
comunităţii la nivel local decât teorii abstracte şi doctrine. 

� Loialitatea faţă de PSD nu este neapărat una doctrinară, ci ţine mai mult de 
interesul faţă de acţiune, de bunăstarea comunităţii.  

� Reformele economice (economie socială de piaţă) nu pot avea loc fără a lua 
în calcul şi obiectivele sociale: convergenţa standardelor sociale cu cele 
europene.  

 
Acţiuni necesare  

� Crearea unor forumuri on - line, hotline, cutii poştale, pe problematici 
distincte, unde cetăţenii îşi pot exprima opiniile.  

� Crearea unor departamente care să reflecte orientările de viitor ale PSD 
(politici comunitare, politiei multi - etnice).  

� Implicarea mai mare a grupurilor socio - profesionale şi etnice într - un 
dialog permanent eu PSD; eventual chiar şi realizarea de proiecte comune.  

� În acest sens, susţinerea unor personalităţi publice care să nu fie deja 
membri de partid ar putea contribui la dispariţia imaginii de partid unic.  

� Trebuie să existe o diferenţiere între politicile rurale şi cele promovate în 
plan urban, iar această diferenţiere trebuie să se regăsească în activităţi ale 
partidului.  

Participanţii la întâlnirea de la Cluj au pus în evidenţă necesitatea unui dialog 
liber de idei în interiorul partidului pentru a găsi cele mai bune formule pentru 
reforma şi modernizarea PSD. Demersul de reformare nu poate fi interpretat ca o 
tentativă de enclavizare, fiind un proces de dialog deschis la care sunt chemaţi să 
participe toţi membrii PSD şi simpatizanţii, toate organizaţiile.  
 

Scopul cel mai important este creştere forţei social democraţiei şi întărirea 

unităţii PSD 

Considerând că vocea organizaţiilor locale a fost destul de slab auzită în partid, 
liderii PSD consideră că instituţionalizarea consultării tuturor organizaţiilor în 
probleme de strategie şi descentralizarea deciziei devin imperative importante ale 
schimbării şi coordonate ale noului PSD.  

Este necesar ca, prezervându - şi identitatea de stânga şi principiul apărării 
intereselor cetăţenilor României, PSD să participe la dialogul cu celelalte partide 
politice, respectând regulile civilităţii, interesului naţional şi respingând polemica 
sterilă şi războiul comunicaţional fără finalitate.  
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ANEXA NR. 8 

 

Declaraţie de presă  
 privind programul politic „Reforma profundă a PSD Un program politic 

pentru modernizarea social - democraţiei româneşti”1
 

 
 

Conducători ai 14 organizaţii PSD din Transilvania şi Banat, reuniţi la Cluj - 
Napoca, pentru o întâlnire informală, au analizat documentul intitulat „REFORMA 
PROFUNDĂ A PSD – Un program politic pentru modernizarea social - democraţiei 
româneşti”. Documentul va face obiectul unor dezbateri libere de idei în organizaţiile 
semnatare precum şi în alte organizaţii care vor dori să participe la procesul de 
înnoire a partidului şi ea nu trebuie să lase interpretări de tip segregaţionist. 

Participanţii au fost de acord că este necesar un proces de reflecţie şi analiză a 
evoluţiei PSD în alegerile generale şi locale. Considerând că este nevoie de o analiză 
obiectivă a rezultatelor, participanţii au pus în evidenţă o serie de aspecte care vor fi 
aprofundate printr - o analiză de detaliu, la nivelul fiecărei organizaţii. 

Trecerea PSD în opoziţie reprezintă ocazia pentru o schimbare profundă şi 
revigorarea principalelor componente ale activităţii de partid. Partidul a rămas cea 
mai puternică forţă politică din România, scorul 

său fiind superior Alianţei Dreptate şi Adevăr, alianţa aflată la guvernare. Dar, 
dincolo de Victoria statistică din alegerile din 28 noiembrie, PSD a pierdut bătălia 
politică, lucru demonstrat de rezultatul alegerilor prezidenţiale.  

Problema centrală a PSD, au arătat participanţii, nu este însă prezenţa sau 
absenţa unor persoane la conducere, ci persistenţa unui imobilism structural 
exemplificat de modul greoi de luare a deciziilor, supradimensionarea echipei de 
conducere şi incapacitatea ei de a introduce corecţiile necesare la timp, în ciuda 
avertismentelor constante primite din partea analiştilor, independenţi sau din 
interiorul partidului şi opiniei publice.  

Documentul discutat pune în evidenţă o serie de aspecte importante ale 
evaluării activităţii PSD: 

O cauză majoră a pierderii de reprezentativitate pentru partid a fost un conflict 
apărut uneori între Preşedinţia României şi Guvernul României. În mai multe situaţii 
politice, poziţia critică a lui Ion Iliescu a fost preluată de opoziţie şi a dus la erodarea 
credibilităţii guvernului şi a PSD, în ciuda rezultatelor guvernamentale pozitive cu 
caracter economico - social. Blocarea de către Preşedintele României a unor iniţiative 
(ex. alegerilor anticipate) sau lansarea unor sintagme negative au fost 
disfuncţionalităţi de comunicare şi management, elemente care duc la concluzia unei 

                                                 
1 Sursa: www2.hotnews.ro/arhiva_avt/222.doc 
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continue competiţii interne la vârful partidului. Această competiţie a constituit 
principala cauză a amânării unor schimbări de lideri locali sau centrali şi unui deficit 
de imagine publică.  

Inabilitatea strategică a unor decizii de la vârful partidului a fost principala 
cauză a pierderilor politice din toamna acestui an. Greşelile de strategie s - au datorat 
mai ales lipsei de transparenţă şi democraţie internă. Alianţa cu PUR  şi anunţarea 
prematură a unei formule guvernamentale cu UDMR, înainte de turul al doilea al 
prezidenţialelor, au fost soluţii contestate de filialele locale ale partidului, dar 
excesiva centralizare a eliminat orice dezbatere care ar fi contrazis soluţiile alese la 
vârf. 

Alegerile interne din vara acestui an au fost un element notabil pentru 
schimbarea partidului şi a imaginii sale. Revenirea a fost vizibilă şi în sondaje, după 
reculul de la alegerile locale, PSD relansându - se pentru a încheia primul competiţia 
de la 28 noiembrie 2004. Însă efectele de imagine şi de mobilizare datorate acestui 
eveniment important au fost limitate de două elemente de management al partidului: 
gestionarea comunicaţională deficitară a publicării rezultatelor şi, mai ales, 
modificarea listelor prin introducerea pe locuri eligibile a unor candidaţi care nu au 
participat la competiţia internă sau a unora care s - au plasat prost. Eliminarea cvasi - 
nestatutară a vicepreşedinţilor partidului la Congresul PSD din august şi propunerea 
unei noi echipe prin Biroul Coordonator a avut, din nefericire, un efect 
nesemnificativ sau chiar negativ, fiind privită ca o tentativă de schimbare nedusă 
până la capăt mai ales datorită propunerii mai multor lideri secundari, fără notorietate 
şi care nu s - au impus în bătălia politică din toamnă.  

Participanţii au pus în discuţie o serie de principii care vor constitui repere ale 
dezbaterii interne pentru reformarea partidului. 

PSD nu are o problemă de lider. Discuţia despre schimbare trebuie să 
depăşească dilema Năstase sau Iliescu, lansată în presă şi chiar în unele organizaţii. 

Pe de o parte, nu schimbarea lui Adrian Năstase trebuie să fie tema dezbaterii. 
Ca preşedinte al PSD acesta a dus partidul în Internaţionala Socialistă şi a dus 
modernizarea structurilor până la punctul în care se află astăzi. Este un lider cu mare 
potenţial de polarizare politică şi o mare influenţă externă. 

Nici fireasca revenire a lui Ion Iliescu în partid nu trebuie să îngrijoreze pe 
nimeni. Putem beneficia în cel mai mare grad de experienţa şi competenţa politică a 
fostului preşedinte. Dar ar fi o greşeală să aşteptăm ca Ion Iliescu, preşedintele 
fondator, să fie marele reformist. În fond, Congresul va trebui să hotărască, prin 
voinţa liber exprimată a membrilor săi, direcţia spre care se va îndrepta partidul. 

Problema reformei PSD nu este o problemă de oameni, ci una de organizare şi 
de management. Discuţia despre oameni este menită să ascundă exigenţele politice 
ale schimbării viitoare a partidului. La viitorul Congres trebuie să ne preocupe 
proiectul de schimbare pentru democratizarea şi descentralizarea, optimizarea relaţiei 
de reprezentare şi formalizarea unui mecanism de decizie colectivă imposibil de pus 
în paranteze de către lider, indiferent care va fi acesta. Trebuie să prevenim abuzurile 
şi încălcarea statutului PSD.  
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Cazul demiterii unor preşedinţi de filiale judeţene a fost de natură a susţine 
imaginea unei puteri care acţionează discreţionar, în căutarea unor ţapi ispăşitori. 
Pornind de la nerespectarea regulilor interne de partid, adversarii politici au propagat 
ideea că liderii PSD şi, mai ales cei cu funcţii importante în stat nu respectă nici o 
regulă: tema partidului - stat ce acţionează discreţionar a fost una din principalele 
teme de atac în campania electorală. 

Liderii organizaţiilor PSD din Transilvania şi Banat susţin valorile esenţiale ale 
social - democraţiei europene: dreptate, justiţie socială, libertate, egalitate de şanse, 
solidaritate socială, responsabilizarea cetăţeanului şi participare civică, considerând 
că aceste valori trebuie să se regăsească în politici realiste cu caracter social - 
democrat. 

Liderii PSD prezenţi la Cluj au lansat spre dezbatere o serie de direcţii ale 
reformei profunde a PSD. 

1. Modificări în statutul partidului pentru o democratizare reală şi modernizare 
a PSD. Liderii PSD propun modificări de statut pentru eliminarea tuturor 
posibilităţilor de centralizare a puterii fiind necesară o regândire a structurilor de 
decizie centrale şi locale în aşa fel încât să permită o consultare rapidă a voinţei 
membrilor şi să respecte corect raporturile de delegare a deciziei; 

Stabilirea programelor prioritare ale partidului se va face la Congres prin 
intermediul unor programe, platforme sau moţiuni, dezbătute şi votate în mod liber de 
către delegaţi.  

Creşterea autonomiei de decizie a organizaţiilor locale ale partidului, crescând 
flexibilitatea şi întărind legătura Partidului cu populaţia. 

Descentralizarea deciziei va permite constituirea unor mecanisme intermediare, 
nepermanente, de reprezentare şi decizie;  

Se propune ca noua echipa de conducere care va fi validată la următorul 
Congres va trebui sa fie formată din oameni respectaţi în partid şi societate, aleşi şi pe 
principiul respectării reprezentării teritoriale corecte a tuturor regiunilor ţării; 

2. Prevenirea enclavizării PSD printr - un program realist pentru Transilvania 
şi Banat şi a recâştigării electoratului tânăr şi a electoratului din marile oraşe; 

3. Liderii PSD din Transilvania şi Banat vor propune la viitorul congres al 
partidului realizarea unei Charte a social - democraţiei româneşti. Totodată se 
reliefează necesitatea elaborării la Congres a unei Declaraţii privind situaţia ţării şi a 
programului social democrat de modernizare a României.  

4. O mai mare flexibilitate pentru articularea unor alianţe locale este necesară. 
Unele din filiale PSD din Ardeal revendica faptul că o serie de prevederi ale 
protocoalelor locale cu UDMR sunt impuse de la centru. Politica faţă de minorităţi şi 
societatea civilă în general este percepută la fel ca fiind supracentralizată.  

5. Comportamentul la nivel local al partidului trebuie modernizat, europenizat. 
Principalele critici formulate pe această temă trebuie să fie aspecte eliminate din 
comportamentele liderilor locali social democraţi: racolări de primari sau consilieri 
de la alte formaţiuni politice, prin diferite metode; existenţa unor grupuri de interese 
locale care direcţionează abuziv resursele locale; comportament abuziv faţă de media 
sau societatea civilă a unor lideri locali PSD; 
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6. Debirocratizarea rapidă a PSD, atât la nivel central cât şi la celelalte nivele. 
Simplificarea structurilor de decizie centrale; Reducerea numărului de vicepreşedinţi 
şi consolidarea principiului de reprezentare pentru vicepreşedinţi; Desfiinţarea 
Biroului Coordonator şi revenirea la funcţionarea statutară a Delegaţiei Permanente; 
Realizarea unui nivel de reprezentare intermediar – zonal sau regional, pe regiuni de 
dezvoltare sau pe regiuni istorice – pentru a răspunde viitoarei descentralizări şi 
dezvoltări regionale a României; Descentralizarea mecanismelor de elaborare a 
programului nostru politic; Crearea unor programe politice zonale care ar atenua din 
localismul unor revendicări şi ar permite o modernizare realistă a programelor cu care 
social - democraţia se adresează societăţii; 

7. Realizarea unui proiect de reformă şi reorganizare internă a PSD care să 
stimuleze apropierea politică de cetăţean; 

Participanţii la întâlnirea de la Cluj au pus în evidenţă necesitatea unui  dialog 
liber de idei în interiorul partidului pentru a găsi cele mai bune formule pentru 
reforma şi modernizarea PSD, în scopul suprem al unităţii Partidului Social 
Democrat. Participanţii lansează un apel tuturor organizaţiilor PSD din ţară pentru 
aprofundarea acestei dezbateri.  

 
Considerând că vocea organizaţiilor locale a fost destul de slab auzită în partid, 

liderii PSD consideră că instituţionalizarea consultării tuturor organizaţiilor în 
probleme de strategie şi descentralizarea deciziei devin imperative importante ale 
schimbării şi coordonate ale noului PSD. 

S - a pus în evidenţă şi necesitatea ca, prezervându - şi identitatea de stânga şi 
principiul apărării intereselor cetăţenilor României, PSD să participe la dialogul cu 
celelalte partide politice, respectând regulile civilităţii, interesului naţional şi 
respingând polemica sterilă şi războiul comunicaţional fără finalitate.  
 
 
10 ianuarie 2005 
Cluj - Napoca 
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Protocoale politice 

Protocolul PSD Mureş –PUNR Mureş 
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Protocolul cadru PSD Mureş –PRM Mureş  
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Protocol PSD Mureş- PRM Mureş- PD-L Mureş 
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ANEXA NR.10 

 

Arhivă de imagini PSD Mureş 
 

  
 

 
 

Lansarea candidaţilor pentru alegerile locale ,Tg. Mureş 16 aprilie 2004 
(Foto: Zi de zi) 

   
  
Caravană PSD în campania electorală,         Şedinţa de constituire a Consiliului 
                         2 iunie 2004                             Judeţean Mureş, 20 iunie 2004 
                                                                                        (Foto:Ziarul de Mureş) 
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Lansarea candidaţilor PSD pentru alegerile parlamentare  
Tg. Mureş, octombrie 2004  
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Întâlniri cu alegătorii, 20 noiembrie 2004 
 

     

 

Întâlniri cu alegătorii, Tăureni , 21 noiembrie 2004 
 

      

 

            Manifestare electorală, Tg Mureş,               Dupa alegerile parlamentare , 
                        23 noiembrie 2004                                    2 decembrie 2004 
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Adrian Năstase şi Miron Mitrea   Ion Iliescu la PSD Mureş, 
la PSD Mureş ,16 februarie 2005                                24 martie 2005 

( Foto: Ziarul de Mureş ) 
 
 

   

 

   

 

Delegaţia mureşeană la Congresul PSD, Bucureşti 21 aprilie 2005 
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Preşedintele PSD Mircea Geoană la PSD Mureş, 22 iunie 2005 
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            Reuniune cu primarii, Reghin,                   Reuniune cu primarii, Luduş, 
                       24 iunie 2005                                              22 iulie 2005 
 

            
 

Şcoala de vară a PSD, Tg Mureş  august  2005 
        

 
 

Adrian Năstase şi Miron Mitrea la PSD Mureş, 24 august 2005 
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Traning cu directorii de campanie  Sinaia, februarie 2006 
 

     
 

Reuniune de lucru cu Vasile Puşcaş,     Parlamentarii PSD Liviu Timar şi 
Pogăceaua. 8 iulie  2006                    Cristian Georgescu, Lăpuşna,   

                             16 septembrie 2006 
 

                
 

Audienţe în aer liber ale parlamentarilor PSD 
Cristian Georgescu şi Liviu Timar , 2006 - 2007 
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Ioan Rus şi Vasile Puşcaş la  PSD Mureş, 1 martie 2007 
 
 
 

  

 

 

 

      
 

Şedinţa Delegaţiei permanente PSD Mureş, 16 martie 2007 
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Şcoala de vară PSD, Şăulia, august 2007 
 

    
 
Cristian Diaconescu la PSD Mureş         Titus Corlăţean  la PSD Mureş, 
                  12 iunie 2007                                                18 octombrie 2007 

 

   
 

Cristian Diaconescu la PSD Mureş, 6 februarie 2008 
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              Lansare candidaţi, Lansare candidaţi.  
         Târnăveni, 16 aprilie 2008 Iernut, 4 mai 2008  

 

 
 

 
Lansare candidaţi, Reghin, 6 mai 2008 
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