
NEVOIA DE COMUNICARE 

Perioada de timp scursă de la instalarea guvernului PSD-ALDE, ce-l are ca 

prim-ministru pe Sorin Grindeanu, deși nu este lungă în număr de zile poate fi 

caracterizată printr-o mare efervescență în diverse planuri . Am aici în vedere în 

mod deosebit planurile:politic, economic, civic și juridic. Fiecare din aceste 

planuri a înregistrat evenimente care au influențiat sensibil viața societății 

românești. La multe din aceste evenimente nu s-ar fi gândit nimeni că ele se vor 

derula în perioada istorică în care ne aflăm.  

Guvernul Sorin Grindeanu, ajuns în plenitudinea atribuțiilor sale prin votul 

popular masiv acordat în decembrie 2016, și-a luat în serios rolul de a materializa 

”Programul de guvernare al PSD” care s-a bucurat de sprijinul celei mai mare 

părți a populației care și-a exercitat dreptul civic de a vota. Măsurile sociale care-

și propun îmbunătățirea vieții marii majorități a cetățenilor au intrat în vigoare 

treptat conform unui grafic bine articulat. Evident întârzierea în aprobarea 

bugetului național, datorate unui șir de ”șicane prezidențiale” binecunoscute, a 

făcut ca momentul de start al implementării acestor măsuri să fie întârziat fapt 

ce a impus, pentru a se putea intra în calendarul prevăzut înainte de alegeri, ca 

ritmul de aplicare să fie ușor accelerat  

Dinamica procesului de implementare a unor prevederi necesare bunei 

funcționări a complexului mediu economico- social românesc a făcut  ca guvernul 

să apeleze la instrumente legislative legale dar specifice unui regim de urgență. 

Lipsa unei bune comunicări în spațiul public și a explicării unor măsuri care au un 

impact social nu foarte simplu de cuantificat au determinat o reacție care într-o 

oarecare măsură poate fi înțeleasă dar care a fost mult hiperbolizată prin 

mijloace de manipulare moderne la dimensiuni care nu acoperire în viața reală. 



Protestele publice desfășurate în perioada trecută au dovedit încă odată, dacă 

mai era necesar, că pentru modificări și măsuri cu caracter social este nevoie de 

o perioadă de dezbatere publică care să dea posibilitatea diferitelor segmente 

ale societății să le înțeleagă și să se aducă, dacă este cazul, corecțiile necesare. 

Mentalul social din țara noastră, în care suspiciunea și teama sunt puternic 

prezente, impune cu necesitate o fază pregătitoare poate mai mare decât în alte 

spații geografice cu o democrație consolidată.  

PSD, fiind un partid cu o mare capacitate de acțiune în viața social-

economică, are ca principal obiectiv în această perioadă materializarea 

programului său electoral care, după multe decenii de stagnare, încearcă să 

aducă transformări importante în viața României. În acest context nu se poate 

face abstracție de evoluția complexă a vieții internaționale actuale . Acesta face 

ca România în calitate de țară membră a UE, comunitate care are în momentul 

de față frământări legate de viitorul evoluției sale, să fie pusă în situația de a-și 

stabili o poziție cât mai adecvată în relația sa cu celelalte țări membre dar și cu 

marii vectori ai geopoliticii internaționale.  

Experiențele de viață, atât în plan personal cât și instituțional, s-au dovedit 

întotdeauna benefice în măsura în care ele au fost bine înțelese și valorificate în 

concluzii pentru viitor. PSD își propune ca în activitățile sale viitoare, la toate 

nivelurile, să introducă o transparență și mai pronunțată a deciziilor sale și, în 

același timp, să promoveze o comunicare publică avansată ca mod de relaționare 

cu membrii săi și cu toți cetățenii României pentru binele cărora și-a asumat o 

mare responsabilitate istorică.  
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