
 

O ZI IMPORTANTĂ ÎN VIAȚA PSD MUREȘ 

 

Evenimentul la care participăm azi marchează momentul în care 

Organizația Mureș a PSD își nominalizează public reprezentanții săi în 

administrația locală din județul nostru. Într-o exprimare mai riguroasă 

îi desemnează pe acei oameni din PSD care să-i reprezinte pe cetățenii 

din județul Mureș în administrația locală din județul nostru. 

Acest gest al PSD Mureș este unul care implică o mare 

responsabilitate prin aceea că acești oameni vor trebui să decidă, în 

cadrul democratic al admnistrației locale, ce trebuie făcut pentru ca 

viața social-economică să se desfășoare într-un curs normal mereu 

ascendent acum, dar și în viitor. Subliniez și în viitor pentru că viața 

unei comunități, ca și cea a unei familii, trebuie să aibă permanent în 

vedere viitorul. 

Întotdeauna am considerat că cei care își asumă cu bună credință 

responsabilități politice și civice,dar și de altă natură, trebuie să fie 

respectați de ceilați membrii ai comunității. Spun aceasta având în 

vedere că prestarea corectă a activităților asumate împlică eforturi în 

multiple planuri: fizic, psihic, al vieții de familie care presupun, în 

foarte multe momente, renunțări la confortul unei vieții lipsite de griji. 

În contextul actual în care pe fondul unei legislații lacunare, care nu 

delimitează explicit modalitățile de lucru pentru foarte multe activități 

de natură economică și socială, există la modul obiectiv riscul luării 

unor decizii de bună credință care pot fi apoi incriminate. Se induce 

astfel o reținere, aș putea spune chiar o teamă, pentru asumarea unor 

decizii importante care condiționează progresul economic și social al 

unei comunități. 

Pe fondul unei guvernări naționale responsabile asigurate de 

către PSD există în momentul actual, în opinia mea o atitudine a 

majorității populației de încredere față de partidul nostru și implicit și 



față de reprezentanții săi. Este știut însă faptul că la alegerile locale 

gradul de cunoștere al candidaților este mult mare decât la la alegerile 

generale și astfel elementul de încredere personală în candidați poate 

excede peste cel al încrederii în partidele politice. Sunt însă convins că 

organizațiile locale ale PSD Mureș au ales pe acei membrii care au 

dovedit că merită încrederea concetățenilor lor 

Experiența a dovedit că bilanțul pozitiv al unei activități de grup 

este condiționat în primul rând de alegerea corectă a obiectivelor 

prioritare, care necesită alocarea de energie și resurse și apoi, 

neaparat, ca fiecare membru al grupului sa-și facă datoria la nivelul său 

de responsabilitate.  

Am convingerea că deși adversarii noștri politici încercă prin 

toate mijloacele, unele cu un mare grad de rafinament, greu de 

descifrat și demonstrat, să ne impiedece să câștigăm politic puterea, 

atât în plan local cât și în plan național, majoritatea cetățenilor au 

discernământul necesar pentru a judeca și să decidă cine le poate 

apăra mai bine interesele și să le acorde votul lor. Ei știu pe cine se pot 

baza în momentele dificile, ei știu cine promit și se țin de cuvânt, ei știu 

că PSD-ul este un partid puternic, responsabil și în același timp 

rezistent la furtunile vieții din spațiul României.  

Să ne dorim succes în această campanie electorală care, sunt deja 

indicii suficiente să apreciem , nu va fi ușoară, dar și în cele care vor 

urma.  

Va mulțumesc pentru atenție. 

 

(Alocuțiune prezentată la Conferința Organizației Mureș a PSD 

din 23 aprile 2016) 


