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PROMISIUNI ONORATE 

 

Este știut faptul că în Constituția României la art. 1 alin.(3) se precizează că ”statul 

român este stat de drept, democratic și social”. Caracterul social al statului rezidă din obligația 

pe care acesta și-o asumă de a asigura cetățenilor săi posibilitatea de a beneficia de realizarea 

unor activități politice, sociale, economice și culturale care să le satisfacă necesitățile specifice 

unei existențe demne conform epocii în care trăim.  

 

PSD, un partid de centru-stânga responsabil 

 

Caracterul social al statului presupune, în mod deosebit, asigurarea protecției sociale a 

acelor cetățeni care sunt considerați vulnerabili: copii, pensionari și persoane cu dizabilități. În 

egală măsură presupune și accesul nediscriminat la serviciile educaționale și de sănătate. 

Țînându-se cont de marile provocări datorate efectelor dezvoltării societății omenești statul, 

prin funcția sa socială, a preluat și problematica protecției mediului. 

PSD, prin doctrina sa de centru-stânga care-i definește politica în coordonatele sale 

principale, și pe care o promovează, și-a asumat respectarea, cu maximă responsabilitate, 

îndeplinirea funcției sociale a statului român așa cum este statuată în Constituția României. 

Programul de guvernare prin care a obținut, în urma votului din anul 2016, impresionanta 

aderență a unei mari părți din populației țării are în structura sa prevederi concrete pentru toate 

domeniile vieții sociale ale societății românești ”filtrate” prin prisma principiilor social-

democrate. 

 

Promisiuni sociale îndeplinite 

 

În acest an, mai mult decât în anii anteriori, luna septembrie a fost așteptată cu emoție 

de cei aproape cinci milioane de pensionari din România, dar și de membrii familiilor acestora. 

Conform unei promisiuni din programul de guvernare al PSD în acestă lună pensiile acestor 

oameni urmau să li  se majoreze cu 15% ca urmare a creșterii valorii punctului de pensie. Acest 

lucru s-a petrecut după o lungă și complexă ”odisee” legislativă în care partidele de opoziție au 

creat numeroase obstacole. Determinarea și consecvența PSD a făcut ca această promisiune să 

fie îndeplinită. Noua lege a pensiilor, promovată de PSD și aprobată în Parlamentul României, 

prevede ca următoarea creștere a valorii punctului de pensie de la 1265 lei la 1775 lei să aibă 
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loc la 1 septembrie 2020. Aceasta este una din multele promisiuni de natură socială, incluse în 

programul de guvernare al PSD, care a fost onorată, fără discriminare, în folosul cetățenilor 

României. 

Se impune însă a fi menționat că în guvernarea PSD au fost materializate și alte măsuri 

cu mare impact social: creșterea substanțială a salariului medicilor și a cadrelor didactice, 

categorii de profesioniști din domenii de mare responsabilitate socială, sprijinirea tinerilor prin 

punerea în practică a programului ”Start-Up Nation”și a programului destinat tinerilor fermieri 

și altele.  

 

PSD, opoziția și președintele Klaus Iohannis  

 

Viața social-politică din România ultimilor trei ani a evidențiat existența unor forțe 

pentru care materializarea programului de guvernare propus de PSD a intrat în ”coliziune” cu 

interesele celor pe care aceste forțe le reprezintă în mod direct sau indirect. Această opoziție, 

care a avut ca un factor activ declarat, contrar prevederilor constituționale, și pe Președintele 

României, dl Klaus Iohannis, a încercat, și a reușit de multe ori, să încetinească sau să blocheze 

buna funcționare a procesului de guvernare al PSD. Cu toate aceste piedici bilanțul social-

economic al guvernării PSD este, la o examinare obiectivă și nepartizană, unul predominant 

pozitiv și marea masă de cetățeni din România poate constata acest fapt în viața de fiecare zi.  

 

Moțiunea de cenzură, o ”victorie á la Pyrrhus” 

 

Este cunoscut faptul că în 10 octombrie a. c. opoziția politică grupată în jurul PNL a 

reușit demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului PSD. Gestul politic ostil făcut de ALDE, 

partener de guvernare al PSD din anul 2016, care, făcând abstracție de responsabilitatea față de 

cetățenii care i-au votat, a ”rupt” înțelegerea politică existentă a deschis calea pentru reușita 

acestei moțiuni de cenzură. Această ”reușită” a opoziției îndeplinește, prin pierderile și prețul 

plătit în plan social, politic și economic, toate condițiile pentru a fi considerată o ”victorie á la 

Pyrrhus”. Timpul va dovedi dacă această manevră politică a opoziției va aduce după sine o 

îmbunătățire reală în viața cetățenilor țării, primele semne nefiind foarte încurajatoare. 
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Dna Viorica Dăncilă, candidatul PSD la Președinția României 

 

In actuala situație politică complexă pentru țară, PSD, cu președintele său actual, Dna 

Viorica Dăncilă, care este candidatul partidului la Președinția României la alegerile din luna 

noiembrie a. c., prin experiența, capacitatea de regenerare și mobilizare existentă în cadrul 

partidului ne dă sentimentul tonic că este pregătit pentru competițiile electorale care se apropie: 

alegerile prezidențiale, alegerile locale și apoi cele parlamentare. 

Am convingerea că cetățenii României vor cântări cu maturitate civică calitățile morale, 

dedicația și responsabilitatea deja demonstrate de Dna Viorica Dăncilă, în comparație cu cele 

ale celorlalți candidați la funcția de Președinte al României, și vor vota în consecință. 

Mesajul său electoral ” Luptăm pentru fiecare român” exprimă cu claritate un 

angajament al cărui conținut se înscrie deplin în spriritul social-democrat al PSD dovedit, în 

decursul anilor, cu tenacitate prin fapte. 

Viața politică din epoca modernă a demonstrat un fapt evident, exprimat sintetic într-un 

discurs susținut în anul 1965 de către Margaret Thatcher, fost prim-ministru al Marii 

Britanii,:”În politică dacă vrei să se spună ceva întreabă un bărbat; dacă vrei să se facă ceva, 

întreabă o femeie”. 

 

VASILE BOLOȘ, consilier județean PSD 

 

( Publicat în Ziarul ”Zi de z”  din 31 octombrie 2019) 


