PUNCT DE VEDERE
Stimată D-nă Preşedinte,
Stimaţi colegi consilieri,
Onorată asistenţă,
Participăm azi, după ştiinţa mea, la o şedinţă cu caracter inedit în istoria recentă
a Consiliului Judeţean Mureş. Este pentru prima dată când a fost convocată o şedinţă
extraordinară la cererea unei treimi din numărul de consilieri. Acest lucru se datorează
necesităţii stringente a luarii în dezbatere, cu maximă responsabilitate, a unei probleme
de interes comunitar major şi anume propunerea avansată şi discutată de Preşedintele
României, Dl. Traian Băsescu, cu principalele forţe politice actuale ale ţării, privind
reorganizarea administrativă a României care are ca punct de pornire desfiinţarea
actualelor judeţe şi implicit a judeţului Mureş.
Dată fiind importanţa unei astfel de acţiuni cum este reorganizarea teritorială
legislaţia

naţională

(Legea

nr.

3/2000

privind

organizarea

şi

desfăşurarea

referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 3
alin. 3 şi art. 22 din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice republicată) precum şi
legislaţia comunitară (Carta Europeană a Autonomiei Locale din 1985), are prevederi
exprese care impun ca într-o astfel de situaţie populaţia entităţii administrative supuse
modificării să fie consultată printr-un mecanism democratic care este „Referendumul”.
La acesta urmează să participe toţi cetăţenii cu drept de vot din entitatea administrativă
în cauză. Derularea unui asemenea proces va aduce în faţa iniţiatorilor proiectului de
modificare voinţa expresă a cetăţenilor, de care aceştia au obligaţia să ţină cont, fiind
vorba de viaţa şi activitatea viitoare a comunităţii respective.
Motivaţia acţiunii grupurilor de consilieri ai PSD şi ai PNL din Consiliul Judeţean
Mureş, privind necesitatea organizării la nivelul judeţului Mureş a unui referendum, cu
întrebarea „Sunteţi de acord cu desfiinţarea judeţului Mureş prin modificarea
limitelor teritoriale ale acestuia?” are în vedere consecinţele, de o importanţă greu de
evaluat, în plan social, economic şi politic, generate de desfiinţarea actualei structuri
administrative în care trăim şi muncim şi anume judeţul Mureş.

Respectându-ne jurământul depus în calitate de consilieri judeţeni considerăm că
este de neimaginat ca o problemă atât de importantă, cum este desfiinţarea judeţului
Mureş, să nu o supunem unei forme de consultări prin referendum cetăţenilor care neau mandatat să-i reprezentăm în Consiliul Judeţean Mureş.
S-au exprimat păreri că acest referendum nu poate fi luat în discuţie fără
existenţa unui document oficial al unei instituţii care să promoveze un proiect de
reorganizare teritorială. Plecând de la considerentul că Preşedintele României este
potenţial persoana cu cea mai mare autoritate morală din ţară, autoritate conferită prin
votul universal şi uninominal al locuitorilor acesteia, nu putem să apreciem că acţiunea
promovată de Domnia sa privind reorganizarea administrativă a României, în forma
care s-a derulat pînă acum, constituie o simplă discuţie fără acoperire, un gest cu
caracter de provizorat, respectiv un exerciţiu de dezbatere politică.
Considerăm că este obligaţia noastră, a membrilor Consiliului Judeţean Mureş,
indiferent de formaţiunea politică căreia îi aparţinem, să respectăm voinţa alegătorilor
precum şi prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale specifice. De aceea noi,
membrii grupului de consilieri PSD, credem, cu fermitate, că avem datoria morală să
adoptăm o hotărîre care să asigure exprimarea nemijlocită a opţiunii locuitorilor judeţului
Mureş, privind propunerea de desfiinţare a judeţului nostru, printr-un referendum
organizat în condiţiile legislaţiei naţionale în vigoare. În consecinţă vom vota, fără
rezerve, pentru adoptarea acestei hotărâri.
Prof.univ.dr.ing. Vasile BOLOŞ, Consilier judeţean PSD
(Alocuţiune rostită în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Mureş din data de 7 iulie
2011, publicată în Ziarul „Cuvântul liber”,Tg. Mureş, 8 iulie 2011)

