RESPONSABILITATEA UNEI GUVERNĂRI
Noțiunea de responsabilitate poate avea mai multe sensuri. Unul dintre
acestea este ”obligația de a efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală
de ceva, de a accepta și suporta consecințele”. Acesta este sensul în care sunt
enunțate ideile de mai jos prin care se încercă o scurtă apreciere a actului de
guvernare al alianței PSD-ALDE.
Preluarea guvernării unei țări aflate în spațiul european este rezultatul
unui proces democratic al cărui fundament îl constituie alegerile generale. În
cadrul acestora opțiunea majorității cetățenilor, exprimată liber prin vot, dă
posibilitate partidului sau alianței de partide care au câștigat alegerile să-și pună
în aplicare, prin guvernul pe care-l generează, programul electoral ce jalonează
dezvoltarea societății în plan socio-economic pentru un interval de timp marcat
de următoarele alegeri sau pe care-l poate excede.
În urma alegerilor din anul 2016 Partidul Social Democrat, cel mai mare și
puternic partid politic din Romania a obținut mandatul majorității cetățenilor,
care și-au exprimat cu responsabilitate dreptul civic de a vota, ca, alaturi de
partidul ALDE, să preia conducerea României.
Exercitarea actului de guvernare impune atât respectarea legislației
existente cât și aducerea unor corecții și completări legislative care trebuie
făcute de Parlamentul României în calitatea sa de organ legislativ național.
Guvernul României, cu sprijinul legislativ al Parlamentului Romaniei, face
eforturi pentru materializarea prevederilor Programului prezentat populației în
toamna anului 2016 prin care au fost propuse modificări profunde în viața
societății românești în spiritul doctrinei social-democrate ce au în atenție
sprijinirea celor mulți. Dar acest proces de implementare nu este unul lin.
Viața de fiecare zi a scos în evidență că opoziția politică, care a demonstrat
că nu a înțeles în anul 2016 care sunt așteptările populației României fiind
sancționată pentru acest lucru de electorat, și-a propus să împiedice, cu mici
excepții, materializarea viziunii social-democrate în spațiul socio-economic
național. Nu se poate face abstracție nici de faptul că actualul Președinte al
României a avut în multe situații ieșiri din rolul său constituțional de mediator,
în cadrul complex al societății românești, și a creat obstrucții, în special de natură
legislativă, procesului de guvernare.
Trebuie spus cu claritate că în perioada actualei guvernării PSD au fost
făcute publice practicile neconstituționale introduse în perioada președintelui
Traian Băsescu și continuate în perioada președintelui Klaus Iohanis. Prin acestea
s-au produs puternice și nefaste derapaje ale regulilor democratice în activitatea
unor importante instituții de forță ale statului ce au avut ca rezultat încălcarea
unor drepturi democratice ale cetățenilor. Aceste practici au indus în timp și o

stare de apatie și chiar de teamă a unor importante categorii de oameni cu
responsabilități în adminsitrație și nu numai.
Derularea guvernării PSD din ianuarie 2017 și până acum a evidențiat
voința de a urmări cu consecvență implementarea măsurilor cu caracter de
reparație și echitate socială din programul de guvernare. Presiunea politică a
opoziției, alimentată prin diverse mijloace, ce par de multe ori ca având
”motoare” oculte, și-au făcut efectul prin apariția unor situații cu aparență de
conflicte sociale ce nu au fost benefice actului de guvernare.
Forța de acțiune a PSD, rezultată dintr-o puternică disciplină de partid
dublată de o profundă înțelegere a responsabilității asumate, a făcut ca
sincopele de natură internă care au apărut pe parcurs să fie depășite și să nu
afecteze semnificativ procesul de guvernare a țării.
Așteptările mari ale populației țării, complexitatea vieții economicosociale și geo-politice internaționale fac ca actul de guvernare să fie unul de o
responsabilitate uriașă. Reușita acestuia în folosul țării ar impune un spirit de
concordie în plan politic al forțelor politice care sunt conștiente de acest lucru.
Cetățenii României sunt în măsură să evalueze care vor fi contribuțiile acestora
la acest proces și o vor face cu siguranță la viitoarele alegeri.
Cu circa două mii de ani în urmă istoricul latin Sallustius spunea ”Concordia
parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur-Concordia mărește valoarea
lucrurilor mici, discordia năruie și valoarea celor mari”. Valențele acestei maxime
sunt pe deplin valabile și azi.
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