
 

RESPECTUL FAȚĂ DE CETĂȚENI 

 

În această perioadă, ce premerge momentul alegerile parlamentare din 11 

decembrie, am întâlnit frecvent în exprimările publice cuvântul respect. 

Dicționarul explicativ al limbii române îi definește cu rigoare sensurile, unul din 

acestea fiind:” atitudine sau sentiment de stimă, de considerație sau de prețuire 

deosebită față de cineva sau de ceva”. Citeam undeva că ”la nivel practic, am 

putea spune că respectul înseamnă să iei în considerare sentimentele, nevoile, 

ideile, dorințele și preferințele cuiva” 

Utilizarea cuvântului la care am făcut referire avea în vedere relația între 

partidele politice, respectiv reprezentații acestora în diverse foruri, cu cetățenii 

pe care îi reprezintă și ale căror interese încercă să le promoveze  în viața social-

economică a țării. 

Pentru a-și putea manifesta respectul față de cetățeni partidele trebuie, în 

primul rând, să cunoască foarte bine ”sentimentele, nevoile, ideile și dorințele” 

acestora și să le includă în texte legislative și politici guvernamentale adecvate în 

concordanță cu regulile mecanismelor social-economice complexe după care 

funcționează țara noastră. Acest proces de transpunere este făcut, în mod firesc, 

prin prisma doctrinei și al valorilor morale specifice fiecărui partid. Acesta este 

motivul pentru care vom putea avea diverse moduri de abordare, precum și 

priorități diferite, pentru agenda social-economică națională. 

PSD, ca partid de stânga modern și progresist, un partid național dar cu 

valențe europene, își propune să apere respectarea intereselor unui număr mare 

de cetățeni care își desfășoără munca în diversele domenii ale vieții din România. 

Acest obiectiv strategic al partidului face ca acesta să propună cetățenilor pentru 
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următorul ciclu legislativ al Parlamentului României un larg pachet de programe 

prin care își demonstrează atitudinea de respect dar și de responsabilitate față 

de cetățenii României. 

Parcurgerea programelor PSD:, ”Dezvoltarea şi modernizarea României”, 

”Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii”, ”Relaxarea fiscală şi creşterea 

veniturilor”, ”Sprijinirea fermierilor români”, ”Sănătatea este neprețuită”, 

"Șanse mai bune pentru tineri în România”, ”Măsuri pentru mediul de afaceri”, 

”Marile proiecte ale Bucureştiului şi ale zonei metropolitane” pune în evidență o 

cunoaștere profundă a marilor priorități naționale și în același timp și a 

principalelor măsuri concrete ce sunt avute în vedere pentru soluționarea lor.  

Respectul PSD față de cetățeni este dovedit, în egală măsură, și prin 

calitatea morală și profesională a oamenilor propuși să fie aleși în Parlamentul 

României și care apoi vor asigura formarea unui guvern care, având susținerea 

legislativă necesară, să fie în măsură să materializeze programele propuse 

O latură importantă a respectului față de cetățeni pe care care cei aleși 

trebuie să o aibă în vedere este comunicarea cu aceșteia. Comunicarea se 

presupune a se manifesta cu cele două componente ale sale: ascultarea 

doleanțelor și propunerilor cetățenilor și apoi informarea lor despre munca 

depusă și rezultatele obținute.  

Cei care au urmărit activitatea din ultimul ciclu legislativ a parlamentarilor 

PSD din județul Mureș au putut constata că aceștia au demonstrat, pe deplin, un 

respect deosebit față de cetățenii care i-au ales. Această valență morală va 

rămâne o constantă și pentru cei pe care îi veți alege pentru mandatul 2016-

2020. 

Un cunoscut lider spiritual al lumii contemporane, Dalai Lama, dădea un 

sfat înțelept de viață "Urmează cei 3 R: respect pentru tine, respect pentru alţii, 

responsabilitate pentru toate acţiunile tale."Acest principiu este valabil,după 



opinia mea, atât pentru partidele politice, în ansamblu, cât și pentru 

reprezentanții lor. 

Vasile Boloș 
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