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O REVERENŢĂ COLEGIALĂ 

 

Stimate dl. preşedinte,  

Stimată dna. vicepreşedinte, 

Stimate dl. vicepreşedinte, 

Onoraţi colegi consilieri, 

 

  Retragerea din cadrul Consilului Judeţean Mureş(CJM) a dnei Lokodi Edita 

Emoke , fost preşedinte în două legislaturi şi vicepreşedinte în actuala legislatură 

a acestui for, mă determină să exprim câteva gânduri şi aş îndrăzni chiar şi câteva 

aprecieri.  

 Este evident faptul că prezenţa fiecăruia dintre noi în CJM este rezultatul 

unui proces democratic complex condiţionat însă de implicarea noastră 

responsabilă în activitatea unei formaţiuni politice faţă de care manifestăm, în 

mod obişnuit, afinităţi doctrinare. Cum aceste afinităţi sunt diverse şi structura 

CJM reflectă în bună măsură acest lucru bineinţeles doar după ce am trecut prin 

„furcile caudine” ale opţiunii prin vot a electoratului mureşean. Deşi suntem 

diverşi prin: afiliere politică, formaţie profesională, confesiune religioasă, 

naţionalitate, sex cred că suntem animaţi, cu toţii, de dorinţa de a face ca, în 

primul rând, viaţa comunităţii mureşene, dar şi a comunităţii naţionale în 

ansamblu ei, să se desfăşoare în condiţii cât mai normale şi civilizate raportându-

ne la epoca istorică în care avem şansa să trăim noi dar, în acelaşi timp, gândindu-

ne şi la cei din generaţiile care vin după noi. 

 În acest context, al explicării motivării activismului nostru politic, nu pot să 

nu citez câteva idei scrise de un cunoscut şi valoros sociolog clujean, profesorul 

Vasile Dâncu, care are harul de a formula şi enunţa, explicit şi nuanţat, lucruri pe 

care le simţim, în bună măsură, şi noi dar într-o formă inefabilă. Acesta spunea: 

„Trebuie să facem politică pentru că știm că majoritatea oamenilor nu au 

toate instrumentele necesare pentru a o face, ei se zbat zilnic pentru o bucată de 

pâine și nu au cum să vadă departe. Cei mai mulți dintre semenii noștri nu au 
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instrumente prin care să poată depăși ceața pe care o aruncă adesea elitele peste 

societate, tocmai pentru ca ei, cei mai simpli, să nu mai înțeleagă nimic. 

Pentru că suntem diferiți și politica trebuie să asigure formule de 

coexistenţă a unor oameni diferiți și cu interese opuse. Miracolul diferenței poate 

fi cel mai mare obstacol dacă nu găsim formele cele mai potrivite pentru a 

valorifica diferența și a nu o lăsa să se tranforme în ireconciliabil sau incompatibil. 

Trebuie să facem politică pentru a încerca să reducem conflictele false pe 

care politicienii cinici şi iresponsabili le creează între tineri şi bătrâni, bogați și 

săraci, între lucrătorii de la stat și cei de la privat, între intelectuali şi ceilalalți, 

între rase și etnii. 

Politica este necesară pentru că știm că societatea nu se poate organiza 

spontan, că ordinea nu apare în societate fără lucrarea oamenilor de ordonare a 

lucrurilor. Că este nevoie de un arbitru care să regleze măcar partea formală a 

luptei dintre lupi și miei, dintre cei puternici şi cei slabi. Că sunt necesare ierahiile şi 

respectul unor înţelegeri comune, reguli care protejează viața și scopurile 

comune « (http://vasiledancu.blogspot.ro/2011_09_01_archive.html) 

Domnia sa mai prezintă şi multe alte argumente, foarte importante, dar mă 

opresc aici cu enumerarea lor. Mi se pare însă firesc şi necesar ca periodic să 

medităm asupra acestor adevăruri.  

Ca în orice muncă şi în cea politică cei care o prestează, sub diferitele ei 

forme de manifestare, încercă la un moment dat să-şi cuantifice rezultatele. Cu 

toţii ştim că cei din jurul nostru ne judecă după rezultatele muncii, ne judecă şi ne 

evaluează prin ceea ce lăsăm în urma noastră, în plan material şi spiritual, atât sub 

aspect valoric şi al utilităţii cât şi al durabilităţii în timp. Momentul de bilanţ este 

întotdeauna unul revelator pentru felul în care am înţeles să muncim şi să ne 

îndeplinim obligaţiile asumate. Dacă rezultatele muncii pot fi percepute şi de alţii 

mărimea eforturilor depuse precum şi costurile suportate, în diverse planuri 

pentru materializarea acestora, le pot cunoaşte, din păcate, numai cei în cauză. 

Noi ceilalţi le putem doar intui sau estima, în măsura în care suntem iniţiaţi în 

problemă.  
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În cei aproape 10 ani de activitate în CJM Dna Lokodi Edita Emoke a 

încercat, şi în mare măsură a reuşit, prin poziţia avută, să facă ca această instituţie 

să funcţioneze şi să-şi îndeplineacă misiunea dată prin legile ţării şi voinţa 

cetăţenilor. Ştim cu toţii că judeţul Mureş este un judeţ cu multe specificităţi care 

impun celor care-l gestionează calităţi în plus faţă de colegii lor din alte judeţe. În 

opinia mea Dna Lokodi Edita Emoke le-a demonstrat şi valorificat în folosul 

comunităţii noastre. 

Nu sunt in măsură şi nu-mi propun să fac un bilanţ al activităţii sale în 

cadrul CJM dar pot să apreciez, cu onestitate, că Domnia sa a încercat şi a pus în 

operă, din punct de vedere administrativ, un număr semnificativ de proiecte 

importante pentru binele comunităţii mureşene care cred că-i datorează pentru 

aceasta sentimente de gratitudine. 

Considerând că decizia D-nei Lokodi Edita Emoke de a se retrage din cadrul 

CJM este o opţiune personală care trebuie inclusă în categoria unor gesturi de 

normalitate în viaţa politică îmi exprim, într-un spirit de deplin fairplay politic, 

sentimentele mele, precum şi ale colegilor consilieri din grupul PSD, de apreciere 

pentru munca depusă de Domnia sa şi-i urez colegial multă sănătate precum şi 

împlinirea în perioada următoare a proiectelor sale de natură personală şi 

familială.  

Vă mulţumesc pentru atenţie. 

Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş, consilier judeţean PSD 

Alocuţiune susţinută în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din  27 februarie 

2014 

 

 

 


