
Semnificaţiile unui gest politic 

 

 Domnule preşedinte, 
 Domnule vicepreşedinte, 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 
 
 Retragerea grupului de consilieri judeţeni PDL de la lucrările şedinţei 
extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din 12 iunie 2013, fără ca acesta să 
aibă o intervenţie în plen prin care să anunţe şi să motiveze în vreun fel această 
decizie, m-a determinat să meditez la semnificaţiile acestui gest politic. 
 Faptul că pe ordinea de zi a şedinţei se afla „Proiectul de hotărâre privind 
încuviinţarea stabilirii sediului Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare 
și Transplant Tîrgu Mureș în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe 
Marinescu nr. 50” care presupunea ca avizarea sa să se poată face cu votul a 2/3 
din numărul de consilieri m-a condus la concluzia că Domniile lor nu susţineau 
acest lucru şi, în consecinţă, au încercat să împiedece luarea acestei hotărâri. 
Supoziţia mea s-a confirmat apoi şi din declaraţiile în presă ale unui lider PDL. 
Desigur este opinia dânşilor şi dreptul la opinie trebuie respectat. Personal 
consider însă că cetăţenii judeţului Mureş, pe care-i reprezentăm în acest 
organism, au dreptul să cunoască argumentele care au stat în spatele deciziei 
acestor consilieri, mai ales fiind vorba de o problemă direct legată de sistemul de 
sănătate publică. Mi s-ar fi părut mai firesc ca într-o astfel de situaţie cei care au o 
opinie contrară iniţiatorului unui proiect de hotărîre să aducă la cunoştinţă public, 
explicit, motivarea deciziei lor şi la aprobarea proiectului să-şi aleagă 
comportamentul la vot aşa cum cred de cuviinţă în mod liber şi transparent. O 
astfel de atitudine cred că este mai aproape de aşteptările cetăţenilor care ne-au 
împuternicit să le apărăm interesele comunitare în acest consiliu şi ar evidenţia, în 
acelaşi timp, o responsabilitate asumată conform jurământului depus de fiecare 
consilier. 
 Democraţia adevărată conţine două componente la fel de importante: 
dezbaterea şi votul. Lipsa dezbaterii anihilează în bună măsură efectele unui 
proces democratic modern. Dezvoltarea şi consolidarea democraţiei impune 
intrinsec să ne implicăm şi să accentuăm componenta de dezbateri care să 
fundamenteze şi să rafineze hotărârile supuse apoi votului.  
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 În speranţa că ideile exprimate nu le veţi considera ca având un caracter 
moralizator cu mult respect vă îndemn, stimaţi colegi consilieri, să meditaţi şi Dvs 
la acestea. 

Vă mulţumesc pentru atenţie.  
 
Prof.univ.dr.ing. VASILE BOLOŞ, consilier judeţean USL ( PSD) 
 
(Alocuţiune prezentată în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din 20 iunie 
2013 şi publicată în ziarul „Cuvântul liber” din 21 iunie 2013) 
 


