Despre sintagma „Echipa CJM”
Domnule preşedinte,
Doamnă şi domnule vicepreşedinte,
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În cele ce urmează aş dori să mă refer la o problemă care poate părea, la prima
vedere, o problemă minoră dar în opinia mea pentru respectarea unei corectitudini
politice în comunicarea cu cetăţenii judeţului se impune a fi totuşi clarificată.
Dl Ciprian Dobre preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş are frecvente
exprimări publice în care face, în mod firesc, referiri la activitatea CJM. În cadrul
acestor exprimări Domnia sa foloseşte cu consecvenţă sintagma „Echipa CJM”. Constat
însă că semnificaţia acestei sintagme în contextul ideilor exprimate nu este întotdeauna
aceeaşi. Voi exemplifica acest lucru cu câteva citate preluate din presă:„Mă bucur că
echipa Consiliului Județean a reușit o colaborare foarte bună cu cei de la TIFF și că am
așezat cu adevărat județul Mureș, prin seria de manifestări dedicate centenarului
Palatului Culturii, pe harta culturală a României....”; „Negocierea cu TAROM a
reprezentat o prioritate a echipei Consiliului Judeţean Mureş. Le mulţumesc pentru
implicare atât colegilor mei cât şi directorului general al TAROM..”;„M-am bucurat să fiu
mesagerul lui Moș Nicolae și că am reușit să aduc, împreună cu echipa Consiliului
Județean și a Primăriei Municipiului Târnăveni, puțină bucurie.....!”
Este evident faptul că în ideile de mai sus dl preşedinte face referire la
colaboratorii Domniei sale din aparatul CJM, deci cei din componenta executivadministrativă a CJM. Relaţia de lucru a dl preşedinte cu această componentă
executivă este una de tip predominant ierarhic-administrativă.
Voi exemplifica acum cu alte citate:” Mureşenii au nevoie de o echipă
competentă, capabilă să le ofere un viitor şi o direcţie de dezvoltare concretă,
viabilă.....” ;” 2013 şi 2014 vor fi ani în care, dacă echipa CJ va fi de acord să investim
în acest aeroport, vom investi în acest aeroport peste 3,5 milioane euro.....”. În aceste
exprimări dl preşedinte face referiri la echipa CJM formată din consilierii judeţeni aleşi,
aparţinând la diferite formaţiuni politice, care constituie componenta legislativă a CJM.
Relaţile de lucru ale dl preşedinte cu această componentă se derulează conform
Regulamentului CJM construit pe prevederile Legii 215-2001, în care drepturile şi
obligaţiile specifice pentru consilieri sunt bine precizate, dar care au la bază, în multe
situaţii, şi considerente politice care nu întotdeauna coincid.
Folosirea aceleaşi sintagme pentru diferitele situaţii, aşa cum am exemplificat,
creează impresia că partea legislativă este implicată efectiv în construcţia şi derularea
tuturor evenimentelor sau activităţilor CJM, fapt ce nu corespunde cu realitatea. Desigur
în ansmblu cele două componente ale CJM partea legislativă şi partea executivă trebuie
să colaboreze şi în fapt colaborează pentru bunul mers al vieţii sociale, economice, şi
culturale dar acest lucru consider că trebuie explicat opiniei publice clar şi corect.
Dacă îmi permiteţi am să fac o comparaţie cu o conotaţie de natură sportivă,
astfel după un meci, de regulă, se face cunoscut care a fost componenţa echipei, cine
a dat pasele de gol, cine a dat golurile care au adus victoria sau cei care au ratat şi au
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adus infrângerea şi în final care este părerea antrenorului despre meci. Dar acest lucru
se petrece doar în lumea sportului.
Imi exprim speranţa că cele spuse mai sus, cu bună credinţă, vor fi bine înţelese
pe fondul dezvoltării ideii de colaborare şi de recunoaştere a muncii tuturor celor care
fac parte din structura celor două componente ale CJM pe care o doresc să o
promovăm şi pe mai departe în cadrul CJM.
În încheiere se impune sa fac precizarea că ideile exprimate în această
intervenţie sunt păreri personale şi nu angajează opinia celorlalţi colegi din grupul de
consilieri PSD.
Prof.univ.dr.ing. VASILE BOLOŞ, consilier judeţean USL(PSD)
(Alocuţiune susţinută în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din data de 19
decembrie 2013 şi publicată în ziarul „Cuvântul liber”, Tîrgu Mureş, din 11 ianuarie
2014)
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