
 

ÎN PRAG DE CAMPANIE ELECTORALĂ 

 

Dacă începutul verii a fost marcat de un eveniment electoral major, 

alegerile locale din 5 iunie 2016, începutul de iarnă va fi marcat de un alt 

eveniment electoral extrem de important, alegerile parlamentare din 11 

decembrie 2016. Deși sunt mai puțin de două luni până la acest moment se poate 

constata în spațiul media, dar nu numai, o ”vibrație” care ne induce o stare de 

atenție civică mărită. 

Formațiunile politice care vor intra în competiție pregătesc formalitățile 

legale de înscriere. O mare parte a populației a acordat, prin semnătura proprie, 

girul pentru participarea la alegeri a mai multor partide politice. Pentru PSD 

parcurgerea aceastei etape nu a constituit, sub nici o formă, un efort dată fiind 

susținerea largă de care se bucură în masa de cetățeni ai României. 

În contextul politic național al ultimului an s-au creat așteptări și exigențe 

mult deosebite față de momentul alegerilor din anul 2012. S-a indus o presiune 

socială asupra partidelor ca acestea să vină în fața electoratului cu liste de 

candidați pentru Parlamentul României care să includă cât mai mulți 

reprezentanți ai generației de vârstă mijlocie și tânără care să aducă un suflu nou 

în spațiul politic precum și un grad ridicat de instrucție și adecvare pentru munca 

din organul legislativ național. Într-o formulare des uzitată se cere o 

”împrospătare” a clasei politice.  

Cei care care au în spatele lor o experiență de viață mai mare știu că o 

schimbare nu poate fi un scop în sine ci este rezultatul unor acumulări care duc 

în mod natural la un anumit grad de evoluție. PSD ca un partid cu o mare 

responsabilitate social-economică și politică, dovedită în timp, a avut la fiecare 

ciclu electoral, din utimul deceniu, propuneri de candidați noi într-o proporție 

semnificativă, acest lucru fiind făcut în mod natural fără să fie impus. Și de 

această dată PSD va intra în ”luptă” cu o echipă de candidați care prin experiența 

profesională, competența și moralitatea lor ne dau certitudinea că programul 

economic și social propus de partid pentru România va fi materializat în 

următorii ani. 

Viața a dovedit că guvernările PSD au adus, de fiecare dată, în România un 

progres social-economic resimțit în mod pozitiv de marea masă a populației țării. 

Aceasta cred că trebuie să fie constatarea obiectivă ce trebuie reținută de 



cetățenii onești ai acestei țări care sunt în măsură să judece capacitatea de a 

guverna treburile țării de către partidele politice. 

De altfel dacă se face o evaluare a partidelor politice care vor participa la 

alegerile parlamentare din decembrie se poate constata că singur PSD are o 

evoluție stabilă în timp, fără mari ”seisme” ideologice sau structurale. Celelalte 

partide politice, cu excepția UDMR care are o geneză și un statut particular, fie 

au fuzionat cu alte partide, rezultând partide cvasi-noi, fie s-au desprins din alte 

partide, fie s-au născut de foarte curând neavând încă o identitate bine definită 

și validată de viața social-economică. 

Într-o țară cu adevărat democratică competiția electorală pentru 

Parlament are la bază programele politice și demonstrațiile de competență ale 

candidaților care doresc să acceadă în acesta. Buna credința și spiritul de 

corectitudine față de cetățeni trebui sa fie prezente în permanență. Acesta va fi 

modul în care PSD își propune să acționeze în campania electorală care va începe 

în curând.  
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