Rezoluţia nr. 1 / 2011
cu privire la iniţiativa de desfiinţare a judeţului Mureş
adoptată de reuniunea primarilor USL Mureş din 12 august 2011
Având în vedere că iniţiativa Partidului Democrat Liberal de a desfiinţa
judeţele României are un profund caracter antinaţional şi antidemocratic,
reprezentând doar una din măsurile extreme prin care acest partid şi liderii săi
încearcă să se menţină la putere cu orice preţ, în ciuda voinţei şi doleanţelor marii
majorităţi a cetăţenilor României;
Considerând că refuzul sistematic al liderilor actualei coaliţii formate din PDL,
UDMR şi UNPR de a consulta electoratul în privinţa deciziei de a desfiinţa judeţele
reprezintă un abuz, o gravă încălcare legii şi un atentat la securitatea democraţiei şi
pluralismului din România;
Înţelegând

că

democraţia,

instituţiile

statului

de

drept

şi

libertăţile

fundamentale ale omului sunt atacate chiar de către actuala majoritate care exercită
puterea în numele şi pentru interesele unor grupări de infractori care au ridicat
corupţia, hoţia, ignorarea legii şi frauda la rang de politică de stat;
Uniunea Social Liberală USL Mureş adoptă, în cadrul reuniunii primarilor USL
din judeţul Mureş, următoarea
REZOLUŢIE:
1. USL Mureş cere tuturor consilierilor judeţeni, tuturor primarilor, viceprimarilor,
consilierilor locali şi factorilor de răspundere, ca, indiferent de culoarea lor
politică, să participe la relansarea şi consolidarea demersurilor privind
reluarea procedurii de consultare a mureşenilor în problema desfiinţării
judeţului Mureş, în litera şi spiritul legii;
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2. USL Mureş proclamă, prin prezenta rezoluţie, că legea şi demnitatea
comunităţilor locale nu constituie obiect de negociere şi că numai cetăţenii şi
locuitorii muncipiilor,
oraşelor şi comunelor pot decide modificarea graniţelor şi a limitelor acestora,
inclusiv a judeţului nostru, în conformitate cu spiritul şi prevederile Constituţiei
României şi a legilor în vigoare; în consecinţă, partidele care formează USL
Mureş decid să apere judeţul Mureş şi reşedinţa judeţului Mureş la Tîrgu
Mureş, în temeiul deciziei liber exprimate a mureşenilor, care trebuie
consultaţi şi ascultaţi prin referendum, iar nu ignoraţi şi trataţi ca pe o simplă
masă de manevre electorale aşa cum procedează azi actuala coaliţie de
guvernare; orice ignorare a voinţei cetăţenilor şi orice refuz de a-i consulta
prin referendum constituie un atentat la libertăţile fundamentale ale cetăţenilor
României şi deci, ale mureşenilor, indiferent de naţionalitate, religie,
convingeri politice, etc.;
3. USL Mureş îşi exprimă susţinerea pentru proiectul de reformă administrativă
lansat de Uniunea Social Liberală pe 11 iunie 2011, proiect prin care se
urmăreşte descentralizarea reală a administraţiei publice locale, iar nu
centralizarea excesivă şi subordonarea ei intereselor clanurilor portocalii; USL
Mureş reaminteşte opiniei publice că proiectul impus de Traian Băsescu şi
PDL are ca unic scop instalarea controlului total al actualei puteri asupra
României, fiind încă un pas spre instaurarea dictaturii personale a lui Traian
Băsescu, cu complicitatea acoliţilor săi Udrea, Boc, Videanu;
4. USL Mureş consideră că păstrarea şi consolidarea identităţii unităţilor
administrativ teritoriale în acord cu voinţa cetăţenilor, indiferent că este vorba
despre comune, oraşe, municipii sau judeţe, reprezintă un imperativ al
democraţiei şi statului de drept; proiectul USL de reformă şi modernizare
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administrativ teritorială pleacă de la premiza că judeţele României nu vor fi
desfiinţate, orice posibilă modificare a judeţelor putând fi numai rezultatul
voinţei liber exprimate prin referendum a locuitorilor acestora.

Tîrgu Mureş
12 august 2011
Preşedinte PSD Mureş

Preşedinte PNL Mureş

Alexandru P. Frătean
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Preşedinte PC Mureş
Marian Cornaciu
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