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Liberalii persevereaza. In prostie!
Ultimele declaratii ale lui Ludovic Orban sunt relevante. Liberalii transpira
pentru a-i determina pe cat mai multi dintre parlamentarii PSD sa voteze
impotriva noului Guvern sau pur si simplu sa chiuleasca din Parlament.
Speranta liderului PNL este ca, la capatul acestui efort, PSD sa se aleaga cu
buza umflata. Sa constate ca nu are Guvern. Dupa care procedura sa se poata
relua. Intre timp, cine stie daca nu care cumva #Rezist declanseaza o revolutie
si matura Stanga de pe scena politica.
in timp ce Mihail Neamtu, fost om de casa al lui Traian Basescu, le tine prelegeri tinerilor din
PNL, invatandu-i cu ce se mananca aceasta doctrina, pe care, in paranteza fie spus, Neamtu a
adoptat-o de curand, daca cumva a adoptat-o, Ludovic Orban si-a trimis batalioanele de asalt
printre seniorii politicii intr-o incercare de-a dreptul donquijoteasca de a bloca instalarea noului
Guvern. Ce semnificatie are aceasta ultima operatiune intreprinsa de PNL?
Sunt de remarcat cateva lucruri. Klaus Iohannis, presedintele sustinut de catre PNL, a afirmat
zilele trecute ca, pentru a fi evitata o criza, cu toate pagubele ei colaterale, este necesara
instalarea de urgenta a unui nou Guvern in Palatul Victoria. Ludovic Orban face eforturi pentru a
nu se intampla acest fapt. intrucat, intamplator sau nu, stiu ce au discutat liberalii cu presedintele
cu ocazia consultarilor si am sa va spun si dumneavoastra, am certitudinea ca, la acest capitol
cel putin, Orban inoata impotriva curentului prezidential. La Cotroceni, in numele partidului pe
care-l conduce, Orban i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis alegeri anticipate. Nu s-a
prezentat acolo cu nicio alta propunere. Anterior, in partid, multi dintre lideri au solicitat ca PNL
sa mearga la presedinte cu o propunere de premier si cu o negociere facuta cu succes cu
celelalte partide din opozitie. Nici Ludovic Orban, nici Raluca Turcan nu au fost de acord.
Zambind ironic, presedintele Klaus Iohannis l-a intrebat pe Orban cum crede el ca s-ar ajunge la
anticipate. Era evident ca numai daca presedintele ar fi tinut mortis sa bage batul prin gardul
PSD, facand nominalizari irationale si inacceptabile, s-ar fi putut eventual ajunge a dizolvarea
Parlamentului. Cu pretul sifonarii iremediabile a imaginii lui Klaus Iohannis. L-a mai intrebat Klaus
Iohannis tot ironic pe Orban daca liberalii au un program de guvernare. Sau daca vor sa vina la
guvernare fara vreun program. La care Orban, de-a dreptul infantil, a replicat ca, dupa
nominalizarea unui premier liberal, in doua-trei zile partidul va veni cu un asemenea program. O
nebunie! Care, fireste, l-a facut pe Klaus Iohannis nu numai ironic, ci si caustic. Pentru ca, in
final, Ludovic Orban sa mai fie intrebat ce crede el ca s-ar putea realiza in cazul unor alegeri
anticipate. Vor obtine liberalii un scor care sa le permita sa guverneze?

intalnirea cu presedintele Romaniei a fost pentru PNL un esec. O rusine. O umilinta de mari
proportii pe care si-au aplicat-o singuri. Cu mana lor. Dupa care au mai si suspinat si s-au mai si
vaicarit in sensul ca presedintele Klaus Iohannis i-ar fi lasat in offsaid. Realitatea insa este crunta.
Realitatea crunta este ca PNL nu are pentru ce sa se bata. Niciun partid politic nu se poate
prezenta in fata natiunii solicitand puterea exectiva, dar fiind cu totul si cu totul incapabil sa
explice ce va face cu aceasta putere. Ce proiecte le propune acest partid romanilor? De ce, daca
vin liberalii, va fi mai bine sau mai putin rau? Ce garantii au cetatenii ca, avandu-i pe liberali la
Palatul Victoria, drepturile si libertatile lor fundamentale vor fi respectate? Ca judecatorii vor fi cu
adearat independenti? Ca judecatorii si procurorii vor raspunde pentru erori grave comise din
prostie sau in mod intentionat si care le aduc grave preudicii unor oameni? Ce garantie au
cetatenii, in conditiile in care lipseste un program liberal, ca venirea PNL la putere ar aduce cu
sine politici cu adevarat in interes national, de natura sa stimueze in primul si in primul rand
afacerile romanilor? Ce garantii exista ca statul roman va initia politici externe inteligente, de
natura sa ne aduca putere si prestigiu? Fireste, aceste intrebari pot continua. La nicuna dintre
ele, PNL nu poate da niciun raspuns in absenta unui program si a unui lider pe care partidul il are
in vedere pentru functia de premier. Ma gandesc ca la limita, la limita limitelor, liberalii ar fi putut
incerca sa-l propuna premier pe Catalin Predoiu, care in urma cu doi ani schitase un asemenea
program de guvernare si caruia presedintele Klaus Iohannis i-a promis ferm de mai multe ori si in
timpul candidaturii sale si ulterior, ca il va instala premier. in Guvernul sau. Dar nici macar cu o
asemenea propunere surogat nu s-a dus PNL la Cotroceni. Iar acum isi propune programatic sa
dea majoritatea parlamentara peste cap.
Un nou proiect imposibil. Un nou proiect prin care PNL nu face altceva decat sa-si mototoleasca
si mai mult imaginea. Aceast conduita de tip sinucigas a liderilor PNL ma indreptateste ca pariez
cu oricine este dispus ca, daca aceasta conducere nu este schimbata de urgenta cu una mai
buna, ”marele Partid Natioal Liberal” se va duce la europarlamentare si la locale la 15%.
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