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A trecut si Dragnea prin usa secreta?
Exista o intrare secreta la Cotroceni. Un drum ascuns catre presedintele Klaus
Iohannis. Un traseu pe care il urmeaza doar cei care nu pot folosi poarta
principala. Pentru a nu fi vazuti. In general, intrarea secreta este utilizata de
cei care schimba intr-o discretie absoluta taberele. Intrebarea e: Liviu
Dragnea a trecut si el prin poarta secreta? A facut-o la propriu sau doar la
figurat?
Pe vremuri, cand locatarul de la Cotroceni era Traian Basescu, intrarea secreta avea functiuni
multiple. Ea nu era rezervata exclusiv conspiratorilor. Prin ea trecea destul de frecvent si doamna
Elena Udrea. Atunci cand, oficial, nu se mai afla in pozitia de consilier la Cotroceni. Candva,
despre aceasta intrare secreta se vor scrie scenarii si se vor turna filme. Pana atunci insa, eu
unul ma incumet sa fac un efort. si sa incerc sa raspund la o intrebare care pare cel putin
trasnita. A folosit sau nu a folosit si Liviu Dragnea intrarea secreta de la Cotroceni?
Nu am sa inteleg nici in ruptul capului de ce presedintele Klaus Iohannis nu a fost suspendat in
urma cu un an, cand a comis-o. Cand s-a imbracat in geaca rosie si s-a dus printre manifestanti,
indemnandu-i sa darame Guvernul legitim desemnat, de catre o majoritate legitim aleasa. De ce
exista aceasta procedura prevazuta in Constitutie si aplicata deja in Romania de doua ori?
Suspendarea se face atunci cand, dupa ce un presedinte este ales de o majoritate si jura ca va
respecta Constitutia, o calca in picioare. Asa cum a procedat Traian Basescu. Asa cum a
procedat si Klaus Iohannis, atunci cand s-a pus in fruntea demonstrantilor care solicitau o
schimbare majora la Palatul Victoria. Asa cum a mai procedat ulterior de mai multe ori acelasi
Klaus Iohannis. Este adevarat insa, nu are niciun rost sa suspenzi un presedinte pe ultima suta
de metri a unui mandat, pe care are putine sanse de a-l replica. Momentul propice a trecut. Klaus
Iohannis a fost gratiat de catre adversarii sai politici. Dintre care cel mai redutabil este, cel putin
aparent, Liviu Dragnea.
Acelasi Liviu Dragnea caruia i se cere de trei ori capul. si de trei ori executia sa este amanata.
I se cere capul in Justitie. Unde orice condamnare ar primi, daca ar primi, il trimite inevitabil dupa
gratii, scotandu-l definitiv din circuitul politic. si nu este un secret pentru nimeni. Justitia lucreaza
inca sub controlul statului paralel. E drept, ceva mai discret decat in trecut. Dar, cand este vorba
de un trofeu atat de important, se poate pune in mod legtim intrebarea de ce statul paralel, care il
tine captiv si in acelasi timp il serveste pe presedintele Klaus Iohannis, ezita sa-i aplice lovitura
de gratie lui Dragnea, dupa ce formal terenul a fost pregatit. De ce presedinta inaltei Curti,

Cristina Tarcea, despre care se afirma din ce in ce mai insistent ca este parte a statului paralel, sa precipitat dinadins facand tragerea la sorti a completurilor inaintea motivarii deciziei CCR si
provocand astfel deliberat si indirect amanarea semnificativa a fazei finale a procesului, care l-ar
putea duce dupa gratii pe Liviu Dragnea?
in al doilea rand ii vor capul lui Dragnea colegi de-ai domniei sale din partid. Unii din simpla
rivalitate. Pentru ca simt miros de sange iar ei sunt politicieni de prada. si aspira la schimbarea
structurilor de conducere din PSD si la preluarea fraielor. si altii, din principiu. Considerand ca
partidul ar fi mai eficient, daca ar fi operata chirurgical o schimbare la varf. Printre acestia sunt
persoane despre care se spune ca, fiind prea cunoscute, ar fi fost introduse la presedintele Klaus
Iohannis pe usa secreta din dosul Palatului Cotroceni. Cert este insa ca pana in prezent,
indiferent cat de violent si de dezordonat s-au miscat placile tectonice din PSD, Liviu Dragnea nu
a putut fi debarcat. Fiecare moment de criza a fost marcat spre final printr-o franare brusca a
operatiunilor anti-Dragnea. Ca prin minune, cei mai inversunati adversari ai sai s-au retras, au
bagat capul in cutie si i-au lasat pe ceilati in ofsaid. Iar ceilalti au fost suficient de putini pentru a fi
rand pe rand spulberati. Fanii lui Klaus Iohannis, cati mai sunt, ii reproseaza acestuia faptul ca nu
a incurajat in niciun fel prin niciun gest, nici macar prin gesturi legitime, mazilirea lui Dragnea. Ca
si cand i-ar fi convenit ca liderul PSD sa ramana in continuare din ce in ce mai ranit, din ce in ce
mai vulnerabil, intr-o pozitie de spagat politic.
in al treilea rand, Liviu Dragnea este amenintat de opozitie, in sensul larg al termenului. De
opozitia din Parlament. De opozitia din strada. Dar si de o consistenta opozitie externa. in final,
nu-l poate insa rasturna decat cel mult frontul anti-PSD din Camera Deputatilor. Chiar dupa
modelul caricaturizat astazi. Adica printr-o procedura de supunere la vot a propunerii ca Dragnea
sa fie schimbat de la conducerea Camerei inferioare a Parlamentului. Daca s-ar intampla asa, ar
fi fatal pentru liderul PSD. O victorie impotriva lui in Camera Deputatilor ar insemna sfarsitul.
Numai ca si din aceasta perspectiva procesul este franat si aruncat in ridicol parca de o mana
nevazuta. si asta in momentul cel mai vulnerabil pentru Dragnea. Cand tocmai a pierdut
majoritatea aritmetica din Camera Deputatilor, iar Pro Romania, prin vocea lui Victor Ponta, care
informal detine un grup tot mai consistent de parlamentari, declara raspicat ca lupta si actioneaza
impotriva lui.
Bomboana pe coliva a acestui tip de rationament pe care
il supun atentiei cititorilor mei este lambada dansata de cei doi principali competitori politici,
Dragnea si Iohannis, legata de remanierea masiva a Guvernului, un act inca fara finalizare. Nimic
nu l-ar fi impiedicat pe Dragnea sa-l ocoleasca pe Klaus Iohannis si sa faca remanierea pe calea
unei restructurari minore direct prin intermediul Parlamentului. Fara a-i mai da posibilitatea
presedintelui sa incalce legea refuzand revocarile, respingand ministrii fara motivare si
tergiversand la infinit luarea unei decizii. De ce PSD a ales sa mearga la Cotroceni, stiind cu
precizie ca acolo se va declansa circul? De ce nu a atacat chiar a doua zi la Curtea
Constitutionala refuzul presedintelui de a revoca? De ce, la randul sau, Dragnea trage de timp?
si mai exista o stranie intamplare care, din nou, ne conduce prin intrarea secreta de la Cotroceni.
Klaus Iohannis, in incercarea sa de a obtine un nou mandat prezidential, este pandit de doua
pericole. Unul, din interiorul frontului anti-PSD, intruchipat de Dacian Ciolos. Un Dacian Ciolos
luat in brate de miscarile #Rezist si, in buna masura, de USR. Acest personaj transpira de mult
timp, incercand fara succes sa-si transfrome platforma civica in partid politic. De ce nu reuseste?

Cine il impiedica? Al doilea pericol este Calin Popescu Tariceanu, din ce in ce mai bine plasat in
cercetarile de piata. Acelasi Calin Popescu Tariceanu pe care, ca din senin, un val DNA venit
parca de niciunde incearca sa-l mature si sa-l scoata din joc. Deznodamant care ar fi convenabil
nu numai pentru Klaus Iohannis, ci si pentru Liviu Dragnea.
Klaus Iohannis, pentru a-si maximaliza sansele sustinut fiind de tot ce mai functioneaza in statul
paralel, are nevoie ca in final, dupa ce sterilizeaza intreg frontul anti-PSD, transformandu-l intr-un
fel de COCOPOCO – ridicola si defuncta structura de conducere a Conventiei Democratice - sa
ramana fata in fata cu un candidat al frontului PSD cat mai vulnerabil. Iar candidatul ideal din
aceasta perspectiva este fix Liviu Dragnea. Acesta trebuie facut groggy, dar in acelasi timp
trebuie tinut in picioare.
Poate ca la propriu Liviu Dragnea nu a trecut prin usa secreta de la Cotroceni pentru a se intalni
si a pune tara la cale cu presedintele Klaus Iohannis. Desi i-ar sta in fire. Iar in trecut a mai
traversat asemenea punti aparent imposibile. Nu exclud posibilitatea sa se fi inteles doar tacit.
Utilizand semnale discrete, pe care si le-au facut unul altuia de la distanta. Indiciile unui amantlac
politic sunt insa atat de numeroase, incat nu-mi pot reprima rationamentul de mai sus. La care as
mai putea adauga alte si alte argumente. Inclusiv o nimica toata, cum este faptul ca SRI tocmai a
mai primit un cadou de la Liviu Dragnea, si anume hotelul Furnica din Sinaia.
Am spus ce are de castigat in principal Klaus Iohannis. Dar Dragnea? Dagnea este lasat sa
zburde in libertate, sa conduca in continuare cel mai mare partid din Romania, sa-si invinga rand
pe rand opozantii interni si sa realizeze, tocmai fiindca razboiul pare a fi continuu, o relativa
coeziune in PSD si in bazinul electoral al Stangii.
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