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Alianta Vestului - un spin in coasta lui Orban si
Iohannis
stirea suna frumos pe hirtie: primarii oraselor Arad, Cluj-Napoca, Oradea si
Timisoara au semnat simbata documentul de temelie al unui parteneriat
regional unic pentru infrastructura si interconectare cu bani europeni. Totul
pentru binele romanilor din respectivele zone, totul in interesul tarii. In fapt, e
nitel cam prea frumos si avem serioase motive sa ne indoim de intentiile
anuntate. Mult mai probabil e ca tocmai s-a nascut o forma de opozitie in
interiorul PNL care ar putea crea probleme mari actualei conduceri si,
indirect, sefului statului. Daca nu cumva si un candidat-surpriza la
prezidentiale.
Nicolae Robu, Gheorghe Falca, Ilie Bolojan si Emil Boc, primarii oraselor Timisoara, Arad,
Oradea si Cluj-Napoca, sustin ca si-au propus ca structura”sa fie cadru pentru schimburi
de idei si de experienta intre noi, dar si de initiere impreuna de proiecte infrastructurale
majore, mai ales pe linia imbunatatirii conectivitatii intre cele patru orase – cale ferata de
mare viteza, autostrada, drum expres, rapid – si de cooperare in domeniile cultura,
educatie, sanatate, turism, sport, securitate. Vrem sa dam si un exemplu national de
cooperare pentru abordarea de proiecte mari, inaccesibile fiecaruia in parte”.
Numita initial Patrulaterala Vestului, numele i-a fost schimbat in Alianta pentru a elimina
limitarea la patru membri.
Analizind la rece componenta grupului dedicat binelui public apar, cum spuneam,
serioase semne de intrebare.
Spre exemplu, Gheorghe Falca nu poate fi credibil cind se prezinta preocupat intens de
dezvoltarea orasului sau si a regiunii in ansamblu atit timp cit si-a anuntat intentia clara de
a candida la PE si a facut chiar scandal in partid pentru a obtine un loc eligibil.
De ce l-ar apuca brusc amocul pentru viitorul municipiului pe care vrea sa-l paraseasca la
jumatatea mandatului e greu de priceput.
E ca si cum te-ai lauda amicilor ca vrei sa iei anul viitor sotiei o masina mai scumpa , dar
tocmai ai bagat actele de divort.
in acest moment, relatia primarului Aradului cu Ludovic Orban e destul de incordata,
pentru ca liderul PNL nu i-a oferit garantii ferme in privinta listei europarlamentare si se
poate razgindi oricind, ceea ce i-ar reteza avintul bruxellez lui Falca.

Interesant – si extrem de important de observat – cei patru lideri ai aliantei au ceva in
comun, mai multe, de fapt, dar pe primul loc ar fi proasta relatie cu Orban.
Ilie Bolojan, un greu al partidului, a renuntat neasteptat la functia de prim-vicepresedinte,
in toamna, pentru a se dedica, zice-se, mai bine treburilor edilitare.
Realitatea e alta: Bolojan se saturase sa asiste neputincios la eclipsarea sa totala de catre
alt prim-vice, Raluca Turcan, o mediocritate politica, dar una cu sprijin masiv dinspre
Cotroceni. Plictisit sa faca figuratie, Bolojan a ales un pas strategic inapoi in speranta unei
revanse mai ample in viitor. Se stie ca demisia lui era prevazuta, initial, inaintea celebrului
Consiliu National din vara, cind se spera convocarea unui congres extraordinar care sa-l
debarce pe Orban, dar a venit interventia lui Iohannis si Orban a scapat la mustata. Sa mai
amintim doar in treacat ca Bolojan a fost printre putinii liberali care au criticat public
aiuritorul demers al lui Orban de a depune denunt penal contra Vioricai Dancila.
Nicolae Robu este tot un adversar al lui Orban. La congresul de anul trecut, el l-a sustinut
la sefie pe Cristian Busoi si a platit scump pentru asta: din minim patru locuri in
conducere scontate, organizatia sa a obtinut doar unul, prin deputatul Ben Oni Ardelean.
Robu insusi visase postul de prim-vice, inutil insa. De la congres incoace, Robu s-a
manifestat permanent in contra actualei conduceri, in iulie declarind, spre exemplu:”Simt
ca discursul PNL este paralel cu cetateanul si acest lucru nu mai poate continua”
. si el a
fost intre cei care au sperat intr-un congres extraordinar de debarcare a lui Orban.
Despre Emil Boc nu e cazul sa spunem decit atit: in ciuda CV-ului politic impresionant,
primar, premier, parlamentar, presedinte de partid de guvernamint, de ceva vreme se
confrunta cu o pozitie marginala in partid, ceea ce ii pune ambitiile politice la grea
incercare.
Liderii Aliantei Vestului mai au ceva in comun, pe linga statutul de primari de orase
importante si de adversari ai lui Orban: trei dintre ei sunt si lideri judeteni ai PNL, iar unica
exceptie, Emil Boc, il controleaza autoritar pe liderul organizatiei de Cluj, Daniel Buda, un
mare apropiat si, totodata, finul sau.
si inca ceva extrem de important: PNL, ca partid, isi trage forta cu precadere din Bucuresti
si Ardeal, iar Cluj, Timis, Bihor si Arad sunt judetele unde s-au obtinut cele mai bune
rezultate la alegerile parlamentare din 2016. Celelalte trei judete fruntase ar fi Salaj, Sibiu
si Alba. in primul, liderul Lucian Bode s-a remarcat prin refuzul de a achiesa la campania
anti-Orban din primavara-vara, declarind, sec, ca nu intra in astfel de “combinatii”. Sibiul e
un judet mult prea ”prezidential”, cit despre Alba, acolo primarul si liderul judetean Mircea
Hava e relaxat, dupa ce Orban i-a asigurat loc eligibil pe lista PE. Alt edil care vrea sa
moara de la Bruxelles de grija municipiului pe care-l pastoreste si vrea sa-l abandoneze la
jumatatea mandatului.
in schimb, demn de remarcat ca ideea unei asemenea aliante e salutata si de Marius
Bodea, liderul PNL Iasi, tot din tabara anti-Orban, la congres mergind pe mina lui Cristian
Busoi.
Acel Cristian Busoi care s-a grabit sa salute nasterea aliantei, in timp ce Ludovic Orban –
mare atentie!! – nu a suflat pina azi un cuvint pe subiect.
Imposibil de justificat aceasta tacere, data fiind amploarea evenimentului.
in jurul celor patru lideri ardeleni e de asteptat sa se plaseze multe alte figuri din PNL, in
special din rindul fostilor pedelisti, marginalizati de Orban in ultimul hal si dupa care nici
Iohannis nu se prea da in vint.

Alianta Vestului se va contura ca un pol de putere in interiorul PNL pina dupa alegerile
europarlamentare, cind un eventual – dar si probabil – scor slab al partidului va face un
congres inevitabil, la care sa se aleaga o alta conducere, cum s-a intimplat si dupa
parlamentare. Mai ales ca rezultatul depinde mult chiar de prestatia liderilor din alianta.
O veste proasta pentru Ludovic Orban.
La fel de proasta, insa, si pentru Klaus Iohannis.
Pentru ca o noua conducere ar putea insemna si un nou candidat prezidential sustinut de
PNL.
Ca nu degeaba lucreaza tot mai tare la imagine, in ultima perioada, Emil Boc.
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