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Autoejectarea PSD de la guvernare
Daca PSD intentioneaza sa faca in asa fel incat sa fie scos de la guvernare, in
conditiile in care responsabilitatea pentru ceea ce ii urmeza va cadea in
sarcina lui Klaus Iohannis si a frontului anti-PSD, lucrurile par astfel aranjate
de parca au fost puse anume cu mana. Totul pare pregatit pentru ca, in mod
precipitat, la Palatul Victoria sa fie instalata o echipa alcatuita in mod direct
sau indirect de reprezentanti ai actualei opozitii. Iar PSD aparent sa se retraga,
pentru a se reincarca electoral si pentru a reveni in forta dupa alegeri. Ce
argumente am? Care sunt pasii acestui scenariu?
Un partid experimentat, cum este PSD, este cu neputinta sa nu fi anticipat ca o remaniere
masiva a Guvernului ii ofera lui Klaus Iohannis din postura de sef al opozitiei posibilitatea de a
sicana majoritatea, amanand cat poate de mult completarea echipei guvernamentale. si, totusi,
PSD a purces cat se poate de senin, aparent cu naivitate, la o remaniere clasica, care depindea
de un acord da la Palatul Cotroceni. in loc sa faca remanierea pur si simplu, fara vreo consultare
a presedintelui, sub forma unei restructurari guvernamentale trecute prin Parlament. Ma indoiesc
ca PSD nu a cunoscut acest detaliu. si, cu toate acestea, a acceptat jocurile presedintelui si
amanarea timp de doua luni a completarii Guvernului. Dar nu este singura situatie de acest fel.
Pe acelasi model a procedat PSD provocandu-l pe Klaus Iohannis si oferindu-i a doua momeala,
cea a bugetului. De atat de multe ori atacase presedintele guvernarea, pe motiv ca este
neperformanta iar masurile intreprinse sunt nesustenabile, incat era usor de prevazut faptul ca
acesta va sicana majoritatea in fel si chip legat de Legea bugetului. in mod normal, PSD ar fi
trebuit sa inchida bugetul in luna octombrie a anului trecut. Cu atat mai mult cu cat era clar ca
presedintele va intarzia cat va putea aplicarea acestuia. insa abia in a doua parte a lunii
decembrie, cateva capitole din Legea bugetului, cele referitoare la serviciile secrete si la institutia
prezidentiala au fost prezentate la CSAT, de unde era necesar un aviz negativ sau pozitiv pentru
a se trece mai departe. Anticipand cu precizie reactile lui Klaus Iohannis, serviciile secrete si
Presedintia au fost bugetate suficient de jos, pentru ca presedintele sa dea in bataiala. Acesta i-a
dat PSD-ului un cadou nesperat. A amanat pur si simplu, inainte de a se tocmi cu PSD si a
obtine cresterile dorite, avizul. Pana la sfarsitul anului. Pana in momentul cand era imposibila
intrunirea Parlamentului, pentru ca in plen sa fie dezbatuta si adoptata Legea bugetului. Daca
aceasta ar fi existat. si ce a urmat? Profitand de ocazie si sustinand ca trebuie sa refaca toate
calculele, incurcat fiind de pretentiile privind bugetarea Cotroceniului si a serviciilor secrete, PSD
a tras de timp, a plimbat si a reintors Legea prin comisii, a scazut din nou bugetele serviciilor

secrete, ca sa-l starneasca pe Klaus Iohannis, dupa care, in fine, cu ajutorul UDMR, a incropit
majoritatea necesara si a dat votul final.
in jocul de sah stii cu relativa precizie care este cel putin urmatoarea miscare a adversarului. Iar
PSD nu s-a inselat. Enervat la culme, Klaus Iohannis, care a dovedit ca este departe de a fi om
politic bine cusut, a actionat umoral si a facut o nevazuta. O trasnaie la care nu s-a gandit nici
macar Traian Basescu. A trimis bugetul la Curtea Constitutionala, pe motiv ca a incalcat Legea
Fundamentala. O prostie cat Palatul Cotroceni. Toata lumea a fost multumita. Klaus Iohannis si
opozitian pentru ca a creat probleme uriase Guvernului Dancila, fortandu-l sa opereze cu banii
mult mai putini prevazuti in Legea bugetului anterior, dar si laboratorul de analize si proiectii
politice al PSD, care a castigat fix ceea ce dorea sa castige. Presedintele a putut fi usor pus la
zid pentru iresponsabilitate, impreuna cu intreaga opozitie, care l-a sustinut si chiar l-a aplaudat,
iar PSD a reusit sa amane punerea in opera a noului buget pe un motiv cat se poate de solid, in
sensul ca este obstructionat de presedinte.
Este insa abia inceputul unui lant de evenimente aparent stranii, aparent greu de explicat,
generate in mod subtil de PSD. Eu as spune momeli, pe care presedintele si opozitia le-au
inhatat rapid. Cu undita cu tot. Este vorba despre istoria controversatelor ordonante care, dupa
deciziile aparent implacabile ale Executivului, sunt confruntate cu puternice contrareactii si
urmeaza sa fie revizuite. Voi reveni duminica asupra acestui subiect, dar nu inainte de a preciza
ca si aceste ordonante am suspiciunea rezonabila ca fac parte din acelasi plan. Cum de altfel,
vor face parte si proiectatele ordonante, doua la numar, pe care, la viteza, Guvernul urmeaza sa
le dea. Ordonanta privind articolele din Codul penal si din Codul de procedura penala, trecute
prin Curtea Constitutionala si ordonanta bomba a amnistiei si gratierii. Voi demonstra cum toate
aceste operatiuni ale majoritatii sunt parte ale unui plan iscusit, ca sa nu-i spun diabolic, prin care
majoritatea se poate autoejecta de la putere, in conditiile in care factura politica ar urma sa cada
exclusiv in sarcina presedintelui Klaus Iohannis si a frontului anti-PSD.
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