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Guvernul frontului anti-PSD
Dupa ce alianta aflata la guvernare va fi ejectata de la Palatul Victoria, poate
chiar acum, cu ocazia supunerii la vot pentru a doua oara a legii bugetului,
Klaus Iohannis, indeplinindu-si prerogativele constitutionale, bucuros nevoie
mare, va musca marul otravit si va desemna un premier. Acesta va trebui sa
formeze noul Executiv si sa treaca prin Parlament un nou program de
guvernare. Cum va arata noul Cabinet? Cine il va conduce?
Primul element care trebuie avut in vedere intr-o analiza menita sa anticipeze acest eveniment
este ca, date fiind circumstantele participarii Romaniei la conducerea rotativa a Uniunii Europene,
nimeni nu este interesat ca Guvernul sa fie inlocuit inainte de sfarsitul lunii iunie. Prin urmare,
schimbarea de stafeta va fi batuta in cuie, indiferent cand incepe procesul, abia in plina vara. in al
doilea rand, trebuie retinut faptul ca o caracteristica esentiala a noului Cabinet va fi aceea ca el
urmeaza sa fie expresia frontului anti-PSD. A intregului front. Nu doar a PNL, incuscrit eventual
cu noua alianta USR-PLUS. Pentru a fi obtinut, e drept, scremut, numarul necesar de voturi in
Parlament, in mod direct sau indirect, la alcatuirea viitorului Executiv trebuie sa participe si PMP
si Pro-Romania si UDMR. Sub aspect ideologic, va fi un ghiveci. Dar si din punct de vedere tactic
si strategic. Deosebirile dintre partidele care compun frontul anti-PSD sunt deosebit de
pronuntate. Tocmai de aceea nu exista o unitate a opozitiei.
Primul scenariu pe care Klaus Iohannis il va lua in calcul va fi, tocmai din motivele aratate mai
sus, un premier neutru. O persoana care, cel putin aparent, are calitatile necesare pentru a face
fata acestei misiuni, in care presedintele are incredere si care, in mod obligatoriu, ar trebui sa se
situeze, daca nu deasupra partidelor, oricum in afara acestora. Greu de identificat, daca nu
cumva imposibil, un asemenea profil de premier. Cu atat mai mult cu cat asa-zisii tehnocrati au
fost utilizati in Guvernul Ciolos si, disipandu-se in diferite partide politice, au incetat sa mai fie,
chiar si cu numele, tehnocrati.
Sa admitem insa ca presedintele Klaus Iohannis va dibui, prin Academie sau pe altundeva, un
asemenea candidat. Acesta va trebui sa fie acceptat de toate partidele din opozitie. Inclusiv de
PMP. Partid care are la dispozitie oricand, asa cum de altfel a si anuntat, un candidat de premier.
in persoana lui Traian Basescu. Dar care se plaseaza la polul opus profilului de tehnocrat, care
reprezinta prima optiune a lui Klaus Iohannis. Admitand ca va fi identifcata pesoana, ea va
trebuie sa negocieze pe rand cu toate partidele politice si va avea fie posibilitatea formarii unei
echipe din reprezentanti desemnati ai acestora, fie va fi silit sa identifice inalti functionari
neinregimentati politic, pe care sa-i numeasca tehnocrati si, impreuna cu acestia, sa formeze

echipa. Ce va convinge insa partidele politice sa sustina o asemenea formula de Guvern
tehnocrat? Doar introducerea unor parti esentiale din propriile programe in programul de
guvernare. Numai ca viziunile sunt contradictorii. Deci vor fi neceare compromisuri substantiale.
in schimbul acestora, noul premier va trebui sa garanteze aducerea cu rapiditate a clientelei
acestor partide in esaloanele doi si trei ale puterii. Se va renunta astfel la principii, in schimbul
cascavalului.
Dupa opinia mea, presedintele nu va putea gasi un asemenea candidat de premier. Iar
ipoteticulului candidat ii va fi cu neputinta sa formeze echipa dorita de frontul anti-PSD si sa
alcatuiasca un program de guvernare, care sa functioneze la cel mai mic numitor comun. Sa
tinem cont de faptul ca, mai mult ca niciodata, UDMR va functiona in aceasta ecuatie ca un partid
pendul de ceas. Pentru a sustine noua formula, va pune conditii pe care nu a putut sa i le puna
aiantei PSD plus ALDE, care a detinut o majoritate de 60%. Iar conditiile puse de UDMR ar putea
sa aduca in tabara PSD un consistent electorat nationalist. si nu numai din Ardeal.
Una peste alta, Iohannis va trebui sa opteze pentru un premier politic. Din perspectiva alegerilor,
cel mai convenabil ar fi Dacian Ciolos. Desemnat ca premier, acesta va fi fi eliminat din cursa
prezidentiala. Numai ca Ciolos este un nume compromis. Ramas in istorie cu apelativul de
premier al „Guvernului Zero”. Presedintele Romaniei i-a promis insa aceasta pozitie de premier lui
Ludovic Orban. Ar trebui sa se tina de cuvant. Dar nu s-a tinut de cuvant nici atunci cand a optat
pentru Ciolos, desi se angajase public in mai multe randuri fata de Catalin Predoiu. Asa ca
angajamentul fata de liderul liberal si incalcarea acestuia nu ar fi o problema. Totusi,
desemnandu-l pe Orban, ar iesi cu un usor avantaj. in sensul ca, pentru moment, ar fideliza mai
mult singurul partid politic care il sustine in cursa prezidentiala. Aceasta fidelizare a PNL poate
insemna insa si o cursa. Daca lucrurile merg rau, iar Guvernul politic are drept nucleu Partidul
National Liberal, atunci principala locomotiva electorala a lui Iohannis va fi decredibilizata chiar in
pragul alegerilor prezidentiale.
si, rand pe rand, prin excluderea diverselor variante, nu ii mai ramane lui Iohannis decat un
Guvern politic, condus de un personaj care nu joaca nici in tabara liberala, nici in tabara USR
plus PLUS. Ar putea fi de la Pro Romania. Doar teoretic. Pentru ca: 1). Ar fi absurd ca premierul
sa aiba tot sorginte pesedista si 2). Rand pe rand, toti cei care ar putea candida pentru aceasta
pozitie au fost discreditati si chiar demonizati de Klaus Iohannis, care i-a acuzat constant de rea
guvernare.
Dar totusi Iohannis ar mai avea o varianta de a juca politic numirea unui premier. Traian
Basescu. Acesta, impreuna cu partidul pe care sustine, are disponibilitatea de a veni pe cai mari,
dar nu si albi, la Palatul Victoria. Nu este nici cu unii, nici cu altii in meciul care se joaca intre cele
doua tabere divergente ale frontului anti-PSD. in principiu, are disponibiitatea si experienta
necesara de a ajunge la un consens si cu unii si cu altii.
Dar dincolo de desemnarea premierului si dincolo chiar si de elaborarea consensuala si trecerea
prin Parlament a unui progam de guvernare, mai ramane si problema guvernarii in sine in acest
an, intre impactul celor doua tururi de scrutin si in anul viitor, cand avem localele si
parlamentarele. Detaliile de mai sus sunt esentiale. Chiar si cu emotia colectiva care ar putea fi
declansata intr-o directie sau alta, prin iminenta plecare de la putere a PSD, prezenta la vot la
alegerile pentru Parlamentul European nu va depasi un procent de 30%. in aceste conditii, vor fi
castigatoare singurele partide care au retea de activisti de primari si de consilieri in intreaga tara.

Adica PSD si PNL. in proportii diferite. Probabil PSD va avea un scor mai bun cu cel putin o
treime in comparatie cu PNL. Prin urmare, rezultatul europarlamentarelor va aduce multa umilinta
si deziluzie in interiorul frontului ani-PSD. in aceste circumstante, dupa un proces indelungat de
negocieri, dupa o nastere extrem de grea facuta cu forcepsul si poate sub anestezie totala, va
aparea viitorul Guvern. Un Guvern numai bun de bumbacit de dimineata pana seara de catre
PSD si ALDE, care aparent vor fi in opozitie, dar in realitate vor ramane la butoane in toate
esaloanele secunde ale administratiei publice centrale si in cele mai multe dintre administratiile
publice locale.
Mult prea taziu, presedintele Klaus Iohannis va intelege ca a facut o proasta afacere. La fel cum
o proasta afacere a fost si Guvernul Ciolos, care i-a dat posibilitatea PSD-ului sa se reincarce
electoral. Dar are Iohannis incotro, daca PSD intentioneaza sa se lase ejectat de la guvernare?
Evident, nu. Pentru ca a impins lucrurile prea departe. Atat de mult a acuzat aceasta majoritate si
Guvernul ei, incat acum nu se mai poate replia. Trebuie sa mearga pana la capat. Iar cine va
veni la putere, indiferent cine, nu va putea guverna cu bugetul PSD. Pana cand va fi elaborat si
adoptat un nou buget, trece anul. Noii guvernanti sunt in aer. Vor trebui sa gestioneze tara in
2019 cu bugetul din 2018. soc si groaza!
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