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Remanierea extinsa, in disputa politica si
penala
Liviu Dragnea este grabit. Intentioneaza sa declanseze in mare viteza o
remaniere extinsa. In acest sens, a si facut nominalizari. In schimb, premierul
Viorica Dancila apasa puternic pe frana. Din perspectiva ei, remanierea va
avea loc mai tarziu. Dupa europarlamentare. Ce argumente vor prevala, in
conditiile in care factorul intern si-a dat mana cu factorul extern, fiind vizata
nici mai mult nici mai putin decat trimiterea dupa gratii a liderului PSD?
Liviu Dragnea este grabit. Intentioneaza sa declanseze in mare viteza o remaniere extinsa. in
acest sens, a si facut nominalizari. in schimb, premierul Viorica Dancila apasa puternic pe frana.
Din perspectiva ei, remanierea va avea loc mai tarziu. Dupa europarlamentare. Ce argumente
vor prevala, in conditiile in care factorul intern si-a dat mana cu factorul extern, fiind vizata nici
mai mult nici mai putin decat trimiterea dupa gratii a liderului PSD?
Din momentul in care a nominalizat-o pe Rovana Plumb pentru a deschide lista candidatilor PSD
la europarlamentare, Liviu Dragnea a stiut ca Guvernul va trebui remaniat. si a mai stiut ca nici
nu s-a incheiat bine criza politica generata de precedenta remaniere si urmeaza in mod logic ca
presedintele Klaus Iohannis sa declanseze, procedand in mod asemanator, un nou balamuc. in
prag de alegeri. si, din nou, in timp ce Romania, prin Viorica Dancila, exercita presedintia rotativa
a Uniunii Europene. Oare a anticipat liderul PSD reactiile care urmeaza? Se leaga oare intentia
lui aparent irationala de a opera de indata o remaniere extinsa cu modul in care se precipita
lucrurile in propriul dosar penal?
Nodul gordian este in mod vadit Tudore Toader. inlocuirea rapida a acestuia ar putea debloca in
maximum doua saptamani procesul legislativ atat de mult asteptat nu numai de presedintele
PSD, ci de un intreg segment al populatiei Romaniei. Un nou ministru la Justitie ar putea
promova de indata ordonantele de urgenta despre care s-a vorbit atat de mult in ultimul an. Iar
aceste ordonante de urgenta, intrand imediat in vigoare, si-ar produce efectele inclusiv in ceea ce
priveste situatia juridica a lui Liviu Dragnea.
Liviu Dragnea este la un pas de a fi aruncat dupa gratii. Este suficienta o condamnare a sa,
indiferent cat de mica, pentru ca prima condamnare, cea cu suspendare, sa fie reactivata, iar
liderul PSD sa fie pus in situatia de a se preda in vederea incarcerarii sale. Teoretic, o
condamnare a sa, ca de altfel si o achitare, se poate intampla chiar azi. in urmatoarele cateva

ore. Asupra completului de la inalta Curte se exercita in acest sens o presiune colosala. Atat din
zona factorului intern, Presedintie, opozitie, zona inca neafectata a statului paralel, segmentul
#rezistent si #violent al societatii civile, cat si din directia factorului extern, pe care il vedem mai
mobilizat decat oricand in a condamna Guvernul Romaniei si implicit PSD, tocmai pentru intentia
acestora de a modifica Legile Justitiei intr-o formula, care l-ar face scapat si pe Liviu Dragnea. De
consecintele unui proces drept sau nedrept, aceasta are mai putina importanta. in fata aceste
uriase presiuni, instanta, care numai independenta nu mai poate fi, ar putea claca si ar putea
pronunta condamnarea lui Dragnea.
Se mai poate intampla, ceea ce este si mai plauzibil, ca, in ciuda presiunilor de care aminteam
mai sus, instanta sa se prevaleze de procesul aflat in curs la Curtea Constitutionala si sa mai
pronunte o amanare. Sa traga de timp in asteptarea unui moment mai bun. Teoretic, dar mai mult
teoretic decat practic, exista desigur si un alt tip de deznodamant, care ar putea si el explica
nervozitatea elementelor anarhice din strada. Instanta ar putea ajunge la concluzia ca nu exista
probe intemeiate in dosar, de natura a justifica o condamnare penala a liderului PSD. si atunci
totul s-ar putea incheia aici.
Prin urmare, doar in ipoteza unei achitari pronuntata astazi, ipoteza destul de greu de luat in
calcul, presiunea lui Liviu Dragnea in directia unei remanieri extinse, operate inainte de
europarlamentare, ar scadea.
in logica de mai sus, am putea intelege de ce Dragnea doreste o remaniere extinsa. Cu cat vor fi
mai multi ministri remaniati, cu atat va fi mai putin vizibila intentia acestuia de a-l inlocui pe
ministrul Justitiei. si putem intelege in aceeasi logica si de ce liderul PSD vrea remanierea chiar
acum. Pentru a-si salva capul, daca remanierea acum ar putea fi o solutie.
Dar de ce se impotriveste Viorica Dancila? Obiectiv vorbind, din perspectiva ei, o remaniere
extinsa precipitata ar putea scoate Guvernul de pe sine. 1). Orice remaniere reprezinta initial cel
putin o bulvesare 2) O remaniere in plin exercitiu al presedintiei europene ii poate pune sub
semnul intrebarii succesul sau, mai mult chiar, poate transforma succesul in esec.
Mai poate exista insa si un alt motiv al rezistentei opuse de Viorica Dancila. Ea a aparut pe scena
in postura de colaboratoare modesta, umila si docila a liderului PSD. Treptat, cine a avut ochi sa
observe, a bagat de seama ca, in spatele aparentelor, Viorica Dancila este un jucator politic
experimentat, darz si care stie sa-si afirme in forta propriile obiective. Ghici ghicitoarea mea:
daca i se intampla ceva lui Liviu Dragnea, ceva care-l scoate fie si temporar de pe terenul de joc,
cine ii ia instantaneu locul? Presedintele executiv al partidului. Cine este presedintele executiv al
partidului? Viorica Dancila
Iata asadar cat de complicata este ecuatia momentului. in care astazi se consuma un episod
important. Care ar putea fi episodul final.
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