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Noua stea a Partidului Social Democrat
Toate victoriile si toate infrangerile inregistrate la Congresul PSD au fost
previzibile. Cu o singura exceptie. Scorul exceptional obtinut de Liviu
Plesoianu. Acesta se transforma intr-o singura zi in noua stea politica a
acestui partid, care se cere insistent la reformare. Ce prefigureaza succesul
sau?
Aparent, Liviu Plesoianu nu a obtinut nimic. El s-a inscris in cursa pentru presedintia partidului,
dar nu a castigat-o. Cum era de asteptat, a castigat Viorica Dancila. Care este si premier. Dar
tanarul politician PSD a reusit totusi sa-i sufle in ceafa. A obtinut al doilea scor. Mult peste doi
grei ai partidului, care s-au batut pentru aceasta functie. Ecaterina Andronescu si serban Nicolae.
Ambii avand o vasta experienta si un background de invidiat in istoria celui mai mare partid politic
din Romania. Oameni cu o cultura si cu un exercitiu institutional greu de egalat. Liviu Plesoianu,
politician aparut aparent din neant la ultimele alegeri parlamentare, i-a spulberat. si s-a intamplat
mai mult decat atat.
Modest, Liviu Plesoianu a anuntat ca are o singura intentie reala. Era constient de faptul ca
jocurile vor fi facute. Cum era si firesc, pentru Viorica Dancila. PSD nu putea rata in niciun fel
oportunitatea de a reveni la o formula clasica si in definitiv extrem de adecvata. Premierul sa fie
si presedintele partidului. si viceversa. Astfel incat, in mod simbolic, partidul sa fie cel care sa-si
asume succesul unei guvernari. Dar si eventualul esec. Iar in cazul unui esec, premierul sa-si
piarda nu numai cea mai inalta functie in executiv, ci si statutul de lider al partidului. Suficient de
inteligent, de perspicace si, in definitiv, de prudent, Liviu Plesoianu a inteles din capul locului ca
nu va castiga presedintia partidului. Cel putin pentru moment. si atunci de ce nu s-a oprit din
acest demers? Explicatia a dat-o chiar el. Congresul i-a oferit o oportunitate de a se exprima liber
in fata celui mai legitim organism al unui partid politic. De a se adresa transmitandu-si mesajul in
fata reprezentantilor din intreaga tara. si de a-si testa astfel valabilitatea opiniilor. si a facut-o. A
fost cel mai interesant discurs pe care tara l-a auzit. Pentru ca a fost transmis pe toate canalele
televiziunilor de stiri. Sau preluate. Iar discursul, desi a reprezentat un atac frontal la adresa
candidatului favorit, respectiv a doamnei Dancila, s-a bucurat de un mare succes. De mai multe
ori, Plesoianu a fost aplaudat la scena deschisa.
Ce a continut acest discurs contondent, reprezentand practic un atac la ultima parte a mandatului
doamnei Dancila, de a fost in stare sa miste emotional Sala Palatului, in care erau adunati nu
numai activisti tineri, ci mai ales activisti cu experienta, harsaiti in ale politicii? Cateva adevaruri
simple. in esenta, Plesoianu afirma, si pe buna dreptate, ca Dancila s-a schimbat. Ca nu mai e

aceeasi, asa cum a cunoscut-o opinia publica din tara si din strainatate in epoca Dragnea. Ca s-a
metamorfozat in altceva. Ca si-a schimbat radical unele dintre mesaje. Lasand-o moale cu statul
subteran care, pentru Dancila, nu mai exista sau, si mai rau, nu a existat niciodata. Ca nu mai
doreste ca politicienii din PSD sa se aplece prea mult asupra reformei din Justitie. si ca reforma,
daca ea va exista, va trebui facut din interior. Cu asa ceva, Liviu Plesoianu nu se impaca. si nici o
buna parte din PSD nu se impaca.
Dancila a fost votata fara ca schimbarea mesajelor ei sa consitituie, cel putin aparent, un
impediment. Pentru ca oricum mesajul si atitudinea ei s-ar fi schimbat. in definitiv, nu mai era
numarul doi, ci devenise numarul unu in partid. Devenise controlorul ei insasi. Putini s-au
asteptat insa la o schimbare atat de abrupta si de dramatica. si mai putini sunt cei care au avut
curajul sa o sesizeze in mod public si sa protesteze. Unul dintre acestia a fost Codrin stefanescu.
Numai ca stefanescu s-a batut pe un cal mort. Pe o functie de secretar general. Inutila batalie. in
conditiile in care era de asteptat ca acest Congres sa o lase pe Dancila sa-si formeze propria
echipa de conducere. Asa cum crede ea. si a crezut ca e mai bine fara Codrin srefanescu.
Mesajul lui Codrin stefanescu insa, ma refer mai ales la cel transmis in scris inaintea
Congresului, si-a produs efectul. A pus pe ganduri organizatiile. si, intr-un fel, a pregatit terenul
pentru succesul fulminant al lui Liviu Plesoianu. Care aparent a tintit chiar la varful partidului,
respectiv functia de presedinte. si nu si-a ales ca pretext lupta pentru o pozitie secunda.
Pentru o buna parte a activului si electoratului PSD, faptul ca acest demers si-a atins obiectivul sa vazut in aplauzele repetate pe care le-a primit Plesoianu si chiar in numarul surprinzator de
voturi cu care a fost onorat.
Acest Liviu Plesoianu nu este o surpriza pentru cei cativa analisti ai vietii politice care
functioneaza ca niste seismografe. El a avut intotdeauna atitudinea unui rebel in interiorul PSD.
Dar nu a fost, in ciuda criticilor formulate si a pozitiilor sale radicale, niciodata un rebel. El a
reprezentat si reprezinta opozitia din interiorul puterii. Opozitia din interiorul partidului. Vocea
necrutatoare a ratiunii, care la nevoie functioneaza ca un bisturiu de cate ori varfurile din PSD
derapeaza. si pe vremea lui Dragnea, Plesoianu a fost cel mai incomod membru al partidului.
Uneori criticile sale la adresa lui Dragnea au fost vehemente. De cate ori a avut sentimentul sau
informatiile conform carora liderul PSD actiona duplicitar. incercand compromisuri cu statul
subteran. Iar Dragnea a avut intelepciunea sa nu-l exileze.
La fel se va intampla si acum. in ciuda faptului ca Plesoianu devine principalul opozant si
cenzorul intern numarul unu al spuselor, al actelor si faptelor doameni Viorica Dancila in calitate
de premier si presedinte al partidului, Plesoianu nu va fi excomunicat. Va fi lasat si chiar incurajat
sa lupte din interior. De fapt, el reprezinta anticorpii unui organism care din cand in cand se poate
imbolnavi grav.
Ei bine, Liviu Plesoianu, pe care acum nu numai seismografele, ci intreaga opinie publica il
identifica drept o noua stea a partidului, nu ezita sa ne anunte ca se va bate pentru functia
prezidentiala. Cu sau fara sprijinul PSD. si o va face. A dovedit cu prisosinta ca are cuvant si
onoare. Ca este hotarat si motivat. si nu e de gluma. A sosit momentul cand partidul trebuie sa il
ia in serios pe acest om politic, care devine pe zi ce trece tot mai puternic, fara a avea vreo
organizatie in spate si cu atat mai putin vreun grup de interese legitime sau ilegitime din interiorul
PSD. Plesoianu trebuie evaluat cu atentie, confruntat cu alte optiuni si, dupa opinia mea, aruncat

in final in marele ring a politicii romanesti. Pentru PSD, pierderea prezidentialelor nu reprezinta
neaparat o catastrofa. Dar in orice caz va reprezenta un mare handicap. Pentru ca s-ar produce
inaintea localelor. Ar fi un semnal negativ pentru locale. Dar si pentru parlamentare. Prin urmare,
PSD trebuie sa iasa pe piata cu un candidat suficient de fidel partidului si in acelasi timp suficent
de liber in miscari, in atitudine si in mesaj, pentru a atrage de partea acestei candidaturi si un alt
bazin electoral decat cel traditional. Iar Liviu Plesoianu e in stare.
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