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Cozmin Gusa, scenarii pentru alegerile
prezidentiale
Sondajul CURS care o claseaza pe Gabriela Firea pe primul loc in topul
increderii pentru alegerile prezidentiale, in fata actualului sef al statului, ar
trebui sa-i puna pe ganduri pe toti actorii politici, inclusiv cei de pe podium,
este de parere consultantul politic Cozmin Gusa. Intr-o interventie la
Realitatea TV, acesta a schitat si doua posibile scenarii ce se pot crea la
alegereile prezidentiale, in functie de aliante si de oameni cu care vor defila
partidele politice, relateaza realitatea.net.
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"Am studiat acest sondaj, am vazut si comentari facute zilele precedente (...) ce vreau sa spun
este ca acest sondaj, practic, trebuie sa-i puna pe toti cu picioarele in ligheanul cu apa rece.
Podiumul acesta, cu Gabriela Firea, Klaus Iohannis si Laura Codruta Kovesi ne spune ca avem o
mare criza de personalitati publice de tip prezidentiabil, iar acesti oameni ar porni cu handicapuri
mai mici sau mai mari. Cel mai mare il are Iohannis, pentru ca este presedintele in functie si va
trebui sa deconteze mandatul pe care l-a avut, dar cum nu prea are ce deconta, probabil va intra
intr-o postura extrem de defensiva, care nu aduce puncte si asta este o problema. Un handicap
asemanator, dar nu la fel de mare, are si Gabriela Firea, apropos de Bucuresti si de decontarea
mandatului de primar general, dar sa nu uitam ca Bucurestiul nu este toata tara si ca mai
degraba exista antipatie fata de Bucuresti in restul tarii, plus atitudinea anti-Dragnea de pana

acum cateva luni, eu asa explic rezultatele sondajului. Nici Laura Codruta Kovbesi nu a vrut sa
deconteze excesele din Justitie, nu ca ar fi tras-o cineva la raspundere cu adevarat,(..) acest scor
al ei de peste 40% ne arata ca indiferent de umbre, oameni chiar isi doresc o Justitie excesiva,
dar de cealalta parte a electoratului reprezinta si un hadicap, conferindu-i o lipsta de
credibilitate", a comentat Cozmin Gusa.

Sondaj CURS. Surpriza uriasa in cursa pentru
Cotroceni
Doua scenarii in perspectiva alegerilor prezidentiale
Consultantul politic a apreciat ca, la modul in care arata lucrurile pe scena politica, se contureaza
doua scenarii.
1. Patru prezidentiabili cu sanse de tur 2 "PSD nu face alinata cu Pro Romania si cu ALDE, Pro
Romania face alianta cu ALDE, USR si PLUS raman in alianta, respectiv PNL singur. in acest
scenariu, cu PSD avand candidat propriu, Pro Romania are candidat propriu, USR+Plus au
tandem, iar PNL are candidat propriu pe Klaus Iohannis, cel care s-ar putea clasa pe primul loc,
conform acestor date, ar fi Klaus Iohannis, ceea ce nu il transforma neaparat in castigator. PSD
are o mare problema apropos de prezidentiabilii pe care i-a anuntat explicit, pana in acest
moment, ma refer la Orlando Teodorovici si la Liviu Plesoianu, care s-a autopropus, precum si la
Serban Nicolae si implicit Dancila, care ne lasa sa intelegem, mai mult sau mai putin, ca ar dori sa
candideze. Toti acesti prezidentiabili PSD vin in coliziune frontala cu rezultatele acestui sondajul
care le spune clar ca toti au scor mai mic decat rezultatul partidului, ceea ce este foarte putin
pentru calificare in turul II. Singura persoana din interiorul PSD care poate, conform scorului de
incredere care este aproape dublu fata de cel al partidului, care poate tracta partidul asemeni
unei locomotive in turul 2 este Gabriela Firea. Daca va fi nominalizarea PSD, are sanse sa duca
partidul in turul II. Spun asta pentru ca scorul acelui tandem Barna-Ciolos sau Ciolos-Barna, de
fapt Barna la prezidentiale si Ciolos ca premier este singura varianta veritabila, s-ar reduce
simtitor daca Laura Codruta Kovesi sau cineva de calibrul ei nu ar fi un actor activ. Atunci, acest
plan tesut in laboratoare, conform caruia Iohannis ar trebui sa intalneasca candidatul PSD in turul
2 si USR+PLUS sa vina doar pe 3 are sanse doar cu Gabriela Firea, iar acele laboratoare stiu
bine acest lucru, analizand datele preliminare ale sondajului. Poate fi o surpriza candidatul Pro
Romania -ALDE, care nu poate fi decat Tariceanu, dar nu intr-atat de mare incat sa conteze
pentru calificare in tur 2.
Aici intervine si conceptul transferabilitatea voturilor, pentru ca asta nu se face oricum. Nu se
lipesc voturile pe care le-ar lua Ponta cu voturile pe care le-ar lua Tariceanu, in niciun caz, nu e
cu adunare, dar trebuie sa existe anumite afinitati extrem de specioase, care pot sa functioneze
si care sa-l faca pe acel candidat sa poati sa-si ia voturile. De exemplu, sa ne uitam la Iohannis,
scorul lui Rares Bogdan de 33% nu este un scor care sa-i aduca electori in plus, cum e Ponta
pentru Tariceanu. Acei oameni sunt deja oameni care-l voteaza pe Klaus Iohannis si il
simpatizeaza pe Rares Bogdan, plus publicul Realitatea TV. Rares Bogdan, neavand, inca,
ispravi pozitive in viata politica, se invarte intre sustinatorii lui Iohannis si publicul Realitatea TV.
Deci Klaus Iohannis nu are un suport in spatele lui, situatie de care se loveste si Gabriela Firea,
care nu se poate baza nici pe voturile pentru Dancila si, cu atat mai putin, pe cele pentru Orlando

Teodorovici. Din nefericire, Teodorovici are aceasta alura de clov si nu-i poate aduce voturi
Gabrielei Firea", este de parere Gusa.
2. Un al doilea scenariu invocat de consultantul politic presupune trei prezidentiabili in turul 2.
"PSD, ALDE si Pro Romania vor avea candidat comun, ne place sau nu ne place, pe Gabriela
Firea, care ar beneficia si de o parte din voturile lui Ponta, care nu sunt comune cu cele ale
ALDE si PSD. dar si de o parte din voturile lui Tariceanu, care nu sunt comune cu ale PSD. in
acest scenariu de 3 putem sa avem o inversare de situatie in care acest candidat comun sa fie
propulsat pe acest candidat pe locul I in primul tur, asta neinsemnand ca poate sa si castige. in
aceasta situatie, un Klaus Iohannis care nu are o alta personalitate ce poate veni cu voturile
proprii, nu poate trefce peste scorul acestui candidat si atunci, din ceea ce s-ar crea si din emotia
generala, Iohannis ar intra la bataie pentru calificare in turul 2 cu candidatul USR+Plus, care intrun scenariu despre care tot vorbesc de peste un an, ar fi Laura Codruta Kovesi si atunci ar
intampina mari probleme pentru a se califica in turul 2. (...) De aici poate si aceasta tevatura la
nivel al europarlamentarilor de a-i da lui Kovesi sinecura de procuror sef european, pentru ca sa
nu deranjeze apele la prezidentialele din Romania.", a comentat Gusa.
"Logica tandemurilor este impusa de USR si Plus, dar si de Coldea, evident. Ei neavand oameni
carismatici, au inventat aceasta chestie de tandem presedinte plus premier, care nu are absolut
nicio relevanta pentru ca nu se schimba guvernarea dupa prezidentiale. E cea mai proasta
solutie pe care Coldea o putea sugera lui Barna si Ciolos si probabil lumea va rade. (...) Nu
merge de doua ori, in 7 luni, sa pacalesti romanii ca schimbi guvernul. Sigur ca tandemul este o
solutie pentru USR Plus, are mai multa forta in fata electoratului si PSD, daca nu va apela la
gabriela Firea, probabil ca va apela la o solutie similara, de genul Dancila-Teodorovici, dar asta
va fi de rasul curcilor si cel care va aparea drept cinstit in fata romanilor va fi Iohannis."
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