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Ce se schimba dupa motiunea de cenzura?
Totul se schimba. In plan guvernamental. In ierarhia partidelor. In competitia
dintre fruntasii politici. si, fireste, in campania electorala prezidentiala. Dupa
ce echilibrul de forte a balansat periculos intr-o directie, apoi in alta directie,
PSD a fost infrant. Nu este doar o infrangere a doamnei Viorica Dancila. Iar
consecintele sunt grave. si urmeaza intr-o viteza halucinanta.
Daca ar fi cazut motiunea de cenzura, cea mai grea factura urma sa fie platita de Ludovic Orban
si implicit de PNL, dar si de Klaus Iohannis, pentru declaratiile sale imprudente. Dar ceea ce
spunea in analiza anterioara, spun si acum. Victoria motiunii de cenzura le aduce inevitabil
acestora o rasplata substantiala. Lui Ludovic Orban, certitudinea ca va ramane in continuare la
conducerea PNL si perspectiva de a deveni prim-ministru in viitorul guvern. Lui Klaus Iohannis,
certitudinea ca va castga alegerile detasat si ca va putea influenta parlamentarele, astfel incat in
final sa dispuna de guvernul pe care si l-a dorit. Doamna Dancila pierde mai devreme sau mai
tarziu atat guvernarea, cat si pozitia de presedinte al unui partid care a fost detronat de pe prima
pozitie. si, fireste, nu va mai avea nicio sansa de a castiga prezidentialele. Poate ca nu va trece
nici de primul tur.
Ce se intampla cu jucatorii de rang secund? Cei prinsi sau care-i fac loc, dupa caz, intre placile
tectonice ale PSD si PNL? Victor Ponta are numai de castigat. Devine si mai relevant ca jucator
politic. isi poate impinge candidatul prezidential, pe Mircea Diaconu, in turul doi. Va rupe halci din
PSD si se deschide perspectiva de a reveni intr-o forma sau alta la conducerea partidului. Dan
Barna nu primeste mai nimic din rasplata motiunii de cenzura, pentru ca, spre deosebire de
Klaus Iohannis si de Ludovic Orban, s-a aratat in mai multe randuri a fi sceptic. Probabil nu
primeste nici macar alegeri parlamentare inainte de termen. Ramane insa un posibil partener la
guvernare, in masura in care va sti sa joace baletul necesar la Cotroceni, in cursul consultarilor
cu presedintele Klaus Iohannis.
Cel mai spectaculos rezultat al victoriei opozitiei, al motiunii de cenzura castigatoare, este insa,
pe termen lung, ascensiunea PNL. Acest partid, pentru prima data in istoria de dupa 1989, ocupa
pozitia centrala in jocurile politice care se fac, iar dupa alegerile locale si parlamentare are sansa
de a deveni primul partid al tarii. Este sfarsitul suprematiei PSD, care a durat 30 de ani. in PSD
se declanseaza cu certitudine o noapte a cutitelor lungi. Pericol bine sesizat de Gabriela Firea,
care-si sfatuieste colegii sa fie realisti si sa incerce sa salveze ce mai poate fi salvat. Mai multe
echipe de conducere s-au coagulat in PSD cu repeziciune, dupa scoaterea din joc a lui Adrian
Nastase si apoi s-au prabusit cu aceeasi viteza. Aceasta miscare de tip brownian a lasat partidul

practic fara elite. Acum, din nou, o intreaga echipa de conducere va fi cu necesitate eliminata. Ce
alta echipa ii va lua locul? si cat de pregatita va fi sa faca fata pentru prima data unei competitii in
care PSD va pleca nu din prima pozitie, ci de pe locul doi, eventual locul trei? Este cred cea mai
interesanta provocare pe termen lung din tot ceea ce urmeaza.
in rest sunt si eu curios, ca si toti ceilalti analisti, sa vad cum in urma acestor cazne si a caznelor
care urmeaza, va fi conceput urmatorul Guvern. si cum anume va evolua. Pentru ca, in ciuda
optimismului afisat de noii invingatori si in ciuda modestiei prefacute a lui Ludovic Orban, situatia
va fi si mai grea decat in prezent. Circul abia incepe. Vom trai si vom vedea.
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