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Criza guvernamentala in loc de campanie
prezidentiala
Pe cine nu lasi sa moara nu te lasa sa traiesti. Desi PSD l-ar fi putut demite pe
Klaus Iohannis de mai multe ori pentru incalcarea grosolana a Constitutiei
Romaniei si pentru alte destule nefacute, pana la urma, Klaus Iohannis,
impreuna cu partidul si orbanul sau, e cel care a demis prin motiune de
cenzura guvernul PSD Viorica Dancila chiar in buza campaniei electorale, cu
doar o luna inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale. Klaus Iohannis a
manevrat pentru demiterea principalului sau contracandidat, Viorica Dancila,
candidata PSD.
Klaus Iohannis candideaza voios si mandru, fara guvern legitim (pe care l-a facut praf el insusi
„pas cu pas”), cu toate resursele statului paralel la indemana, cu SRI, cu SPP si, mai ales, cu STS
(cu softul sau imbatabil – vezi rezultatele la europarlamentare !). Cat de brav e presedintele nostru
ultraminoritar ! La fel de minoritar e si PNL, cu ai sai doar 95 de parlamentari (din 465). Adica mai
putin de un sfert din totalul parlamentarilor cu care vrea sa incropeasca un guvern minoritar, cu
sustinerea a nu mai putin de cinci partide, plus independenti si minoritari.
De ce a incredintat Klaus Iohannis formarea unui nou guvern unui liberal de-al sau fara sa se
asigure ca acesta ar putea reuni o majoritate in Parlament ? Pentru ca il doare in cot de
Parlament, la fel cum l-a durut in cot de-a lungul timpului de Constitutie si de Curtea
Constitutionala. Totusi, pana la urma, acest presedinte terminal sau viitorul presedinte ales in
noiembrie, care se poate chema si Mircea Diaconu sau Dan Barna, va fi obligat sa se supuna
realitatii si sa incredinteze PSD formarea unui nou guvern. Doar PSD – altcineva decat Viorica
Dancila, se intelege – poate reusi sa stranga o majoritate. Cu oricare dintre partidele mici, cu
UDMR, cu Pro Romania, cu ALDE sau chiar cu PMP. Cu unul singur dintre aceste partide, PSD
poate strange 233 de voturi. Iar daca se forteaza anticipatele in ultimul an al unui mandat
parlamentar, nu e deloc exclus ca PSD sa castige din nou si USR sa trebuiasca sa mai „reziste”
(#rezist + Mihai Sora) inca patru ani.
Daca PSD va vota un guvern liberal, Ludovic Orban sau altul, candidata sa la prezidentiale si
intreg partidul se sinucid politic. Lucrul e valabil si pentru Victor Ponta, si pentru al sau, tot
socialist, partid Pro Romania. De altfel, PSD, impreuna cu Pro Romania si, eventual, cu ALDE,
fara Viorica Dancila, fara Victor Ponta si fara Calin Popescu Tariceanu si sustinatorii lor cunoscuti
si apropiati, poate face o majoritate confortabila pana in decembrie 2020.

in mai putin de 10 zile, guvernul Ludovic Orban va fi trantit, foarte probabil, in Parlament. Sau,
mai rau, liberalii nu vor reusi nici macar sa intruneasca un cvorum. Pentru ca, daca se tin de
cuvant, cei peste 200 de parlamentari PSD vor fi absenti. Si starea de spirit a alegatorilor la
prezidentiale se poate schimba brutal in defavoarea deja fostului presedinte Klaus Iohannis. Si
daca Klaus Iohannis nu mai intra in turul doi ? Daca vom avea un tur doi Mircea Diaconu-Dan
Barna ? Sau, si mai tare, Mircea Diaconu-Viorica Dancila ?
De mai bine de 100 de ani, in democratiile europene sau nord-americane castiga prezidentialele
candidatii majoritari, care si reprezinta, de regula, religia cea mai raspandita, care au o familie
frumoasa, cu copii, si ai caror parinti locuiesc, bineinteles, in tara candidatului. Dar Romania e
speciala (sau colonie ?). Parintii lui Klaus Iohannis locuiesc, se pare, de multa vreme in
Germania, familia Iohannis a preferat sa investeasca in case („Noi nu avem copii, deci altii au
investit in copii, in educatia copiilor, noi am investit in imobile”) dar a negociat sau a ajutat la
negocieri in adoptii. in plus, Iohannis e sas (o minoritate foarte imputinata in Romania) si luteran
intr-o tara ultramajoritar ortodoxa (81 % in 2011). Dar asemenea „chestiuni”, care sunt discutate de
toata populatia, nici nu trebuiesc amintite – incorectitudine politica !
Nimeni nu stie cum se va iesi din criza guvernamentala in care ne-au bagat Klaus Iohannis si
PNL. in orice caz, nimeni nu a inteles ce drac sau ce draci l-au impins pe Klaus Iohannis sa mai
faca o nefacuta si sa darame guvernul Viorica Dancila cu doar o luna inaintea primului tur al
alegerilor prezidentiale. Nu e exclusa ipoteza ca a vrut si el guvernul sau liberal pentru o luna sau
macar o saptamana, dupa cinci ani de frustrari pesediste sau tehnocrate (un an de Dacian Ciolos
!). Avea si el nevoie sa le probeze liberalilor sai din teritoriu ca merita sa-l mai sustina pentru un
al doilea mandat. Iar patronii sai din umbra si consilierii proptiti in jurul sau l-au scapat, probabil,
din mana.
De-acum, orice varianta este posibila. Mai putin cea cu alegeri anticipate sau inainte de termen.
Poate un guvern de mare coalitie, pe modelul german, liberali-pesedisti, ar fi cel mai usor de
realizat. Un nou USL, cu alte cuvinte. Pentru ca, in orice caz, partidele mici (USR, UDMR, Pro
Romania, ALDE, PMP, plus independenti si alte minoritati decat UDMR) nu vor reusi sa se
inteleaga ca sa-l voteze toate pe Ludovic Orban si PNL-ul presedintelui Iohannis. Si totusi, un
guvern stabil va trebui sa organizeze alegerile locale din iunie si alegerile parlamentare din
noiembrie-decembrie 2020. Cele prezidentiale din 2019 vor fi, probabil, organizate doar de
servicii, mai ales de STS. Si se mai anunta si o mare criza economica.
De cateva luni, toata media se ocupa de afacerea Caracal si de Gheorghe Dinca, un candidat
neobisnuit la prezidentiale. A fost cea mai buna metoda pentru a impiedica dezbaterea pe tema
obligatorie a „realizarilor” din ultimul mandat prezidential de cinci ani, mandat complet ratat. in
ultima luna de campanie electorala nu se va discuta decat despre cum nu se poate incropi un
guvern liberal minoritar – alt ecran negru. Despre viitor, despre angajamente ale candidatilor,
programe, promisiuni nici nu mai poate fi vorba. Este singurul mod in care Klaus Iohannis poate fi
„ales” cu 80 %, la fel ca pe vremea lui Ceausescu. Si totusi, ce-ar fi sa asistam la o spectaculoasa
rasturnare de situatie si Klaus Iohannis nici macar sa nu intre in turul doi ? La o judecata sumara,
mandatul sau poate fi considerat cel mai slab din ultimii 30 de ani, binisor in urma mandatului lui
Emil Constantinescu.
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