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Cine intra in turul 2, sa piarda in fata lui Iohannis
Dragnea e la puscarie, multinationalele n-au plecat, Isarescu este la BNR, iar
cursul este stabil, cardurile de credit functioneaza, inca nu-i nicio criza, la
Victoria’s Secret este coada, Bucurestiul mai are nevoie de un mall, iar Clujul
de un metrou: peste o saptamana sunt alegeri prezidentiale si intrebarea este
cine intra in turul 2, sa piarda in fata lui Iohannis.
Poate nu stiti, dar peste o saptamana, pe 10 noiembrie 2019, suntem chemati/invitati sa alegem
presedintele Romaniei pentru urmatorii 5 ani, in cea mai plictisitoare campanie electorala din
1990 incoace, anosta si fara niciun pic de tensiune.
Singura intrebare este cine intra in turul al doilea, sa fie batut de Klaus Iohannis.
in urma cu cinci ani, a avut loc una dintre cele mai tensionate campanii electorale, cu cel mai
surprinzator rezultat final, in care Victor Ponta, liderul PSD si dat castigator sigur al alegerilor
prezidentiale pana la ora 14 in turul doi, a pierdut in fata lui Klaus Iohannis cu 1 milion de voturi,
dupa ce a avut 1 milion de voturi in plus in primul tur.
Atunci si acum, Klaus Iohannis traieste din aura de neamt, un popor pe care romanii il respecta
cel mai mult.
Odata ce Liviu Dragnea, cel mai autocratic lider al PSD, a fost trimis la puscarie, viata politica nu
a mai are nicio tensiune.
Dan Barna, ajuns din dosarele cu fonduri europene lider al USR, s-a trezit castigator in alegerile
europarlamentare si contracandidat al lui Iohannis. A doua zi dupa ce Dragnea a fost trimis la
puscarie a inceput sa scada si el, si partidul pentru ca, de cand liderul PSD este tras de-o parte,
nici el si nici partidul nu mai stiu ce sa spuna si ce sa faca.
Chiar daca imaginile cu pisici atrag cel mai mult pe Facebook, asta nu inseamna ca si aduc multe
voturi.
Neavand un nou inamic, pentru ca nu poti sa treci asa de usor de la Dragnea la Iohannis, liderii
democrati si progresisti ai USR au inceput sa se manance intre ei. Si nici nu au ajuns la
guvernare.
Obiectivul Vioricai Dancila, ajuns sef al PSD pentru ca toti marii barbati ai partidului s-au dat la
fund, este de a ajunge in turul doi pentru a da oxigen PSD-ului, care isi linge ranile dupa

europarlamentare si motiunea de cenzura.
Daca Viorica Dancila intra in turul doi, PSD s-ar putea sa ceara din nou guvernarea daca PNL, cu
premierul desemnat Ludivoc Orban, nu reuseste sa obtina luni votul de investitura.
Deci pentru Viorica Dancila este vital sa intre in turul doi.
Iar daca prezenta la vot este sub 48%, acest lucru se va indeplini.
Iar daca in turul doi prezenta la vot se mentine la acelasi nivel, s-ar putea ca Iohannis sa inceapa
sa-si numere voturile, ca sa vada daca este castigator.
Klaus Iohannis, ajuns neasteptat presedinte in 2014, vrea o Romanie normala, educata, unde
institutiile statului sa lucreze pentru cetatean, dar nimeni nu stie ce inseamna acest lucru.
Actualul presedinte este prezent peste tot, ii vedem figura mai mult ca niciodata, dar nu spune
nimic, doar niste propozitii simple, banale, dupa care televiziunile si Facebook-ul nu au ce sa
comenteze. Si acesta este un mod de a face campanie electorala si de a cere votul romanilor.
Actorul Mircea Diaconu, candidatul PRO Romania, ar vrea sa spuna o poveste (cred ca va
amintiti de celebra fraza din Filantropica) dar este ecranat de Victor Ponta, liderul partidului, si cel
care l-a trimis sa se lupte cu Iohannis pentru a nu mai pierde el inca o data.
Nimeni nu stie ce vrea Mircea Diaconu, dar toata lumea comenteaza ce spune Ponta despre
votul privind investirea guvernului Orban: Au timp – PNL si Orban - pana luni la ora 14 sa-i
schimbe pe cei trei ministri care au primit vot negativ in comisii daca vor sa aiba cvorum si,
poate, sa primeasca voturi.
Viorel Catarama, un liberal pur-sange, dar care nu a avut noroc in politica romaneasca pentru ca
liberalii nostri au politici de stanga iar cei de la stanga au politici de dreapta, s-a facut remarcat in
ultimele zile de campanie electorala prezidentiala prin faptul ca a spus ca vrea sa cumpere clubul
de fotbal Dinamo, pe care Negoita vrea sa-l vanda cu 1 leu.
in rest, Catarama, de care parintii si bunicii isi amintesc de la caderea Fondului Mutual al
Oamenilor de Afaceri de acum 25 de ani, nu a reusit sa-si faca simtita prezenta, sa capete
tractiune in randul electoratului.
Restul candidatilor pentru Cotroceni nu conteaza decat prin faptul ca sunt pe buletinele de vot si
vor scrie o carte despre cum au candidat ei la presedintia Romaniei si cu ce situatii s-au intalnit.
Desi guvernul este responsabil de autostrazi, spitale, pensii si salarii, romanii se raporteaza in
continuare la presedintele Romaniei ca la omul care trebuie sa faca toate lucrurile si care este
responsabil de tot.
Dincolo de politica externa, politica militara si oficiile de reprezentare a Romaniei (cu totii l-am
vazut pe Iohannis in frac la investirea noului imparat al Japoniei), presedintele nu are prea multe
lucruri de facut, nu are bani pe mana, nu poate sa creasca pensiile sau salariile, nu da el cu
tarnacopul la autostrazi.
O data ce Dragnea a fost trimis la puscarie, iar PSD a pierdut alegerile europarlamentare si nu a
mai fost atat de puternic, campania prezidentiala din 2019 nu a mai avut obiect de discutie si de

disputa.
Cu exceptia bugetului, care poate fi redresat prin amanarea sau reesalonarea cresterilor de
pensii si salarii de la anul, numai sa fie guvern care sa le aprobe, situatia economica este destul
de buna, Isarescu are grija in continuare de stabilitatea cursului valutar leu/euro, dobanzile la lei
nu mai cresc, consumul isi continua cresterea, iar cardurile de credit functioneaza in continuare.
Comitetul de Macrostabilitate (condus de guvernatorul BNR Mugur Isarescu, care tocmai si-a
inceput un nou mandat de cinci ani la Banca Nationala), forul suprem care trebuie sa analizeze
situatia macroeconomica, nu a emis pana acum nicio avertizare semnificativa.
Daca iesiti la vot, Iohannis mai sta cinci ani la Cotroceni, daca nu iesiti, disputa din turul doi va fi
putin mai tensionata.
Jocurile incep sa se faca pentru alegerile din 2024, atunci cand Rares Bogdan si Nicolae Ciuca,
fostul sef de stat major al Armatei si pariul lui Iohannis pentru un viitor politic, isi vor disputa sefia
PNL, in timp ce, de partea cealalta, Victor Ponta, care spera sa adune PSD si PRO Romania sub
el, isi va incerca din nou sansele pentru Cotroceni.
USR si PLUS-ul lui Ciolos trebuie sa-si clarifice situatia dintre ei, pentru ca apoi sa ceara ceva de
la Romania.
Dar pana atunci sunteti cu totii invitati la vot, in primul tur, pe 10 noiembrie, pentru alegerea
noului presedinte al Romaniei.
Vremea va fi frumoasa, intre 8 si 19 grade, terasele si drumurile la munte vor fi pline, dar sa nu
uitati sa treceti pe la vot, ca sa nu aveti surprize.
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