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PSD - Cio(la)cu' mic!
Viitoarea conducere a PSD va fi desemnata, teoretic, de un congres, asa cum
e si firesc. Dar sansele maxime la presedintie le are chiar interimarul Marcel
Ciolacu, pentru ca are profilul perfect din punctul de vedere al noilor stapini
ai scenei politice, tandemul PNL-Iohannis. si, pentru ca nu ar fi prima data
cind liderul PSD e doar un accesoriu al Cotrocenilor, vezi cazul Geoana,
putem spune de pe acum ca rebranduirea PSD, cea atit de clamata, chiar se va
face. Cu Ciolacu in frunte. si nu neaparat in beneficiul partidului.
Marcel Ciolacu, noua vedeta din Kiseleff, nu are obligatoriu un profil de lider charismatic,
in fapt, pare ca ii lipseste doar un acordeon de git si un microfon in fata pentru a racni
manele la nuntile interlopilor.
Dar, la urma-urmei, nu aspectul e cel care conteaza. Ci faptele, ele definesc omul.
Iar pe Ciolacu il definesc destule.
Liderul buzoian apropiat cindva de teroristul Hayssam e o iarba crescuta politic la umbra
marelui Liviu Dragnea, cel care il folosea, ne amintim, drept vislas la lectiile de pescuit
stiuci pe care i le preda lui Sorin Grindeanu.„in acest sfarsit de saptamana, l-am invatat pe
Sorin sa pescuiasca. Marea ruptura intre Parlament si Guvern a avut loc: eu am prins 17
stiuci si el 9. Eu cred ca e foarte bine pentru un incepator care nu pusese niciodata mana
pe o lanseta! La vasle, un ecologist: Marcel Ciolacu”
, scria Dragnea, pe Facebook, acum
doi ani.
Cind nu vislea pentru Dragnea, junele Ciolacu onora celebrele partide de vinat ale
acestuia, alaturi de bosii Tel Drum si de figuri grele politice si din servicii.
Ori plingea cu lacrimi de singe atunci cind mentorul sau era condamnat de justitia
nedreapta, ca un Mandela autohton ce era:„Astazi Liviu Dragnea a fost condamnat. Astazi a
fost condamnata singura constructie politica ce a luptat deschis cu fostul presedinte
Traian Basescu, respectiv USL. Daca privim la modul de a face campanie in democratiile
consacrate si la sentinta de astazi realizam o discrepanta uriasa si o mare nedreptate
facuta astazi”, declara Ciolacu dupa prima condamnare a lui Dragnea.
Fascinatia lui Dragnea asupra lui Ciolacu era, aparent, ciudata: primul juca rolul dusmanului
statului-paralel, al doilea era perceput in mai tot partidul, la pachet cu Tudose, drept omul devotat
respectivului mecanism.
Anul trecut, presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, o trintise de-a dreptul, in CExN al PSD, cind ii
acuzase pe Ciolacu si Tudose ca sunt oamenii sistemului.

Sigur, a venit si momentul cind apele aveau sa se desparta, iar Ciolacu sa se pozitioneze
oficial contra lui Dragnea, atunci cind liderul PSD se intrecuse prea mult cu gluma.
in septembrie anul trecut, buzoianul se afla in tabara celor care cereau demisia
presedintelui PSD:”Din pacate, Liviu Dragnea a ajuns un om orbit de putere, orgolii si
spaime imaginare”, scria el pe Facebook.
Marcel Ciolacu a avut, ce-i drept, mereu o relatie speciala cu sistemul, dovada ca s-a
numarat printre putinii pesedisti care au salutat calduros numirea guvernului Ciolos dupa
tragedia Colectiv, una orchestrata special pentru demiterea guvernului PSD, in opinia
multora.
”Romania are nevoie de stabilitate, fapt care ma determina sa sustin acest Guvern prin
votul dat saptamana viitoare in Parlament(…) Cred ca toate partidele trebuie sa treaca peste
egoismul politic sau peste orgoliile personale si sa sprijine un guvern tehnocrat,
considerat a fi o solutie potrivita pentru Romania la acest moment. PSD a inteles si este
pregatit sa il sustina, sub conditia mentinerii rezultatelor pozitive ale guvernarii noastre.
intre timp, vom continua procesul de reformare din interiorul partidului, dorit de noi toti si
asteptat de catre electoratul nostru, fata de care avem o mare responsabilitate, mai ales
din perspectiva castigarii alegerilor din 2016. Am convingerea ca putem avea o democratie
vie, prin care trebuie sa ne orientam catre viitor, pe termen mediu si lung”
, scria el pe
Facebook.
Ati inteles bine: guvernul Ciolos era sansa de reforma profunda a PSD.
Patru ani mai tirziu. PSD continua sa bijbiie dupa reforma.
Dincolo de asta, Ciolacu s-a dovedit un lider frecventabil de catre fosta opozitie. Ne
amintim cum il cainau in parlament Raluca Turcan ori Iulian Bulai dupa o celebra discutie
mai contondenta cu Liviu Dragnea, ori chefuri precum cele de la ziua directorului SIE,
alaturi de liberala Alina Gorghiu si de altii.
Poate cel mai important aspect, insa, Marcel Ciolacu e un mare sustinator al dotarii cu
rachete americane Patriot.
Exact acum doi ani, el atragea atentia, pe Facebook, ca„Romania trebuie sa-si onoreze
angajamentele pe care si le-a asumat fata de NATO si partenerul sau strategic, SUA.
Achizitia sistemului de rachete Patriot va intari securitatea tarii noastre si a flancului sudestic al NATO. Este important ca proiectul privind achizitia de rachete Patriot, adoptat de
Guvern in sedinta din 8 noiembrie, sa treaca in aceasta saptamana si de Parlament astfel
incat sa respectam calendarul negociat cu partenerii nostri”.
E vorba fix de acele rachete care produc acum vii discutii dupa ce banii pentru ele au fost
alocati din bugetul actual si nu din cel urmator, facind deficitul sa explodeze.
La urma-urmei, s-ar putea ca presedintele Iohannis sa nu fie singurul interesat de o sapca
de la Trump.
Cu Ciolacu si Tudose in noua schema de conducere, va obtine si PSD una similara, cit de
curind, indiferent de costuri.
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