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Pretul tradarii la ALDE si Pro Romania
Putem face un bilant. Putem trage linie si observa cu ce s-a ales ALDE in
urma miscarilor politice surpriza de anul trecut. si a dramaticei traversari din
tabara PSD in tabara PNL. si, pe de alta parte, am putea masura castigul unui
alt partid, Pro Romania, cu care ALDE o vreme s-a aliat. Ce a avut Ponta de
castigat? Cum arata partidul lui Ponta dupa o succesiune de smecherii si de
oscilatii cu efecte asupra scenei politice?
Calin Popescu Tariceanu a decis intr-o buna zi, surprinzandu-si intreg partidul, ca nu este bine sa
mai candideze pentru functia prezidentiala. Suparat ca aliatul sau, PSD a decis sa aiba un
candidat propriu si nepotrivit. in persoana doamnei Vorica Dancila. Simultan, a anuntat ca
paraseste alianta cu PSD si ca a intrat intr-o combinatie politica ALDE-Pro Romania. Prin care
cele doua partide urmau sa sustina un candidat unic la alegerile prezidentiale, in persoana lui
Mircea Diaconu. A fost ca un trasnet peste capul membrilor acestui partid. Iar trasnetul s-a
transformat in cutremur. ALDE s-a rupt. Unii au parasit partidul, pentru ca au fost dezamagiti de
decizia lui Tariceanu de a nu mai candida. Altii, ca li se parea o formula buna sa mearga mai
departe in parteneriat cu PSD. si au fost si destul de multi care au refuzat sa inteleaga
combinatia cu Pro Romania. Cu atat mai mult cu cat, in fiecare zi, Victor Ponta a turnat gaz pe
foc. Sustinand sus si tare ca el este autorul intregii operatiuni, inclusiv a desemnarii lui Diaconu
drept candidat. Ponta se instalase pur si simplu la volanul noii aliante.
Din aceasta pozitie, pe care singur si-a ales-o, Victor Ponta a imprimat Pro Romaniei o miscare
periculoasa de balans. Lasand sa se inteleaga in numele noii aliante – si nefiind contrazis de
Tariceanu – ca poate sa opteze pe parcurs pentru oricare dintre cele doua mari tabere politice.
Alianta cu Ponta avea un pret. Atat pentru PSD, cat si pentru PNL. PSD ar fi urmat sa uite pur si
simplu ca este cel mai mare partid din Romania si sa cedeze in fata noii aliante, renuntand peste
noapte la intreaga sa structura de conducere, instalandu-i la butoane pe oamenii lui Ponta si
eventual si pe cei ai lui Tariceanu, dupa care urma o schimbare spectaculoasa si dramatica a
liniei si directiei politice. Practic, un mare partid devenea prizonierul unei aliante dintre doua
partide mici, iar respectiva alianta, la randul ei, urma sa fie luata ostateca de care versatilul Victor
Ponta.
La randul sau, Calin Popescu Tariceanu a mizat pe faptul ca, lasand PSD descoperit, fara
suficiente voturi pentru a se mentine la guvernare, ii forteaza mana sa renunte pe ultima suta de
metri la propriul candidat prezidential, urmand sa-l desemneze si sa-l sustina pe el in aceasta
pozite. in caz contrar, ameninta cu o sustinere a PNL, pentru moment doar in sensul daramarii

Guvernului Dancila.
Interesant ca ambele partide, ALDE si Pro Romania, desi aflate intr-o alianta, si-au intins
antenele separat catre liberali, tatonand terenul pentru a face pasul urmator si a intra intr-o
ipotetica alianta de guvernare, daca si cand PSD va fi doborat de la putere. Desi Victor Ponta a
fost mai rapid si mai vadit duplicitar, cel care a reusit in acest demers a fost Calin Popescu
Tariceanu. Acesta si-a lasat pur si simplu balta partenerul la mijlocul drumului si, dupa
daramarea Guvernului Dancila, cu sprijinul ambelor partide, a reusit sa devina partener in noua
guvernare PNL.
ALDE a sarit dintr-o barca in alta, dar a mai reusit sa piarda pe drum cateva piese importante din
partid. Astazi se afla la guvernare. si sustine un Executiv, care amana sine die marirea alocatiilor
pentru copii, cresterea cu 40% a punctului de pensie, sporirea pensiei minime, care demonteaza
piesa cu piesa Sectia speciala pentru investigarea infractiunilor din magistratura, care
reorienteaza brutal economia in favoarea multinationalelor si a institutiilor bancare si in
defavoarea capitalului national, care executa toate comenzile externe via Bruxelles, sacrificand
interesul national. Un Guvern care, pe zi ce trece, devine mai impopular si care tocmai din acest
motiv face presuni pentru a declansa alegeri anticipate, cat inca mai cred liberalii ca sunt pe val.
si, desi la putere fiind si desi are acces la numeroase functii guvernamentale, unde-si poate plasa
oamenii, ce sa vezi, ALDE este in pragul disolutiei totale. in prezent, nu mai are grup
parlamentar. Nemaiavand grup parlamentar, nu-si mai poate plasa membrii in sectile de votare.
Nemaiavand posiblitatea de a supraveghea procedurile, nu-si va mai putea securiza voturile. si
urmeaza sa dispara ca partid dupa alegerile anticipate sau dupa alegerile la termen. Nu-l mai
poate salva deca o fuziune prin absorbtie cu PNL. Dar o fuziune prin absorbtie cu PNL se loveste
de cerbicia lui number one. Care este prim-vicepresedinte al partidului si, mai mult decat atat,
omul de incredere al lui Klaus Iohannis. Iar Rares Bogdan a spus clar. Daca Tariceanu intra pe o
usa in PNL, el iese pe cealalta usa. Pentru ALDE, jocul se ca inchide aici.
Pro Romania, care incercase un joc extrem de sofisticat, dar in acelasi timp pervers, a pendulat
intre cele doua blocuri politice, incercand prin negocieri sa obtina un castig cat mai mare. Dar
Victor Ponta a fost mult prea vresatil. Atat de versatil, incat nimeni nu a mai avut incredere in el.
si astfel jocul lui s-a inchis. Pur si simplu a ramas pe dinafara. Nici in caruta, nici in teleguta. Iar
epilogul este acelasi ca si in cazul ALDE. O hemoragie de membri, fenomen care, in cele din
urma, va deconecta partidul de virtualul sau electorat. Nici Pro Romania nu mai are viata lunga.
Iar Victor Ponta, in mod paradoxal, desi fiind un politician tanar, cu o serie intreaga de calitati
certe si care ar putea teoretic sa aiba un viitor, a ajuns in situatia lui Traian Basescu,
consumandu-si energiile in talk-show-uri aparent spectaculoase, in declaratii aparent spumoase,
dar care nu aduc nici cel mai mic castig partidului pe care-l reprezinta. in acest sens, este de
remarcat ca a aparut in spatiul mediatic un ciudat tandem al comicilor politici.
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