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Cine si de ce rupe Vela
Marti, trei ceasuri rele, incepand de la orele 3 ale dupa-amiezii se dezbate in
Senat motiunea simpla de cenzura cu titlul „Democratia romaneasca in deriva
cu Vela rupta, in timp de pandemie”. Dupa cum reiese chiar din capul locului,
vizat este unul dintre cei mai importanti membri ai Cabinetului Orban.
Ministrul de Interne Marcel Vela. Textul motiunii e cunoscut. A fost facut
public. Mai putin este cunoscut scopul real al acestui demers politic initiat de
PSD. Prin depunerea si sustinerea acestei motiuni simple de cenzura,
conducerea PSD intentioneaza in mod explicit sa-i dea o mana de sprijin lui
Ludovic Orban. Care este primul care incearca sa se lepede de Marcel Vela.
Era din capul locului extrem de limpede pentru toti analistii fenomenului politic din Romania ca,
indiferent in ce conditii ar fi fost administrat statul intr-o perioada grea cum este cea a pandemiei,
agravata de criza economica, puterea, indiferent care ar fi fost ea, urma sa plateasca o factura
grea. S-ar fi intamplat chiar si in conditiile ideale, in care Executivul nu ar fi facut niciun fel de
greseala sau nu ar fi savarsit greseli grave. Numai ca lucrurile nu s-au desfasurat asa. Cele doua
mari centre de putere, care au directionat masurile deseori contradictoriu, au gresit de atat de
multe ori, incat au generat o stare de-a dreptul periculoasa de neincredere in randul populatiei.
Un centru de putere in mod real, dar si in mod constitutional a functionat si functioneaza la
Palatul Victoria. in epicentrul sau se afla, cum este si firesc, primul-ministru. Care se intampa sa
fie Ludovic Orban. Un al doilea centru de putere cat se poate de real, dar mai putin constitutional,
pentru ca presedintele are atributii executive limitate si, dupa cei mai calificati specialisti, nu are
atributii deloc in acest domeniu, a fost la Cotroceni. Cele mai multe si mai grave decizii si mesaje
contradictorii au venit constant din aceste doua directii, sapand pana la temelie credibilitatea
Executivului. Iar pentru ca situatia sa se complice si mai mult, si in interiorul PNL, partidul care cu
numai 20% dintre senatori si deputati sustine Guvernul, s-au format de asemenea doua scoli de
gandire diferite, care si-au exercitat si ele, batandu-se cap in cap, influenta asupra fenomenului
pe care l-am descris mai sus.
Dar a sosit momentul unui prim decont pe campul de lupta al bataliei, care se anunta cu final
dramatic, impotriva pandemiei si crizei economice. Este un decont de etapa. Politic. Pe care
Ludovic Orban in mod necesar trebuie sa-l plateasca. si asta in conditiile in care el a mai fost
maturat de la putere practic de trei ori, o data de catre PSD, a doua oara de catre Curtea
Constitutionala si a treia oara de catre insusi presedintele Klaus Iohannis, care l-a numit candidat

de premier pe Florin Citu. Pana cand si acesta, luat de viitura, a demisionat. in concluzie, Ludovic
Orban este extrem de vulnerabilizat si vulnerabilizeaza si mai mult un partid care, cum aratam,
este rupt in doua. Iar Orban este departe de a fi un arbitru intre cele doua factiuni PNL.
Dimpotriva. El se plaseaza ferm si chiar cu cerbicie intr-una dintre tabere. intrucat decontul pe
care-l va plati si Klaus Iohannis se va plasa ceva mai departe, in prim plan trebuie analizat ce se
intampla in interiorul PNL. si aici avem de-a face cu doua procese.
in primul rand, Ludovic Orban trebuia sa gaseasca unul sau mai multi tapi ispasitori, pentru a
incerca sa mute in alta directie atat nemultumirea publica din ce in ce mai accentuata, cat si
salvele de artilerie ale opozitiei. Printre acesti tapi ispasitori sau acari Pauni, mai pe romaneste,
cel mai la indemana pentru Ludovic Orban este Marcel Vela. Ceilalti, constituind tinte mai putin
importante, dar totusi posibile paratrasnete, sunt unii dintre ministrii despre care se vorbeste in
legatura cu remanierea. Chiar daca remanierea ar fi o simpla fumigena politica, asa cum mi s-a
sugerat din cercuri destul de bine informate.
De ce Marcel Vela? Marcel Vela, fiindca inevitabil, prin regimul celor doua stari de urgenta, s-a
aflat in epicentrul masurilor care au fost adoptate, dintre care multe s-au dovedit impopulare sau
de-a dreptul gresite, iar altele neconstitutionale, incat au restrans in mod dramatic si inutil drepturi
si libertati fundamnetale. Marcel Vela, in calitate de ministru de Interne, le-a dus pe toate in
spate. Chiar daca, asa cum s-a putut observa din unele interventii publice ale domniei sale, cea
mai mare parte a erorilor i-au fost impuse. Vezi de pilda pozitia total diferita a lui Marcel Vela pe
de-o parte si a lui Ludovic Orban pe de alta parte in raport cu unele restrictii si ele
neconstitutionale, impuse de Guvern Bisericii Ortodoxe Romane, care reprezinta, atentie, o
autoritate autonoma. Nesupusa autoritatilor statului. Se poate usor observa, analizand ezitarile,
balbaielile, contrazicerile si conflictele de la nivelul Executivului, ca si acolo au existat, ca si in
PNL, doua curente de opinie. Marcel Vela devenind sau fiind din capul locului liderul unuia dintre
cele doua curente, in timp ce Ludovic Orban, desi capitan al intregii echipe, s-a transformat in
liderul a jumatate din echipa guvernamentala. impotriva lui Marcel Vela, Ludovic Orban are un cui
mai vechi. Iar cuiul este concretizat de faptul ca acesta a fost impus in echipa Executivului de
catre Klaus Iohannis, care si-a rezervat din capul locului, intr-o proportie de 100%, numirile la
conducerea tuturor institutiilor de forta. in interiorul partidului, in care de asemenea tensiunile
politice au dat in fierbere, exista un curent politic din ce in ce mai ferm care, sesizand pericolul
unor pierderi uriase in plan electoral, contesta din ce in ce mai hotarat decizii eronate atribuite
premierului Ludovic Orban. Acolo, in partid, cel care da cel mai adesea expresie acestui curent
de opinie este prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan. Este momentul ca, intr-o scurta
paranteza, sa explicam de ce se intampla acest lucru. De ce tocmai Rares Bogdan a devenit
liderul opozitiei din interior. Motivele sunt multiple. Rares Bogdan provine din lumea presei, chiar
de la varful presei, si are o mare experienta in a-si exercita libertatea opiniilor. Acest reflex de a
se exprima liber si cu mult curaj nu poate fi ingradit, asa cum s-a observat si in cazul altor
politicieni proveniti din presa, de rigorile inregimentarii intr-un partid. in al doilea rand, are cea mai
importanta pozitie in partid, dupa Ludovic Orban. Prin urmare, are suficienta vizibilitate si
credibilitate pentru a se exprima. in al treila rand, fiind parlamentar european, este plasat
suficient de departe de grupurile de interese legitime, dar mai ales de grupurile de interese
ilegitime din interiorul PNL. Asa cum a afirmat, daca nu ma insel, chiar luni, intr-o explozie de
revolta impotriva greselilor Executivului, el este dezlegat si la maini si la picioare, pentru ca nu
are de promovat si nu promoveaza oameni in administratia publica, in consilii de administratie, in
alte pozitii banoase sau in sinecuri, si, ca atare, nu este vulnerabil. si, nu in ultimul rand, el nu se

exprima doar pe el insusi, ci exprima un intreg curent de opinie al unor lideri puternici din PNL.
intamplator sau nu, cei mai multi dintre acestia, cu Rares Bogdan in frunte, il sustin pe Klaus
Iohannis si, la randul lor, sunt sustinuti de presedinte. Asa ca lupta este extrem de echilibrata. si
cu atat mai mult acerba in interiorul PNL.
in acest context, Ludovic Orban se pregateste sa-i aplice o lovitura mortala lui Marcel Vela,
transformandu-l in paratrasnetul nemultumirii publice, eliminandu-l din echipa Executivului si, in
acelasi timp, lipsind cealalta tabara din PNL de una dintre piesele politice de baza. si iata ca, in
acest context, Marcel Ciolacu ii arunca lui Ludovic Orban un colac de salvare, care poate fi
transformat si in esafodul pe care Marcel Vela va fi executat public. Aceasta motiune simpla de
cenzura. Chiar admitand prin absurd ca ea este initiata fara vreo intentie ascunsa, pur si simplu
in scopul de a penaliza politic greseli ale Executiului trecute in contul lui Marcel Vela, chiar
presupunand mai mult, ca PSD trage rand pe rand cu gloante oarbe in cei mai multi ministri
pentru ca, in final sa, depuna o motiune de cenzura impotriva Guvernului insusi, operatia care se
desfasoara azi trebuie interpretata, daca avem capul pe umeri, si ca o mana de ajutor intinsa
gruparii Orban din PNL. Daca nu l-as suspecta, avand la baza multe motive, pe Marcel Ciolacu
ca functioneaza ca o drona impinsa la conducerea PSD si intoarsa cu cheia, atunci mi-as putea
imagina un joc politic sofisticat. Prin care PSD, macinand partidul politic rival, incearca astfel sa-i
dea vant in pupa unei aripi mai vulnerabile, pentru ca este mai expusa, reprezentata de Ludovic
Orban. Astfel incat in final macelul sa fie mai mare. si sa existe mai mult sange pe pereti. Dar, fiemi iertat, in acest moment cel putin nu pot suspecta conducerea PSD de un asemenea grad de
sofisticare. Ci mai degraba il suspectez pe Marcel Ciolacu de colaborationism.
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