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Pariu pe capul lui Ludovic Orban
Este pur si simplu o sinucidere programata. Iar personajul principal este
Ludovic Orban. Care, in mod inevitabil, trage partidul dupa el. si se va
intampla pana la capat. Sau pana cand PNL il debarca. Batalia PNL pentru
Primaria Generala a Capitalei si pentru primariile de sector reprezinta o cauza
dinainte pierduta. O miscare de sacrificiu facuta de un jucator slab. La capatul
careia acesta nu primeste nimic. Cu exceptia unei infrangeri usturatoare. In
plus, pe un teren atat de minat, sunt instalate capcane dintre cele mai
periculoase. Ultimele, plantate chiar de experimentatul analist politic Cozmin
Gusa.
Cozmin Gusa, sesizand situatia extrem de precara a frontului anti-PSD din Bucuresti, a bagat in
mare viteza batul prin gard. Pornind de la faptul ca, pentru moment, Gabriela Firea nu are practic
niciun rival, el descrie proiectul unei resetari a competitiei electorale din Bucuresti. in sensul
intrarii in joc a doua piese politice grele, care ar putea schimba intreaga geometrie a alegerilor. in
opinia sa, este vorba de Rares Bogdan si de Victor Ponta. Sunt de fapt doua capcane plasate cu
abilitate de catre Cozmin Gusa.
Este adevarat ca Rares Bogdan este in acest moment cea mai grea piesa din arsenalul PNL. Nu
atat fiindca este prim-vicepresedinte al partidului si nici macar intrucat este indiscutabil un favorit
al presedintelui Klaus Iohannis. Rares Bogdan devine piesa cea mai grea, pentru ca se bucura
de o notorietate absoluta, de o imensa credibilitate si, mai ales, pentru ca, prin discursul sau,
acopera o plaja suficient de larga pentru a atrage la nevoie de partea sa intreg electoratul
frontului anti-PSD. intr-o masura infinit mai mare decat cea atribuita lui Nicusor Dan, pentru
moment candidatul din afara partidului sustinut de PNL. Rares Bogdan nu este nicidecum o voce
formala a opozitiei interne din PNL, in raport cu Ludovic Orban, asa cum afirma Lucian
Romascanu, o drona a dronei si purtator oficial de vorbe al lui Marcel Ciolacu. Numai ca vremea
lui Rares Bogdan de candidat favorit la pozitia de primar general al Capitalei a trecut de mult.
Tocmai de teama lui, tocmai din frica atavica de a nu-l vedea pe cai prea mari dupa o eventuala
victorie impotriva Gabrielei Firea, Ludovic Orban l-a indepartat cu brutalitate de butoanele
Organizatiei PNL Bucuresti. si a preferat sa instaleze acolo o marioneta. Pe Violeta Alexandru.
Fosta Bau. Ignorand si umilind astfel activul PNL din Bucuresti, care l-a dorit pe Rares Bogdan,
semnand in acest sens chiar si o scrisoare colectiva asumata de 500 de liberali. A fost momentul
de inflexiune. incepand de atunci, deci din toamna anului trecut, Rares Bogdan a fost impins in

afara jocului pe Bucuresti. El nu a putut restructura si moderniza, asa cum si-a propus,
organizatiile din Bucuresti si nu a mai avut posibilitatea de a se instala in fruntea celei mai
importante organizatii PNL din tara, pentru a o transforma intr-un motor electoral eficient, capabil
sa-i asigure o victorie in fata Gabrielei Firea. A urmat dezastrul. Nu pentru Rares Bogdan. Ci
pentru PNL Bucuresti. si pentru PNL in general. Un dezastru al carui punct final va fi marcat de
rezultatul alegerilor. Pana una alta, Violeta Alexandru, actionand la comanda lui Orban, a inceput
o actiune de vanatoare de vrajitoare impotriva unora dintre cei mai importanti semnatari ai
faimoasei scrisori de sustinere a lui Rares Bogdan. Au fost pierdute astfel piese extrem de
importante si de influente, cele mai relevante fiind Bogdan Jelea si Hazem Kansou. in final, s-a
ajuns din nou la cifra fatidica. Circa 500 de activisti de baza, dintre care multi lideri PNL din
Bucuresti au plecat de la putere in opozitie. si s-au inscris in PSD. Gabriela Firea, singurul
candidat care cu abilitate se fereste sa participe la disputele politice, dar, printr-o campanie
inteligenta de PR, isi promoveaza propriile realizari si proiecte, intra practic in campania pentru
Primaria Generala a Capitalei de una singura. Pentru ca in niciun caz Nicusor Dan nu poate
deveni un adversar cat de cat performant. Cozmin Gusa a sesizat acest vacuum din jurul
Gabrielei Firea si l-a introdus in ecuatie pe Rares Bogdan. Dar pentru Rares Bogdan acceptarea
unei asemenea candidaturi, chiar si in conditiile in care Ludovic Orban ar schimba brusc
macazul, reprezinta o capcana. intr-o batalie atat de apropiata cum este campania pe Bucuresti,
el nu ar mai avea nici cea mai mica posibilitate sa puna in miscare in favoarea sa masinaria
liberala. in plus, Ludovic Orban e atat de inspaimatat de un eventual succes obtinut la limita de
Rares Bogdan, incat nu-l va sustine niciodata. Prefera sa sacrifice PNL Bucuresti. Iar pentru a
atenua socul, a decis sa-l sustina pe pierzantul de serviciu Nicusor Dan. intr-o tentativa de a-l
transforma ulterior in paratrasnet.
A doua capcana plantata de Cozmin Gusa este Victor Ponta. Un alt lider tanar, dinamic,
experimentat, cu carisma, cu un bun discurs. si cu un partid in crestere, pe care l-a construit
aproape din nimic. Sigur ca, teoretic, jocul s-ar reseta, daca Victor Ponta ar intra in lupta. La fel
cum Rares Bogdan are capacitatea de a aduna cele mai multe voturi de pe intreaga plaja a
frontului anti-PSD, si Victor Ponta poate atrage voturi masive ale Stangii in detrimentul Gabrielei
Firea. Numai ca el este protagonistul esecului de la prezidentiale din 2014. si se pregateste
pentru prezidentialele din 2024. si-ar asuma un risc mult prea mare fragmentand voturile Stangii
si luptandu-se cu Gabriela Firea, care pare destul de bine infipta in Primaria Generala a
Capitalei. Un esec l-ar costa pe Ponta intreaga cariera politica. Prin urmare, este exclus ca Victor
Ponta sa muste momeala. La fel cum nici Rares Bogdan nu musca momeala.
in schimb, exista inca o bomba cu ceas, despre care Cozmin Gusa nu sufla o vorba. si care este
si mai interesant de relevat si de comentat. Traian Basescu si PMP. Asta da capcana! PNL si
USR-PLUS i-au intins experimentatului animal politic o capcana. I-au facut propunerea unei
aliante politice in vederea sustinerii lui Nicusor Dan in campania electorala. Deci i-au propus
practic scoaterea din joc a PMP. in acest moment, PMP are intre 5 si 7% in Capitala. La fel cum
Traian Basescu a stiut sa negocieze in mod stralucit sustinerea pe care o acorda in plan politic si
mai ales parlamentar Guvernului Orban, obtinand in schimb numeroase functii grase in ministere
si regii, la fel cum, sustinand majoritatea din Consiliul Municipal, primeste prin intermediul
consilierilor sai avantaje disproportionat de mari, Traian Basescu stie mai bine chiar decat stiu eu
ca, pentru a-si mentine acest confort si in viitor, singura solutie pentru PMP este sa participe
separat la alegeri, fara a se lega ombilical de PNL. Iar dupa alegeri Traian Basescu va face ceea
ce stie cel mai bine sa faca. Cu cativa consilieri in Primaria Generala, cu doi-trei in consilieri in

fiecare sector, va putea inclina balanta, la schimb cu avantaje mai mari decat relativul sacrificiu
politic pe care-l face. Poate ca Petrov ar putea sa cada in aceasta capcana. Dar in niciun caz
Traian Basescu.
intre timp, in paralel cu prabusirea PNL Bucuresti si cu vulnerabilizarea intregului partid, in
interiorul caruia opozitia organizata de Rares Bogdan incepe sa capete o cu totul alta consistenta
decat ce atacata drept artificiala de catre Lucian Romascanu, drona dronei, lui Ludovic Orban i
se apropie din doua directii streangul de gat. Una dintre directii este PSD, care, manevrat prin
Ciolacu de catre Klaus Iohannis, se pregateste pentru o motiune de cenzura castigatoare, care
va pune capat Guvernului Orban doi si jumatate. Din aceasta perspectiva, revenirea pe faimosul
„platou” al epidemiei de coronavirus va fi mana cereasca pentru PSD. Pentru ca Guvernul Orban,
legat de maini si de picioare, dupa ce a facut streaptease cu propria credibilitate, nu mai are nicio
posibilitate sa ia contramasuri, nici in raport cu populatia, nici in raport cu opozitia. Ma refer la
masuri de stopare a cresterii epidemiei. si, mai concret, voi utiliza o parabola lansata de Raed
Arafat. Cetatenii Romaniei se comporta in acest moment ca niste pasageri iresponsabili ai unui
avion. Refuza sa mai utilizeze centurile de siguranta, pun in discutie comenzile, vor sa supuna
unui referendum orice miscare a pilotului si sunt decisi chiar sa schimbe din temelii, in timpul unui
luping, planul de zbor. Arafat deplange aceasta situatie. Dar nu sufla niciun cuvant despre ceea
ce ar putea sa determine o populatie disciplinata si docila sa incalce regulile, sa nu se mai
supuna autoritatii. Arafat nu-si pune nicio secunda intrebarea daca nu care cumva pilotul este
beat crita, supune aeronava unor miscari aiuristice, pierde directia si, din acest motiv, pasagerii
nu mai au incredere. Poate ca domnul Arafat se gandeste, cum s-a gandit si PSD atunci cand a
fost instalat Guvernul Orban doi si jumatate, ca decat fara niciun pilot, este de preferat unul, fie el
si turmentat, pentru ca numai astfel exista o sansa minima, dar totusi o sansa de a readuce
cumva aeronava nevatamata la sol.
A doua lovitura pe care urmeaza sa o primeasca Ludovic Orban vine de la DNA. Este miscarea
de rezerva a lui Klaus Iohannis. Scandalul Unifarm, oribila frauda cu echipamente sanitare
cercetata de DNA, a aterizat fix in cabinetul premierului. in DNA s-a produs in mod deliberat o
defectiune. Ca din intamplare, in dosar s-au adunat probe care conduc spre Ludovic Orban. Iar
aceste probe pur si simplu nu mai pot fi eliminate.
Daca Cozmin Gusa, vorbind despre resetarea campaniei pe Bucuresti, ne-a propus un pariu, eu
ii propun in contrapartida un alt pariu. si anume ca, din toate motivele expuse mai sus, carora li
se pot adauga si multe altele, Ludovic Orban isi va pierde pozitia de prim-ministru cel mai tarziu
intre locale si parlamentare, iar, dupa parlamentare, si pozitia de presedinte PNL. Pe care si-o va
adjudeca probabil Rares Bogdan.
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