Scris de srstanescu pe 03 septembrie 2021, 10:23

Motiunea, cel mai mic numitor comun
Din nou, scandal. Scandal nu numai in tabara PNL. Ci si in interiorul fiecarui
partid parlamentar in parte, minus UDMR. si scandal intre cei care doresc
inlaturarea lui Florin Citu de la Palatul Victoria. Scandal pe motiune. si stiti
de ce? Pentru ca partidele sunt incapabile sa identifice cel mai mic numitor
comun. O fac eu in locul lor.
PSD doreste, cum este si firesc, sa le aplice o lovitura in moalele capului liberalilor. Iar o motiune
de cenzura castigatoare e numai buna. Prin urmare, in principiu, Marcel Ciolacu si ai sai nu au
niciun motiv sa ezite. Sa semneze documentul si sa voteze in Parlament.
USR a decis prin vot in organismul sau de conducere ca nu mai ramane la guvernare in conditiile
in care Citu e premier si ca, intr-o asemenea eventualitate, elaboreaza si promoveaza o motiune
de cenzura.
si independent de conjunctura din ultimele zile, AUR a pregatit si el o motiune de cenzura.
Avem asadar trei motiuni de cenzura si trei partide care bajbaie si nu sunt decise, pentru moment
cel putin, sa mearga pe un document comun. in aceste conditii, pentru declansarea procedurii
parlamentare, singurul partid care ar putea strange suficient de multe semnaturi este PSD. Dar
pentru succesul motiunii niciun partid nu are garantii minime daca merge singur. De ce s-a creat
aceasta situatie?
Raspunsul la aceasta intrebare nu este deloc complicat. Exista diferente extrem de mari intre
obiectivele politice ale celor trei partide dincolo de eventualul succes al unei motiuni de cenzura.
PSD de pilda, avand la varf o conducere lasa care se fereste sa-si asume raspunderea, vrea sa
amane sine die momentul preluarii executivului. Asteapta sa treaca criza pandemica si criza
economica. Ca si cand cele doua crize ar trece de la sine sau ar putea fi contracarate eficient de
catre Guvernul aflat la Palatul Victoria si pe care acest partid, pe buna dreptate il socoteste a fi
nevolnic. Contraproductiv. PSD ar vrea cumva sa revina la putere pe cai mari, dar in niciun caz
acum. si atunci, din cutia cu jucarii de rezerva, a scos si ne agita pe la nas fantoma anticipatelor.
Anticipate parlamentare nu au mai avut loc in Romania. si, asa cum este organizata viata noastra
politica, e greu de presupus ca vor avea loc vreodata. Pentru ca niciun parlamentar nu vrea sa
renunte la mandatul sau. Pentru ca niciun parlamentar nu este sigur ca in urma dizolvarii
forumului legislativ va mai fi pus pe liste de catre partidul din care face parte. Cu atat mai mult cu
cat din ce in ce mai multi parlamentari sunt neafiliati. si, in fine, pentru ca niciun partid nu este
sigur ca pana la urma scorul il va favoriza intr-o conjunctura in care cetatenii au din ce in ce mai

putina incredere in clasa politica. Tema anticipatelor nu este decat un balon de sapun vanturat la
disperare de catre PSD. Un partid sovaielnic, care nu vrea sa ia taurul de coarne. Probabil ca
daca l-ar lua nici nu ar prea sti ce sa faca cu el. si din acest motiv danseaza lambada.
USR vrea sa il dea jos pe Florin Citu, dar in acelasi timp prima lui optiune e sa ramana la
guvernare. La fel cum pesedistilor nu le surade ideeea de a se alia cu neomarxistii, nici
neomarxistilor nu le surade ideea unei aliante la guvernare cu „ciuma rosie”. Din acest motiv, in
USR este prezenta o veritabila discordie. Unii trag intr-o directie, altii trag in alta directie. Pentru
ca, cinstit vorbind, sunt unii gata sa faca de dragul cascavalului orice fel de compromis. Daca va
exista cascaval ce conteaza cu cine va fi acesta impartit? Dar cei care doresc o alianta cu PSD
sunt relativ putini. Chiar daca se manifesta extrem de vocal.
La AUR lucrurile sunt mai clare. De la bun inceput AUR a afirmat, si pana in prezent s-a tinut de
cuvant, ca nu este dispus sa faca o alianta politica generala cu orice partid. Ci doar aliante
punctuale, pe proiect. Asa ca AUR are intentii declarate cat se poate de real. Vrea sa dea jos
acest guvern pentru ca a ajuns la concluzia ca este un guvern rau pentru tara. Dupa care,
conform lui George Simion, se va gasi o solutie. si, fireste, asa stau lucrurile.
Culmea este ca exista destul de multi liberali membri ai legislativului care si ei doresc ca
Guvernul Citu sa plece acasa. Sunt cei care fie il sustin pe Ludovic Orban, fie au ajuns la
concluzia la care au ajuns dealtfel si cei mai multi romani ca acest Guvern este rau si ca impinge
Romania intr-o prapastie.
Una peste alta sunt suficient de multe voturi pentru ca Guvernul Citu sa fie tras pe linie moarta. si
in acelasi timp nu sunt. Sunt, daca ii adunam pur si simplu pe cei care vor debarcarea lui Citu si
nu sunt, daca luam in calcul agenda poolitica diferita a partidelor.
in aceste conditii care este solutia? Solutia se impune de la sine. E atat de simpla incat sare in
ochi. Este cu totul si cu totul lipsit de relevanta in acest moment esafodajul politic concretizat prin
motivatia adusa uneia sau alteia dintre initiativele formulate in textele motiunii de cenzura. Primul
pas pentru normalizarea situatiei din Romania si in vederea curmarii crizei politice este ca
Guvernul Citu sa cada in urma unei motiuni de cenzura. Asta doreste populatie. Din aceasta
perspectiva, cele trei partide initiatoare nu au nimic de pierdut daca dau cu banul. in loc sa se
targuiasca asupra motivelor pe care urmeaza sa le invoce intr-un document sau altul al motiunii
de cenzura, partidele nu au nimic de facut decat sa voteze deindata unul dintre documente. Din
aceasta perspectiva, cel mai calificat este documentul PSD. Pentru ca PSD, fiind cel mai mare
partid, trebuie sa aiba initiativa. Altfel se cheama ca sta cu coada intre picioare. Daca insa o serie
de pasaje ale acestui document ii deranjeaza pe cei de la USR, aceste a pot fi pur si simplu
eliminate.
Guvernul poate sa cada in cateva zile dupa care partidele parlamentare vor negocia si vor gasi o
solutie pe care i-o vor pune sub nas presedintelui Klaus Iohannis. si orice formula va fi mai buna
decat cea care astazi s-a impotmolit. De aceea trebuie mers pe cel mai mic numitor comun.
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