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Discurs bizar al lui Iohannis: a facut pulbere
partidul, guvernarea si coalitia
Discursul rostit sambata de presedintele Klaus Iohannis la primul congres al
PNL la care participa ca invitat este, probabil, fara precedent in perioada postdecembrista. De la un politician sigur pe victoria protejatului sau ar fi fost de
asteptat un discurs pacifist-optimist, fie si de fatada, laudarea guvernarii pe
care o vrea categoric neschimbata si, foarte important, sustinerea respectivei
aprecieri cu macar 2-3 exemple concrete de realizari. si ne-am mai fi asteptat
la o mina intinsa fostilor/viitorilor aliati USRPLUS, ca sa nu mai vorbim
despre noi atacuri la pee-see-dee. Nimic din toate astea nu s-a regasit, ba
chiar a fost pe dos. Daca si-a propus ca macar o data sa surprinda, Iohannis a
reusit cu brio.
Practic, in discursulde sambata, Iohannis a scos la lumina tot ce a fost mai murdar si mai
rau in PNL, punctind atent toate scandalurile din ultimele luni. si infierindu-le taios.
”Trebuie sa recunoastem ca nu a fost o campanie interna asa cum multi ne-am fi
dorit(…)Mi-ar fi placut sa vad mai multe dezbateri de idei, mai multe discutii
aplicate, pe motiuni si pe proiecte. Sa nu ne amagim, sub scuza confruntarii
democratice firesti nu se pot ascunde anumite derapaje si atacuri la persoana,
ca cele la care am asistat in ultimele luni. Astfel de atitudini nu trebuie sa mai
vedem niciodata nu doar in interiorul PNL, ci la niciun partid din Romania. Din
pacate, s-au spus lucruri grave, s-au folosit cuvinte dure, care sapa
credibilitatea unui partid puternic incercat. Un partid care a avut curajul sa-si
asume responsabilitatea guvernarii intr-o perioada extrem de dificila, fiind astfel
oricum expus criticii. Este pacat ca acest curaj sa fie pus in umbra de atacuri
din interior! Cu atat mai mult, cand prim-ministrul si ministrii liberali sunt
atacati din toate partile, intregul PNL ar trebui sa dea dovada de solidaritate si
sa ii sustina cu toate fortele. Sunt de neinteles sabotajele venite din propriul
partid, chiar daca pana la un punct ele ar putea fi explicabile prin prisma luptei
electorale interne.”a spus presedintele.

”Este nevoie de un guvern eficient”. Deci nu-l
avem, deocamdata…
A scos, in egala masura, la iveala neajunsurile guvernarii din ultimul an, vorbind despre
nevoia unor insusiri de baza pentru o cirmuire eficienta a tarii; ori daca invoci nevoia,
inseamna ca pina acum nu a existat ceea ce trebuia sa existe.
”Nu numai ca PNL trebuie sa ramana in continuare la guvernare, dar eu cred ca
Romania poate avea un deceniu de guvernare de dreapta. Ca acest lucru sa fie
posibil, este insa nevoie de fapte, de actiuni concrete care produc beneficii
palpabile pentru cetateni, nu doar de discursuri si promisiuni. Avem
instrumentele necesare, avem planurile adecvate, avem fondurile care sa ne
permita sa le punem in aplicare. Sa avem si intelepciunea, si maturitatea de a ne
reaseza cu totii la aceeasi masa, masa discutiilor despre solutii pentru
Romania! Este nevoie ca guvernul sa isi asume principii ferme si sa le redea
speranta oamenilor ca pot avea un trai bun, un trai prosper aici, in tara noastra(…)
Romania, ca si multe alte state europene, se confrunta in prezent cu provocari
acute, cu multiple crize care se suprapun. Pentru a le gestiona cat mai bine,
este nevoie un guvern eficient(…) Guvernarea inseamna responsabilitate,
perseverenta, tenacitate, dialog real cu cetatenii. Cine nu este pregatit pentru
asa ceva nu poate guverna Romania”.

”Guvernarea nu este un loc al ironiilor si al
galcevii nesfarsite”
A martelat si coalitia de la putere, vorbind de abandonarea guvernariis
”Recent, faceam un apel la responsabilitate si maturitate catre partidele din arcul
guvernamental. Este un apel pe care il reiterez, pentru ca nu toti cei carora le
era adresat au manifestat aceeasi responsabilitate si maturitate. Atrag din nou
atentia tuturor partidelor parlamentare ca, daca vom continua asa, riscam sa
pierdem definitiv increderea electoratului in mediul politic. Ar fi extrem de grav,
pentru ca, atunci cand oamenii sunt dezamagiti de cei care ii reprezinta, se
creeaza un vid intre ales si alegator, imposibil de umplut(…)Guvernarea nu este
un loc al ironiilor si al galcevii nesfarsite, in care unii parteneri se comporta ca
si cum ar fi intr-o dezbatere pe retelele sociale, iar cand apare primul impas isi
iau lucrurile si pleaca”.
si a mai vorbit despre nevoia punerii in aplicare a unui”program care are in primplan o Romanie normala, mai putin afectata de scandaluri si dispute sterile si
mult mai mult orientata spre crestere organica, spre bunastare, spre sanse
egale pentru toti, spre servicii publice moderne”.
si niciun cuvint despre marele dusman PSD, altadata nelipsit din orice discurs politic al

presedintelui.
De fapt, cel mai folosit cuvint – 6-7 ori – in discursul de azi a fost
responsabil/responsabilitate. Ceea ce spune multe.
Cum spuneam, nu doar ca Iohannis nu a pomenit concret macar un lucru bun facut de
guvernarea ultimului an, ci, dimpotriva, a lasat impresia ca infiereaza PNL si guvernul
pentru ca nu au livrat pina acum ce au promis si musai sa se livreze de aici inainte. Cind
invoci des nevoia de responsabilitate se deduce logic lipsa ei pina acum.
Sa facem si o observatie de final usor malitioasa: la ultimul congres al PNL la care a fost
prezent, cel din iunie 2014, Iohannis flutura delegatilor perspectiva unei guvernari liberale
timp de 10 ani, in parteneriat cu el, ca presedinte de tara:
„O viziune pe zece ani trebuie sa defineasca cel putin trei lucruri pentru a se transforma
intr-un proiect politic viabil: trebuie sa spunem ce fel de presedinte al Romaniei ne dorim,
trebuie sa spunem ce guvernare pentru Romania dorim, trebuie sa explicam care trebuie
sa fie relatia constitutionala corecta intre presedinte si Guvern pentru a obtine un efect de
sinergie pentru a putea impreuna sa lucreze pentru Romania”spunea el.
si mai vorbea despre „sansa istorica”
,„oportunitate istorica”,
„cresteri spectaculoase”, „realizari
marete”.
sapte ani si mai bine mai tirziu, Iohannis vorbeste tot de oportunitati si tot de o guvernare
liberala de zece ani. Avind in vedere ca PNL a guvernat vreo 20 de luni in acesti sapte ani,
mesajul cu deceniul de dreapta probabil va ramine valabil pentru Iohannis inca vreo citeva
campanii si congrese de aici incolo.
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