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Numaratoarea inversa a Guvernului Citu
Teoretic cel putin, dar eu cred ca si practic, timpul de supravietuire al
Guvernului Citu este limitat. Maine, Curtea Constitutionala se pronunta, iar
daca va constata ca motiunea de cenzura este in regula, ea trebuie imediat
votata in Parlament. De asemenea, in cateva zile expira si termenul care
permite acestui Executiv sa functioneze fara o noua validare in Parlament. Iar
Citu este tot mai izolat pe scena politica. Pe unde isi scoate camasa?
Presupun ca presedintele Klaus Iohannis, secondat de consilierii sai de la Cotroceni, a facut fel
de fel de calcule inainte de a afirma ferm ca Florin Citu nu trebuie sa demisioneze. Calculandu-si
miscarile, a tras concluzia ca acest Guvern poate supravietui fara a ramane captiv prin intubare,
la mana PSD. Care sunt aceste calcule si cum rezista ele?
O prima formula ar fi desigur refacerea coalitiei. Prin revenirea USR in Executiv. si asta in
urmatoarele zile. Pentru ca altfel Guvernul trebuie revalidat de catre Parlament si insasi
procedura de revalidare poate echivala cu o motiune de cenzura reusita. Teoretic, pentru a se
intampla acest lucru, pentru ca USR sa revina in Executiv, mai trebuie sa treaca cateva zile. Sa
se finalizeze alegerile interne. Dupa care noul presedinte USR, Ciolos sau Barna, nemaifiind
amprentat politic de batalia interna, sa revina la ganduri mai bune. Pana una alta insa, si unul si
altul au declarat ferm ca refuza orice fel de colaborare cu un Guvern condus de Citu. Prin
urmare, daca exista sanse in plan teoretic, in plan practic posibilitatea unei reveniri e cvasi nula.
O a doua posibilitate pe care mizeaza probabil strategii de la Cotroceni pare cu totul si cu totul
surprinzatoare, daca o raportam la retorica utilizata constant atat de catre presedinte, cat si de
catre liderii PNL. Ar fi refacerea, intr-o noua forma, a USL. Desigur, cu alta denumire. O alianta
intre PNL, care se pretinde a fi un partid crestin democrat european si PSD, care se pretinde a fi
un partid socialist european. in ciuda atacurilor furibunde anterioare, desfasurate pe o lunga
perioada de timp si imprimate adanc in cortexul sustinatorilor PSD, Klaus Iohannis ar putea
invoca, fara sa o spuna neaparat in mod deschis, modelul german. La finalul alegerilor din
Germania, nu este deloc exclusa in final o noua alianta intre cei doi poli ai vietii politice. Cu
observatia insa ca rezultatele reale, dat fiind sistemul cu dubla cheie de numarare a voturilor in
Germania, s-ar putea sa mai ofere surprize. si, de asemenea, cu observatia ca, pana la formarea
unei aliante, este posibil sa mai treaca saptamani si chiar luni de zile. De aceea, modelul german
nu este chiar asa usor de adaptat in Romania, chiar daca electoratul PSD ar reusi cumva sa
depaseasca puternicul obstacol psihologic generat de anatemizarea sa obsesiva drept „ciuma
rosie”.

si de ce ar accepta PSD, care a castigat alegerile parlamentare si care acum, in toate cercetarile
de piata, are un punctaj aproape dublu in comparatie cu PNL, o asemenea alianta, care sa aiba
la varf un premier liberal, acest premier liberal fiind tocmai Florin Citu, impotriva caruia socialistii
au redactat o motiune de cenzura? Oare echipa lui Marcel Ciolacu nu s-ar compromite astfel
ireversibil? Sa presupunem insa prin absurd ca transformarea in drone ale statului subteran a
componentilor acestei echipe este desavarsita, astfel incat ea ar fi capabila, fara sa clipeasca, sa
schimbe peste noapte directia. si tot nu ar functiona, pentru ca in asemenea conditii sefii PSD siar pierde legitimitatea in fata propriului electorat si astfel si noul Guvern ar fi, politic vorbind,
delegitimat.
Atata timp cat AUR este pus la zid cu obstinatie de catre PNL si de catre Klaus Iohannis, taxat
fiind drept partid extremist si, de asemenea, atata timp cat nicio miscare relevanta nu se poate
face la Bucuresti fara acordul catorva cancelarii europene, in ochii carora, asa cum a fost vopsit,
AUR se numara printre partidele puse la zid, pentru ca semnalizeaza constant in directia
suveranismului, este imposibil de conceput ca Iohannis ar primi verde, pentru a initia pe mana lui
Citu o asemenea alianta toxica. Lasand la o parte faptul ca AUR pledeaza constant pentru
eliminarea de la Palatul Victoria a Guvernului Citu si de la Cotroceni a lui Klaus Iohannis.
Pastrandu-ne tot in limita unor calcule teoretice, mai exista si varianta constitutionala, dar profund
imorala si catastrofala in timp pentru cei mai importati jucatori politici, ca PNL sa bata in cuie o
alianta complet netransparenta cu PSD. O alianta despre care deja se vorbeste de mai mult timp.
Pentru moment, PSD are o scuza. A sustinut sus si tare, e drept cu argumente false, ca trebuie
sa astepte decizia Curtii Constitutionale privind motiunea de cenzura introdusa si citita in
Parlament de USR plus AUR. Maine insa Curtea Constitutionala se pronunta. Daca motiunea
ramane in picioare, ea trebuie votata, iar liderii PSD au sustinut sus si tare, in repetate randuri, ca
sunt decisi sa voteze pentru caderea Guvernului Citu. Ceea ce ar trebui sa se intample de indata.
Admitand, tot teoretic, ca pesedistii vor mai gasi subterfugii pentru ca motiunea sa cada, mai
ramane in discutie propria lor motiune, pe care s-au angajat sa o depuna in Parlament. si ce vor
face? isi vor submina propria initiativa? Asta ar echivala cu o deplina sinucidere politica.
Calculele cinice ale PSD pot fi intelese pana la un punct. Intentia a fost de a slabi cat mai mult
credibilitatea si legimitatea PNL. Efectul se simte puternic in toate cercetarile de piata. Problema
este ca statul – si cu atat mai putin statul roman – nu este un Hopa Mitica. El nu poate fi aruncat tot
timpul in cap, cu certitudinea ca isi va mai reveni. Exista un punct de inflexiune de la care o
catastrofa nationala este garantata. Se poate ajunge rapid intr-o situatie in care nici PNL si nici
un alt partid, fie el si cosmic, nu mai pot repara nimic. Iar populatia supusa unei asemenea
catastrofe nu va avea alta solutie decat sa blesteme si PSD-ul, la fel cum a inceput sa blesteme
PNL-ul. Prin urmare, si pentru Marcel Ciolacu si echipa sa a inceput numaratoarea inversa. Care
se desfasoara cu repeziciune.
si ultimul calcul pe care-l mai poate face Iohannis este sa sfideze major si Curtea Constitutionala,
si Constitutia insasi, si statul de drept, in masura in care acesta mai exista. si sa ignore pur si
simplu Parlamentul. si chiar partidele politice. Nu ar fi pentru prima oara, spun unii. Este
adevarat. insa ar fi pentru prima oara cand se ajunge la un asemenea nivel. Un nivel care nu
poate fi tolerat. si care va atrage inevitabil o delegitimare abrupta a presedintelui Klaus Iohannis.
O delegitimare atat de abrupa, incat ar avea drept consecinta suspendarea sa in vederea
organizarii unui referendum de demitere sau chiar demiterea sa pentru inalta tradare.

Acestea fiind toate optiunile pe care Cotroceniul le-ar putea pune pe masa, nu-mi mai ramane
decat sa risc, facand o prognoza pe termen scurt. Zilele lui Citu ca premier sunt numarate. si am
toate semnalele ca in subteran, intr-un mod cu totul si cu totul netransparent, este luata in calcul
demisia acestuia si inlocuirea lui cu un alt premier, care ar putea fi agreat de USR, fara ca
electoratul acestui partid sa ia foc. Astfel incat relansez in discutie o ipoteza asupra careia am tot
revenit cu insistenta. Generalul Nicolae Ciuca. Omul de incredere al presedintelui Klaus Iohannis.
Asta daca nu care cumva rupe linia de sosire Rares Bogdan. in conditiile in care ii ia Dumnezeu
mintile.
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