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EDITORIAL

Cât
de drept
a fost?…

Marele circ din Parlament, la moþiunea de cenzurã, a fost un show de
prost gust, gândit sã dea satisfacþie electoratului opoziþiei. Mã îndoiesc
însã cã la orele acelea puteau sã stea acasã, în faþa micilor ecrane, prea
mulþi alegãtori. De fapt, liderii USL îºi plãnuiserã iniþial demersul doar
ca o nouã etapã de hãrþuire a coaliþiei la putere, pentru a-ººi marca
revenirea la lucrãrile parlamentului, dar ºi pentru a declanºa ofensiva
înaintea alegerilor locale. Nu ºtiu dacã ºi evadarea lui Sorin Frunzãverde
era parte a acestui plan, dar nici nu ne mai putem îndoi cã trecerea sa la
L, atât la
PNL a fost semnalul care a declanºat ºi celelalte plecãri din PD-L
centru, cât ºi în teritoriu.Asta, însã, doar în primul moment, pentru cã tot
ce s-aa mai petrecut dupã, inclusiv în ziua ºi preziua votãrii moþiunii, a fost
o jalnicã negustorie, prin care dezertorii sunt practic compromiºi politic.
Iar asta, în condiþiile în care moþiunea îndreptatã împotriva Cabinetului
Ungureanu era una profund nedreaptã, care viza, de fapt, lovirea în coaliþia PD-L
L - UDMR – UNPR, nu în tînãra echipã a lui MRU! ªi, totuºi,
iatã cã tocmai aceasta din urmã plãteºte oalele sparte, fiind debarcatã
de la guvernare într-uun moment în care tocmai au sosit la Bucureºti
reprezentanþii Bãncii Mondiale, Comisiei Europene ºi FMI, care au lãudat la unison România pentru felul în care a gestionat criza. Or, exact
acum, Guvernul Ungureanu pleacã ºi, teoretic cel puþin, vine Guvernul
Victor Ponta. Spun teoretic pentru cã, la ora la care scriu aceste rânduri,
încã nu ºtim ce ºi cum va urma,potrivit legii totul trecând acum în responsabilitatea ºefului statului. Oricum, dupã pãrerea mea, debarcarea
echipei lui MRU e nedreaptã, iar misiunea noului cabinet va fi extrem de
grea, în condiþiile promisiunilor electorale fãcute de liderii USL, care vor
da piept acum exact cu reprezentanþii FMI ºi ai celorlalte organisme de
care depindem ombilical. Cu siguranþã, însã, pentru Crin Antonescu ºi
Victor Ponta, victoria repurtatã în parlament este un important câºtig de
imagine ºi chiar o arvunã pentru alegerile din toamnã. Dar, în acelaºi
timp, s-aar putea sã constatãm cã, paradoxal, ºi pentru Mihai Rãzvan
Ungureanu neºansa de acum se poate dovedi pînã la urmã o mare ºansã
de relansare politicã.Pentru cã,dupã cum a declarat el însuºi, MRU nu
ºi-aa spus ultimul cuvânt!
Horia Alexandrescu
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