POLITIC

PDL – locul unde
nu s-a întâmplat nimic

O campanie electorală fără vlagă, suspectată chiar de noncombat, premeditat,
o neasumare a erorilor guvernărilor succesive de până în luna mai, o îngropare a
responsabilităţilor personale sub preş şi o nesancţionare a figurilor controversate şi
gesturilor deplasate au făcut ca PDL – la pachet cu întreaga Alianţă pentru România
Dreaptă- să obţină circa 16% din voturi, faţă de cele peste 20% propuse.
Scorul a declanşat doar un război al
declaraţiilor în interiorul principalei formaţiuni
din ARD, neurmat decât de 2-3 demisii firave.
Mai întâi a lui Cezar Preda, care ulterior a revenit
asupra deciziei, iar apoi – ale reformiştilor
Sever Voinescu şi Cristian Preda, singurii care
au înţeles să plătească eşecul cu funcţia. Pus
la zid în primă fază, preşedintele Vasile Blaga,
devenit senator la limită, după redistribuire
(ca de altfel copleşitoarea majoritate a ARDiştilor), a reuşit să obţină o păsuire până la
Colegiul Director din februarie, care ar urma
să decidă eventual convocarea unei Convenţii
extraordinare în mai. Deşi vechea gardă, în
frunte cu Elena Udrea, Gheorghe Ştefan Pinalti,
Gheorghe Falcă şi ieşeanul Dumitru Oprea,
s-a pronunţat iniţial pentru plecarea lui Blaga,
Udrea completând – pentru a plăti vechi poliţecă ARD s-a făcut “cam pe genunchi”, iar Mihai

Răzvan Ungureanu n-a convins pe nimeni,
momentul reglării de conturi s-a amânat, de
teama unei rupturi dezastruoase pentru partid.
Majoritatea figurilor cu notorietate din PDL
au preferat să caute motive exterioare pentru
scorul jenant – şi mai ales pentru pierderea
unui milion de votanţi, de la alegerile locale
până pe 9 decembrie- de la graba alcătuirii
ARD la ieşirile repetate ale preşedintelui Traian
Băsescu, transformat în inamicul public nr.1,
fără a uita răzbunarea populaţiei pe măsurile
de austeritate luate de cabinetele Boc. De altfel,
vitejii de după război Cristian Boureanu şi
Ioan Oltean s-au declarat convinşi că pe cont
propriu PDL obţinea cu 3-4 procente mai
mult! Explicaţii mai nuanţate pentru eşecul
ARD au avut Cristian Preda şi Sever Voinescu.
Primul a punctat „calitatea îndoielnică a unor
candidaturi improvizate”, iar al doilea - cele cinci

greşeli capitale făcute, între care cea mai mare a
fost subestimarea adversarului. În ce-l priveşte,
Vasile Blaga a declarat că, spre deosebire de
alte momente în care a demisionat, situaţia
din prezent “este un pic mai complicată” şi că
partidul va trebui reconstruit.”Nu am avut timp
să mă ocup de ranforsarea partidului pentru
a obţine rezultate mai bune într-un timp atât
de scurt. Dar toate comisiile partidului vor fi
reanalizate şi repuse pe picioare”, a promis Blaga.
El şi-a exprimat de ochii lumii regretul pentru
demisia lui Cristian Preda, dezvăluind în
context că i-ar fi propus acestuia să candideze la
parlamentare şi ar fi refuzat. Replica a venit sub
forma unei rectificări: nu Blaga, ci însuşi Cristian
Preda a fost cu ideea ca, pentru refacerea
scorului PDL în Bucureşti, după experienţele
nefericite cu înfrângerile lui Blaga şi Prigoană la
Primăria Capitalei, trei deputaţi europeni să fie
aruncaţi în luptă, Monica Macovei - împotriva
lui Dan Voiculescu, Preda - împotriva lui Crin
Antonescu şi Stolojan - împotriva lui Tăriceanu.
Iar răspunsul conducerii a fost “să vedem, să
analizăm”. De unde se vede că în PDL, analiza
e boală lungă, moarte sigură.
Mădălina Firănescu
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