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Cu vânt‑îna inte

În tre fe bru a rie 2012 şi ace eaşi lună din 2014 – în decurs de doi 
ani – so ci e ta tea ro mâ nească a cu nos cut trei fe luri de gu verne. Unul 
în to tal acord cu au to ri ta tea pre zi den ţi ală; al doi lea, din apri lie 
2012, sub si gla Uni u nii So cial Li be rale, cu o sus ţi nere par la men tară 
de cca 70%; al tre i lea, la în ce put de mar tie 2014, ca re zul tat al ne go-
ci e ri lor în tre par tide.

Uni u nea So cial Li be rală a avut o scurtă exis tenţă. În pers pec tiva 
ce lor 24 de ani de la re vo lu ţia din de cem brie 1989, USL a con sti tuit, 
po si bil, pe plan po li tic, cea mai sem ni fi ca tivă re a li tate. A câş ti gat 
în cre de rea opi niei pu blice în pro por ţie de peste 70% pen tru a o 
pierde tot atât de re pede. A în căl zit, me te o ric, cu ge tul ce tă ţe ni lor, 
pen tru a se pierde, aproape fără veste, pen tru cei mai mulţi.

Vo lu mul de faţă da to rat pro fe so ru lui Dan Voiculescu pre zintă 
un cert in te res. Este un do cu ment gră i tor al is to riei noas tre con-
tem po rane. Au to rul a avut ca idee di rec toare această Uni une şi a 
par ti ci pat cu alţi li deri ai opo zi ţiei de mo cra tice la re a li za rea ei. 
Car tea de faţă este o măr tu rie în di rect, des pre cum s-a cris ta li zat 
trep tat ideea Uni u nii, cum a de ve nit ea un con cept di ri gu i tor, cum 
a fost pusă în apli care, cum a re u şit să în su meze do rin ţele şi spe-
ran ţele unei con si de ra bile ma jo ri tăţi. De si gur, se vor adă uga şi alte 
măr tu rii cu fe lu rite pers pec tive şi in for ma ţii. Vo lu mul de faţă ră-
mâne cel din tâi care ana li zează în di rect ceea ce a fost Uni u nea 
So cial Li be rală.

Abor da rea este cro no lo gică. În cepe la 7 de cem brie 2009 sub 
titlul „O idee cu sens“ şi se în cheie în de cem brie 2012 „Ale geri par-
la men tare. USL la apo geu“. Eve ni men tele prin ci pale se in ter sec tează 
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cu ex pe ri en ţele şi pers pec tiva pro prie a au to ru lui, în sec venţe ex-
pri mate di na mic.

După re a le ge rea pre şe din te lui la 7 de cem brie 2009, „per soane 
care, în urmă cu 12 ore, în fie rau re gi mul Băsescu, schim ba seră 
com plet to nul. Opor tu nis mul e o boală fără leac“, co men tează au-
to rul, care con ti nuă: „…tre buia să con struim o al ter na tivă nouă şi 
con sis tentă“. Al ter na tiva nu pu tea de veni re a li tate de cât cu par ti ci-
pa rea so cial-de mo cra ţi lor şi a li be ra li lor.

Mai ales că „pe 14 de cem brie 2009 s-a des chis ofi cial se zo nul de 
vâ nă toare de par la men tari“ vi zând „ma jo ri ta tea par la men tară for-
mată din PDL şi UDMR“.

În atari con di ţii, ci tim în vo lum, „era vi tal ca şi par ti dele din 
opo zi ţie să pro pună un pro iect al ter na tiv pro pri i lor mem bri, să îi 
mo ti veze, să cre eze un ori zont de aş tep tare“, o „ali anţă so lidă“ în-
tre PSD, PNL, PC.

De la for mu la rea unui ast fel de con cept până la re a li zare a fost 
cale lungă. Lupta se dă dea cu un sis tem care „dis pu nea in te gral de 
re surse in sti tu ţionale, fi nan ci are şi co er ci tive ale sta tu lui ro mân“. 
Şi mai tre buia un lu cru: ca ale gă to rii să fie con vinşi că există o 
al ter na tivă.

Ur mă toa rele ca pi tole ale vo lu mu lui (8–11) ne poartă pe me an-
drele, nu pu ţine, ale aso ci e rii pro gra ma tice a ce lor trei par tide ale 
opo zi ţiei, în două etape: într-o primă sec venţă Par ti dul Na ţional 
Li be ral îm pre ună cu Par ti dul Con ser va tor  – Ali anţa de Cen-
tru-Dreapta (5 ia nu a rie 2011), ca, peste o lună, la 5 fe bru a rie 2011, 
Uni u nea So cial Li be rală să in tre „în li nie dreaptă“ – pro to co lul 
USL sem nat pe 5 fe bru a rie 2011, în Pa la tul Par la men tu lui.

*

În zece luni, fe bru a rie–de cem brie 2012, Uni u nea So cial Li be rală 
a câş ti gat co ple şi tor ale ge rile lo cale (iu nie) şi a în re gis trat un re zul-
tat epo cal la 9 de cem brie – ale ge rile par la men tare.

Ana liza au to ru lui tri mite pe ci ti tor la zeci şi zeci de mo mente, 
la re ac ţi ile par ti ci pan ţi lor, fie ezi tante, fie ne ga tive, fie de aso ci ere, 
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la co men ta ri ile şi in ter pre tă rile atât de di verse – nu o dată tre că-
toare – ale mass-me diei, la ati tu dini su biec tive, la cele echi li brate. 
Un uni vers de sen ti mente, de ac ţi uni, de re ac ţii fie in di vi du ale – 
une ori no mi na li zate, fie co lec tive, de so li da ri tăţi şi ad ver si tăţi. Un 
uni vers al unei lumi care-şi că uta dru mul spre mai bine.

Este de do rit ca şi alte con tri bu ţii de an sam blu să se ada uge 
ana li ze lor din vo lu mul de faţă, o măr tu rie în di rect axată, pen tru 
în tâia oară, re a li tă ţii po li tice şi so ci ale in trate în pre zent în car tea 
de is to rie, cu nu mele de Uni u nea So cial Li be rală.

Ci ti to rul află ast fel evo lu ţia eve ni men te lor şi a gân du ri lor din 
in ter va lul 2009–2012.

Vo lu mul de faţă în deamnă la re flec ţie şi la că u ta rea unor răs-
pun suri. Ca, de exem plu, de ce ale gă to rii au re ac ţionat atât de ma-
siv, cu sta tor nică spe ranţă, la con cep tul şi oferta USL? Cum s-a 
pro dus im plo zia din USL la nu mai 14 luni de la cel mai sen za ţional 
suc ces elec to ral? Nu este ros tul aces tui cu vânt-îna inte să în cerce 
răs pun suri la aceste două în tre bări esen ţi ale.

Ce se poate afirma de pe acum este că pro iec tul şi pro gra mul 
USL au răs puns spe ran ţe lor şi ne vo i lor ce tă ţe ni lor ţă rii, do rin ţei lor de 
nor ma li tate, după re pe ta tele în cer cări şi dez i lu zii trăite de ale gă-
tori din 1990 şi până în 2012.

Vo lu mul de faţă cheamă pe ci ti tor să re gân dească cele trăite, să 
nu pi ardă spe ranţa, să ră mână cu con vin ge rea că mai există o al ter-
na tivă la im pa sul pre zent. Cu o con di ţie: vo inţa fi e că ruia de a ac-
ţiona şi de a con strui îm pre ună o nouă op ţi une. Fi indcă via ţa merge 
îna inte şi este vorba de via ţa noas tră de ce tă ţeni res pon sa bili şi de 
ge ne ra ţia ce ur mează.

Dinu C. Giu rescu
1 mar tie 2014





PAR TEA I

DE LA IDEE LA FENOMEN





CA PI TO LUL 1

7 de cem brie 2009: O idee cu sens

Ideea unei mari Ali anţe So cial Li be rale a apă rut, în ca zul meu, 
luni, 7 de cem brie 2009... o zi com pli cată, lungă, di fi cil de ad mi nis-
trat. O zi în care mai mult de ju mă tate din tre ro mâ nii care vo ta seră, 
în Ro mâ nia, la ale ge rile pre zi den ţi ale, re sim ţeau acut ne drep ta tea 
re zul ta tu lui anun ţat de Bi roul Elec to ral Cen tral. Ei ale se seră schim-
ba rea. Şi to tuşi, ni mic nu se schimba.

În acea di mi neaţă, care urma unei nopţi ten sionate, des co pe-
ream în ju rul meu o lipsă ge ne rală de en tu zi asm şi mo ti va ţie, un 
blo caj ab so lut. După eu fo ria din seara an te ri oară, re zul ta tele ofi ci-
ale par ţi ale in trau în con tra dic ţie nu doar cu es ti mă rile so ci o lo gi-
lor, ci chiar cu lo gica şi cu sen sul is to riei. Pă rea o farsă, un banc. 
De alt fel, re fle xul mul tora a fost să se re fu gi eze în umor. Au apă rut 
ime diat glu mele... Ce în seamnă PSD? Pre şe dinte în seara de du mi-
nică; dar PDL? Pre şe dinte în di mi neaţa de luni... Nu erau stră lu cite, 
dar ofe reau o su papă pen tru frus tra rea ge ne rală. Ne în tor se se răm 
cu 20 de ani în urmă, fă ceam haz de ne caz...

De zas trul se pro fi lase încă din tim pul nop ţii.
În trei ore, cam de la 9 seara până la mie zul nop ţii, o vic to rie si-

gură se trans for mase într-o situa ţie in certă, care, cu fi e care mi nut, 
în ce pea să mi roasă a în frân gere... Re zul ta tele din exit poll-uri de ve-
neau con fuze, so ci o lo gii pă reau de pă şiţi de eve ni mente şi îşi ca mu-
flau li mi tele în spa tele unei ega li tăţi im po si bile. Geoană–Băsescu, 
50-50... evi dent, o fic ţi une... ci neva tre buia să fi avut mă car câ teva 
vo turi mai mult... şi, pă rea tot mai evi dent, ten dinţa era ne fa vo ra bilă 
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pen tru can di da tul PSD, care tre cea, fără în do ială, prin cea mai tra-
u ma ti zantă ex pe ri enţă po li tică din ul ti mii 20 de ani...

Cu cinci zile îna inte, pe 1 de cem brie, Geoană avea un avan taj de 
8 pro cente în ra port cu pre şe din tele în func ţie, con form unui son daj 
Insomar (Geoană 54, Băsescu 46), con fir mat de re zul ta tele ce lor lalte 
in sti tute. Ast fel, din colo de emo ţi ile fi reşti şi agi ta ţia spe ci fică ul ti-
me lor zile de cam pa nie, Mircea era, te o re tic, cu vic to ria în bu zu nar, 
fi ind sus ţi nut de toată opo zi ţia şi re cep tat fa vo ra bil de cele mai im-
por tante in sti tu ţii de presă. În prin ci piu, pu tea ur mări de fi la rea de 
ziua na ţională, pregătindu-se pen tru pro priul tri umf...

Per so nal aveam o ne li nişte, mo tiv pen tru care i-am pro pus lui 
Mircea să nu me argă la con frun ta rea fi nală. Sim ţeam că i se pre gă-
teşte ceva.

Alt fel, pen tru toţi cei din ju rul său, vic to ria can di da tu lui PSD 
ră mâ nea doar o ches ti une de timp... Atât de si guri erau pe ei în cât, 
în ul tima săp tă mână di na in tea scru ti nu lui, apă ruse chiar un soi de 
concurenţă in ternă: unii în ce pu seră să se pre o cupe tot mai mult 
să-şi securi zeze, din vreme, be ne fi cii in sti tu ţionale, pe care le con si-
de rau bi ne me ri tate; al ţii, mai pu ţini, dar mai am bi ţi oşi, se stră du iau 
să-şi con firme, pen tru con tem po rani şi is to rie, sta tu tul de au tori 
mo rali ai vic to riei...

Apa rent, şi eu pu team fi în ca drat în această a doua ca te go rie... 
din mo tive obi ec tive.

Fu se sem trans for mat de Traian Băsescu şi echipa sa de cam pa-
nie în prin ci pala ţintă a atacuri lor me di a tice. Timp de trei luni şi 
ceva, în pe ri oada sep tem brie–de cem brie 2009, în orice ie şire pu-
blică, pre şe din tele pă rea bân tuit de mine... îmi ros tea nu mele de 10 
ori pe mi nut... Voiculescu, deşi nu can dida ni că ieri, era, fără în do-
ială, „ve deta“ ale ge ri lor... Pe lângă de li rul re to ric al lui Traian 
Băsescu şi al în tre gii sale echipe, apă ream, atât pe uri aşe pa no uri 
out door, cât şi pe flu tu raşi ano nimi, drept „omul ne gru“, pă pu şa rul 
ma le fic care se pre gă tea să pună mâna pe re sur sele Ro mâ niei... şi, 
în spe cial, pe cele de sare... O op ţi une care mă amuză şi as tăzi, 
pen tru că ea con ţine o fla grantă in co e renţă in ternă: dacă eram atât 
de di a bo lic, de ce ale geam sa rea şi nu au rul, căr bu nele sau ga zul?
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Mă rog, con si li e rii pre şe din te lui nu-şi bă teau ca pul cu ase me nea 
de ta lii. Stra te gia lor era des tul de clară: în cer cau să men ţină po le mica 
în zona Băsescu–Voiculescu pen tru a de mo bi liza elec to ra tul PSD şi 
PNL. Tot o dată, prin această abor dare, de tur nau aten ţia de la ne îm pli-
ni rile pri mu lui man dat pre zi den ţial. Iar dacă eu aş fi in trat în acest 
joc, dacă aş fi răs puns la fi e care din tre pro vo că rile ce îmi erau adre-
sate, i-aş fi aju tat, in di fe rent ce aş fi spus sau aş fi fă cut. Aşa că, deşi 
timp de trei luni am fost în mod con stant ata cat, am în ţe les cap cana şi 
am stat de o parte. Iar Traian Băsescu a con ti nuat să bată apa în piuă...

Dar, pen tru mine, au fost anu mite cos turi. După ce eşti în ju rat 
luni la rând, pe mai multe voci şi în cele mai ab jecte mo duri – şi nu 
răs punzi cu ace eaşi in ten si tate – ac cepţi să se se di men teze ste re o ti-
puri ne ga tive cu efecte pe ter men lung... Să ne în ţe le gem, nu sunt 
sfânt. Am fă cut gre şeli şi, foarte pro ba bil, voi con ti nua să fac, dar de-
ca la jul din tre re a li tate şi per cep ţie ajun sese la un ni vel in ac cep ta bil. 
To tuşi, am tă cut. Am în ca sat. Am mers mai de parte, mulţu min du-mă 
doar cu scurte in ter ven ţii pe pro priul blog... Nu, n-am fost o vic-
timă, nu mă plâng. Pur şi sim plu am ales ra ţional, op tând să ac cept 
cos tu rile per so nale pen tru a con tri bui la o vic to rie pe care mi-o 
do ream din evi dente mo tive po li tice. Eram în ta băra opo zi ţiei.

Eli mi nând însă as pec tele su biec tive, tre buia să re cu nosc că, 
într-o anu mită mă sură, fi xa ţia dom nu lui Băsescu era co rectă din 
punct de ve dere stra te gic. Ana li zând obi ec tiv, Mircea îl sur clasa la 
toate as pec tele re le vante pen tru un pro fil pre zi den ţial... n-are sens 
să le în şir. Era su fi ci ent să îi ală turi şi, dacă în tre bai pe 100 de ne a vi-
zaţi, 90 ţi-ar fi spus că dom nul ele gant este pre şe din tele, iar ce lă lalt 
poate fi, even tual, garda de corp... sau şo fe rul. Nu e ră u tate, ci re a li-
tate vi zi bilă. Tot o dată, can di da tul PSD nu avea pete în bi o gra fie, în 
niciun caz de ta lia ce lor acu mu late de Traian Băsescu. În con se-
cinţă, pre şe din tele tre buia să-şi aleagă un alt ad ver sar. De ce eu? 
Răs pun sul cert nu-l ştiu. Pot însă ana liza câ teva va ri ante.

Eram – şi am ră mas – un per so naj con tro ver sat. Scan da lul din anii 
’90, cu ipo te zele lan sate de Pe tre Mi hai Băcanu re fe ri toare la o pre-
su pusă le gă tură din tre mine şi ba nii lui Cea u şescu, deşi s-a fi na li zat 
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cu in fir ma rea în jus ti ţie a tu tu ror acu za ţi i lor, a lă sat urme în per cep-
ţia pu blică. Peste ele s-a su pra pus epi so dul CNSAS (după două de ci-
zii de ne co la bo rare cu Securi ta tea, în mo men tul în care in tra sem 
deja în co li zi une cu in te re sele dom nu lui Băsescu, CNSAS s-a gân dit 
mai bine şi, cu 3 vo turi „pen tru“ – din tre care unul anu lat ul te rior – 
3 vo turi „con tra“ şi 3 ab ţi neri a de cis că a exis tat o co la bo rare)... Ele-
men tele sunt cu nos cute. Dar cel mai grav „pă cat“ al meu ră mâ nea 
pro ba bil ca li ta tea de fon da tor al unui im por tant trust ro mâ nesc de 
presă, care îl cri tica ve he ment pe dom nul pre şe dinte.

Ast fel că, atacându-mă, Traian Băsescu viza mai multe avan taje: 
decredibiliza te le vi zi u nea care nu îi ser vea in te re sele; îşi asi gura 
pre lu a rea afir ma ţi i lor sale de că tre concurenţa de pe pi aţa me dia; 
con so lida sen za ţia că se lupta cu un sis tem ocult... Pe lângă aceste 
date, si gur a con tat şi o ad ver si tate per so nală, ali men tată în timp.

În 2004, pen tru a forma gu ver nul, dom nul Băsescu se „că ciu lise“ 
la Grivco. A re cu nos cut-o pu blic. Îmi amin tesc zi lele în care Traian 
Băsescu cu The o dor Sto lo jan ve neau în bi roul meu de la Grivco ju-
când ro lu rile „om bun – om rău“. Sto lo jan îmi fă cea semne de răb dare 
şi calm, în timp ce Băsescu era ner vos şi agi tat. Când Traian Băsescu 
a vă zut că nu sunt de acord cu pro pu ne rile lui, a avut o ie şire is te rică, 
a dat cu pum nul în masă şi a ple cat din bi roul meu trân tind uşa.

Apoi, la câ teva zile după ce câş ti gase pre zi den ţi a lele şi i se pă rea că 
ni meni nu îi mai poate re zista, l-am re fu zat ca te go ric când a în cer cat 
să-şi im pună oa me nii la şe fia ce lor două Ca mere ale Par la men tu lui, 
deşi m-a ru gat fier binte în bi roul meu de la Se nat. În ace laşi bi rou, de 
la Se nat, Traian Băsescu a ve nit la mine cu o per soană des pre care sus-
ţi nea că va fi Di rec to rul SRI, dar care evi dent a ră mas în se cre ta riat. Şi 
cu acest pri lej, în faţa re fu zu lui meu, Traian Băsescu s-a is te ri zat.

Din mo men tul în care l-a vă zut pe Adrian Năstase la pre şe-
din ţia Ca me rei De pu ta ţi lor, re sen ti men tele faţă de mine s-au con-
so li dat şi s-au trans for mat în ură. Iar dom nul Băsescu are un dar 
în năs cut: urăşte in tens. Cu me todă şi pe ter men lung. Afec tat pro-
ba bil de anu mite ne îm pli niri ale co pi lă riei şi ado les cen ţei, este 
foarte sen si bil la orice afront. Iar ro lul pe care mi l-am asu mat în 
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tim pul sus pen dă rii din 2007, de pre şe dinte al Co mi siei par la men-
tare care a în toc mit ra por tul în urma că ruia dom nul Băsescu şi-a 
pier dut func ţia pen tru o scurtă pe ri oadă, a pus mult gaz pe foc... 
Pe scurt, Traian Băsescu avea toate mo ti vele obi ec tive şi su biec tive 
pen tru a ţese un mit ne ga tiv la adresa mea... Eu tre buia să fiu 
zmeul, el în cerca să-l joace pe Făt-Fru mos.

Evi dent că pu team răs punde cu ace eaşi mo nedă şi am fost ten-
tat de multe ori să o fac. Am un tem pe ra ment şi-o po veste de via ţă 
care mă pre dis pun la ac ţi une... dar, de data asta, mi-era ab so lut clar 
că scan da lul, ori care i-ar fi fost tema sau des fă şu ra rea, pu tea fi o 
opor tu ni tate de creş tere pen tru cel aflat pe lo cul doi. Ca la box, în 
ul tima rundă... un ju că tor in te li gent, care le-a câş ti gat pe pri mele 
11, nu mai in tră în clin ciuri inu tile. În schimb, ce lă lalt se arunca în 
pumni, doar-doar va prinde o lo vi tură no ro coasă. Aşa că, spre dis-
pe rarea lui Traian Băsescu şi a echi pei sale, nu am răs puns la pro vo-
cări. Mai mult de cât atât, i-am sfă tuit pe toţi cei lalţi vi zaţi de o se rie 
de cap cane şi di ver si uni să pro ce deze în ace laşi mod.

Însă, din pă cate, în anu mite ca zuri, or go liul a in hi bat ra ţi u nea. 
În con se cinţă, lipsa de lu ci di tate şi de ex pe ri enţă a fă cut să se in tre 
pre ma tur în lo gica îm păr ţi rii me ri te lor. Eu, care vor bi sem mult în 
cei cinci ani de man dat Băsescu, am în ţe les că e ca zul să tac, deşi 
eram în ju rat în fi e care zi... Al ţii, care tă cu seră spor nic în acei cinci 
ani, s-au tre zit vor bind.

Aşa că ul ti mele zile de di na in tea ale ge ri lor din 6 de cem brie 
2009 au fost mar cate de două eve ni mente im por tante: un film în 
care dom nul pre şe dinte lo vea un co pil şi con frun ta rea di rectă din-
tre cei doi can di daţi. Am bele erau le gate de per soane ca li fi cate de 
pro pa ganda ofi ci ală drept mo guli...

Unul din tre ei, dom nul Dinu Pa tri ciu, a fost pri mul care a in-
vo cat, într-un stu dio de te le vi zi une, exis tenţa fil mu lui în care 
Traian Băsescu lo vea un co pil în tim pul cam pa niei elec to rale din 
2004, difu zat în ur mă toa rele zile de în treaga presă. Nu dau lec ţii 
ni mă nui, nu sunt străin de va ni tate, dar şi as tăzi mi-e greu să în ţe-
leg de ce s-a bucurat un om se rios la un mi nut de glo rie... Ur ma rea 
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a fost pre vi zi bilă. Traian Băsescu a avut un pre text so lid şi apa rent 
le gi tim pen tru a se vic ti miza în ur mă toa rele zece zile... Când am vă-
zut sec venţa la cri mo genă cu pre şe din tele smiorcăindu-se la o con fe-
rinţă de presă din ca uza fil mu lui, ros tind, îne cat în la crimi, „să-ţi fie 
ru şine, Dinu Pa tri ciu“, m-am gân dit in stan ta neu la epi so dul si mi lar 
din 2004, când ace laşi per so naj plân gea pe umă rul bol nav al lui 
„dragă Stolo“... În acel mo ment am în ţe les că, în ciuda re zul ta te lor 
din son daje, lupta nu era de loc tran şată. Însă pre mi sele erau încă 
bune... Dar nu pen tru multă vreme.

Pen tru joi, 3 de cem brie 2009, era pro gra mată fi nala te le vi zată. 
Băsescu vs Geoană. În opi nia mea, pe care am co mu ni cat-o în mai 
multe rân duri par te ne ri lor po li tici, această în tâl nire nici nu tre buia 
să aibă loc. Mo tive pen tru a fi evi tată se gă seau. Pe fond, era evi dent 
că, în con frun ta rea di rectă, pre şe din tele avea prima şansă... De ce să 
mergi la o luptă pe care ştii, din start, că o pierzi? Con tra ar gu men tul 
din acel mo ment a fost că, ori cum, di fe renţa de pro cente era mult 
prea mare pen tru a mai fi afec tată re le vant de re zul ta tul dez ba te rii. 
Am spe rat să fie aşa. Şi, poate, ar fi fost, dacă nu apă rea, din nou, 
goana după glo rie... Un alt domn a sim ţit ne voia să-şi mar cheze te-
ri to riul. Să aibă do vezi că el şi nu alt ci neva l-a fă cut pre şe dinte pe 
Mircea Geoană. Iar can di da tul PSD s-a dus, la ceas de seară, în noap-
tea din tre 2 şi 3 de cem brie 2009, acasă la Sorin Ovidiu Vîntu. „La 
Spa, la re la xare“ cum avea să con sem neze pos te ri ta tea. Pro ba bil tot 
din grija de a asi gura probe pen tru is to rie, pre zenţa sa acolo a fost 
imor ta li zată şi în câ teva fo to gra fii ale unui re por ter de la un ziar de 
can can, a că rui pre zenţă la lo cul fap tei s-a spe cu lat că s-ar fi da to rat 
unei in for ma ţii pri mite chiar de la cel ce tre buia să de vină „au to rul 
mo ral al vic to riei“. De alt fel, am în ţe les că a doua zi la prânz, cu 
multe ore îna inte de con frun ta rea fi nală, în echipa dom nu lui 
Geoană se ştia deja de exis tenţa aces tor fo to gra fii. Dacă ci neva din 
staff ar fi avut atunci in spi ra ţia să le dez a mor seze printr-o co mu ni-
care pu blică, ce ar fi pre ce dat în tâl ni rea din tre cei doi con tra can di-
daţi, Traian Băsescu ră mâ nea fără glon ţul de aur, iar dom nul 
Geoană ar fi fost pre şe din tele Ro mâ niei... Dar is to ria s-a scris alt fel.
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Eve ni men tele din acea săp tă mână oarbă sunt, în ge ne ral, cu-
nos cute. Mircea Geoană a pier dut ale ge rile în ul ti mele cinci zile, ca 
ur mare a gre şe li lor ce lor aflaţi în pro pria ta bără. Se în tâm plă. Pro-
ba bil că toţi care am fost atunci de ace eaşi parte a ba ri ca dei, in clu-
siv eu, am fi pu tut face mai mult pen tru a pre veni eşe cul...

Însă în di mi neaţa zi lei de 7 de cem brie 2009 re gre tele erau tar-
dive, la fel şi re par ti za rea ero ri lor. Cea mai mare pro vo care era să-ţi 
gă seşti o mo ti va ţie pen tru a con ti nua. Şi nu era de loc sim plu. După 
câ teva luni de luptă plus ul ti mele 10–15 zile în care vic to ria pă ruse 
si gură, toţi cei care îl sus ţi neau pe dom nul Geoană fu se seră mă car 
par ţial atinşi de eu fo ria ge ne rală. Să fim cin stiţi, în seara de 6 de-
cem brie nu doar Mircea îşi stri gase vic to ria... În con di ţi ile as tea, în-
frân ge rea de a doua zi era de plumb. Atârna greu.

Si gur, câ teva ore am con ti nuat lupta. Sus pi ci u nile de fra udă erau 
ma jore, aflu enţa ale gă to ri lor din di a spora, in ex pli ca bilă, iar frec-
venţa vo tu ri lor de la am ba sada Ro mâ niei din Pa ris, de-a drep tul mi-
ra cu loasă. Sub înal tul pa tro naj al dom nu lui am ba sa dor Ba conski, 
fi e care ce tă ţean ro mân care s-a pre zen tat la urne în ca pi tala Fran ţei a 
com ple tat o ce rere pe pro prie răs pun dere, şi-a ofe rit da tele de iden-
ti tate, a luat bu le ti nul de vot, a mers în ca bină, s-a ori en tat unde tre-
buie să pună ştam pila, a vo tat, a îm pă tu rit bu le ti nul, l-a in tro dus în 
urnă, a pre dat ştam pila şi şi-a re cu pe rat ac tele, to tul în 30 se cunde. 
Ci tiţi cu in to na ţie ul tima frază şi veţi ve dea că nu pu teţi dum nea-
voas tră citi cât de re pede au pu tut vota toţi cei care şi-au exer ci tat 
acest drept la am ba sada noas tră de la Pa ris... În ase me nea con di ţii, o 
scurtă pe ri oadă ne-am ocu pat tim pul se si zând tu tu ror in sti tu ţi i lor 
com pe tente o se rie de ne re guli evi dente. Însă, în re a li tate, nici u nul 
din tre noi nu era atât de naiv în cât să nu în ţe leagă că par tida era de-
fi ni tiv pier dută. Dar ne fă ceam de lu cru pen tru a ne dis trage aten ţia 
de la sem ni fi ca ţia re ală a da tei de 7 de cem brie 2009: prima zi din 
ur mă to rii cinci ani ai no u lui man dat Traian Băsescu. Con cret, eram 
fie într-o po ves tire ab surdă, fie într-un film prost. După gust...

O parte din acea zi mi-am pe tre cut-o la Se nat. Aproape peste tot, 
în tâl neam ace eaşi ne du me rire faţă de re zul ta tele ale ge ri lor. Dis cu ţi ile 
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ple cau de la sus pi ci u nile de fra udă şi ajun geau la re sen ti men tele ex-
pri mate, mai dis cret sau mai vo cal, la adresa lui Mircea Geoană. 
Pen tru a se des cărca, oa me nii aveau ne voie de un ţap is pă şi tor, iar 
Mircea pă rea, fără în do ială, cea mai fi rească ale gere.

PSD-ul sub man da tul dom nu lui Geoană se trans for mase sem-
ni fi ca tiv în com pa ra ţie cu man da tul lui Adrian Năstase. Ba lanţa de 
pu tere se în cli nase din spre cen tru spre or ga ni za ţi ile lo cale, de unde 
în ce peau deja să se audă voci care ce reau o schim bare la vârf. Li deri 
care cre zu seră că, în câ teva zile, vor forma un nou gu vern, se ve-
deau, peste noapte, con dam naţi la opo zi ţie pen tru cel pu ţin încă 
trei ani. Greu de ac cep tat, în li nişte, un ase me nea ver dict. Aşa că, 
din ce ajun gea până la mine, se pu teau de li mita două ten dinţe la so-
cial-de mo craţi: una care îşi do rea o în lo cu ire de li der cât mai ra pidă 
şi alta care că uta so lu ţii pen tru o re in trare la gu ver nare printr-un 
nou com pro mis cu Traian Băsescu. Pe lângă aces tea, mai apă ru seră 
şi câ teva voci na ive care vor beau des pre po si bi li ta tea unui gu vern 
de uni une na ţională...

Nici în PNL nu era li nişte, dar, în acest caz, era o mare di fe renţă: 
pre şe din tele par ti du lui ie şise în tă rit din ale geri. „Antonescu l-ar fi 
în vins pe Băsescu“, acesta era re fre nul şop tit al zi lei. Se sim ţea chiar 
din acea zi că, deşi pon de rea par la men tară şi lo cală a PSD-ului era 
net su pe ri oară, PNL-ul în ce pea să de vină cumva ve deta opo zi ţiei.

Tot o dată, la ni vel mi cro, mulţi par la men tari ai opo zi ţiei în ce-
peau să ex plo reze po si bi li ta tea de a câş tiga in di vi dual ale ge rile. Cu 
un sim plu anunţ de la tri bună pu teau trece în ta băra câş ti gă toare. Şi 
ten ta ţia era mare... Per soane care, în urmă cu 12 ore, în fie rau re gi-
mul Băsescu, schim ba seră com plet to nul.

Toate aces tea şi multe al tele au în ce put să se mişte încă din prima 
zi de după ale geri. In tra se răm într-o altă epocă. Pe bună drep tate, 
era mo men tul ca fi e care să-şi adap teze stra te gia şi obi ec ti vele la 
noua re a li tate. Nici eu nu pu team face ex cep ţie. Dar, pen tru mine, 
lu cru rile erau des tul de clare. În pri mul rând, pu team în sfâr şit să 
ies din re zerva au to im pusă. Era chiar ne ce sar să o fac. Aveam con-
vin ge rea că, după cele câ teva zile de pro vi zo rat, Traian Băsescu va 



Uniunea Social Liberală – Ideea care l-a îngenuncheat pe Băsescu Traian    19

în cepe o cam pa nie sus ţi nută pen tru de sta bi li za rea opo zi ţiei. Nici nu 
avea în co tro, tre buia să nu mească un pre mier pen tru că, după de-
mi te rea Gu ver nu lui Boc prin mo ţi une de cen zură şi re fu zul de a-l 
no mi na liza pe Klaus Johannis, pre şe din tele ne lă sase fără gu vern... 
Iar un gu vern avea ne voie de o ma jo ri tate pe care dom nul Băsescu, 
care ex clu dea ex pli cit o for mulă de co a bi tare, era obli gat să o facă 
for ţând de pla sări în ca drul gru pu ri lor par la men tare. În con se cinţă, 
nu tre buia să fii un clar vă ză tor ca să ştii si gur că, în pe ri oada ime diat 
ur mă toare, aveau să fie încura jate trans fe ruri in di vi du ale că tre PDL.

Opor tu nis mul e o boală fără leac. Dacă eşti lu cid, nu poţi spera 
să-l vin deci. Poţi însă în cerca să îi li mi tezi efec tele. Aşa că, în ce pând 
din a doua parte a zi lei de 7 de cem brie 2009, mi-a de ve nit des tul de 
clar că, pen tru pe ri oada ce urma, ma rea pro vo care era să re zis tăm 
„ra co lă rii“ de par la men tari.

Si gur, PC-ul era fe rit de acest pe ri col. Avea doar pa tru par la men-
tari, prin tre care mă nu mă ram şi eu. Aşa că, mă car în ca zul pro pri u lui 
par tid, nu tre buia să-mi fac griji. Deşi, sin cer, aş fi pre fe rat să am mo-
tive... Dar asta era deja altă pro blemă. În schimb, PSD şi PNL aveau 
de unde pierde. Pen tru a ră mâne in tacte, cele două gru puri ar fi tre-
buit să-şi men ţină so li da ri ta tea şi, im pli cit, po ten ţi a lul de a pre lua 
gu ver na rea într-un in ter val de timp su fi ci ent de scurt pen tru a tem-
pera ten ta ţia unor de zer tări că tre ta băra câş ti gă toare. Alt fel, dacă nu 
pro bau ca pa ci ta tea con cretă de a ajunge la pu tere îm pre ună, era des-
tul de clar că mulţi par la men tari vor în cerca so lu ţii pe cont pro priu...

To tuşi, deşi mi-aş fi do rit să eva luăm cât mai ra pid po si bi li tă ţile 
con crete de a re a liza un pro iect co mun în ca drul opo zi ţiei chiar de 
luni 7 de cem brie 2009, al tele erau pri o ri tă ţile ace lei zile. În mod 
na tu ral, li de rii so cial-de mo craţi şi li be rali evo luau încă în lo gica 
elec to rală şi se ori en tau că tre de mas ca rea fra u de lor şi con tes ta rea 
la Cur tea Con sti tu ţională a re zul ta tu lui ale ge ri lor. Era des tul de 
clar că, pen tru o vreme, lupta con ti nua. Din ine r ţie. Deşi nu exis tau 
şanse să se mai schimbe ceva pe fond, era to tuşi util ca cele cinci 
mi li oane de ro mâni care vo ta seră pen tru Mircea Geoană să be ne fi-
ci eze mă car de o scurtă pe ri oadă de tran zi ţie, care să le ofere ră ga-
zul ne ce sar pen tru a în ţe lege şi a ac cepta noua re a li tate.
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În seara zi lei de 7 de cem brie 2009 m-am în tors acasă într-o stare 
sem ni fi ca tiv mai bună de cât cea de di mi neaţă. Într-un fel, şo cul era 
deja de pă şit. For ţând toate re gu lile şi încălcându-le pe cele care nu 
erau su fi ci ent de fle xi bile pen tru a-i servi in te re sele, Traian Băsescu 
câş ti gase un nou man dat. Aceasta era re a li ta tea şi n-o pu team ig-
nora. Ştiam că, în no ile con di ţii, miza ime di ată era for ma rea unui 
nou gu vern. Dar la ca pi to lul ăsta nu-mi fă ceam ilu zii. Cu UDMR-ul, 
Mi no ri tă ţile şi câ teva trans fe ruri, PDL pu tea să-şi treacă un nou Ca-
bi net prin Par la ment. Însă nu pu tea fi de cât o so lu ţie pe ter men scurt. 
Eco no mia na ţională in trase deja într-o adâncă re ce si une, iar cos tu-
rile anu lui elec to ral 2009 ur mau a fi de con tate în ur mă toa rele luni... 
În ase me nea con di ţii, o ma jo ri tate par la men tară fra gilă şi un gu vern 
abia în cro pit nu pu teau re zista prea mult dacă, în Par la ment, ar fi 
exis tat o al ter na tivă so lidă. Era însă ne ce sar ca PSD, PNL şi PC să 
pro pună, cât mai cu rând, o so lu ţie cre di bilă, co e rentă, uni tară.

Pen tru a in versa efec tele ime di ate ale eşe cu lui din ale ge rile pre zi-
den ţi ale, tre buia să con struim o al ter na tivă nouă şi con sis tentă. Să 
de pă şim ni ve lul unui par te ne riat par la men tar care nu ofe rea nicio ga-
ran ţie şi care toc mai îşi de mon strase li mi tele. Era ne ce sară o ali anţă 
so lidă în tre so cial-de mo craţi, li be rali şi con ser va tori. O ali anţă so cial 
li be rală... Cu gân dul ăsta mi-am ter mi nat ziua de 7 de cem brie 2009.

Nici nu a fost o mare des co pe rire. Chiar şi la o ana liză su per fi ci-
ală, de ve nise evi dent că, mai de vreme sau mai târ ziu, par ti dele din 
opo zi ţie erau obli gate să-şi co or do neze ac ţi u nile. Iar apa ri ţia aces tei 
idei, exact în acea seară, a fost pro ba bil de ter mi nată de re fle xul meu 
de a fi per ma nent im pli cat într-un pro iect. Aşa func ţi o nez, după 
orice eşec sau suc ces, mă tre zesc deja an gre nat în ur mă toare etapă... 
Mai cu rând un de fect de cât o ca li tate. E des tul de obo si tor pen tru 
mine şi foarte stre sant pen tru cei din jur. Dar asta sunt, n-am li nişte, 
tre buie în tot deauna să-mi gă sesc un obi ec tiv. Aceasta poate fi, în 
egală mă sură, ex pli ca ţia re a li ză ri lor şi a ne îm pli ni ri lor mele. Ade vă-
rul este că, în acea seară, pen tru a adormi, aveam ne voie să dau un 
sens zi lei ur mă toare. Iar sin gu rul sens pe care l-am gă sit atunci a fost 
ali anţa so cial li be rală.



CA PI TO LUL 2

De cem brie–ia nu a rie 2010: Dru mul spre iden ti tate...

Pe 8 de cem brie 2009, deşi lupta ju ri dică con ti nua, ali anţa PSD–PC 
con tes tând re zul ta tul ale ge ri lor, pen tru mine de ve nise esen ţial să 
ob ţin, cât mai cu rând, un acord din par tea so cial-de mo cra ţi lor şi 
li be ra li lor pen tru for ma rea unei mari Ali anţe.

Obi ec ti vul nu era de loc sim plu pen tru că pri o ri ta tea mo men-
tu lui pă rea să fie alta. Mircea Geoană şi mare parte din struc tura 
cen trală a PSD în cer cau încă să ob ţină re pe ta rea vo tu lui din ca uza 
gra ve lor sus pi ci uni de fra udă. În aceste con di ţii, dacă eu aş fi fă cut 
prea re pede pro pu ne rea pri vind în fi in ţa rea unei mari ali anţe aş fi 
pă rut de fe tist sau, mai grav, sus pect. Tre buie în ţe leasă cât mai co-
rect at mo sfera din acea pe ri oadă. Din 7 de cem brie 2009 a în ce put 
să se re simtă tot mai acut ten dinţa unora de a că dea la pace cu în-
vin gă to rul, fe no men care a de clan şat se ri oase sus pi ci uni în rân dul 
par ti de lor de opo zi ţie. În ce peau deja să se ve hi cu leze ipo teze pri-
vind am ple con spi ra ţii şi re a şe zări de forţă care aco pe reau în tre gul 
spec tru po li tic. Un sce na riu in tens dez bă tut după uşile în chise se 
re feră la po si bi li ta tea ca PNL să ajungă la un nou acord cu PDL-ul 
pen tru a forma o ma jo ri tate sta bilă. Per so nal nu cre deam în această 
va ri antă pen tru că li be ra lii aveau ex pe ri enţa tristă a co a bi tă rii cu 
Traian Băsescu şi ştiam că nu pot fi atât de na ivi în cât să nu în ţe-
leagă că, dacă ar in tra într-un gu vern con dus de pre mi e rul im pus 
de pre şe dinte, îşi vor semna prac tic ac tul de di zol vare. Având de 
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ales în tre a ră mâne în opo zi ţie sau a fi asi mi lat for ţat de PDL, pă-
rea clar pen tru toţi cei care gân deau cu min tea lor că PNL va opta 
pen tru prima va ri antă. Dar nu toţi gân deau au to nom, aşa că, sub 
ame nin ţa rea for mă rii unei co a li ţii de gu ver nare cu li be ra lii, Traian 
Băsescu a pus pre si une pe opor tu niş tii de pro fe sie, dis puşi să-şi 
ne go ci eze in di vi dual tre ce rea în ta băra pu te rii, forţându-i să-şi 
anunţe cât mai ra pid trans fe rul. Ne o fi cial se vor bea chiar de o nu-
mă ră toare in versă. Apă reau zvo nuri de ge nul: „mai sunt ne ce sari 
doar 12 par la men tari pen tru a face ma jo ri ta tea, cine nu se mişcă 
re pede, va ră mâne ur mă to rii trei ani în opo zi ţie“. Timp de o săp tă-
mână, în pe ri oada în care Cur tea Con sti tu ţională încă nu se pro-
nun ţase asu pra con tes tă rii ale ge ri lor, ne go ci e rile se pur tau foarte 
fe rit şi fără re zul tate no ta bile. Însă pe 14 de cem brie 2009 a ve nit şi 
ver dic tul Cur ţii care, prin Ho tă râ rea nr. 42 din 14 de cem brie 2009 
pri vind sta bi li rea şi adu ce rea la cu noş tinţa pu blică a re zul ta tu lui 
ale ge ri lor pen tru func ţia de pre şe dinte al Ro mâ niei, în ca drul ce lui 
de-al doi lea tur de scru tin des fă şu rat la 6 de cem brie 2009, pu bli-
cate în Mo ni to rul Ofi cial al Ro mâ niei, Par tea I, a de cis:

„1. Sta bi leşte şi aduce la cu noş tinţa pu blică re zul ta tele ale ge ri-
lor pen tru func ţia de Pre şe dinte al Ro mâ niei, în ca drul ce lui de-al 
doi lea tur de scru tin din 6 de cem brie 2009.

2. Con stată că dom nul Traian Băsescu este ales în func ţia de 
Pre şe dinte al Ro mâ niei, în tru nind cel mai mare nu măr de vo turi 
din cele va la bil ex pri mate.

3. Sta bi leşte va li da rea ale ge rii dom nu lui Traian Băsescu în 
func ţia de Pre şe dinte al Ro mâ niei pen tru 16 de cem brie 2009, ora 
10:00, la se diul Cur ţii Con sti tu ţionale din Pa la tul Par la men tu lui.“

În aceste con di ţii, de pe 14 de cem brie 2009 s-a des chis ofi cial 
se zo nul de vâ nă toare de par la men tari. În ciuda dez in for mă ri lor 
pri vind po si bi li ta tea unui acord cu o parte din li be rali în frunte cu 
dom nul Tă ri ceanu, Traian Băsescu nu-şi mai do rea să se încurce 
cu o nouă ali anţă. Pe lângă Mi no ri tăţi şi UDMR, PDL mai avea 
ne voie de doar câ teva vo turi pen tru a ob ţine ma jo ri ta tea ab so lută. 
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Şi aces tea au fost ra pid ob ţi nute după ce a apă rut în Par la ment 
„Gru pul In de pen den ţi lor“ for mat, în prin ci pal, din par la men tari 
PSD în frunte cu Ga briel Oprea şi Ma rian Sârbu care, „pen tru sta-
bi li tate“, au în tors ar mele şi i-au ofe rit pre şe din te lui proas păt va li-
dat cer ti tu di nea că-şi va in stala un nou gu vern. Dez no dă mân tul n-a 
fost o sur priză re ală. Doar se ofi ci a liza ceea ce se anun ţase, „pe 
surse“, ime diat după ale geri. Ast fel, re zul ta tul ale ge ri lor par la men-
tare din 2008 era de tur nat de ne go ci eri sub te rane şi pre si uni ve nite 
de la cel mai înalt ni vel.

Îna inte să mă pro nunţ asu pra opor tu ni tă ţii şi opor tu nis mu lui 
ace lor miş cări, con si der că este ne ce sar să ana li zez, încă o dată, le gi-
ti mi ta tea repoziţionării Par ti du lui Uma nist din Ro mâ nia (de ve nit 
ul te rior Par ti dul Con ser va tor) în de cem brie 2004. Atunci, cam la fel 
ca în 2009, Traian Băsescu for ţase for ma rea unui gu vern al Ali an ţei 
D.A., iar PUR a fă cut di fe renţa care a asi gu rat în ves ti rea ca bi ne tu lui 
Tă ri ceanu. Cel pu ţin apa rent, în tre cele două mo mente – de cem brie 
2004 şi de cem brie 2009 – ar pu tea fi iden ti fi cate anu mite si mi la ri-
tăţi. Şi to tuşi, la o ana liză obi ec tivă şi apli cată cred că se pot ob serva 
di fe renţe esen ţi ale.

În pri mul rând, în 2004, PUR fă cuse o sim plă ali anţă elec to rală 
cu PSD, adică o struc tură care îşi în ce tase exis tenţa ime diat după ale-
geri. În schimb, par la men ta rii din noul Grup In de pen dent (for mat în 
de cem brie 2009) fu se seră membri ai Par ti du lui So cial-De mo crat. 
În ca zul lor, obli ga ţi ile po li tice şi mo rale erau cu to tul al tele.

În al doi lea rând, în 2004 Ro mâ nia încă nu-şi în de pli nise cel mai 
im por tant obi ec tiv stra te gic – ade ra rea la Uni u nea Eu ro peană –, iar 
o in sta bi li tate gu ver na men tală ar fi pu tut bloca în tre gul pro ces de 
in te grare eu ro peană, mai ales pe fon dul pro ble me lor din Bul ga ria, 
unde se pre lun gea o criză po li tică şi in sti tu ţională ma joră, de ter-
mi nată exact de in ca pa ci ta tea de a forma o ma jo ri tate par la men-
tară sta bilă. Cele două ţări erau co nec tate în efor tu rile de ade rare, 
iar dacă Ro mâ nia ar fi ur mat mo de lul Bul ga ria, exista po si bi li ta-
tea amâ nă rii in te gră rii efec tive până spre 2010. În con di ţi ile cri zei 
eco no mice de clan şate în 2008, ar fi foarte re le vant de sta bi lit dacă, 
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în ipo teza de ca lă rii ter me nu lui de 1 ia nu a rie 2007, Ro mâ nia ar 
mai fi ajuns vreo dată mem bră a Uni u nii Eu ro pene.

În con di ţi ile pre zen tate, eva lu ând obi ec tiv situa ţia din 2004 şi 
im pli ca ţi ile sale ma jore pen tru in te gra rea eu ro peană, cred cu tă-
rie că de ci zia mea din acel mo ment a fost sin gura op ţi une res pon-
sa bilă. În schimb, în 2009, când Gru pul In de pen dent se „sa cri fica“ 
pen tru sta bi li tate, Ro mâ nia era deja mem bră cu drep turi de pline a 
Uni u nii Eu ro pene.

În al tre i lea rând, în vara lui 2004, PUR ob ţi nuse un re zul tat 
no ta bil la ale ge rile lo cale, peste 7%. (Pen tru a în ţe lege po ten ţi a lul 
aces tui scor, re a min tesc că tot în jur 7% ob ţi nuse PD la ale ge rile par-
la men tare din 2000.) Pe o ase me nea plat formă, având o re pre zen tare 
con sis tentă în ad mi nis tra ţia lo cală, un grup par la men tar re le vant şi 
un pro gram po li tic de cen tru-dreapta, axat pe pro mo va rea in te re-
se lor cla sei de mij loc, PUR avea tot drep tul la o agendă po li tică pro-
prie care să-i per mită o co la bo rare apli cată cu Ali anţa D.A., cea laltă 
for ma ţi une par la men tară de dreapta. Prin con trast, mem brii Gru-
pu lui In de pen dent din 2009 tre ceau, peste noapte, de la stânga la 
dreapta, având evi dent pre ce den tul „lu mi nos“ al dom nu lui Băsescu, 
cel care, tot peste noapte, a ie şit din In ter na ţionala So ci a listă şi a de-
ve nit mem bru al Par ti du lui Po pu lar Eu ro pean.

Iar di fe ren ţele în tre de cem brie 2004 şi de cem brie 2009 ar pu tea 
con ti nua. Mai amin tesc doar că, în 2004, Traian Băsescu ve nea, după 
pro pri ile re la tări, „cu că ciula în mână la Grivco“ pen tru a ne go cia o 
ali anţă. În schimb, în 2009 se vor bea tot mai des de re ţele cli en te lare 
şi pre si uni cu do sare. E drept, după cinci ani de pre şe din ţie, dom nul 
Băsescu avea alte mij loace.

Ast fel că, miercuri 23 de cem brie 2009, ma jo ri ta tea par la men-
tară for mată din PDL, UDMR, Mi no ri tă ţile na ţionale şi Gru pul 
In de pen dent, a vo tat Gu ver nul Boc 3 (pre ce den tele două fi ind Gu-
ver nul PDL–PSD în de cem brie 2008 şi Gu ver nul in te ri mar PDL 
din toamna lui 2009, în cro pit după re tra ge rea PSD în opo zi ţie). 
Prac tic, pe 23 de cem brie 2009, la 9 zile după ce Cur tea Con sti-
tuţională va li dase re zul ta tul scru ti nu lui din 6 de cem brie 2009, 
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s-a epui zat şi ul ti mul epi sod din te le no vela re a le ge rii lui Traian 
Băsescu. Cu două zile îna inte de Cră ciun, dom nul Băsescu, ac ţi o-
nând cu toate mij loa cele pe care le avea la dis po zi ţie – for ţând li mi-
tele le gale, po li tice şi mo rale – şi-a fă cut un ca dou la care visa încă 
din 2004: con tro lul to tal al in sti tu ţi i lor fun da men tale ale sta tu lui 
ro mân. Mai sin te tic, pu te rea ab so lută.

Pen tru toţi li de rii opo zi ţiei situa ţia de ve nise ex trem de di fi cilă, 
iar eu nu fă ceam ex cep ţie. În ca li tate de prin ci pal ad ver sar al pre şe-
din te lui, onoare pe care nu o că u ta sem nici o dată, dar care îmi fu sese 
acor dată, cu ob sti na ţie, pe parcursul ul ti mi lor ani – acu ti zată până 
la is te rie în tim pul cam pa niei elec to rale din toamna anu lui 2009 – 
mă pu team aş tepta la multă aten ţie din par tea dom nu lui Băsescu şi 
a în tre gu lui său sis tem. De alt fel, din punct de ve dere per so nal, 
chiar îl în ţe le geam. Îi fă cu sem, la rân dul meu, câ teva „fa vo ruri“.

Aşa cum am amin tit, în 2004 se aşe zase cu minte la masa bi ro u-
lui meu de la Grivco pen tru a-mi so li cita o ali anţă. Eu l-am pri mit 
ci vi li zat şi i-am ex pus, la rân dul meu, ter me nii unui par te ne riat co-
rect. A fost o în tâl nire nor mală, în tre egali. Dar pen tru o per soană 
cu pro fi lul psi ho lo gic al dom nului Băsescu, bân tuit de o se rie în-
treagă de frus trări (şi, foarte pro ba bil, de nos tal gia pu te rii dis cre-
ţionare a că pi ta nu lui de vas) ega li ta tea a re pre zen tat în tot deauna un 
chin, o tra umă. Este o re a li tate pe care o pot con firma toţi foş tii 
co legi de par tid în de păr taţi de Traian Băsescu din ca uza unor ten si-
uni de or din per so nal.

Apoi, în ia nu a rie 2007, când ade ra rea Ro mâ niei la Uni u nea 
Euro peană de ve nise ofi ci ală, am re tras par ti dul de la gu ver nare. Deşi 
această miş care n-ar fi tre buit să sur prindă pe ni meni, fu sese anun-
ţată încă de la for ma rea Co a li ţiei în 2004, a fost re sim ţită se rios de 
dom nul Băsescu. Pe de o parte, pre şe din tele nu pu tea în ţe lege că 
ci neva poate pă răsi Pu te rea de bu nă voie – ce nu în ţe lege, îl ener
vează foarte tare – şi, pe de altă parte, in tuia că acea re tra gere a 
PUR-lui poate fi pri mul pas din con sti tui rea unei ma jo ri tăţi oş tile. 
Iar cele mai ne gre pre sim ţiri i-au fost con fir mate când, în 23 mar tie 
2007, la Pa la tul Co tro ceni, i-am so li ci tat ofi cial să de mi si o neze 
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pen tru a evita sus pen da rea. A re fu zat, iar, în con se cinţă, eu mi-am 
asu mat po zi ţia de pre şe dinte al Co mi siei par la men tare care a în-
toc mit ra por tul pe baza că ruia o largă ma jo ri tate par la men tară l-a 
sus pen dat pe dom nul Băsescu în apri lie 2007.

Însă, re ve nind la vo tul din 23 de cem brie 2009, din acel mo ment 
Traian Băsescu in sta ura un re gim de au to ri tate per so nală. Şi, din 
opor tu nism sau in stinct de con ser vare, re fle xul na tu ral al foş ti lor 
săi ad ver sari a fost să în cerce să stingă con flic tele sau mă car să le 
mai tem pe reze. Din pă cate, eu nu m-am pri ce put nici o dată la asta. 
Îmi amin tesc că, în aju nul Cră ciu nu lui din 2009, am pos tat pe blo-
gul per so nal un concurs re fe ri tor la des cin de rea dom nu lui Băsescu 
la Grivco, „cu că ciula în mână“. Foarte bine pri mit de pri e te nii mei 
de pe in ter net şi in tens pre luat de presă, concursul a ali men tat pro-
ba bil do rinţa de răz bu nare a pre şe din te lui. Bă nu iam că aşa va fi, 
dar, sin cer, nu m-am pu tut ab ţine... Şi n-a fost sin gura „im per ti-
nenţă“ fă cută de mine în acea pe ri oadă. Pe de o parte, re sim ţeam 
re fle xul ro mâ nesc de a face haz de ne caz şi, pe de altă parte, ştiam 
că tre buie ne a pă rat evi tată o re nun ţare to tală la luptă, o ca pi tu lare 
in justă în faţa unei vic to rii strâmbe, ob ţi nută prin mo da li tăţi sus-
pecte şi con fir mată prin in ter me diul unei vaste cam pa nii de ra co-
lări de par la men tari.

Aşa cum am mai amin tit, era des tul de pre vi zi bil că, pen tru a-şi 
le gi tima o vic to rie la li mită, con tro ver sată, care mi ro sea mai mult a 
în frân gere de cât a suc ces, Traian Băsescu va tre bui să con stru iască 
un sis tem de pu tere uriaş sub care să poată as cunde enigme elec to-
rale de ti pul vo tu lui de la am ba sada Ro mâ niei din Pa ris. Păs trând 
pro por ţi ile, noul pre şe dinte era în situa ţia tu tu ror li de ri lor ile gi-
timi care, pen tru a-şi as cunde pă ca tul ori gi nar cu aju to rul că ruia 
au ajuns la pu tere, se simt obli gaţi să re mo de leze in sti tu ţi ile şi oa-
me nii, în cer când să le asi gure com pa ti bi li ta tea cu pro pri ile de fi-
cienţe de mo ra li tate şi ca rac ter. Aşa dar, Traian Băsescu urma să 
de se neze o so ci e tate care să îi se mene şi, dacă toată lu mea i se preda, 
ar fi pu tut re uşi.
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Spre de o se bire de li de rii PSD sau PNL, situa ţia mea era mult mai 
sim plă. În ca zul meu, con flic tul cu Traian Băsescu de pă şise de foarte 
mult timp li mita până la care un om de cent este dis pus să ac cepte un 
com pro mis cu ad ver sa rul său. În ciuda unor sem nale pri mite prin 
di verşi in ter me di ari, eu nu pu team „s-o las mai moale“. N-aveam 
cum, aş fi in trat într-o zonă to tal de ri zo rie. Si gur, s-au gă sit mulţi 
duş mani de cla raţi ai lui Traian Băsescu care, mai fle xi bili şi mai pu-
ţin sen si bili la de ri zo riu, şi-au re e va luat ra pid opi ni ile pen tru a-şi 
găsi un loc în noua or dine por to ca lie. Eu însă am re nun ţat la acest 
pri vi le giu. Ast fel că, în ia nu a rie 2010, într-o ţară în ghe ţată la pro priu 
şi la fi gu rat, am în ce put să caut so lu ţii con crete pen tru a stopa fe no-
me nul de di so lu ţie a opo zi ţiei şi a ori că rei forme de au to no mie in sti-
tu ţională. To tuşi, în con di ţi ile ace lui mo ment, Ro mâ nia pă rea 
con dam nată să îm brace do cil uni forma ce îi era im pusă. Aşa că nu 
erau prea multe so lu ţii. Cine ie şea din rând, de ve nea ime diat „duş-
man al sta tu lui“, al de mo cra ţiei şi al „poporu lui oranj“. Cum era de 
aş tep tat, mulţi par la men tari PSD şi PNL, is pi tiţi de avan ta jele pu te rii 
şi spe ri aţi de hăr ţu ie lile in sti tu ţionale la care erau su puşi re pre zen-
tan ţii opo zi ţiei, au în ce put să de zer teze în masă.

Ast fel că, după nici trei zeci de zile de la for ma rea gu ver nu lui 
Boc, deşi noua ma jo ri tate era securi zată, iar Par la men tul se afla 
încă în va canţă, par ti dele din opo zi ţie su fe ri seră deja nu me roase 
pier deri de par la men tari care, „pen tru sta bi li tate“, „din mo tive per-
so nale“, sau in vo când di verse con flicte in terne, îşi în căl cau orice 
an ga ja mente an te ri oare şi îşi des co pe reau, peste noapte, vo ca ţia 
de mo crat-li be rală sau in de pen dentă. Frica şi/sau in te re sul se do-
ve deau doi sti muli ire zis ti bili. Dacă fe no me nul ar fi con ti nuat în 
acel ritm încă 100 de zile, opo zi ţia ar fi în ce tat prac tic să mai existe 
la ni vel par la men tar.

În aceste con di ţii, am con si de rat că, pen tru a opri di so lu ţia sau 
mă car pen tru a o mai tem pera, era vi tal ca şi par ti dele din opo zi ţie 
să pro pună un pro iect al ter na tiv pro pri i lor mem bri, să îi mo ti veze, 
să cre eze un ori zont de aş tep tare care să îi de ter mine cel pu ţin să 
mai amâne exo dul în băn cile pu te rii.
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So lu ţia de fond, sin gura pe care o pu team iden ti fica în acel mo-
ment, ră mâ nea o ali anţă so lidă a ce lor trei for ma ţi uni. Însă PSD-ul 
in trase deja în fe bra ale ge ri lor in terne ce aveau să se des fă şoare în 
fe bru a rie 2012, iar Mircea Geoană şi con tra can di da ţii săi ne o fi ci ali 
du ceau o luptă surdă pen tru a câş tiga sus ţi ne rea or ga ni za ţi i lor ju de-
ţene. Aşa că, pe par tea stângă, nu exista un in ter lo cu tor dis po ni bil. 
Nici li be ra lii nu pă reau de loc in te re saţi. În ase me nea con di ţii, am 
dis cu tat, ne o fi cial, des pre po si bi li ta tea for mă rii unui gu vern din 
um bră, tot în ideea de a de păşi ine r ţia sin u ci gaşă a opo zi ţiei. Dar 
nici pe această temă nu s-au pu tut ob ţine evo lu ţii re le vante, pen tru 
că re par ti za rea pos tu ri lor, chiar şi fic tive, ar fi de clan şat ne sfâr şite 
ne go ci eri în tre un PSD încă mare, dar aflat în că dere li beră, şi un 
PNL sem ni fi ca tiv mai mic, dar si tuat pe un trend as cen dent. În con-
se cinţă, în a doua ju mă tate a lui ia nu a rie a tre buit să ac cept că, prin 
dis cu ţii di recte, nu se pu tea re zolva ni mic. Nu în acel mo ment. Sfa-
tul ce lor apro pi aţi era să mai aş tept să se cla ri fice situa ţia la PSD, să 
se mai re ducă en tu zi as mul la PNL şi abia apoi să re iau tema ma rii 
ali anţe. Însă nu aveam timp de pier dut. Pen tru a opri he mo ra gia 
par la men tară era ne ce sar să existe în dez ba te rea pu blică un pro iect. 
Să se pro pună un sens, să se ofere o spe ranţă con cretă. Aşa că pe 28 
ia nu a rie 2010, am adre sat pu blic o scri soare des chisă li de ri lor PSD, 
PNL şi PC. Ti tlul scri so rii era „Ali anţa So cial Li be rală. Acum!“, in-
ten ţi ile mele de ve nind ab so lut evi dente. Iată tex tul in te gral:

Se pre gă tesc con grese la PSD, PNL şi la PC. Fier bere, stra te gii, 
ali anţe, am bus cade, func ţii.

In e vi ta bil, ci neva va ajunge sau va ră mâne pre şe dinte la PSD. 
Şi? Va în ceta de zer ta rea par la men ta ri lor? Pri ma rii ră maşi fără 
fon duri nu vor mai trece de par tea pu te rii? Vor creşte pen si ile sau 
sa la ri ile din edu ca ţie şi să nă tate? Mi-e teamă că nu.

La PNL, foarte pro ba bil, Crin Antonescu îşi va re îm pros păta 
echipa. Şi? Par la men ta rii şi pri ma rii PNL vor re zista is pi tei scurtă-
tu rii spre pu tere? Fis ca li ta tea va de veni efi ci entă şi fle xi bilă? Sunt, 
din nou, scep tic.
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La PC se schimbă garda. Vor veni, sper, li deri ti neri, in te li genţi, 
de ter mi naţi. Vor pro pune şi pro mova o nouă vi zi une! Şi?

De fapt, vor de ţine mă car un strop de pu tere re ală ac tu a lii 
şi vii to rii pre şe dinţi ai aces tor par tide întrun stat în care pre
şe din ţia, gu ver nul, par la men tul, mi nis te rul pu blic şi ser vi ci ile 
se crete sunt au to ri tar con tro late de CELĂLALT PARTID?

Mi-e teamă că NU.
În acest mo ment, nui nici un se cret, în Ro mâ nia există un 

sin gur par tid cu pu tere po li tică re ală. Ba chiar un sin gur om, 
dar asta este deja spe ci fic na ţional.

Aşa dar, la o eva lu are re a listă, no i lor pre şe dinţi nu le ră mâne 
de cât bucuria pla to nică a sta tu tu lui de li der al opo zi ţiei. În alte 
state, această po zi ţie are ro lul său, în Ro mâ nia, în această Ro mâ nie 
de după 2009, li de rul opo zi ţiei are in fi nit mai pu ţină pu tere şi in-
flu enţă de cât un ba nal se cre tar de stat care a avut, la timp, în cli na-
ţie că tre por to ca liu. Şi, ast fel, în ur mă to rii ani, PNL şi PSD riscă să 
ma cine în gol bruma de re surse de care mai dis pun pen tru a se 
im pune drept, imense re a li zări, „prin ci pal par tid de opo zi ţie“ sau 
„cel mai ac tiv par tid de opo zi ţie“. Iar li de rii lor vor mai în scrie 
puncte sim bo lice la câte o emi si une te le vi zată sau la câte o mo ţi une 
ple cată din start fără şanse. Deci, foarte pu ţin. Ba chiar ni mic.

Şi atunci, mă în treb, n-ar fi mai util ca, în loc de pan to mimă 
po li tică, opo zi ţia să în ceapă să existe?

Iar opo zi ţia, această opo zi ţie con frun tată cu ac tu a lul re gim, 
nu poate exista de cât dacă ac ţi o nează uni tar. Este ne voie acum, 
nu peste doi ani, de o Ali anţă So cial Li be rală. PSD şi PNL tre
buie să în ţe leagă că nu se luptă cu un par tid, ci cu un sis tem care 
dis pune in te gral de re sur sele in sti tu ţionale, fi nan ci are şi co er
ci tive ale sta tu lui ro mân.

Ac ţi o nând se pa rat, în lo gica unei ri va li tăţi în in te ri o rul opo zi-
ţiei, struc tu rile te ri to ri ale ale PSD şi PNL vor fi, în doi ani, de ci-
mate de mi gra ţia spre pu tere. Iar dacă ci neva îşi face ilu zii că în 
2012 poate câş tiga pu te rea, chiar într-o ali anţă, ob ţi nând 54–55% 
din vo turi în seamnă că s-a năs cut după 6 de cem brie 2009.

Ac tu a lul re gim nu poate fi schim bat de cât cu peste 70% din 
vo turi. Iar o ali anţă cu o is to rie de doar 6–7 luni în tre po li ti ci eni 
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care, timp de 2 ani, sau ata cat nu va pu tea ajunge la un ase me
nea ni vel în op ţi u nile de vot ale ro mâ ni lor.

De la ce tă ţe nii ro mâni fără sim pa tii po li tice până la simpli 
membri de par tid, aleşi lo cali sau par la men tari, toţi avem ne voie 
de o vi zi une şi un obi ec tiv re a li za bil pen tru a con ti nua să spe răm.

În pre zen tul con text po li tic, opo zi ţia unită este sin gu rul pro-
iect care poate con sti tui o al ter na tivă cre di bilă la ac tu a lul re gim şi 
poate stopa de zer tă rile şi chiar di so lu ţia par ti de lor.

Pen tru ca PSD şi PNL să nu de vină, trep tat, doar par tide is
to rice, tre buie for mată, în cel mai scurt timp, Ali anţa So cial Li
be rală, tre buie ela bo rat un pro gram po li tic te mei nic şi tre buie 
con struit un gu vern din um bră so lid, care, prin con trast, să de
mon streze pre ca ri ta tea exe cu ti vu lui în func ţie şi săi con vingă 
pe ro mâni că există al ter na tivă. Ro mâ nia are per so na li tăţi mar
cante, în po li tică şi în afara ei, care ar pu tea re sta ura, chiar şi 
din um bră, în cre de rea ro mâ ni lor în func ţia de primmi nis tru.

Alt fel, dacă ne iro sim tim pul cu mize sim bo lice, re zul ta tele 
la ale ge rile lo cale şi par la men tare din 2012 vor fi, în mod fa tal, 
doar sim bo lice.

Aşa dar,
Dom nule Diaconescu, dom nule Geoană, dom nule Mitrea, dom-

nule Năstase (or di nea este strict al fa be tică), vă în treb pu blic, ca ce tă-
ţean ro mân şi co leg de opo zi ţie, cum ve deţi vi i to rul PSD, al opo zi ţiei 
şi al de mo cra ţiei în Ro mâ nia?

Dom nule Antonescu, sti maţi co legi li be rali, cum ve deţi vi i to rul 
PNL, al opo zi ţiei şi al de mo cra ţiei în Ro mâ nia?

O ob ser va ţie strict con tex tu ală: în mo men tul în care scriam 
această scri soare, pos tată in clu siv pe blo gul per so nal în 28 ia nu a-
rie 2009, încă nu apă ruse nici mă car la ni vel de zvon po si bi li ta tea 
unei can di da turi a lui Victor Ponta la pre şe din ţia PSD.

Acest me saj, care a im pus pe agenda pu blică, pen tru prima 
dată, su biec tul re a li ză rii unei mari ali an ţe So cial Li be rale, a fost 
pri mit cu mari re zerve de so cial-de mo craţi şi li be rali. Nu pot să 
spun că nu mă aş tep tam. Pri vită su per fi cial, pro pu ne rea pu tea fi 
ig no rată, până la urmă ve nea de la re pre zen tan tul unui par tid cu 
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doar 4 par la men tari. Însă, ana li zată mai atent, se pu tea ob serva că 
avea o anu mită gre u tate.

Mi-era clar to tuşi că lu cru rile nu se vor mişca prea uşor şi re-
gre tam sin cer că pier dem un timp care avea să ne coste. Dar, pe de 
altă parte, de ve neam tot mai op ti mist pen tru că îmi sta bi li sem un 
obiec tiv, îl anun ţa sem pu blic şi, din acel mo ment, ştiam foarte clar 
în co tro merg. De alt fel, la doar trei zile de la pu bli ca rea scri so rii, la 
1 fe bru a rie 2010 pro pu neam, tot pu blic, re a li za rea unui con gres co-
mun PSD–PNL–PC. (Care s-a şi re a li zat peste apro xi ma tiv un an, 
confirmându-l pe Crin Antonescu drept can di da tul unic al USL 
pen tru pre şe din ţia Ro mâ niei.) Si gur, în fe bru a rie 2010, ştiam că 
sun tem încă de parte, dar eram con vins că tre buie să vor bim cât mai 
des şi cât mai con cret des pre pro iecte ale în tre gii opo zi ţii. Până să 
ne pu tem uni for mal, tre buia să creăm o iden ti tate co mună...



CA PI TO LUL 3

Fe bru a rie 2010: Con gre sul PSD; „Uni o nis tul“ 
Geoană vs „Se pa ra tis tul“ Ponta

Con gre sul PSD din fe bru a rie 2010 a re pre zen tat, prin re zul ta tul 
fi nal şi re a şe za rea de forţe, un mo ment de ci siv pen tru evo lu ţia so-
cial-de mo cra ţiei şi a so ci e tă ţii ro mâ neşti în an sam blu. Este o eva-
lu are obi ec tivă şi sper că, mai cu rând de cât mai târ ziu, vor exista 
is to rici şi spe ci a lişti în şti inţe po li tice ca pa bili să ana li zeze pro fe si o-
nist şi echi dis tant acest mo ment, să treacă din colo de bârfe sau 
anec dote. Să des co pere me ca nis mele in terne ale unei schim bări de 
ge ne ra ţie şi vi zi une care, în timp, ar pu tea mo di fica ire ver si bil ti pa-
rul struc tu ri lor po li tice au to htone. Eu voi ana liza acest eve ni ment, 
în prin ci pal, din pers pec tiva efor tu ri lor de co a gu lare a unei mari 
ali anţe a par ti de lor din opo zi ţie.

În luna ia nu a rie 2010, în PSD se con tu ra seră mai multe ta-
bere, cele mai re le vante fi ind con duse de Mircea Geoană şi Adrian 
Năstase. Din tre cei lalţi po si bili can di daţi, se mai dis tin geau Miron 
Mitrea şi Cristian Diaconescu. În acea pe ri oadă am dis cu tat cu fi e-
care din tre cei pa tru. În ca li tate de co leg de opo zi ţie şi de ini ţi a tor 
al unui pro iect care îi viza di rect, Ali anţa So cial Li be rală, mi se 
pă rea ab so lut ne ce sar să în ţe leg cum se po zi ţionau în ra port cu 
re gi mul Băsescu. Aşa cum era de aş tep tat, toţi pa tru s-au de cla rat 
pre gă tiţi pen tru o con frun tare des chisă. De alt fel, era ab so lut fi resc 
să îşi anunţe ase me nea in ten ţii, can di dau la pre şe din ţia ce lui mai 
im por tant par tid de opo zi ţie. Sin gu rul la care am sim ţit o anu mită 
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ezi tare în tim pul în tâl ni rii noas tre din bi roul meu de la Se nat a fost 
Cristian Diaconescu... dar atunci am ales să cred că era doar o anu-
mită dis cre ţie a unui po li ti cian care, deşi nu mai era chiar atât de 
tâ năr, tre cea drept re pre zen tant al noii ge ne ra ţii. Însă evo lu ţi ile ur-
mă toare au do ve dit că sem nele mele de în tre bare au fost le gi time, la 
mo men tul în tâl ni rii noas tre dom nul Diaconescu eva lua deja po si-
bi li ta tea unui alt drum. Ori cum lupta fi nală pă rea că se va da în doi, 
în tre pre şe din tele în func ţie al par ti du lui şi fos tul prim-mi nis tru.

Tre buie să re cu nosc că, îna inte de acel con gres, eu aş fi pa riat pe 
Mircea Geoană. Deşi nu era un pa riu si gur, pen tru că, după în frân-
ge rea de la pre zi den ţi ale, dom nul Geoană se con frunta cu cri tici tot 
mai ve he mente în in te ri o rul pro pri u lui par tid. To tuşi, se pă rea că a 
re u şit să-şi asi gure spri ji nul ma jo ri tă ţii or ga ni za ţi i lor lo cale. Mai 
mult de cât atât, Mircea avea şi o re la ţie apro pi ată cu li be ra lii, aşa că, 
dacă ar fi câş ti gat un nou man dat, se pă rea că s-ar fi pu tut ac ce lera 
pro iec tul de uni fi care a opo zi ţiei, de care eram di rect in te re sat.

Deşi ta băra Năstase câş tiga trep tat noi adepţi, dom nul Geoană 
men ţi nea con stant o masă cri tică, su fi ci entă pen tru a-i asi gura încă 
un man dat be ne fi ci ind, în spe cial, de ne în cre de rea cu care Adrian 
Năstase era re cep tat în multe fi li ale. Obiş nu iţi cu au to no mia do-
bân dită sub pre şe din ţia lui Mircea Geoană, li deri lo cali nu erau 
foarte dis puşi să sus ţină în toar ce rea mâi nii de fier cu care dom nul 
Năstase con du sese par ti dul în pe ri oada 2000–2004. Tot o dată, 
exista şi teama re ală că, dacă ar re ve nit, fos tul pre mier ar fi plă tit 
anu mite po liţe ce lor care îl de bar ca seră în 2005. În aceste con di ţii, 
cât timp îl avea drept prin ci pal con tra can di dat pe Adrian Năstase, 
dom nul Geoană pu tea fi si gur de un nou man dat. Con şti ent de 
acest fapt, Adrian a avut me ri tul de a fi în ţe les co rect ter me nii ecu-
a ţiei şi, con şti ent că nici pro ce sele în care era im pli cat nu-i vor lăsa 
o li ber tate re ală de ac ţi une, a de cis să îl spri jine pe Victor Ponta. 
A fost o miş care în drăz neaţă, fă cută în ul ti mul mo ment, care a ofe-
rit tu tu ror ce lor ne mul ţu miţi de Mircea Geoană o op ţi une va lidă. 
E ade vă rat, Victor era un apro piat al dom nu lui Năstase, cel care îl 
pro mo vase con stant în func ţii po li tice şi gu ver na men tale, dar era şi 
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gi ne rele lui Ilie Sârbu şi, foarte im por tant, avea per so na li tate pro-
prie, nu era ge nul care ar fi ră mas doar un in ter pus al men to ru lui 
său. Aşa că, brusc, toţi cei care, din mo ti vele ex puse an te rior şi din 
multe al tele, nu îl plă ceau pe Mircea Geoană, dar ezi tau să-l vo teze 
şi pe Adrian Năstase, au gă sit ca lea op timă: Victor Ponta.

La prima ve dere, dom nul Ponta nu pă rea cea mai adec vată so-
lu ţie pen tru pro iec tul meu pri vind uni fi ca rea opo zi ţiei. Avea, în 
mod na tu ral, altă agendă. Ştiam că, dacă ar fi câş ti gat, îşi va de dica 
pri mii ani de man dat con so li dă rii pro priei po zi ţii în in te ri o rul 
par tidu lui şi în cer că rii de a se de li mita cât mai mult de op ţi u nile 
dom nu lui Geoană. Într-o ase me nea even tu a li tate, po si bi li ta tea for-
mă rii Ali an ţei So cial Li be rale se re du cea dra ma tic. Si gur, asta nu 
în semna că aş fi re nun ţat la obi ec tiv, ci doar că ar fi tre buit să îmi 
schimb stra te gia.

De alt fel, apa ri ţia lui Victor Ponta în ca li tate de prin ci pal con-
tra can di dat ar fi tre buit să-i schimbe stra te gia şi dom nu lui Geoană. 
Însă Mircea a păs trat ace eaşi abor dare. S-a ba zat pe ca pa ci tă ţile or-
ga ni za to rice ale lui Ma rian Van ghe lie şi pe pro mi si u nile unor 
domni care, în tre timp, se re o ri en ta seră. În con se cinţă, a pier dut. 
La li mită, după un sce na riu re la tiv ase mă nă tor cu cel din 6 de cem-
brie 2009. O dată în plus, a con tat im por tanţa ul ti mei miş cări, ca-
pa ci ta tea de a te adapta din mers şi a des chide noi fron turi de luptă 
chiar în ziua vo tu lui. Pro ba bil că, dacă, îna inte de Con gres, Mircea 
Geoană ar fi ve nit cu plan co e rent de uni fi care a opo zi ţiei (care să fi 
con ţi nut in clu siv acor dul de prin ci piu al li be ra li lor şi con ser va to ri-
lor, pre cum şi cu mă suri con crete de securi zare a pon de rii par la-
men tare) şi-ar fi câş ti gat man da tul fără mari pro bleme.

În acel mo ment, mem brii PSD, la fel ca şi cei PNL şi PC, în ţe le-
geau mo men tul ex trem de greu, nu aş tep tau mi nuni, dar îşi do reau, 
chiar fără să ştie, un pro iect care să le ofere po si bi li ta tea de a re zista 
şi apoi de a în vinge re gi mul Băsescu. De alt fel, pe fond, aceasta 
poate fi ex pli ca ţia vic to riei lui Victor Ponta: Mircea Geoană pier-
duse lupta cu Traian Băsescu şi, în cele două luni care tre cu seră de 
la ale ge rile pre zi den ţi ale, nu re u şise să pro pună un nou pro iect. 
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Ast fel că, ab so lut na tu ral, din colo de par ti cu la ri tă ţile con junc tu-
rale şi ne go ci e rile de cu lise, dom nul Ponta a câş ti gat toc mai pen-
tru că re pre zenta schim ba rea. Şi, im pli cit, spe ranţa.

A fost un con gres lung, dis cu ţi ile şi pro ce du rile s-au pre lun git 
foarte mult. La fi nal, câ teva zeci de vo turi au fă cut di fe renţa. Con cret, 
au fost 1 621 de de le gaţi. Can di da ţii re le vanţi erau Mircea Geoană, 
Victor Ponta, Cristian Diaconescu, Miron Mitrea şi Radu Mazăre. 
Din tre aceş tia, doar doi aveau şanse re ale să câş tige: Mircea Geoană 
şi Victor Ponta. De alt fel, în tim pul Con gre su lui, mai mulţi can di-
daţi au re nun ţat pe rând la can di da turi, anunţându-şi in clu siv sus ţi-
ne rea pen tru unul din tre cei doi fa vo riţi.

Pri mul a fost Cristian Diaconescu, re tras în fa voa rea dom nu-
lui Geoană. Această op ţi une a fost oa re cum ne aş tep tată (pen tru că 
dom nul Diaconescu pă rea mai cu rând în ta băra lui Victor Ponta). 
Ex pli ca ţia aces tei ale geri a pu tut fi des ci frată în ca ri era ul te ri oară 
a dom nu lui Diaconescu. Poate că Traian Băsescu ar fi pre fe rat un 
PSD con dus de Mircea Geoană.

De cea laltă parte, Miron Mitrea şi Radu Mazăre au re nun ţat în 
fa voa rea lui Victor Ponta. Însă pri mul care fă cuse acest gest şi îl 
pro pul sase pe dom nul Ponta pe un cu loar foarte fa vo ra bil fu sese 
Adrian Năstase, cel care a ră mas pe du rata în tre gu lui Con gres ală-
turi de omul pe care îl pro mo vase în po li tica mare.

În fi nal, Victor Ponta a câş ti gat pre şe din ţia PSD cu 856 de vo turi. 
Mircea Geoană pier dut-o cu 781. Aşa dar, 75 de vo turi au schim bat 
is to ria. Pen tru sta tis tici, doar 16 vo turi au fost anu late. Re le vantă a 
fost şi re a le ge rea lui Li viu Drag nea în func ţia de se cre tar ge ne ral, 
acesta ob ţi nând 866 de vo turi, cu 10 mai mult de cât pre şe din tele 
proas păt ales. Un de ta liu in te re sant, care a su b li niat pon de rea 
dom nu lui Drag nea în struc tu rile par ti du lui.

Au fost şi anu mite in ci dente la vot. Fi e care ta bără a avut „mi li-
tan ţii“ săi şi re surse or ga ni za to rice spe ci fice. Dom nul Geoană a 
pier dut pe mâna dom nu lui Van ghe lie. Sau dom nul Van ghe lie a 
pier dut pe mâna dom nu lui Geoană, greu de spus, pro ba bil că am-
bele va ri ante sunt re ale.
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Uman, mi-a pă rut rău pen tru Mircea Geoană. În decurs de 
două luni pier duse două mari bă tă lii, deşi por nise în fi e care în ca li-
tate de mare fa vo rit. Pă rea obo sit şi uşor des cum pă nit. Avea toate 
mo ti vele. Avu sese şi ceva ne şansă, dar fă cuse şi erori ma jore. De 
alt fel, eram con vins că este su fi ci ent de lu cid să în ţe leagă to tul... Vă-
zând ima gi nile fil mate la con gres în mo men tul anun ţă rii câş ti gă to-
ru lui, am avut in tu i ţia că su pli ciul dom nu lui Geoană nu se va opri 
şi, cum sin gura func ţie im por tantă pe care o mai de ţi nea în acel 
mo ment era cea de pre şe dinte al Se na tu lui, m-am în tre bat cât timp 
o va mai păs tra.

Po li tic, ale ge rea dom nu lui Ponta în frun tea PSD schimba da-
tele jo cu lui.

În pri mul rând, con firma o ten dinţă: aceea de schim bare a ge-
ne ra ţi i lor de li deri. Par ti dul Con ser va tor fu sese prima for ma ţi-
une par la men tară care, după ale ge rile le gis la tive din 2008, îşi 
alese un pre şe dinte foarte tâ năr, Da niel Con stan tin, un spe ci a list 
în agri cul tură, edu cat în străi nă tate şi ne a tins de ine r ţi ile re gi mu-
lui co mu nist. Şi în ca zul lui Da niel, ten dinţa fu sese în sen sul unei 
trans for mări ma jore a mo du lui în care se în ţe lege şi se face po li-
tică. În 2009, Con stan tin re pre zenta şansa PC de a ieşi din ru tină, 
din bla zare, din sta rea de de pen denţă faţă de li de rul său fon da tor. 
În ciuda pre ju de că ţi lor, l-am sus ţi nut des chis la pre şe din ţia par ti-
du lui nu pen tru că mi-a fost un co la bo ra tor apro piat, ci pen tru că 
am mi zat pe ca li tă ţile sale de ma na ger, pe cu ra jul de a pro pune 
un pro iect nou, pe ca pa ci ta tea de a con cen tra ener gia şi en tu zi as-
mul mem bri lor PC. Dacă şi în ce mă sură am avut drep tate sau am 
gre şit, va sta bili vi i to rul. Dar, ori cum, cine îşi ima gi nează că îmi 
do resc să con tro lez par ti dul din um bră ig noră re a li ta tea obi ec-
tivă: dacă îmi do ream să con duc par ti dul pu team ră mâne pre şe-
dinte, nu tre buia să-mi gă sesc in ter puşi. Însă în 2009, în ţe le gând 
sen sul is to riei, am op tat pen tru un lidership tâ năr, eli be rat de 
orice ba last al tre cu tu lui. Iar fap tul că, un an mai târ ziu, cel mai 
mare par tid din Ro mâ nia ac ţiona în ace eaşi di rec ţie mi-a con fir-
mat op ţi u nea.
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În al doi lea rând, mi-era des tul de clar că rit mul sin cro ni ză rii tu-
tu ror for ţe lor de opo zi ţie se va tem pera. Pe ter men scurt, Victor 
Ponta avea alte pri o ri tăţi. Şi era ab so lut nor mal, aşa cum am mai 
amin tit, o pe ri oadă tre buia să se con firme ca li der real al PSD şi abia 
apoi se pu tea de dica re la ţiei cu ce le lalte par tide.

În al tre i lea rând, re la ţi ile din tre PSD şi PNL in trau într-o nouă 
epocă. După ce Mircea Geoană se „în da to rase“ sem ni fi ca tiv în ra-
port cu Crin Antonescu, care îi ofe rise o sus ţi nere ma sivă în tre cele 
două tu ruri elec to rale, era de aş tep tat ca Victor Ponta să mar şeze, 
în pri mele luni, pe o de ta şare evi dentă de li de rul PNL, mă car pen-
tru a su b li nia di fe renţa din tre el şi pre de ce so rul său. Tot o dată se 
re sim ţea şi o pre si une din par tea struc tu ri lor de par tid care, obiş-
nu ite să re pre zinte vioara în tâi, su por ta seră des tul de greu as cen-
den tul pe care pre şe din tele PNL îl avea asu pra dom nu lui Geoană. 
Si gur, aceste re ca li brări nu fă ceau im po si bilă o ali anţă care să-i re u-
nească pe so cial-de mo craţi şi li be rali, nu mai că de ter mi nau schim-
ba rea abor dă rii.

În al pa tru lea rând, dom nul Ponta, aflat la în ce put de drum, îşi 
do rea să evite ste re o ti pu rile ne ga tive apli cate de ad ver sa rii po li tici ai 
lui Mircea Geoană. Prin tre aces tea, se nu măra şi pre su pusa de pen-
denţă de „mo gu lul Voiculescu“. Re a min tesc că, în cam pa nia elec to-
rală pen tru pre zi den ţi ale, acesta fu sese re fre nul pre fe rat al dom nu lui 
Băsescu, iar afi şele cu mine controlându-l din um bră pe can di da tul 
PSD îm pân zi seră în treaga ţară.

Si gur că re a li ta tea era cu to tul alta. Sunt con vins că orice om ra-
ţional, ori cât ar fi fost de ne in for mat, dacă era în zes trat cu un mi nim 
bun-simţ şi ju de cată pro prie, în ţe le gea că „mo gu lul Voiculescu“ nu 
poate con trola tot tim pul pe toată lu mea. Că era fi zic şi prac tic im po-
si bil. Co la bo ra sem cu dom nul Geoană la fel cum aş fi co la bo rat cu 
orice alt li der PSD care ar fi can di dat îm po triva lui Traian Băsescu. 
Fu sese o luptă po li tică asu mată des chis, ni mic mai mult. Dar, cu 
toate că, sunt con vins, în ţe le gea acest ade văr evi dent, era ab so lut na-
tu ral ca dom nul Ponta să în cerce să evite orice risc de ima gine. Aşa 
că re fle xul său ini ţial a fost să se de li mi teze de pro iec tul pro pus de 
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mine, fă când câ teva de cla ra ţii ce pu teau fi în ca drate într-un re gis tru 
os til. Era multă pre si une asu pra sa, avea multe de de mon strat. Tre-
buia să de mon streze că nu este doar un tâ năr ajuns con junc tu ral la 
con du ce rea ce lui mai mare par tid din Ro mâ nia; că nu re pre zenta 
doar un man da tar al lui Adrian Năstase; că e ra di cal di fe rit de Mircea 
Geoană. Aşa dar, avea ne voie de câ teva su pape, de câ teva con flicte 
iden ti tare. Şi, din pă cate, în po li tică şi nu nu mai, con flic tul este cea 
mai ra pidă cale că tre de li mi ta rea unei ima gini pu blice. Ad ver sa rii te 
de fi nesc mai re pede şi mai clar de cât pri e te nii. I-am în ţe les re sor tu-
rile şi am evi tat să ali men tez orice fel de po le mică care, de fapt, ne-ar 
fi pre ju di ciat pe amân doi, avantajân du-l de fapt doar pe Traian 
Băsescu. Ştiam că, în de fi ni tiv, era doar o pro blemă de timp să în ţe-
leagă că, în faţa agre si u nii con stante la care era su pusă de că tre pu-
tere, opo zi ţia nu avea altă va ri antă în afara unei mari ali anţe.

La rân dul său, şi pre şe din tele PNL era obli gat la o anu mită ex-
pec ta tivă după schim ba rea din PSD. Deşi avea o re la ţie di rectă cu 
dom nul Ponta – spri ji ni seră îm pre ună can di da tura in de pen dentă a 
lui Sorin Oprescu la Pri mă ria Ge ne rală – Crin Antonescu în ţe le gea 
că noul pre şe dinte PSD are ne voie de un anu mit spa ţiu de ma ne vră, 
iar re la ţia foarte bună Geoană–Antonescu îl obliga pe Victor Ponta 
să op teze pen tru o re du cere a co la bo ră rii din tre cele două par tide. 
Nu fu sese ales pen tru a asi gura con ti nu i ta tea cu man da tul Geoană, 
din con tră, tre buia să de mon streze o abor dare ra di cal di fe rită. Ast-
fel că, sim ţind di fe renţa de ton a par te ne ri lor so cial-de mo craţi şi 
în ţe le gând că este ne voie de o anu mită pe ri oadă de timp pen tru ca 
re la ţia Antonescu–Geoană să nu mai fie re pe rul în func ţie de care 
sunt eva lu ate re la ţi ile din tre PNL şi PSD, pre şe din tele li be ral a op tat 
in te li gent pen tru o re la ţie mai rece cu omo lo gul său pe se dist.

În tre cele două tu ruri pre zi den ţi ale, Crin Antonescu l-a spri ji nit 
pe Mircea Geoană, nu doar din pri e te nie sau en tu zi asm, ci, în pri-
mul rând, pen tru că a în ţe les că o vic to rie a can di da tu lui PSD era 
mai bună pen tru Ro mâ nia, pen tru PNL şi pen tru el în suşi de cât 
o re a le gere a can di da tu lui PDL. Un cal cul po li tic res pon sa bil. Şi a 
ac ţionat în con se cinţă cu o ener gie şi o con vin gere care, sunt ab so lut 
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con vins, i-au asi gu rat pro cente im por tante dom nu lui Geoană. Din 
pă cate, apro xi ma tiv 20% din tre ale gă to rii care l-au vo tat pe Crin 
Antonescu în pri mul tur au op tat pen tru Traian Băsescu în tu rul al 
doi lea al ale ge ri lor pre zi den ţi ale din 2009, dar acest fe no men nu 
poate fi arun cat în res pon sa bi li ta tea pre şe din te lui li be ral care a fă-
cut tot ce a de pins de el, in clu siv o vi zită con tro ver sată la Ti mişoara, 
pen tru a-i asi gura vic to ria lui Mircea Geoană.

Când apar mai multe nu anţe, când obi ec ti vele nu mai sunt foarte 
ex pli cite, iar pre si u nile se su pra pun cu anu mite ten si uni de or din 
per so nal, dom nul Antonescu a fă cut anu mite op ţi uni dis cu ta bile.

În ra port cu re po zi ţiona rea PSD de după Con gre sul din fe-
brua  rie 2010, cred în con ti nu are că li de rul li be ral a ac ţionat foarte 
efi ci ent. Pe de o parte, a evi tat cap cana unei sus ţi neri des chise a lui 
Mircea Geoană, care l-ar fi izo lat în ra port cu noua con du cere a so-
cial-de mo cra ţi lor, şi, pe de altă parte, s-a ară tat pre gă tit să facă opo-
zi ţie de unul sin gur, să lupte bazându-se doar pe pro pri ile pu teri şi 
pe re sur sele par la men tare ale pro pri u lui par tid. În ter meni popu lari, 
a ară tat pi sica unui PSD care, din ca uza fră mân tă ri lor in terne, nu re-
u şea să se dis tingă sem ni fi ca tiv în rân dul opo zi ţiei. Me sa jul său im-
pli cit că tre so cial-de mo craţi pu tea fi ci tit în ter me nii „Eu mă descurc 
şi fără voi, dar, mă car pen tru mo ment, voi vă descurcaţi mai greu 
fără mine“. Şi a fost o po zi ţionare co rectă pen tru că, în ciuda unor 
schim buri de re plici prin care pe se diştii şi li be ra lii îşi trans mi teau 
re ci proc că nu au ne voie unii de al ţii, lidershipul PSD a în ce put trep-
tat să în ţe leagă că n-are nici ca pa ci ta tea şi nici mo tive te mei nice să 
se lupte, în ace laşi timp, şi cu Traian Băsescu, şi cu PNL.

În aceste con di ţii, deşi la con gre sul PSD, „uni o nis tul“ Geoană 
a fost în vins de „se pa ra tis tul“ Ponta, am con ti nuat să cred că Ali anţa 
So cial Li be rală ră mâne un pro iect re a li za bil... şi am ac ţionat în 
con se cinţă.

Nu am fost sin gu rul. Chiar dacă li be ra lii şi so cial-de mo cra ţii nu 
erau încă dis puşi să ac ţi o neze îm pre ună, a mai fost ci neva care, fără 
să vrea, lu cra con stant pen tru uni ta tea opo zi ţiei. Acest aliat fără 
voie era chiar Traian Băsescu.
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Văzându-se co man dant su prem al gu ver nu lui, par la men tu lui şi 
al ce lor lalte in sti tu ţii fun da men tale – după ce abia scă pase de pe 
mar gi nea pră pas tiei – pre şe din tele re a les nu mai avea mă sură. Ra co-
la rea lui Cristian Diaconescu, ime diat după Con gre sul PSD, şi trans-
for ma rea aces tuia în por ta voce şi con si lier pre zi den ţial a fost un 
foarte re le vant exem plu de sfi dare a ad ver sa ri lor şi de re nun ţare la 
orice formă de de cenţă po li tică. Demonstrându-şi ru di men tar forţa, 
dom nul Băsescu proba că, dacă vrea, poate orice, chiar să trans-
forme un can di dat la şe fia PSD într-un soi de aghio tant per so nal.

În pa ra lel, con ti nuau şi de zer tă rile din PNL. Me sa jul dom nu lui 
pre şe dinte pen tru par ti dele din opo zi ţie era foarte clar: „Pot să fac 
orice, dacă îmi pun min tea pot să vă des fi in ţez cu to tul“.

Prins în bula pro pri u lui suc ces, ata când dis cre ţionar pe toată 
lu mea, Traian Băsescu a în ce put să-şi pre gă tească sfâr şi tul. Con-
frun taţi cu o agre si une vi o lentă şi în re gis trând pier deri con stante, 
era des tul de clar că, mai de vreme sau mai târ ziu, so cial-de mo cra ţii 
şi li be ra lii vor în ţe lege că tre buie să se so li da ri zeze. Şi, în acest con-
text, aveam res pon sa bi li ta tea să arăt că există con cret po si bi li ta tea 
unui pro iect uni tar şi să pro mo vez per ma nent ideea unei mari Ali-
anţe. Trep tat m-am con vins că, din colo de prima im pre sie, re zul ta-
tul Con gre su lui PSD pu tea fi încă un pas în di rec ţia con fi gu ră rii 
unei am ple for ma ţi uni So cial Li be rale.

Ana li zând de ta şat, dom nul Ponta îşi pu tea con so lida mai bine şi 
mai uşor po zi ţia in ternă dacă re u şea o con struc ţie „ex ternă“, ală turi 
de li be rali şi con ser va tori. Pen tru mine era evi dent că an ver gura no-
u lui pre şe dinte PSD, con fir mată în afara par ti du lui, se pu tea trans-
fera, cu efecte be ne fice, şi înă un trul său. Ştiam că, pe mă sură ce 
trece tim pul, vor fi tot mai mulţi care vor în ţe lege această evi denţă.

În con clu zie: re zul ta tul Con gre su lui PSD din fe bru a rie 2010 n-a 
fost cel la care mă aş tep tam. Însă a fost bun. Poate chiar mai bun 
de cât aş fi pre co ni zat eu... dar pe ter men ceva mai lung.



CA PI TO LUL 4

Mar tie–iu lie 2010: In con sis tenţa opo zi ţiei  
parlamen tare. Mă su rile an ti so ci ale. Re ac ţia ci vică

A fost, poate, cea mai con fuză pe ri oadă din is to ria re centă a 
Ro mâ niei.

În prima etapă de după con gre sele din 2010, PSD şi PNL au in-
trat, aşa cum era de aş tep tat, într-un soi de ri va li tate, con fir mând te-
me rile pe care le ex pri ma sem încă din ia nu a rie 2010: PNL şi PSD 
riscă să ma cine în gol bruma de re surse de care mai dis pun pen tru 
a se im pune drept, imense re a li zări, „prin ci pal par tid de opo zi ţie“ 
sau „cel mai ac tiv par tid de opo zi ţie“.

Ast fel, la 1 mar tie 2010, noul pre şe dinte PSD de clara: „De as tăzi 
in trăm din nou în ro lul de prin ci pal par tid al opo zi ţiei, care are ro lul 
de a oferi al ter na tive la gu ver nare“. Po zi ţia sa era, în egală mă sură, şi 
co rectă, şi ne ce sară... Tre buia să-şi con firme noul sta tut şi să-şi mo-
bi li zeze pro priul par tid. Dar, pe de altă parte, ase me nea de cla ra ţii 
încura jau ten dinţa unei concurenţe în in te ri o rul opo zi ţiei. De alt fel, 
după doar câ teva zile, Crin Antonescu – cu oca zia re a le ge rii sale în 
frun tea PNL, într-un Con gres foarte li niş tit în care şi-a con fir mat 
de plin an ver gura – de clara la rân dul său că îşi do reşte ca PNL să 
de vină su fi ci ent de pu ter nic, în cât să nu mai fie obli gat să ac cepte 
ali anţe cu PSD sau cu PDL pen tru a in tra la gu ver nare. Con cret, 
dom nul Antonescu a spus ex pli cit: „PNL nu tre buie să ră mână un 
par tid de ran gul doi!...“, ci tre buie să se trans forme „dintr-un par tid 
im por tant, dar de pen dent de con junc turi, într-un par tid ma jor“.
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Într-un ase me nea con text, s-ar fi pu tut crede că ideea re a li ză rii 
unei mari ali anţe într-un in ter val re la tiv scurt de timp de ve nea im-
po si bilă. Dar era doar o apa renţă.

Pe de o parte, eu în ţe le geam că acest tip de de cla ra ţii sunt, mai 
de grabă, pen tru uz in tern, utile ce lor doi li deri pen tru a-şi con so-
lida sta tu tul în in te ri o rul pro pri i lor par tide, fără a ge nera ob sta cole 
in sur mon ta bile în ca lea unei vi i toare co la bo rări...

Pe de altă parte, re gi mul Băsescu, in com pe tent eco no mic şi ires-
pon sa bil gu ver na men tal, în cerca să-şi ca mu fleze ne pu tinţa în spa tele 
unei se rii în tregi de abu zuri în drep tate îm po triva opo zi ţiei şi a so ci e-
tă ţii ro mâ neşti în ge ne ral. Sub o ase me nea pre si une, deşi nu există o 
in ten ţie ime di ată în sen sul unei co la bo rări, PNL şi PSD erau for ţate 
de ad ver sa rul lor co mun să se în drepte că tre po zi ţii con ver gente.

În ciuda de cla ra ţi i lor pu blice mai cu rând ne pri e te noase, li be ra-
lii şi so cial-de mo cra ţii au în ce put să co la bo reze, în spe cial, pe plan 
par la men tar. În 2010 s-au de pus opt mo ţi uni sim ple şi de cen zură. 
Şi dacă, în prima parte a anu lui, atât PSD, cât şi PNL şi-au în cer cat 
no ro cul cu de mer suri se pa rate – eşu ate din ca uza fra gi li tă ţii lor nu-
me rice – trep tat, am bele for ma ţi uni au în ţe les că doar îm pre ună 
pot re uşi ac ţi uni re le vante. Exer ci ţiul co la bo ră rii par la men tare a 
fost de o se bit de util pen tru că a di luat ba ri era ne în cre de rii din tre 
li de rii ce lor două par tide. În tâl ni rile au fost mai frec vente, con tac-
tele au de ve nit di recte şi neprotocolare. În ciuda dis tan ţei doc tri nare 
şi a ri va li tă ţii po li tice, se creau cel pu ţin pre mi sele unei com pa ti bi-
li tăţi per so nale.

Si gur, acest lu cru nu în semna că dom nii Antonescu şi Ponta 
au de ve nit ime diat pri e teni. Nici nu aveau cum. Din colo de sta tu-
tul fi e că ruia, de res pon sa bi li tă ţile asu mate în pri mul rând faţă de 
pro pri ile par tide, cei doi aveau – şi, nu-i niciun se cret, au în con ti-
nuare – per so na li tăţi sem ni fi ca tiv di fe rite şi vi zi uni dis tincte des pre 
po li tică, eco no mie şi via ţă în ge ne ral.

Aşa dar, în ciuda mi tu lui strân sei pri e te nii – util în pe ri oada în 
care Ma rea Ali anţă se for mase şi în cerca să con vingă că poate de veni 
o al ter na tivă uni tară şi so lidă pe ter men lung – cred că afi ni ta tea 
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per so nală a li de ri lor PSD şi PNL a fost în tot deauna li mi tată. Asta nu 
în seamnă că nu au fost şi pe ri oade foarte bune în care ne ce si ta tea 
po li tică se su pra pu nea pe o ac cep tare sau chiar pe o sim pa tie per so-
nală. Dar, cunoscându-i des tul de bine pe amân doi, în drăz nesc să 
sus ţin că în tâl ni rea din tre dom nii Ponta şi Antonescu nu s-a sol dat 
cu dra goste la prima ve dere. Şi nici la ur mă toa rele ve deri.

Şi cred că aşa tre buia să fie. În po li tică, nu este re co man dat 
ex ce sul de en tu zi asm în ca drul unui par te ne riat pen tru că, mai de-
vreme sau mai târ ziu, va apă rea şi dez a mă gi rea, re cu lul. Ali an ţele 
po li tice nu pot fi eterne. Iar la in e vi ta bila rup tură, ex ce sul de sim-
pa tie ini ţi ală se trans formă în re sen ti mente am ple şi pe ter men 
lung. Tot o dată, când apro pi e rea e prea in tensă, apare în tot deauna 
ris cul ca unul din tre membri să su foce, iar ce lă lalt să se simtă su-
focat. Ca zul Ali an ţei Drep tate şi Ade văr în care Traian Băsescu a 
în cer cat să-i ab soarbă pe li be rali este eloc vent în acest sens. De 
aceea, eu am încura jat o ali anţă prag ma tică, ba zată pe un set de 
obi ec tive una nim ac cep tate şi pe o me to do lo gie de lu cru cât mai 
sim plă şi echi li brată.

În ciuda ne ce sa re lor de cla ra ţii de bune in ten ţii, ştiam că este 
inu til şi chiar pe ri cu los să gân dim un pro iect po li tic pe 20 de ani... 
ne-am fi dez a mă git şi pe noi, şi pe cei care ne-ar fi acor dat în cre de-
rea. În schimb, îmi pă rea ab so lut evi dentă ne ce si ta tea unei opo zi ţii 
Unite care, în câ ţiva ani, fără an ga ja mente uto pice, să pro ducă o 
schim bare de fond din punct de ve dere po li tic, eco no mic şi so cial.

Ast fel, pe lângă sem na lele pu blice re fe ri toare la obi ec ti vul re a li-
ză rii unei mari ali anţe, am în ce put să mă în tâl nesc mai frec vent cu 
li de rii li be rali şi so cial-de mo craţi. La în ce put, din am bele ta bere 
am pri mit, în prin ci pal, ne în cre dere. Încă o dată, mi tul mo gu lu lui, 
al securis tu lui, al ma ni pu la to ru lui mi-o lu ase îna inte.

Mă în tâl neam atât cu dom nii Antonescu şi Ponta, cât şi cu alte 
per so na li tăţi din cele două par tide. Pen tru că nu mă pot dez văţa de 
obi ce iul meu de a veni di mi neaţa la bi rou şi de a pleca târ ziu, în 
noapte, evi tând cât se poate de mult orice alte de pla sări – foarte rar 
tim pul pier dut pe di verse dru muri în tim pul zi lei este cu ade vă rat 
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jus ti fi cat – ma jo ri ta tea în tâl ni ri lor po li tice aveau loc în ca bi ne tul 
meu, la par la ment sau la Grivco. În am bele locuri îi sim ţeam pe 
co le gii mei de par la ment şi opo zi ţie des tul de con fuzi.

Pe de o parte, exista o doză re ală de in te res, de la cel per so nal 
sau fi nan ciar la cel me dia. Într-o mă sură mai mare sau mai mică, în 
func ţie de struc tura per so nală, ocu pa ţie sau pro iecte, oas pe ţii mei 
îşi do reau să afle „cum e, cu ade vă rat, Voiculescu“. Era, până la 
urmă, un re flex na tu ral în con di ţi ile care, în ul ti mii 20–25 de ani, 
s-au spus şi s-au scris foarte multe des pre mine în spa ţiul pu blic, iar 
eu, în plan pri vat, am men ţi nut un grad ri di cat de dis cre ţie. Aşa că, 
atât cei care mă urau sau mă dis pre ţu iau, cât şi cei care îmi acor dau 
un anu mit res pect îşi do reau să-şi cla ri fice „con tro versa“ şi, în unele 
ca zuri, să eva lu eze po si bi li ta tea unui even tual câş tig.

Pe de altă parte, cli şe ele care mă vi zau îi de ter mi nau pe cei mai 
mulţi să fie foarte cir cum specţi. Ve neau la în tâl ni rile cu mine spe-
rând la cât mai mult bine, dar aşteptându-se cumva la rău. Şi nici 
nu pu team să-i con damn. Fu se sem acu zat de atâ tea lu cruri, din 
atâ tea părţi, în cât chiar şi o per soană ab so lut bine in ten ţionată nu 
pu tea să nu creadă că mă car 10% sunt ade vă rate... Or, dacă 10% ar 
fi fost ade vă rate... era su fi ci ent pen tru a jus ti fica anu mite re zerve.

Apa rent pa ra do xal, această situa ţie îmi asi gura un avan taj sem-
ni fi ca tiv. Când aş tep tă rile sunt mai cu rând ne ga tive, este re la tiv uşor 
să-i sur prinzi po zi tiv pe cei cu care te în tâl neşti. Si gur, con tras tul 
în tre pre ju de cată şi re a li tate este re sim ţit doar de cei de bună-cre-
dinţă, care îşi per mit să vadă ade vă rul şi să-l ju dece cu pro priul 
fil tru... Aşa că, de cele mai multe ori, oa me nii ple cau de la mine cu 
o im pre sie ra di cal schim bată. Mi s-a spus de multe ori că am suc ces 
în re la ţi ile di recte, in di fe rent cât de mare ar fi fost an ti pa tia ini ţi ală a 
in ter lo cu to ru lui meu... Şi ex pe ri enţa de via ţă din ul ti mii 10–15 mi-a 
con fir mat acest pre su pus „suc ces“. Dar el nu cred că se da to rează nu 
ştiu că rui far mec per so nal, ci, în prin ci pal, dis tan ţei uri aşe din tre 
per cep ţia de for mată de ma ni pu lare şi ade vă rul obi ec tiv.

Pen tru unii, ima gi nea mea pu blică este într-atât de dis tor sionată, 
într-atât de strâmbă, în cât, atunci când mă cu nosc, sunt foarte 
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repede câş ti gaţi de re a li ta tea ime di ată, de care au po si bi li ta tea să se 
con vingă cu pro pri ile mij loace.

Aşa dar, în tâl ni rile mele di recte cu li de rii PSD şi PNL s-au sol dat, 
încă de la în ce put, cu im pre sii pre pon de rent po zi tive de am bele 
părţi. Si gur, ră mâ nând într-un re gis tru re a list. În ciuda at mo sfe rei 
calde şi con struc tive, nici dom nul Antonescu, nici dom nul Ponta, 
nici alţi domni şi doamne din par ti dele lor n-au re nun ţat, peste 
noapte, la per cep ţii con so li date în zeci de ani şi in flu en ţate de in e vi-
ta bi lele ad ver si tăţi şi con flicte po li tice... În cre de rea se con stru ieşte 
în timp. Dar, întâlnindu-mă cu ei cu o re la tivă pe ri o di ci tate şi sus ţi-
nând, de fi e care dată, des chis şi in tens, ne ce si ta tea unui pro iect co-
mun al în tre gii opo zi ţii, am sim ţit cum, trep tat, re zis tenţa este 
în lo cu ită de o anu mită des chi dere.

Ini ţial, Victor Ponta a fost foarte re zer vat. Pe lângă ne ce si ta tea 
de a ad mi nis tra ten si u nile din ca drul PSD, care îi li mi tau sem ni fi-
ca tiv li ber ta tea de miş care, in tu iam la Dom nia Sa şi o re zis tenţă 
con tex tu ală mai ra di cală de ter mi nată, cred eu, de con vin ge rea sa că 
am fost şi am ră mas un apro piat al lui Mircea Geoană. Iar în acea 
pe ri oadă, pri mă vara lui 2010, se pă rea că dom nul Geoană, aflat 
încă la pre şe din ţia Se na tu lui, nu ac cep tase re zul ta tul Con gre su lui 
PSD şi făcea efor turi fie să-şi re câş tige po zi ţia an te ri oară, fie să-şi 
con stru iască o nouă plat formă... Des pre ade vă rul sau ne a de vă rul 
aces tei per cep ţii ne vom lă muri pro ba bil din me mo ri ile dom nu lui 
Geoană... Însă ipo teza că eu aş fi fost într-o ta bără os tilă lui Victor 
Ponta era in te gral falsă. Din foarte multe mo tive. Cel mai evi dent: 
ad ver sa rul meu, asu mat trans pa rent şi pu blic, era Traian Băsescu. 
În aceste con di ţii şi pe re a li tă ţile po li tice ale anu lui 2010, pre şe din-
tele PSD, ori care ar fi fost el, nu pu tea să-mi fie de cât aliat. Fu se-
sem aliat cu Mircea Geoană, tre buia să fiu aliat cu Victor Ponta. Eu 
n-aveam ab so lut nicio miză în lup tele pen tru pu tere din tre so-
cial-de mo craţi. De alt fel, la un mo ment dat, şi dom nul Ponta a în ţe-
les această re a li tate, însă, în prima pe ri oadă, a ră mas de parte de 
pro iec tul re fe ri tor la Ali anţa So cial Li be rală.



46        DAN VOICULESCU

În schimb, în dis cu ţi ile avute cu dom nul Antonescu, pro gre sele 
au fost ceva mai ra pide. În pri mul rând, Dom nia Sa avea o situa ţie 
mult mai so lidă în ca drul PNL. Pri mise un nou man dat, îşi pro-
mo vase pro pria echipă de con du cere, atin sese o cotă de în cre dere 
pu blică fără pre ce dent pen tru un li der li be ral, avea, în con se cinţă, 
o li ber tate de miş care to tală.

În al doi lea rând, Crin Antonescu nu mă pu tea bă nui de o 
prea mare apro pi ere de pre de ce so rul său, dom nul Că lin Po pescu 
Tăriceanu, cu care avu se sem unele dis pute punc tu ale – una din tre 
ele referindu-se la uti li ta tea re du ce rii TVA-ului la pro du sele ali-
men tare de bază, fos tul pre mier re fu zând să ac cepte că o ase me nea 
mă sură, pe lângă be ne fi ciul so cial, ar fi asi gu rat şi avan taje eco-
nomice şi fi nan ci are prin re du ce rea eco no miei sub te rane; era o 
temă la care eu ţi neam foarte mult, dom nul Tă ri ceanu se opu sese 
aces tei mă suri.

În al tre i lea rând, după ale ge rile pre zi den ţi ale, li be ra lii îşi do-
reau să con stru iască o plat formă care să le ofere po si bi li ta tea de a 
in tra în rân dul par ti de lor mari, ce pot asi gura nu cleul unei gu ver-
nări şi pot sus ţine un can di dat de tu rul doi pen tru pre şe din ţia 
Româ niei. Din această pers pec tivă, aveau o des chi dere mai mare 
că tre te mele pro puse de mine. Evi dent, toate aceste ar gu mente 
„pro“ nu ex clu deau, nici în ca zul li de ri lor PNL, anu mite re zerve... 
Nu eram încă foarte de parte de anun ţa rea re zul ta te lor ale ge ri lor 
din tu rul I, mo ment în care, la cald, dom nul Antonescu mă gă sise 
cumva şi pe mine vi no vat pen tru suc ce sul dom nu lui Geoană.

Aşa dar, în prima parte a anu lui 2010, după ce la 28 ia nu a rie eu 
pro pu se sem pu blic re a li za rea unei Ali anţe So cial Li be rale, iar li de-
rii PSD şi PNL îşi ex pri ma seră, la fel de pu blic, re zer vele faţă de un 
ase me nea pro iect, am în ţe les că, în acel con text, tre buie să op tez 
pen tru stra te gia pa şi lor mă runţi şi-am în ce put o se rie de dis cu ţii şi 
ta to nări cu par te ne rii din opo zi ţie.

Mer geam în di rec ţia co rectă, dar într-un ritm des tul de lent care 
nu ofe rea nicio ga ran ţie pen tru re a li za rea Ma rii Ali anţe. Însă situa-
ţia s-a schim bat brusc în luna mai 2010. Mai pre cis, joi, 6 mai 2010.



Uniunea Social Liberală – Ideea care l-a îngenuncheat pe Băsescu Traian    47

În tâm plă tor, îmi amin tesc foarte bine ce-am fă cut în acea zi... 
încă di na inte ca ea să de vină me mo ra bilă pen tru toţi ro mâ nii. În 
acea dată, Fun da ţia Dan Voiculescu pen tru Dez vol ta rea Ro mâ niei 
ofe rea un im por tant pre miu anual „pen tru Ex ce lenţă“. Avea loc o 
re cep ţie, la care erau in vi taţi re pre zen tanţi ai unor im por tante in sti-
tu ţii in terne şi in ter na ţionale, per so na li tăţi po li tice, cul tu rale, ar tis-
tice. Pe scurt, un eve ni ment la care, ori cât de mult îmi do ream să 
evit mo men tele pro to co lare, tre buia să par ti cip. Ştiam că, prin tre 
al ţii, va fi pre miat şi ma es trul Be li gan, un ac tor uriaş pen tru care 
am un res pect aparte. Şi, în con tex tul pre gă ti rii aces tui eve ni ment, 
am aflat că pre şe din tele Traian Băsescu a anun ţat un set de mă suri 
an ti so ci ale, fără pre ce dent în is to ria mo dernă a Ro mâ niei. În seara 
ace le iaşi zile, am ci tit discursul in te gral. Ţi nând seama de con se cin-
ţele dra ma tice pe care le-a pro dus asu pra eco no miei şi so ci e tă ţii ro-
mâ neşti cred că este util să re dau aici prin ci pa lele frag mente:

„Bună ziua! Cred că at mo sfera pu blică ce s-a creat în aceste zile, 
ca de alt fel şi ajunsă, îm pinsă până la is te rie pe la di verse pos turi de 
te le vi zi une, tre buie cla ri fi cată. În mod nor mal, n-ar fi fost treaba mea 
să fac o ast fel de de cla ra ţie, ci sunt pro bleme care ţin de Gu vern. Dar 
în urma spe cu la ţi i lor – şi aici eu tre buie să fac men ţi u nea că sunt oa-
meni şi mij loace mass-me dia care de li be rat în tre ţin o pro fundă at mo-
sferă de ne în cre dere.“ – Traian Băsescu se ră fuia cu te le vi zi u nile care 
aver ti za seră con stant că re sur sele bu ge tare sunt in su fi ci ente – Timp 
de 12 luni pre şe din tele ne gase ve he ment această re a li tate.

„Vreau să ştiţi că, de la bun în ce put, atât echipa de eva lu are con-
dusă de Fon dul Mo ne tar In ter na ţional, Uni u nea Euro peană şi 
Banca Mon di ală, cât şi gu ver nul au avut în aten ţie două va ri ante. 
Una din va ri ante era va ri anta ne în cre de rii şi aceasta în semna creş-
te rea TVA de la 19% la 24%, creş te rea co tei unice de la 16 la 20% şi 
re du ce rea sa la ri i lor în sec to rul bu ge tar cu 20%, pen tru a ne pu tea 
în ca dra într-un de fi cit bu ge tar de 6–7%, 6–8% din pro du sul in tern 
brut. A doua va ri antă era va ri anta în cre de rii, va ri anta în care Gu ver-
nul să-şi con ti nue pro gra mele de re struc tu rare ma sivă a chel tu ie li lor. 
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Deci, re pet, nici una din va ri ante nu poate fi atri bu ită cuiva sau alt-
cuiva. Am bele au fost va ri ante de dis cu ţie de la bun în ce put. Pe va-
ri anta a doua, va ri anta în cre de rii în ca pa ci ta tea Gu ver nu lui, a 
Par la men tu lui şi a in sti tu ţi i lor sta tu lui ro mân de a con ti nua pro ce-
sele de re formă, se va merge în con ti nu are şi scri soa rea ce se va 
semna, me mo ran du mul ce se va semna la sfâr şi tul ne go ci e ri lor cu 
Fon dul va fi ex pre sia va ri an tei de în cre dere în ca pa ci ta tea in sti tu ţi i-
lor sta tu lui ro mân de a re forma sta tul şi de a re struc tura chel tu ie lile 
bu ge tare. Vreau să în ţe le geţi că prima va ri antă, cea cu spo ri rea fis-
ca li tă ţii în zone ex trem de sen si bile – TVA şi cotă unică – era va ri-
anta în care apa ra tul bu ge tar trans fera din nou pe ume rii eco no miei 
re ale sar cina de a-i asi gura ve ni tu rile de su pra vie ţu ire. De ase me-
nea, se trans fera pe toată popu la ţia sar cina de a ge nera mai mulţi 
bani pen tru a pu tea fi men ţi nut apa ra tul bu ge tar uriaş pe care 
Româ nia îl are. Nu în ul ti mul rând, creş te rea atât de pu ter nică a fis-
ca li tă ţii ar fi în sem nat blo ca rea şan se lor de re lan sare eco no mică ra-
pidă, adică în ur mă toa rele 3–4 luni.“ – O lună mai târ ziu Traian 
Băsescu a de cis creş te rea TVA la 24%.

„Iar în ceea ce pri veşte prin ci pa lele axe pe care Gu ver nul şi de le ga-
ţia Fon du lui vor dis cuta în con ti nu are vi le pot pre zenta şi mi le asum 
şi eu ca so lu ţii, ală turi de Gu vern. În pri mul rând este vorba de re du ce-
rea fon du lui de sa la rii pen tru tot apa ra tul bu ge tar din Ro mâ nia, cu 
25%, iar până la sfâr şi tul anu lui, şe fii de in sti tu ţii au obli ga ţia să-şi 
facă se lec ţia, să-i aleagă pe cei mai buni şi nu cli en tela po li tică, în aşa 
fel în cât în anul 2011, menţinându-se an ve lopa sa la ri ală şi în spe ranţa 
creş te rii eco no miei, sa la ri ile să poată re veni la cele pe care le au acum.“ 
Sa la ri ile nu au re ve nit la 1 ia nu a rie 2011 la ni ve lul an te rior.

„Această mă sură tre buie lu ată de la 1 iu nie. De ase me nea (...) 
este pre vi zi bilă o re du cere a pen si i lor cu 15%. (...) Aş vrea să fac un 
co men ta riu. Mulţi veţi spune: re du cere de 25% la fon dul de sa la rii 
sau re du cere de 15% la pen sii. Orice cal cul ne arată că, cel pu ţin în 
zona pen si i lor mici, toată pen sia se duce pe co şul zil nic şi pe chel tu ie-
lile cu rente – elec tri ci tate, te le fon, gaze şi aşa mai de parte. O creş tere 



Uniunea Social Liberală – Ideea care l-a îngenuncheat pe Băsescu Traian    49

a TVA i-ar fi afec tat cel pu ţin la fel de mult pe cei cu pen sii mici ca şi 
re du ce rea cu 15% a pen si i lor.“ – A cres cut TVA cu 24%, iar pen si
ile au fost im po zi tate ile gal cu CASS.

„Dar sis te mul bu ge tar nu poate fi atât de sus, din punct de ve dere 
al sa la ri ză rii şi al ve ni tu ri lor în mod de o se bit, că e o mare di fe renţă 
în tre sa la rii şi ve ni turi, în ra port cu sec to rul pri vat, care pro duce ba-
nii din care tră ieşte sec to rul bu ge tar... Re pet, e ca un om foarte gras şi 
mare, de 200 de ki lo grame, care stă în spi na rea unuia de 50 de ki lo-
grame şi tot vrea când vede far fu ria cu mân care, tot acela gras vrea 
să mă nânce, nu-i lasă ni mic ce lui slab, în spa tele că ruia stă.“ – O de-
cla ra ţie ires pon sa bilă, prin care pre şe din tele Ro mâ niei, cel care are 
ro lul con sti tu ţional de me di a tor (art. Con sti tu ţie) a ge ne rat un con
flict pro fund în tre un mi lion de an ga jaţi în sec to rul pu blic şi 
cinci mi li oane de an ga jaţi din sec to rul pri vat.

După aceste de cla ra ţii, Ro mâ nia s-a schim bat ire ver si bil.
Afec taţi di rect nu erau doar pen siona rii (5 mi li oane) şi bu ge-

ta rii (1,2 mi li oane), ci şi fa mi li ile lor. Iar in di rect, avea de su fe rit 
fi e care ce tă ţean ro mân şi în treaga eco no mie. Scă dea pu te rea de 
cum pă rare, scă dea con su mul, scă dea în cre de rea în mo nedă, lege 
şi in sti tu ţii. Re du ce rea pen si i lor nu era doar imo rală, ci şi ile gală.

Am spe rat că nu se va ajunge la Cur tea Con sti tu ţională în tru-
cât aveam for mule care să poată opri această ini ţi a tivă îna inte ca 
aceasta să ajungă la CCR. În iu nie 2010, le spu neam pen siona ri lor 
că îşi vor primi în a poi ba nii, lu cru care, după ceva timp, s-a şi 
în tâm plat.

Cuan tu mul pen si i lor re pre zenta un drept deja câş ti gat. În ţe le-
gând gra vi ta tea mo men tu lui, până s-a dez me ti cit opo zi ţia po li tică, 
am în ce put o am plă re zis tenţă ci vică. Având un par te ne riat cu mai 
multe or ga ni za ţii non gu ver na men tale, am ofe rit asis tentă ju ri dică 
gra tu ită tu tu ror pen siona ri lor care do reau să-şi apere drep tu rile în 
in stanţă. So li ci tă rile au fost uri aşe. Re ac ţi ile ci vice au atins o am-
ploare fără pre ce dent.
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În acele con di ţii, PNL a de pus o mo ţi une sim plă, „Pro gra mul 
Băsescu – PDL = curbe de sa cri fi ciu pen tru ro mâni“, res pinsă în 
Ca mera De pu ta ţi lor; 130 pen tru mo ţi une, 143 îm po triva mo ţi u nii, 
6 ab ţi neri. Dacă, la de pu nere, acea mo ţi une ar fi fost sem nată de 
toate gru pu rile par la men tare de opo zi ţie, ar fi exis tat şanse să ob-
ţină un re zul tat mult mai bun. Chiar şi aşa, re zul ta tul des tul de 
strâns, 130 „pen tru“ – 143 „îm po triva“, a fost un in di ca tor re le vant 
pen tru vul ne ra bi li ta tea ace lei ma jo ri tăţi par la men tare.

Mă su rile anun ţate de pre şe din tele Băsescu erau no cive, atât din 
punct de ve dere eco no mic (re du ceau con su mul, pro duc ţia, cre di ta-
rea), cât şi so cial, iar re zis tenţa a con ti nuat în prin ci pal în zona ci-
vică. Pe acest fond, a apă rut De ci zia Cur ţii Con sti tu ţionale care a 
con sta tat ne con sti tu ţiona li ta tea re du ce rii pen si i lor. A fost o vic to rie 
mo rală im por tantă pen tru so ci e tate şi pen tru în treaga opo zi ţie par-
la men tară care, în acele con di ţii, a în ce put să în ţe leagă im por tanţa 
ime di ată asi gu rată de asu ma rea unor po zi ţii uni tare. Ac ţi o nând 
con cer tat, PSD, PNL şi PC se con so li dau nu doar la ni ve lul for ţei 
par la men tare, ci, mai ales, câş ti gau în cre de rea popu la ţiei. Ofe reau 
mo tive de spe ranţă într-un mo ment în care Traian Băsescu con-
dam nase la dis pe rare peste 10 mi li oane de oa meni.

În urma De ci ziei Cur ţii Con sti tu ţionale, pre şe din tele Băsescu a 
de cis creş te rea TVA la 24%. Pe fond, mă sura re pre zenta un nou 
aten tat la si gu ranţa eco no miei na ţionale. Din punct de ve dere so-
cial, situa ţia bu ge ta ri lor de ve nea im po si bilă. Nu doar că pier du seră 
un sfert din sa la riu, dar erau for ţaţi să su porte şi o creş tere ge ne-
rală de pre ţuri. Ca să su pra vie ţu iască, erau obli gaţi să plă tească mai 
mult din mai pu ţin. Nici pen siona rii n-au scă pat, pen tru ei 
inventându-se un im po zit ile gal (con sta tat ca atare de in stanţe şi 
re tur nat ul te rior de Gu ver nul USL) care le tăia, în me die, apro xi-
ma tiv 7% din ve ni turi, se ni o rii su por tând, la rân dul lor, şi creş te-
rea pre ţu ri lor la ali mente, me di ca mente, uti li tăţi şi com bus ti bili 
de ter mi nată de ri di ca rea TVA cu 5 pro cente.

Con frun tate cu ase me nea abu zuri şi pre sate de pro priul elec to-
rat, PSD, PNL şi, la ni ve lul său, PC au fost con dam nate să adopte 
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po zi ţii si mi lare. Evi dent, so cial-de mo cra ţii in sis tau pe di men si u nea 
so ci ală, li be ra lii pe de zas trul eco no mic, con ser va to rii pe ne ce si ta tea 
de a spri jini ca te go ri ile vul ne ra bile, ti ne rii şi clasa de mij loc. Fi e care 
par tid în cerca să-şi păs treze spe ci fi cul, dar, din colo de nu an ţele 
doc tri nare, toţi re pre zen tan ţii opo zi ţiei mer geau în ace eaşi di rec ţie. 
Tot o dată, ca ele ment de no u tate – foarte im por tant pen tru evo lu ţi ile 
ul te ri oare – pen tru prima dată a de ve nit evi dentă şi o ma jo ri tate ci-
vică os tilă lui Traian Băsescu şi re gi mu lui său. Până în mai 2010, 
dom nul Băsescu pri mise un spri jin sem ni fi ca tiv din zona ci vică.

Cred că este utilă încă o pre ci zare: re fe ri rile con stante sunt la 
Traian Băsescu şi nu la gu ver nele de mo crat-li be rale, cele care, for-
mal, asu mau de ci zi ile po li tice şi eco no mice, pen tru că pre şe din tele 
şi-a sub or do nat au to ri tar ca bi ne tele con duse de Emil Boc. De facto, 
timp de pa tru ani, dom nul Băsescu a fost, în ace laşi timp, şi pre şe-
dinte, şi pre mier. Şi nu doar atât. Au fost şi alte in sti tu ţii fun da men-
tale pe care Traian Băsescu le-a „co or do nat“ în sen sul pro pri i lor 
in te rese. Şi nici n-a fă cut-o foarte dis cret, din con tră, i-a plă cut în-
tot deauna să-şi afi şeze cu mu lul de func ţii.

Re ve nind la mă su rile an ti so ci ale şi an ti e co no mice – re du ceri 
de sa la rii, im po zi tare ile gală de pen sii, creş te rea TVA la 24% – cred 
că au fost mai mulţi fac tori care au per mis ca, în vara anu lui 2010, 
Ro mâ nia să-şi aplice o lo vi tură ce a de ter mi nat un re gres de cel 
pu ţin cinci ani (spre exem plu, con su mul s-a în tors la ni ve lul ani lor 
2003–2004). Din tre aceste va ri a bile, de ter mi nante cred că au fost 
două tră să turi ale lui Traian Băsescu – în cli na ţia spre ex ces au to ri-
tar şi in com pe tenţa eco no mică – şi două ca rac te ris tici ale opo zi ţiei 
în prima ju mă tate a anu lui 2010 – fra gilă şi in co e rentă. Le voi ana-
liza foarte suc cint.

In cli na ţia spre ex ces au to ri tar a dom nu lui Băsescu.

Cei mai mulţi din tre noi ră mâ nem, din punct de ve dere psi ho lo-
gic, blo caţi în „pe ri oada de aur a vie ţii noas tre“. Ast fel se face că unii, 
care, de exem plu, au avut re zul tate şco lare stră lu cite, se con si deră 
şi la ma tu ri tate „pre mi anţi“ şi se com portă în con se cinţă – ca ută 
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re com pensă şi sunt ne mul ţu miţi dacă cei lalţi nu le ob servă me ri-
tele, în cearcă în tot deauna să ocupe „prima bancă“ etc. Al ţii, în zes-
traţi cu ca li tăţi fi zice ce le-au asi gu rat în co pi lă rie di verse avan taje, 
în cearcă toată via ţa să-şi tran şeze con flic tele în forţă... şi aşa mai 
de parte. Pen tru o per soană cu bi o gra fia dom nu lui Traian Băsescu – 
elev me di o cru, în zes trări fi zice şi in te lec tu ale în me die – „vâr sta de 
aur“ a fost pe ri oada în care a ajuns că pi tan de navă. În acel con text, 
pen tru că nu era pre gă tit emo ţional şi nu avea exer ci ţiul na tu ral al 
pu te rii, s-a lă sat cu ce rit până la ex ces de au to ri tate. Tâ nă rul am bi-
ţios, care în du rase umi linţe ine rente unei bi o gra fii mo deste, a fost 
îm bă tat de pu tere. Şi chiar dacă, ul te rior, a ocu pat cea mai im por-
tantă func ţie în stat, Dom nia Sa a ră mas blo cat în acel sta tut „că pi-
tan de vas, stă pân ab so lut, omul care avea pu tere de via ţă şi de 
moarte asu pra echi pa ju lui său“. Fără acest de ta liu bi o gra fic, poate 
că lui Traian Băsescu nu i-ar fi tre cut prin cap să dis trugă eco no mia 
şi so ci e ta tea ro mâ nească doar pen tru că pu tea să o facă.

In com pe tenţa eco no mică a dom nu lui Băsescu.

Este de no to ri e tate. Am mai multe exem ple per so nale. Când, în 
vara lui 2010, co mu ni cam pu blic că eco no mia sub te rană din Ro-
mâ nia ajunge până la 40 mi li arde de euro a ne gat agre siv această 
ipo teză; în ace eaşi pe ri oadă îi pro pu neam di rect să eva lu eze opor-
tu ni ta tea unui par te ne riat eco no mic cu China – a res pins ve he ment 
pro pu ne rea, ig no rând fap tul că Franţa, Spa nia, Po lo nia şi alte state 
mem bre UE de pă şeau criza cu in ves ti ţii chi neze. Au fost multe ast-
fel de re plici. Este ab so lut evi dent că pre şe din tele Băsescu nu se pri-
cepe eco no mie, dar, îm bă tat de pu tere, îi lip seşte ca pa ci ta tea de a-şi 
în ţe lege lu cid li mi tele.

În pri vinţa fra gi li tă ţii şi in co e ren ţei opo zi ţiei din anul 2010 nu 
mai este ni mic de de mon strat. Se ra tase po si bi li ta tea unei Ali anţe ra-
pide, se schim base li de rul la PSD, ple cau con stant par la men tari că tre 
ta băra pu te rii, nu exista un pro iect sau un pro gram care să con ţină o 
al ter na tivă so lidă. Şi, din pă cate, până foarte aproape de sfâr şi tul anu-
lui 2010, PSD şi PNL s-au iro sit în ri va li tăţi şi po le mici ste rile.



CA PI TO LUL 5

Sep tem brie‑de cem brie 2010: Ri va li tăţi în in te ri o rul 
opo zi ţiei; An ti cor pii so ci ali

În pe ri oada sep tem brie–de cem brie 2010, pe fon dul ne pu tin ţei 
par la men tare, au în ce put să apară re ac ţii ci vice tot mai con sis tente. 
Con frun tată cu in e fi ci enţa ce lor că rora le de le gase res pon sa bi li ta-
tea ad mi nis tră rii ţă rii, so ci e ta tea în ce pea să se tre zească do ve dind 
că, în ciuda ste re o ti pu ri lor re fe ri toare la ca rac te rul mai pu ţin com-
ba tiv al ro mâ ni lor, exista în ca drul na ţi u nii ener gia, forţa şi cu ra jul 
ne ce sare pen tru a re ac ţiona în faţa unui re gim au to ri tar. Ast fel că, 
în a doua par te a anu lui 2010, au în ce put pro tes tele pro fe so ri lor, ale 
me di ci lor, ale po li ţiş ti lor... Spre exem plu, în 24 sep tem brie 2010, câ-
teva mii de po li ţişti au ple cat din faţa se di u lui Gu ver nu lui, unde nu 
răs pun dea ni meni so li ci tă ri lor lor sin di cale, şi au mers că tre Pa la tul 
Co tro ceni la ade vă ra tul şef al exe cu ti vu lui. Cu acest pri lej, po li ţiş-
tii l-au in vi tat pe dom nul Băsescu la dis cu ţii într-o ma ni eră mai 
con ton dentă – „ieşi afară, ja vră or di nară!“ – propunându-i tot o-
dată să-şi ca ute lo cul po tri vit în is to rie – „du-te Băsescu, după 
Ceauşescu“. Ase me nea me saje au de clan şat fu ria pre zi den ţi ală, care 
s-a con cre ti zat in clu siv prin re fu zul de a mai ac cepta es corta po li-
ţiei în de pla să rile pri vate şi ofi ci ale. A fost o re ac ţie uşor pri mi tivă 
şi in fan tilă, eloc ventă pen tru in ca pa ci ta tea lui Traian Băsescu de a 
dis tinge în tre oa meni şi in sti tu ţii.

Însă cea mai im pre sionantă lec ţie de res pon sa bi li tate ci vică au ofe-
rit-o pen siona rii care, tot la Pa la tul Co tro ceni, în frun tau jan dar mii cu 
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cârja în mână... An ti cor pii so ci ali re ac ţionau şi în cer cau să re ziste 
in fec ţiei, dar opo zi ţia par la men tară ră mâ nea ine rtă, prinsă în cer-
cul vi cios al ne în cre de rii din tre so cial-de mo craţi şi li be rali.

Câ teva exem ple: în au gust 2010, pre şe din tele PNL lansa pu blic o 
ipo teză re fe ri toare la exis tenţa unei în ţe le geri în tre PSD şi pre şe-
dinte – „un joc în tre Ponta şi Băsescu“ – ame nin ţând că „nu va sus-
ţine ori cum“ o mo ţi une lan sată de PSD; ime diat a ve nit şi re plica 
dom nu lui Ponta: „Fap tul că li be ra lii mai mult ne în jură pe noi de cât 
pe Boc şi Băsescu e un lu cru anor mal, dar nu vreau să-l co men tez. Ce 
fac li be ra lii la mo ţi u nea de cen zură este de ci zia lor. Sper ca, după ce 
trec vara şi va can ţele, li be ra lii să în ţe leagă şi ei că ad ver sa rul este 
PDL, Traian Băsescu şi Boc, şi nu PSD“. Deşi, mă car în te o rie, PSD, 
PNL şi PC se pre gă teau să de mită gu ver nul care îşi asu mase mă su rile 
an ti so ci ale şi ile gale anun ţate de Traian Băsescu, ten si u nile se ali-
men tau con stant în in te ri o rul opo zi ţiei, în fi e care zi consemnându-se 
noi dez a cor duri de fond, în spe cial în tre PSD şi PNL.

În 18 oc tom brie 2010, par la men ta rii so cial-de mo craţi, li be rali şi 
con ser va tori au de pus „Mo ţi u nea Ro mâ niei ma jo ri tare, mo ţi une 
popu lară“ sem nată de 205 se na tori şi de pu taţi. Două zile mai târ ziu, 
do cu men tul a fost ci tit în ple nul Ca me re lor Re u nite, ur mând ca 
dez ba te rea şi vo tul să se des fă şoare pe 27 oc tom brie 2010. Pe lângă 
cri ti cile re fe ri toare la „re gi mul Băsescu–Udrea–Boc–Anastase“ 
(de zas tru eco no mic, fis ca li tate ex ce sivă, mă suri an ti so ci ale, re pre-
si uni in sti tu ţionale în drep tate îm po triva opo zi ţiei), ini ţi a to rii pro-
pu neau şi o se rie de mă suri con crete (Re ve ni rea asu pra re du ce rii cu 
25% a sa la ri i lor bu ge ta ri lor, readucându-le la ni ve lul de di na inte de 
1 iu lie 2010; Re vi zui rea co tei de TVA în con cor danţă cu re zul ta tele 
eco no mice din 2010; Ne im po zi ta rea pen si i lor sub pla fo nul de 1000 
lei; Re con si de ra rea achi zi ţi i lor pu blice pe baza cri te ri i lor de opor tu-
ni tate, pri o ri tate, efi ci enţă şi efi ca ci tate; Eli mi na rea co rup ţiei prin de-
cu pla rea cli en te lei po li tice de la ba nul pu blic şi trans pa ren ti za rea 
fo lo si rii aces tuia; Asu ma rea an ga ja men tu lui po li tic ca îm pru mu tu-
rile să fie în drep tate cu pri o ri tate că tre in ves ti ţii, garantându-se ast fel 
ob ţi ne rea re sur se lor fi nan ci are pen tru ram bur sa rea da to riei pu blice; 
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Creş te rea gra du lui de ab sorb ţie a fon du ri lor struc tu rale prin sim pli fi-
ca rea pro ce du ri lor de ac ce sare şi prin so lu ţii de cre di tare pen tru co fi-
nan ţare a IMM-uri lor). Multe din tre aceste mă suri s-au re gă sit 
ul te rior în pro gra mele USL.

Însă, din colo de con ţi nu tul pro gra ma tic, mo men tul era foarte 
im por tant şi pen tru că, pe lângă po si bi li ta tea te o re tică de a schimba 
gu ver nul (te o re tică pen tru că gru pul Mi no ri tă ţi lor anun ţase deja că 
nu va par ti cipa la vot şi, ţi nând seama că toţi cei lalţi din Co a li ţia 
ma jo ri tară pri mi seră „in ter dic ţie“ de a vota, arit me tica par la men-
tară anula prac tic po si bi li ta tea unei sur prize), opo zi ţia avea po-
sibi li ta tea de a-şi de mon stra uni ta tea, con sis tenţa şi, mai ales, 
pro gre sul. Dacă la mo ţi u nea din iu nie re u şise să strângă 228 de vo-
turi, în oc tom brie chiar şi un vot în plus ar fi sem nat con fir ma rea 
unei evo lu ţii. Însă, în con tex tul în care po le mi cile în tre PSD şi PNL 
erau per ma nente – li be ra lii ar fi do rit ca, si mul tan cu tex tul mo ţi-
unii, opo zi ţia să pro pună şi o al ter na tivă gu ver na men tală con cretă, 
dar so cial-de mo cra ţii au re fu zat – re zul ta tul vo tu lui a fost dez a mă-
gi tor. Ast fel, după o lungă dez ba tere par la men tară, în pa ra lel cu 
care se des fă şu rau pro teste ci vice tot mai am ple, pen tru de mi te rea 
gu ver nu lui s-au strâns doar 219 vo turi, în con di ţi ile în care nu mă-
rul mi nim ne ce sar pen tru adop ta rea mo ţi u nii era de 236. Din colo 
de to nul şi in ten si ta tea de cla ra ţi i lor fur tu noase din sala de plen, şi 
de re volta sin di ca te lor care pro tes tau ve he ment în stradă, opo zi ţia 
par la men tară dez a mă gea. Iar acest eşec s-a re sim ţit ime diat şi la ni-
ve lul fra gi lei re la ţii din tre li be rali şi so cial-de mo craţi.

La în ce put mai dis cret, apoi tot mai ex pli cit, am bele par tide au 
în ce put să se acuze că sunt dis puse să facă un com pro mis cu Traian 
Băsescu şi PDL. Şi, într-o anu mită mă sură, sus pi ci u nile erau fi reşti. 
Nici PNL, nici PSD nu-şi per mi teau să asiste, în con ti nu are, la pro-
pria dez in te grare. Până la urmă, dacă tot nu re u şi seră să-l do ve-
dească pe Traian Băsescu, pu teau fi ten taţi de o co la bo rare.

Ast fel, după acea mo ţi une, dis tanţa din tre PNL şi PSD a con ti-
nuat să se mă rească apropiindu-se de ceea ce, pen tru un ob ser va-
tor ex tern, ar fi pu tut pă rea un punct de ru pere. Crin Antonescu 
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sus ţi nea ex pli cit că PSD nu s-a im pli cat to tal pen tru a ob ţine de mi-
te rea Gu ver nu lui Boc. In di rect, au apă rut zvo nuri des pre o even tu-
ală apro pi ere a lui Victor Ponta de Traian Băsescu prin in ter me diul 
dom nu lui Ilie Sârbu, care avu sese, în tre cut, o re la ţie func ţională cu 
pre şe din tele. Într-o ase me nea ipo teză, gu ver na rea PDL de ve nea 
prac tic in tan gi bilă.

Ori cât de ten tat aş fi fost şi eu, ca orice bun ro mân, de sce na rii 
spec ta cu loase, mi-era to tuşi foarte greu să cred că pre şe din tele 
PSD, ori care i-ar fi fost nu mele, ar fi fost dis pus să ac cepte o în ţe le-
gere ta cită cu re gi mul Băsescu pen tru că era ab so lut evi dent că o 
ase me nea miş care ar fi fost sin u ci gaşă pen tru so cial-de mo craţi. Să 
spri jine, chiar şi ta cit, un gu vern care tă iase sa la ri ile cu 25% şi im-
po zi tase ile gal pen si ile, ar fi fost fa tal pen tru un par tid de stânga. 
E ade vă rat, aveam deja ex pe ri enţa unui par tid so ci a list tre cut peste 
noapte la popu lari, dar da tele PSD erau cu to tul al tele. Însă, în ciuda 
aces tor ob ser va ţii evi dente, mi tul unei „mon stru oase co a li ţii“ a 
con ti nuat să se ros to go lească. Şi, pe lângă fic ţi une, mai apă reau şi 
as pecte con crete de ti pul ob ser va ţi i lor dom nu lui Antonescu care 
con si dera că re fu zul PSD de a pro pune o echipă gu ver na men tală a 
opo zi ţiei cu pri le jul dez ba te rii mo ţi u nii din oc tom brie re du sese 
dra ma tic şan sele de a de mite gu ver nul.

În pa ra lel, ali men tând sus pi ci u nile so cial-de mo cra ţi lor, pre şe-
din tele li be ral ad mi tea că nu ex clude o co la bo rare cu PDL. „Nu ex-
clud o va ri antă cu PDL.“ Iar răs pun sul pre mi e ru lui Emil Boc ve nea 
foarte prompt: „Noi i-am fă cut această ofertă la în ce pu tul man da-
tu lui, poate îi vine şi dân su lui o ju de cată mai ra ţională pe mă sură 
ce trece tim pul“.

Deşi ase me nea de cla ra ţii ge ne rau ten si une mai ales la baza par ti-
de lor din opo zi ţie, şi în ca zul li be ra li lor era uşor de în ţe les că nu iau 
în cal cul re fa ce rea Ali an ţei cu de mo crat-li be ra lii care în cer ca seră, în 
re pe tate rân duri, să-i de struc tu reze (de la for ţa rea unei fu zi uni cu iz de 
ab sorb ţie la încura ja rea sis te ma tică a tu tu ror di zi den ţe lor care pu teau 
rupe din ba zi nul elec to ral şi le gi ti mi ta tea PNL). Fă cu seră o dată gre-
şeala de a se apro pia prea mult de Traian Băsescu, nu o mai pu teau 
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re peta. Pe de altă parte, pen tru a-şi creşte ca pa ci ta tea de ne go ci ere, 
Crin Antonescu era obli gat să pară că are al ter na tive la PSD.

După re zul ta tul de la ale ge rile pre zi den ţi ale şi în con tex tul 
schim bă rii ten sionate de li der la so cial-de mo craţi, cota de în cre-
dere a pre şe din te lui li be ral con ti nu ase să urce. Im pli cit, cres cu seră 
şi aş tep tă rile, iar dom nul Antonescu era obli gat să aibă ini ţi a tivă, 
să ac ţi o neze, să cre eze eve ni mente. Alt fel riscă, mai de vreme sau 
mai târ ziu, să se pră bu şească sub pro pria gre u tate. Prin tre de mer-
su rile sale din această pe ri oadă s-a nu mă rat şi de clan şa rea dez ba-
te rii re fe ri toare la po ten ţi a lii mi niştri din ca drul unui vi i tor gu vern al 
PSD–PNL. Deşi răs pun dea unei aş tep tări popu lare, tema a fost pro-
pusă pu blic pre ma tur şi a de ter mi nat o re ac ţie mai cu rând os tilă din 
par tea lui Victor Ponta care, pe 25 oc tom brie, se de clara ui mit de 
pro pu ne rile pre şe din te lui li be ral re fe ri toare la even tu a lii prim-mi-
niştri ai unui vi i tor gu vern li be ralo-pe se dist, no tând că PNL tre-
buie să în ţe leagă că nu poate numi pre mier pen tru că are mai 
pu ţine „ac ţi uni“ de cât PSD şi con clu zi o nând că po zi ţia dom nu lui 
Antonescu a fost „ne se ri oasă“.

Din colo de mi cile în ţe pă turi, era evi dent că dom nul Ponta nu se 
gră bea să se ali eze cu ni meni. Cel pu ţin apa rent, pri o ri ta tea sa o re-
pre zenta con so li da rea in ternă şi re în toar ce rea PSD la sta tu tul de 
prin ci pal par tid po li tic, ca pa bil să câş tige gu ver na rea de unul sin gur. 
Într-un fel era chiar obli gat să ac ţi o neze în acest sens pen tru că li-
de rii so cial-de mo craţi din ţară aveau deja ex pe ri enţa ne fe ri cită a 
gu ver nă rii ală turi de un par te ner ma jor şi nu mai pă reau dis puşi să 
ac cepte o for mulă si mi lară. Din dis cu ţi ile pe care le-am avut, de-a 
lun gul tim pu lui, cu li de rii so cial-de mo craţi de la cen tru şi din te ri-
to riu, am în ţe les că acele câ teva luni de gu ver nare co mună PDL–PSD 
sub man da tul dom nu lui Băsescu au re pre zen tat pen tru cei mai 
mulţi din tre ei o ade vă rată tra umă. Fu se seră la pu tere ex clu siv for-
mal şi, ast fel, su por ta seră toate cos tu rile gu ver nă rii fără a le pu tea 
echi li bra cu be ne fi ci ile unei ast fel de po zi ţii.

Pe de altă parte, de la înăl ţi mea pri mei po zi ţii în to pul în cre de rii 
în po li ti ci eni, Crin Antonescu nu pu tea ac cepta nicio con struc ţie 
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în care PNL ar fi tre buit să ac cepte un sta tut se cun dar. Iar pro-
blema men ţi ne rii unui anu mit sta tut nu era doar a pre şe din te lui 
PNL, ci a în tre gu lui par tid. Li be ra lii aveau şi ei ex pe ri enţa gu ver-
nă rii ală turi de PDL şi erau, la rân dul lor, ex trem de re zer vaţi faţă 
de orice par te ner cu in ten ţii do mi nante.

În con clu zie, PSD-ul se pro iecta mare, pu ter nic şi sin gur la gu ver-
nare (sau, ori cum, vioara în tâi), iar PNL-ul îşi des co pe rea vo ca ţia de 
par tid mare şi nu era de loc dis pus să re nunţe la ea. Ase me nea di fe-
renţe de ritm şi pri o ri tăţi ali men tau ten si u nile din tre cele două par-
tide şi fă ceau tot mai im pro ba bilă re a li za rea Ali an ţei So cial Li be rale.

Însă pe 24 no iem brie 2012, gu ver nul a adop tat Le gile sa la ri ză rii 
şi pre mi e rul a anun ţat că in ten ţi o nează să le treacă prin par la ment 
prin pro ce dura asu mă rii răs pun de rii. Pe lângă o grilă unică de sa la-
ri zare în sis te mul bu ge tar – ela bo rată pe cri te rii con tes ta bile – le gile 
pro mo vate de Emil Boc amâ nau re ve ni rea sa la ri i lor la ni ve lul exis-
tent îna inte de re du ce rile cu 25% (pen tru că, ini ţial, Traian Băsescu 
se an ga jase că sa la ri ile vor fi re a duse la nor mal până la 1 ia nu a rie 
2011). Asumându-şi răs pun de rea pe o temă ex trem de sen si bilă din 
punct de ve dere eco no mic şi so cial, exe cu ti vul forţa prac tic opo zi ţia 
să de pună o mo ţi une de cen zură, în caz con trar le gile ur mând a in-
tra în vi goare. Cal cu lul pu te rii era des tul de sim plu: opo zi ţia, aflată 
în plin pro ces de frag men tare, nu era ca pa bilă să strângă nu mă rul 
ne ce sar de vo turi pen tru a de mite gu ver nul şi, im pli cit, era ab so lut 
evi dent că va con ta bi liza un nou eşec care, după res pin ge rea mo ţi u-
nii din oc tom brie, urma să îi re ducă şi mai mult cre di bi li ta tea.

Tot o dată, re la ţi ile din tre li be rali şi so cial-de mo craţi erau con-
stant mar cate de con flict. Spre exem plu, pe 6 de cem brie 2010, Crin 
Antonescu a res pins pu blic oferta lui Victor Ponta, care pro pu nea ca 
PSD şi PNL să ela bo reze un pro iect al ter na tiv de bu get pen tru a de-
mon stra că va ri anta gu ver nu lui nu era sin gura so lu ţie de a ad mi nis-
tra re sur sele pu blice. Argumentându-şi po zi ţia, pre şe din tele li be ral 
a su b li niat „vi zi u nile fun da men tal di fe rite“ ale ce lor două par tide.

În ciuda aces tor ten si uni, nici PSD, nici PNL nu-şi per mi teau să 
nu lupte cu toate mij loa cele par la men tare îm po triva le gii sa la ri ză rii 
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pe care o cri ti ca seră ve he ment şi care avea un ecou so cial ma jor 
(pre lun gea tă ie rile de sa la rii). În con se cinţă, erau prinse în cap-
cană, for ţate să pro voace o în frun tare pe care erau ab so lut si gure 
că o vor pierde. Iar lipsa fla grantă de în cre dere şi en tu zi asm anunţă 
un scor şi mai slab de cât cel din oc tom brie. Şi, la fi nal, s-au ade ve-
rit cele mai ne gre es ti mări. Deşi mo ţi u nea a fost ini ţi ată de 201 par-
la men tari (140 de de pu taţi şi 61 de se na tori) pen tru apro ba rea sa 
au mai vo tat doar 190. Prac tic do cu men tul nu a mai strâns nici 
mă car vo tul ce lor care au sem nat-o ini ţial. În acel mo ment, de cli-
nul opo zi ţiei par la men tare pe mai multe voci de ve nise o cer ti tu dine. 
În decurs de o ju mă tate de an, de la mo ţi u nea din iu nie, se pier duse 
sus ţi ne rea a 38 de par la men tari (228 de vo turi pen tru mo ţi u nea de 
iu nie, 190 pen tru cea din de cem brie). Prac tic, ţi nând seama că în 
iu lie şi au gust fu sese va canţa par la men tară, opo zi ţia pier duse apro-
xi ma tiv 10 vo turi pe lună (mă re fer la pier deri de facto pen tru că, 
de formă, nu toţi cei 38 de „ab senţi“ din de cem brie tre cu seră sau 
re ve ni seră în ta băra pu te rii...). De alt fel, din dis cu ţi ile in for male 
pe care le aveam în acea pe ri oadă cu li derii li be rali şi so cial-de mo-
craţi, re ie şea lipsa acută de în cre dere şi mo ti va ţie. De la Victor 
Ponta, care de cla rase îna inte de mo ţi une că nu mi zează pe mi nuni, 
până la cei mai ne cu nos cuţi/dis creţi de pu taţi sau se na tori, ni meni 
din opo zi ţie nu mai cre dea în po si bi li ta tea de a răs turna gu ver nul. 
În frân ge rile re pe tate le in su fla seră unora sen za ţia că ad ver sa rul 
este in fa i li bil şi, în con se cinţă, orice efort era inu til. De ve nise 
clar că, în acel mo ment şi pe acele pre mise, orice nouă con frun-
tare par la men tară cu ma jo ri ta tea con tro lată de Traian Băsescu nu 
mai era o opor tu ni tate de creş tere şi vi zi bi li tate, ci un risc de com-
pro mi tere a în tre gu lui ca pi tal de cre di bi li tate.

Aşa dar, din foarte multe puncte de ve dere, pe 20 de cem brie 
2010, opo zi ţia se afla la mi ni mul ab so lut. Stă tea încă mai rău de cât 
în de cem brie 2009, după con tro ver sata vic to rie la li mită a dom nu-
lui Băsescu. Deşi nu-mi do ri sem, se îm pli ni seră cele mai ne gre 
estimări anun ţate pe 28 ia nu a rie 2010: pu te rea se con so li dase, ma jo-
ri ta tea se lăr gise, in sti tu ţi ile sta tu lui răs pun deau la co manda unică, 
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iar opo zi ţia îşi con su mase ener gi ile cu lupte in terne, vulnerabili-
zându-se su pli men tar.

După zece luni de la con gre sul din fe bru a rie, în PSD încă mai 
aveau loc mici re glări de con turi, încă se mai re sim ţea ten si u nea din-
tre noua con du cere şi ceea ce fu sese cândva ta băra Geoană. La PNL 
era, în ge ne ral, li nişte (cele câ teva di zi denţe ră mâ neau ab so lut ne-
sem ni fi ca tive can ti ta tiv), dar o li nişte des tul de apă să toare pen tru că 
par ti dul nu ur case au to mat la ni ve lul de în cre dere atins de li de rul 
său şi acest de ca laj crea di fi cul tăţi în am bele sen suri.



CA PI TO LUL 6

20 de cem brie 2010: Dacă PSD nu e pre gă tit,  
cred în so lu ţia PNL–PC...

Aşa dar, deşi ideea unei mari Ali anţe So cial Li be rale îm pli nise 
deja un an, pe 20 de cem brie 2010 opo zi ţia se afla într-o situa ţie 
cri tică: ul tima mo ţi une de cen zură nu fu sese vo tată nici mă car de 
toţi cei care o sem na seră şi fi e care în cer care de co a gu lare eşu ase, 
fi ind sa bo tată chiar din in te rior, so cial-de mo cra ţii şi li be ra lii dând 
im pre sia că-şi vâ nează re ci proc ero rile.

Fi e care din cele două ta bere îşi afirma for mal sus ţi ne rea pen tru 
o con struc ţie uni tară (pen tru că sim ţeau că aceasta era ma rea aş-
tep tare popu lară a ace lui mo ment), dar fo lo sea exact tema uni fi-
cării opo zi ţiei pen tru a de mon stra că po si bi lii lor par te neri nu sunt 
pre gă tiţi sau nu-şi do resc în mod real un ast fel de pro iect. Se ajun-
sese la un fel de tangou po li tic ab surd în care pro pu ne rile de ali anţă 
se fă ceau doar pen tru a fi res pinse, câş ti gul ilu zo riu fi ind acela că, la 
fi na lul zi lei, şi unii şi al ţii pu teau spune pro pri u lui elec to rat: „Noi 
vrem, ei nu vor!“ Era un joc de sumă de nulă, pen tru că, în ciuda 
unor vic to rii de etapă ob ţi nute de PSD sau PNL, opo zi ţia, în an-
sam blu, nu câş tiga ni mic. Un concurs de fru mu seţe la fi na lul că-
ruia cei trei ri vali nu pu teau ob ţine de cât, cel mult, lo cul doi.

Dacă aş fi fost in te re sat, aş fi avut toate şan sele să mă fac re mar-
cat în jo cul de-a „cine pierde mai fru mos“ sau „cine moare cu drep-
ta tea în mână“. Îmi pro pu se sem o con struc ţie so cial li be rală încă din 
7 de cem brie 2009... dacă îmi do ream să „dau bine“ în faţa pu bli cu lui, 
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tre buia doar să ies din când în când, să re iau tema şi să spun „iată ce 
idee bună am eu, dar ei n-o în ţe leg...“ Şi, poate, dacă aş fi fost cu 
10–20 de ani mai tâ năr, aş fi fost ten tat de un ast fel de gând...

Dar, din fe ri cire sau ne fe ri cire, în acest joc eu nu mai aveam 
mize in di vi du ale, aşa că îmi per mi team să mă con cen trez în pri mul 
rând pe obi ec ti vul co mun. Evi dent că eram atent şi la pri o ri tă ţile 
PC, dar nu într-atât în cât să fiu dis pus să amân la in fi nit o uni fi care 
a opo zi ţiei doar pen tru că PC nu s-ar fi gă sit în po zi ţia ide ală.

De alt fel, în ca zul PC, opor tu ni ta tea unei ali anţe care să in cludă 
şi PSD şi PNL ră mâ nea dis cu ta bilă pen tru că era ab so lut pre vi zi bil 
că, ime diat ce s-ar fi re a li zat o ase me nea for mulă, con ser va to rii ar 
fi fost su fo caţi în um bra par te ne ri lor lor in com pa ra bili mai mari. 
Când ai 3–4% iar cei lalţi au 20–30% este prac tic im po si bil să eviţi 
sta tu tul de mem bru de mâna a doua. Ori cât de bun ne go ci a tor ai fi, 
o ase me nea di fe renţă de vine de ter mi nantă. Con ser va to rii ar fi fost 
poate sin gu rii avan ta jaţi de men ţi ne rea os ti li tă ţi lor în tre li be rali şi 
so cial-de mo craţi pen tru că doar din pos tura de terţ ne u tru sau cu-
rea de trans mi sie pu teau fi cu ade vă rat re le vanţi. Însă, pe ter men 
lung, nici mă car aceste po zi ţi o nări nu ar fi în sem nat prea mult, 
pen tru că tot spre un fi asco ge ne ral al opo zi ţiei ar fi dus...

Eva lu ând jo cul de forţe, de la de cla ra ţi ile de bune in ten ţii pre-
lu ate de toată presa la ne go ci e rile trans par ti nice mai pu ţin cu nos-
cute, a tre buit să ac cept că ma rea ali anţă se poate re a liza mai uşor 
dacă voi ac ţiona în două etape. Prima dată se pu tea re a liza o con-
struc ţie de dreapta care apoi pu tea in vita şi PSD-ul să i se ală ture. 
Această ipo teză avea mai multe avan taje:

1. Din mo tive uşor di fe rite, PNL şi PC erau obli gate de pre si u nile 
in terne şi ex terne să iasă cât mai ra pid din ine r ţie, să con stru iască; 
în con se cinţă, erau mult mai des chise că tre un pro iect co mun.

2. O ali anţă PNL–PC ar fi ofe rit li be ra li lor plu sul ne ce sar pen-
tru a în cerca să ne go ci eze cu so cial-de mo cra ţii de pe po zi ţii de 
ega li tate. Acesta era un obi ec tiv foarte am bi ţios al PNL, care nu se 
spri ji nea atât pe di men si u nea par ti du lui (sem ni fi ca tivă, dar to tuşi 
net in fe ri oară în ra port cu cea a PSD-ului), cât pe an ver gura atinsă 
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în acel mo ment de Crin Antonescu. De alt fel, ra por tul de ega li tate 
fu sese, în bună mă sură, prin ci pa lul ob sta col real în ca lea uni fi că rii 
opo zi ţiei.

3. Când o parte a opo zi ţiei s-ar fi pus în miş care, PSD nu şi-ar fi 
per mis să ră mână prea mult în afara aces tei con struc ţii. Ar fi fost 
pre sat nu doar de ris cul ge ne ral de a pă rea de pă şit şi imo bil în ra-
port cu ce le lalte par tide ci, mai ales, de di na mica sa in ternă unde 
exista încă o in flu enţă re le vantă a ta be rei Geoană care, în con tex tul 
Ali an ţei în tre PNL şi PC, ar fi pu tut prinde un cu loar bun de a se 
con so lida, so mând noua con du cere să aleagă res pon sa bil. In tu iam 
că dom nul Ponta va în ţe lege că, pen tru a evita o ase me nea pre si une 
care i-ar fi ofe rit o plat formă cre di bilă lui Mircea Geoană, va tre bui 
să ac ţi o neze re pede.

Exista însă şi un dez a van taj: într-o con struc ţie în doi timpi, care, 
în fi nal, avea să aibă o struc tură mai cu rând bi la te rală, Par ti dul Con-
ser va tor era con dam nat la un oa re care ano ni mat, par te ne ri a tul ur-
mând a fi per ce put mai cu rând o ali anţă în tre so cial-de mo craţi şi 
li be rali (es ti mare con fir mată de evo lu ţi ile ul te ri oare). În schimb, 
într-o ali anţă în trei, sta tu tul PC ar fi cres cut sem ni fi ca tiv. Dar această 
ipo teză, ide ală din punc tul meu de ve dere şi al co le gi lor mei de par-
tid, nu se pu tea re a liza într-un ori zont de timp re zo na bil, şi, în con-
se cinţă, am eli mi nat-o. Nu-mi per mi team să in tru şi eu în blo ca jul 
pro dus de dis cre panţa din tre re zol va rea per fectă şi da tele im per fecte 
ale re a li tă ţii. Şi nu re gret nici as tăzi, deşi aveam să ob serv foarte cu-
rând o anu mită con des cen denţă a par ti de lor mari în ra port cu PC. 
Dar, mă car până la un punct, par te ne rii noştri nici nu pu teau fi con-
dam naţi, to tuşi con ser va to rii erau la zeci de pro cente în urmă... 
Nu-i mai pu ţin ade vă rat că pre zenţa într-o am plă struc tură ofe rea 
şi PC noi pre mise de dez vol tare.

Ast fel că, ana li zând avan ta jele şi dez a van ta jele abor dă rii în 
doi timpi, am asu mat cos tu rile şi-am op tat pen tru această va ri-
antă. A fost o de ci zie pe care am luat-o chiar pe 20 de cem brie 2010 
şi care s-a con cre ti zat într-un co mu ni cat pre luat în ace eaşi zi de în-
treaga presă şi dez bă tut am plu în zi lele ur mă toare. Tex tul era scurt, 
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cu o notă per so nală şi oa re cum con ton dent în ra port cu par te ne rii 
mei din opo zi ţie:

Opo zi ţia tre buie să de vină o al ter na tivă se ri oasă şi res pon sa bilă 
la ac tu ala Pu tere. Eu m-am să tu rat de mo ţi uni de cen zură în care 
nu mai crede ni meni. M-am să tu rat, în egală mă sură, de pro teste 
sim bo lice, de ve he menţă la te le vi zor şi ca pete ple cate în Par la ment. 
M-am să tu rat de ri va li tă ţile din in te ri o rul opo zi ţiei. Dacă nu vrea 
să se com pro mită de fi ni tiv, opo zi ţia tre buie să se unească, tre buie 
să pro pună un pro iect po li tic co e rent şi cre di bil. Încă din 28 ia nu a-
rie 2010, am pro pus pu blic re a li za rea uni tă ţii opo zi ţiei în ca drul 
unei Ali anţe So cial Li be rale. Un an în treg ne-am ju cat de-a co a li-
za rea opo zi ţiei. Ne-am în tâl nit pen tru a ne ta tona, pen tru a da 
sem nale, pe care, în de fi ni tiv, ni meni nu le mai ia în seamă. Este un 
joc sin u ci gaş din care eu nu mai pot face parte. Este esen ţial ca, 
până la 31 ia nu a rie 2011, să se re a li zeze o Ali anţă So cial Li be rală, 
în re gis trată la tri bu nal. Ideal ar fi ca această Ali anţă să fie com pusă 
din PSD, PNL şi PC, însă, dacă PSD nu se de cide în acest sens, cred 
şi în so lu ţia PNL–PC.

Pă rea un me saj scris la cald, la su pă rare. Şi această apa renţă a 
aju tat ca tex tul să fie pre luat in te gral in clu siv de in sti tu ţi ile de 
presă care mi-erau os tile şi care nu pu teau pierde oca zia de a co-
menta că „Voiculescu s-a ener vat“, „şi-a pier dut răb da rea“ şi de a 
pro voca li de rii PSD şi PNL să se de li mi teze, să spună că „nu ac-
ceptă ca Voiculescu să le im pună ter mene...“ După 20 de ani de 
presă, ştiam bine cum func ţi o nează sis te mul şi, evi dent, nu a fost 
sin gura dată când mi-am pro mo vat un obi ec tiv de co mu ni care cu 
aju to rul ine r ţi i lor os tile care mă vi zau.

Iată câ teva ti tluri din acea zi: Re a li ta tea: „Voiculescu vrea o 
Alianţă So cial Li be rală până la 31 ia nu a rie 2011!“; Me di a fax: 
„Voiculescu pro pune ali anţa so cial li be rală!“; Ager pres: Dan 
Voiculescu: „Este esen ţial ca până la 31 ia nu a rie 2011 să se re a li-
zeze ofi cial o ali anţă so cial li be rală“; Hotnews: „Dan Voiculescu: 
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Este esen ţial ca până la 31 ia nu a rie 2011 să se re a li zeze ofi cial o ali-
anţă so cial li be rală.“ Tot Hotnews: „Ponta şi Antonescu l-au ener-
vat pe Voiculescu.“; Zi are.com: „Dan Voiculescu le dă un ul ti ma tum 
lui Crin Antonescu şi Victor Ponta. Ter me nul-li mită pen tru Ali-
anţa So cial Li be rală: 31 ia nu a rie 2011.“ Au fost foarte multe pre lu-
ări ale ace lei pro pu neri pe care am lan sat-o şi m-am bucurat că, 
într-o zi în care opo zi ţia în re gis trase o nouă în frân gere us tu ră toare 
la vo tul pen tru încă o mo ţi une de cen zură, tema aflată în dez ba tere 
era Ali anţa So cial Li be rală. Un eşec obi ec tiv se trans for mase, la ni-
vel de co mu ni care pu blică, într-un po ten ţial suc ces. Re a li za bil în 
decurs de o lună şi ceva...

Pe fond, în acel co mu ni cat, pe lângă sen za ţia de re voltă de ter-
mi nată de ne pu tinţa opo zi ţiei de a ac ţiona uni tar, in tro du se sem 
două idei care mă in te re sau în mod spe cial.

Prima: „Este esen ţial ca, până la 31 ia nu a rie 2011, să se re a li zeze 
o Ali anţă So cial Li be rală, în re gis trată la tri bu nal.“ Am con si de rat 
ne ce sar să in tro duc un ter men-li mită pen tru a con cre tiza ori zon-
tul de aş tep tare, pen tru o trans forma o dez ba tere te o re tică, ste rilă, 
într-una con di ţionată mă car de re pere tem po rare. Si gur că mă aş-
tep tam ca, pen tru a-şi marca per so na li ta tea şi an ver gura, li de rii PSD 
şi PNL să nu ac cepte acest ter men, să-l ne go ci eze, să pro pună un alt 
in ter val, dar, de fapt, exact asta mă in te resa: ca pre si u nea pu blică şi 
ne ce si ta tea obi ec tivă de a pre lua ini ţi a tiva să îi de ter mine mă car să 
dis cute des pre un ter men-li mită. Că acela nu avea să fie 31 ia nu a rie 
2011 era mai pu ţin im por tant. Tre buie să re cu nosc că aş fi fost mul-
ţu mit şi cu 31 mar tie. Mă in te resa doar să se facă sal tul de la o ipo-
teză abs tractă la una con cretă, cu obi ec tive clare.

Tot o dată, când mă re fe ri sem la ne ce si ta tea unei ali anţe, intro-
dusesem şi sin tagma „în re gis trată la tri bu nal“. Era un de ta liu im-
por tant, în cer cam, încă o dată, să ori en tez dez ba te rile în spre o 
di rec ţie mai apli cată. Pro pu neam prac tic să de pă şim zona unor fra-
gile acor duri po li tice, a unor în ţe le geri con junc tu rale. Ştiam că atât 
elec to ra tul, cât şi mem brii de par tid erau atât de dez a mă giţi, în cât 
aveau ne voie de un te mei se rios şi so lid pen tru a în cepe să creadă în 
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po si bi li ta tea unei schim bări. Evi dent că „în re gis tra rea la tri bu nal“ 
nu asi gură ga ran ţii de pline pen tru func ţiona rea efi ci entă a unei vi i-
toare ali anţe, dar era un pas în plus, un ar gu ment su pli men tar că, 
de această dată, se con struia se rios.

A doua idee im por tată din co mu ni cat: „Ideal ar fi ca această 
ali anţă să fie com pusă din PSD, PNL şi PC, însă, dacă PSD nu se 
de cide în acest sens, cred şi în so lu ţia PNL–PC“. Era exact fraza cu 
care se în cheia co mu ni ca tul şi ştiam bine că va pro duce o anu mită 
iri tare. Cel pu ţin la PSD. Dar era ne ce sară.

În pri mul rând, după un ase me nea fi nal, mă pu team aş tepta ca 
dom nul Antonescu să re ziste pri mei ten ta ţii de a se de li mita de „ul-
ti ma tu mul lui Voiculescu“ şi să pro fite de oca zie pen tru a se po zi-
ţiona în avan taj cu PSD – re pet, în acel mo ment, PNL şi PSD erau 
prinşi într-o spi rală po le mică şi, în ţe le gând că nu îi pot opri prin 
ape luri di recte, am ales să fruc ti fic această ri va li tate într-o ma ni eră 
în care, până la urmă, câş tiga în treaga opo zi ţie.

În al doi lea rând, ştiam că ex pu ne rea pu blică a po si bi li tă ţii ca 
PSD să ră mână în afara unei con struc ţii care ar fi in clus PNL şi PC 
ar fi ac ce le rat dez ba te rile în in te ri o rul PSD. Iar dom nul Ponta nu îşi 
per mi tea o izo lare a pro pri u lui par tid şi chiar a Dom niei Sale în ra-
port cu Crin Antonescu. Aşa că, deşi pe ter men scurt mă pu team 
aş tepta la o anu mită os ti li tate din par tea li de ri lor so cial-de mo-
craţi, am ales să in ves tesc în vi i to rul nos tru co mun.

Tre buie să re cu nosc că atât pre lu ă rile şi dez ba te rile din presă, 
cât şi re ac ţi ile li de ri lor PSD şi PNL la co mu ni ca tul meu din 20 de-
cem brie 2010 mi-au în tre cut aş tep tă rile. Ast fel în ace eaşi zi, dom-
nul Antonescu a de cla rat:

Esen ţial în acest pro iect (al uni fi că rii opo zi ţiei) este să con-
struim sau să re con struim o ma jo ri tate so lidă. Când anume şi 
cum anume se for ma li zează ea este o ches ti une im por tantă, dar 
este o ches ti une care se dis cută după aceea. Ori cum, din cât am 
apu cat să văd, şi acest co mu ni cat al se na to ru lui Voiculescu 
por neşte tot din ex pri ma rea aces tei con vin geri – că e ne voie de 
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o opo zi ţie unită şi mai ales de o opo zi ţie ca pa bilă foarte ra pid să se 
trans forme în ma jo ri tate.

Ţi nând seama de to nul ceva mai in tens al de cla ra ţiei mele, po zi-
ţia lui Crin Antonescu a fost, la acel mo ment, con struc tivă. Iar acest 
sem nal nu a ajuns doar la li be rali, con ser va tori sau opi nia pu blică 
în ge ne ral, ci şi la so cial-de mo cra ţi. Din po zi ţia asu mată de pre şe-
din tele PNL, se în ţe le gea des tul de clar că va sus ţine o con struc ţie 
ra pidă şi, ast fel, ipo teza unei ali anţe în tre li be rali şi con ser va tori 
pri mea o im por tantă con fir mare.

Nici re ac ţia dom nu lui Ponta nu a în târ ziat să apară:

Nu poţi să dai ter mene când e vorba de o în ţe le gere în tre trei 
par tide. Am dis cu tat în Co mi te tul Exe cu tiv Na ţional al PSD şi 
am man dat să dis cut cu PC şi cu PNL să mer gem cu con struc ţia 
unei opo zi ţii unite ori cât de de parte va fi ne ce sar. Nu e vorba de 
31 ia nu a rie, dar cred sin cer (...) că nu pu tem aş tepta 2012, atunci 
Ro mâ nia va fi în co laps eco no mic şi so cial dacă Traian Băsescu şi 
Boc con ti nuă ti pul de po li tici pe care îl fac şi as tăzi şi nu pu tem 
doar să stăm pe mar gine să ve dem cum ţara se scu fundă, pen tru 
că asta ne ri dică nouă pro cen tele în son daje (...) [Ali anţa] nu o să 
se facă într-o zi sau într-o seară, poate nici într-o lună, dar buna 
in ten ţie există şi nu am niciun fel de în do ială nici în ce îi pri veşte 
pe li be rali, nici în ce îi pri veşte pe con ser va tori. Fa cem efor turi să 
ne te zim as pe ri tă ţile.

Ast fel că, eva lu ând obi ec tiv situa ţia glo bală a opo zi ţiei, re la ţi ile 
din tre cele trei par tide şi anu mite ten si uni in terne, mai preg nante în 
PSD, tre buia să mă de clar ab so lut mul ţu mit cu evo lu ţi ile zi lei de 
20 de cem brie 2010. Era pen tru prima dată, după un an de po le mici, 
lo vi turi şi es chive, când PSD, PNL şi PC ac cep tau si mul tan că ali anţa 
este ne ce sară şi tre buie să se re a li zeze într-un in ter val cât mai scurt 
de timp. Ce iro si sem în 10 luni, de la ape lul din 28 ia nu a rie 2010, re-
cu pe ra sem într-o sin gură zi la fi na lul că reia aveam to tuşi o im por-
tantă ne cu nos cută: în lu mina no i lor re po zi ţi o nări, me rita să aş tept 
să se re a li zeze ali anţa în trei sau să merg mai de parte pe stra te gia în 
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doi timpi – în prima fază, re a li za rea unei struc turi PNL–PC, ur-
mată de o uni une mai am plă care ar fi in clus şi PSD-ul?

Am bele va ri ante con ţi neau un set de avan taje şi dez a van taje, 
însă tre buia să ţin seama că, ori cât ar fi fost de ho tă râţi şi de pre saţi 
li de rii par ti de lor, o ne go ci ere în trei pu tea fi mult mai com pli cată şi 
mai lungă de cât una în doi. Prac tic, în orice mo ment, a treia parte 
pu tea să blo cheze în tre gul acord. Tot o dată, în ţe le geam că, din colo 
de re po zi ţiona rea ra ţională a dom nu lui Ponta, în PSD exis tau o se-
rie de ine r ţii care, din ca uza unor jocuri in terne sau ri va li tăţi lo cale 
în tre so cial-de mo craţi şi li be rali, ar fi pu tut forţa con du ce rea PSD 
să eva lu eze şi alte va ri ante în afara ali anţei cu PNL şi PC. Plus că 
pu team in tui că nici Traian Băsescu nu va sta de geaba. Ştiam că are 
su fi ci ente mij loace şi în dea juns de mulţi par te neri în PSD şi PNL, 
care, la su ges tia sa, ar fi pu tut să tem pe reze rit mul ne go ci e ri lor. 
Dacă la aces tea mai adă u gam şi pro pa ganda pre sei aron date pre şe-
din te lui şi ma ni pu lă rile prin care ar fi în cer cat să cre eze ten si uni 
în tre cele trei par tide (pen tru PNL, „vă ali aţi cu par ti dul lui Ion Ili-
escu?“; pen tru PSD, „ac cep taţi cota unică? re nun ţaţi la im po zi tul 
pro gre siv?“) pu team es tima că, în va ri anta „dintr-odată“, şansa ca 
ali anţa So cial Li be rală să de vină re a li tate s-ar fi re dus sem ni fi ca tiv.

Cât timp păs tram pre mi sele din ul ti mul an – trei par tide concu-
rente, se pa rate de re pere doc tri nare dis tincte, in te rese con trare şi 
ne în cre dere is to rică  – ră mâ neam în con ti nu are vul ne ra bili. În 
schimb, dacă li be ra lii şi con ser va to rii se miş cau re pede, con stru iau 
îm pre ună o ali anţă şi un pro gram co mun, se schimbă ra por tul de 
forţe şi în tre gul pro ces se pu tea des fă şura mult mai re pede. Chiar 
dacă era clar pen tru toată lu mea că, fără PSD, nu se pu tea vorbi des-
pre o mare ali anţă, re a li za rea unei struc turi co mune PNL–PC ar fi 
re pre zen tat un pro gres con cret, ex trem de ne ce sar după un an de 
stag nare. Pu bli cul, presa şi clasa po li tică în ge ne ral ar fi în ţe les că se 
în tâm plă ceva real, că există vo inţa obi ec tivă de a schimba lu cru rile. 
Nu în ul ti mul rând, o ase me nea miş care i-ar fi aju tat, oa re cum for-
ţat, şi pe so cial-de mo craţi, că rora le-ar fi sim pli fi cat sem ni fi ca tiv 
op ţi u nile: în opo zi ţia unită sau în afara ei.
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Eram con vins că, având date clare şi un ca len dar des tul de strâns, 
dom nul Ponta ar fi fost în dea juns de mo ti vat în cât să-şi con vingă 
co le gii să sus ţină Ali anţa So cial Li be rală. Din colo de me ri tele şi pă-
ca tele sale, PSD-ul a ac ţionat, de re gulă, prac tic şi ra ţional. În con se-
cinţă, aveam toate mo ti vele să cred că, şi de această dată, îşi vor 
de păşi ine r ţi ile şi vor de cide spre bi nele lor şi al în tre gii opo zi ţii.

Sin te ti zând, cred că 20 de cem brie 2010 a fost o zi de ci sivă pen-
tru PSD, PNL şi PC. Chiar a doua zi au în ce put deja dis cu ţi ile apli-
cate în tre con ser va tori şi li be rali pen tru re a li za rea unei ali anţe 
„în re gis trate la tri bu nal“.



CA PI TO LUL 7

De cem brie 2010–ia nu a rie 2011: Ali anţă de  
Cen truDreapta – Era pe când nu s‑a ză rit...

Deşi, din punct de ve dere for mal, Ali anţa de Cen tru-Dreapta 
(ACD) există şi la mo men tul în care sunt scrise aceste rân duri, de 
facto, această struc tură a fost cu ade vă rat re le vantă doar câ teva zile, 
pro vo când am ple miş cări po li tice în de cem brie 2010 – ia nu a rie 2011 
şi in trând în ano ni mat după data de 5 fe bru a rie 2011. A avut o is to-
rie scurtă, dar foarte in tensă, re u şind să con tri buie de ci siv la for ma-
rea ce lei mai am ple ali anţe po li tice din is to ria re centă a Ro mâ niei.

Dis cu ţi ile pen tru for ma rea ACD au în ce put ime diat după co-
mu ni ca tul meu din 20 de cem brie 2010 şi după re ac ţia dom nu lui 
Antonescu din ace eaşi zi...

De la în ce put, abor da rea am be lor părţi a fost des chisă şi prag-
ma tică. Din colo de apa renţa unei dis tanţe sem ni fi ca tive – ali men-
tată atât de stra te gia de ali anţe ale ce lor două par tide, cât şi de 
anu mite dis pute în tre li deri (am avut mai multe po le mici pe teme 
de po li tică eco no mică şi so ci ală cu dom nul Tă ri ceanu), PNL şi PC 
erau per fect com pa ti bile.

Apro pi e rea doc tri nară era evi dentă, PC asu mând încă de la în-
fi in ţare plat forma so cial li be rală – enun ţată ex pli cit încă din pri-
mele do cu mente pro gra ma tice ale Par ti du lui Uma nist Ro mân, 
ac tu a lul Par tid Con ser va tor. Tot o dată, am bele for ma ţi uni îm păr-
tă şeau fără re zerve obi ec ti vul de a forma o al ter na tivă de cen tru 
dreapta ca pa bilă să de pă şească PDL şi să de vină un par te ner egal 
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cu PSD. Aşa dar, pe formă, pe fond, pe ter men scurt şi pe ter men lung, 
PNL şi PC aveau toate mo ti vele să ac ţi o neze îm pre ună.

Evi dent, în am bele ta bere se ex pri mau şi re zerve. În PNL, aripa 
nos tal gică după Traian Băsescu şi Ali anţa D.A. pre cum şi ad ver-
sa rii de cla raţi ai lui Crin Antonescu nu pu teau pierde oca zia de a 
se ma ni festa ve he ment, în spe ranţa că îşi mai pot con so lida po zi-
ţia in ternă sau îşi vor atrage bu nă vo inţa pu te rii. În PC, se au zeau 
până la Bucureşti ne mul ţu mi rile unor li deri lo cali care avu se seră 
ex pe ri enţe ne faste cu co le gii lor li be rali în pe ri oada gu ver nu lui 
Tă ri ceanu. Tot o dată, con du ce rea ce lor câ teva or ga ni za ţii ju de ţene 
con ser va toare care chiar ob ţi nu seră re zul tate con sis tente la ale ge-
rile an te ri oare îşi do rea să poată can dida sub si gla pro prie (iar 
acest de zi de rat a fost re ţi nut în pro to co lul ACD). Dar, eva lu ând 
obi ec tiv şi la li be rali, şi la con ser va tori re zis tenţa era mi noră, atât 
can ti ta tiv, cât şi ca li ta tiv.

Ast fel că în tre Cră ciun şi Re ve lion se re dac tau deja va ri an tele de 
lu cru ale vi i to ru lui acord din tre PNL şi PC. În ge ne ral, dis cu ţi ile 
le-am pur tat di rect cu dom nul Antonescu. Di a lo gul a fost foarte 
flu ent pen tru că, pe fond, nu aveam ni mic de îm păr ţit. Li be ra lii fă-
ceau o primă miş care im por tantă şi îşi asi gu rau pre mi sele pen tru a 
ob ţine pa ri ta tea cu so cial-de mo cra ţii. Con ser va to rii ie şeau dintr-o 
hi ber nare care îi adu sese de la peste 30 de par la men tari la 4, îşi re-
cu pe rau o li nie doc tri nară ră tă cită în ul ti mii ani şi îşi mo bi li zau 
pro pri ile struc turi. Pe scurt, toată lu mea câş tiga.

Co mu ni când în tre noi di rect, fără ne în cre dere şi fără blo caje, 
am re u şit ca pe 2–3 ia nu a rie 2011 să avem deja un acord pe forma 
fi nală a pro to co lu lui de co la bo rare în tre Par ti dul Na ţional Li be ral şi 
Par ti dul Con ser va tor. Nu mele noii con struc ţii a fost sta bi lit, în 
doar câ teva mi nute, la una din tre ul ti mele noas tre în tâl niri: Ali anţa 
de Cen tru-Dreapta. Din colo de apa renta sa ba na li tate, această ti tu-
la tură de mon stra că ne asu măm să in trăm exact pe cu loa rul pe care 
se stră duia să-l mo no po li zeze Traian Băsescu prin Par ti dul De-
mo crat Li be ral. Într-o ţară în care pre şe din tele în func ţie şi par ti dul 
de gu ver nare îşi asu mau zil nic sta tu tul de „în fo caţi“ re pre zen tanţi 
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ai drep tei ro mâ neşti, mi si u nea noas tră de a ne le gi tima pe „cen-
tru-dreapta“ nu era de loc sim plă.

Deşi ne gân deam cu to ţii la po si bi li ta tea co op tă rii PSD într-o 
mare ali anţă so cial li be rală, ACD nu era gân dită ca o sim plă for-
mulă pro vi zo rie. Nu ne-am mul ţu mit cu un aran ja ment pro vi zo riu, 
nu ne-am epui zat în dis cu ţii su per fi ci ale. Pen tru că nu aveau încă 
nicio cer ti tu dine re fe ri toare la op ţi u nea ul te ri oară a so cial-de mo-
cra ţi lor, li be ra lii şi con ser va to rii in ves teau se rios într-un pro iect pe 
ter men me diu şi, ca atare, acor dau o re ală aten ţie re gu li lor de or ga-
ni zare şi func ţionare a noii for ma ţi uni.

Câ teva exem ple con crete din acor dul ACD:

1. Se în cerca pre ve ni rea con flic te lor in terne: 1.1.4. Con flic tele 
pu blice în tre mem brii par ti de lor, pre cum şi atacurile pu blice îm po-
triva unor co legi sau a unui par tid din Ali anţă nu sunt per mise; 
1.1.5. Mi niş trii şi cei lalţi re pre zen tanţi ai Ali an ţei în ad mi nis tra ţia 
pu blică cen trală sau în struc tu rile de con cen trate ale aces teia nu pot 
adopta po zi ţii pu blice po le mice faţă de de ci zi ile lu ate de co legi în do-
me ni ile pro prii de com pe tenţă; 1.1.6. Par ti dele mem bre ale Ali an ţei 
nu vor ini ţia sau ac cepta tre ce rea de la un par tid la al tul a mem bri lor 
ce lor două par tide. 1.1.7. În toate situa ţi ile de ci zi ile or ga nis me lor de 
con du cere ale Ali an ţei se iau prin con sens.

Dacă ACD ar fi fost de la în ce put gân dită ex clu siv ca o for mulă 
in ter me di ară, ca un lift spre Uni u nea So cial Li be rală, în mod cert 
nu ar fi exis tat o ase me nea pre o cu pare pen tru asi gu ra rea sta bi li tă-
ţii in terne a Ali an ţei.

2. Se în fi in ţau struc turi co mune: 2.2.1.2. Con si liul Na ţional de 
Con du cere – CNC – este for mat din câte 6 re pre zen tanţi ai con du ce-
ri lor ce lor două par tide, de sem naţi şi re vo caţi po tri vit pro ce du ri lor 
in terne ale fi e că rui par tid; 2.2.1.3. CNC este pre zi dat de pre şe din ţii 
ce lor două par tide în ca li tate de co pre şe dinţi ai Ali an ţei; 2.4.1. La 
ni vel na ţional se con sti tuie Con si liul de Onoare şi Ar bi traj (COA) 
for mat din 5 membri, 3 din par tea PNL şi 2 din par tea PC, pre zi dat 
de un mem bru PC.
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Din pă cate, aşa cum se ştie, nici Con si liul Na ţional de Con du-
cere, nici Con si liul de Onoare şi Ar bi traj nu s-au mai în fi in ţat... iar 
lipsa ori că rei forme de or ga nisme şi ac ti vi tăţi in terne a ero dat ra-
pid în cre de rea în tre cele două par tide.

3. Se sta bi leau re guli pen tru can di da tu rile la ale ge rile lo cale şi 
par la men tare: 4.1.2. Cele două par tide mem bre ale Ali an ţei vor par-
ti cipa la ale ge rile lo cale cu can di da turi pro prii; 4.1.3. Prin ex cep ţie 
de la punc tul 4.1.2. CJC (S,MB) poate pro pune CNC can di da tură pe 
liste co mune într-o cir cum scrip ţie elec to rală co mu nală, oră şe nească, 
mu ni ci pală, ju de ţeană sau de sec tor al mu ni ci pi u lui Bucureşti. 5.1. 
Cele două par tide com po nente ale Ali an ţei vor par ti cipa în ale ge rile 
par la men tare cu can di daţi co muni; 5.2. Can di da tu rile vor fi pre zen-
tate în nu mele Ali an ţei şi vor fo losi sem nul elec to ral al aces teia, în 
con di ţi ile le gii elec to rale;

După cum se poate ob serva, op ta sem pen tru can di da turi se-
pa rate la ale ge rile lo cale toc mai pen tru a per mite fi e că rui par tid 
să-şi con so li deze iden ti ta tea şi să-şi fruc ti fice spe ci fi cul. Mai ales 
pen tru con ser va tori, era de ter mi nant să-şi poată mo bi liza or ga ni-
za ţi ile lo cale.

4. Se re gle menta de ta liat pro ce dura de de sem nare a can di da ţi lor 
la ale ge rile par la men tare: 5.3.1. Ali anţa va pre zenta can di daţi în co le-
gi ile eli gi bile ast fel în cât să asi gure Par ti du lui Con ser va tor un nu măr 
de cel pu ţin 12 co le gii eli gi bile pen tru Ca mera De pu ta ţi lor şi 9 co le gii 
eli gi bile pen tru Se nat; 5.3.2. În ca zul în care vor fi de sem naţi pen tru o 
nouă can di da tură prin pro ce du rile in terne ale fi e că rui par tid mem bru 
al Ali an ţei, par la men ta rii în func ţie vor avea prima op ţi une pen tru 
can di da tură în co le giul elec to ral în care au fost aleşi în 2008; 5.3.3. În 
ca zul mo di fi că ri lor în com po nenţa co le gi i lor elec to rale, prima op ţi une 
va fi exer ci tată pen tru co le giul elec to ral cu com po nenta cea mai apro-
pi ată de forma sta bi lită în 2008; 5.3.4. Ali anţa va de semna can di daţi 
în co le gi ile mar gi nale ast fel în cât Par ti dul Con ser va tor să de sem neze 
can di daţi în aces tea în nu măr egal cu can di da ţii de sem naţi în co le-
gi ile eli gi bile; 5.3.5. Co le gi ile eli gi bile, res pec tiv co le gi ile mar gi nale, 
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vor fi de fi nite de CNC pe baza unor ana lize elec to rale şi so ci o lo gice, 
după ră mâ ne rea de fi ni tivă a com po nen ţei co le gi i lor;

Aşa cum re iese din re gu lile enun ţate, din punc t de ve dere al re-
par ti ză rii can di da tu ri lor, obi ec ti vul meu era ca Par ti dul Con ser va-
tor să ob ţină un nu măr su fi ci ent de par la men tari pen tru a-şi pu tea 
forma gru puri pro prii în Se nat şi în Ca mera De pu ta ţi lor. Ţi nând 
seama că, la mo men tul la care aveau loc aceste ne go ci eri, PC avea 
doar 5 par la men tari, 21 de co le gii eli gi bile, du blate de un nu măr 
si mi lar de co le gii mar gi nale, re pre zen tau o evo lu ţie sem ni fi ca tivă. 
Dar be ne fi ci ile nu erau într-un sin gur sens, şi li be ra lii aveau pre-
mise să îşi du bleze pon de rea par la men tară.

5. Se pre ve dea con du ita ce lor două par tide şi în pe ri oada ul te ri-
oară ale ge ri lor par la men tare: 8.1. Cele două par tide vor ac ţiona îm-
pre ună pen tru for ma rea unei ma jo ri tăţi par la men tare; 8.2. În ca zul în 
care cele două par tide nu vor pu tea forma sau face parte dintr-o ma-
jo ri tate par la men tară vor ac ţiona îm pre ună ca par tide de opo zi ţie;

Aceste pre ve deri pro bau, o dată în plus, că in ten ţia ini ţi ală era 
să se pună ba zele unei con struc ţii te mei nice, cu pro iecte pe ter-
men lung şi ac ţi uni con sec vente. Asu mând că ne vom păs tra uni-
ta tea şi după ale geri, con so li dam în cre de rea în tre or ga ni za ţii şi ne 
ofe ream re ci proc ga ran ţia că nu vom lupta îm pre ună pen tru a câş-
tiga se pa rat.

6. Se men ţiona că am bele par tide vor sus ţine un can di dat PNL 
pen tru ale ge rile pre zi den ţi ale: 6.1.1. Ali anţa va sus ţine, atât în ipo-
teza ale ge ri lor pre zi den ţi ale la ter men, cât şi a ce lor an ti ci pate, un 
mem bru al PNL pen tru func ţia de pre şe dinte al Ro mâ niei şi un 
mem bru PC pen tru func ţia de pre şe dinte al Se na tu lui;

Aceasta a fost pen tru prima dată când o ali anţă asuma im pli cit 
can di da tura dom nu lui Crin Antonescu la ale ge rile pre zi den ţi ale. 
Era o op ţi une na tu rală care ţi nea seama şi de cota de în cre dere a 
pre şe din te lui li be ral şi de ra por tul de forţe din tre cele două par-
tide. De alt fel, acest pre ce dent a fost fo lo sit ul te rior în de ci zi ile 
Uni u nii So cial Li be rale.
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7. Se sta bi leau prin ci pi ile re pre zen tă rii gu ver na men tale: 7.2.1. 
Pon de rea ce lor două par tide în gu vern se sta bi leşte pro por ţional cu 
nu mă rul de par la men tari aleşi ai fi e că rui par tid com po nent al Ali an-
ţei, însă fără a pu tea con si dera pen tru PC un nu măr de par la men tari 
mai mic de cât cel pre vă zut la 5.3.1. (9 se na tori şi 12 de pu taţi); 7.2.2. 
În cal cu lul pon de rii ce lor două par tide în gu vern se va con si dera şi 
po zi ţia de prim-mi nis tru, în ca zul în care acesta apar ţine unuia din-
tre cele două par tide; 7.2.3. PC va de ţine în gu vern un nu măr de mi-
niştri con form 7.2.1., însă nu mai pu ţin de un mi nis tru de ţi nă tor al 
unui por to fo liu;

Deşi nu apă rea ex pli cit în prin ci pi ile de func ţionare, în tim pul 
ne go ci e ri lor s-a sta bi lit un ra port de re pre zen tare de 4 la 1 în tre PNL 
şi PC, o pro por ţie co rectă, care re flectă di men si u nile şi po ten ţi a lul 
ce lor două par tide.

La 5 ia nu a rie 2011, fo ru rile cen trale de con du cere ale PNL şi PC 
au apro bat de ci zia de con sti tu ire a Ali an ţei de Cen tru-Dreapta. În-
tre gul pro ces de con sti tu ire a ACD s-a des fă şu rat foarte ra pid, iar 
anun ţul din 5 ia nu a rie a sur prins opi nia pu blică. După Cră ciu nul 
din 2010, apă ru seră zvo nuri re fe ri toare la dis cu ţii în tre li be rali şi 
con ser va tori, dar aproape ni meni nu pre co niza că o even tu ală ali-
anţă se poate re a liza atât de ra pid.

Con frun tată cu o de ci zie deja lu ată, pro pa ganda fi delă dom nu-
lui Traian Băsescu a de clan şat o am plă cam pa nie de co mu ni care 
prin care în cer ca să cre eze breşe în PNL. Aşa cum era de aş tep tat, 
atacurile mă vi zau di rect, li be ra lii fi ind pro vo caţi să res pingă „o ali-
anţă cu Voiculescu“. În cer ca rea de ma ni pu lare era, în egală mă sură, 
stri dentă şi tar divă. Cu două, trei ex cep ţii (per soane aflate sub in-
flu enţa dom nu lui Băsescu sau în ri va li tate cu dom nul Antonescu şi 
în dis pute per so nale cu mine), li de rii PNL n-au că zut în cap cana 
unui discurs de fen siv.

În ceea ce mă pri veşte, am evi tat orice dis pute cu tentă per so nală 
pen tru că ştiam foarte bine că, în acel mo ment, obi ec ti vul ma jor 
ră mâ nea uni fi ca rea opo zi ţiei, orice alte mize fi ind se cun dare. Si-
gur că mă aş tep ta sem să fiu ata cat, era fi resc să fie aşa... în de fi ni tiv, 
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prin în fi in ţa rea ACD, îm pin geam PDL-ul şi pe Traian Băsescu 
spre ex trema de dreapta, asi gu rând pre mi sele pen tru a le re duce 
dras tic ba zi nul elec to ral. Aşa dar, ştiam că nu vor asista pa sivi la 
această miş care. Dar, în egală mă sură, pen tru mine, Ali anţa de 
Cen tru-Dreapta ră mâ nea doar un obi ec tiv de etapă. De alt fel, la 4 
ia nu a rie 2011, îna inte chiar de anun ţul ofi cial re fe ri tor la con sti tui-
rea ACD, într-un in ter viu acor dat Ager pres sus ţi neam ferm ne ce si-
ta tea unei Ali anţe po li tice „în trei, PSD, PNL, PC, pe ter men lung, 
5–10 ani, care să aco pere mai multe ci cluri elec to rale şi care să ga-
ran teze sta bi li tate po li tică, efi ci enţă eco no mică şi drep tate so ci ală“. 
Şi, până la fi na lul ace lor de cla ra ţii, în care m-am ab ţi nut cu greu să 
nu-i spun dom ni şoa rei re por ter că a doua zi urma să se ofi ci a li zeze 
în fi in ţa rea ACD, am re luat şi ideea ter me nu lui cât mai scurt în care 
pre co ni zam că se poate re a liza Ma rea Ali anţă: „Ca să fiu cin stit, 31 
ia nu a rie 2011 (dată avan sată de mine în 20 de cem brie) mi se pare 
un ter men cam lung. Ali anţa PSD–PNL–PC ar fi tre buit re a li zată 
ieri“. O zi mai târ ziu, pe 5 ia nu a rie, şi Crin Antonescu men ţiona 
pu blic că ACD este pri mul pas că tre o struc tură mai largă care ar 
tre bui să in cludă şi PSD.

Me sa jele mele, ale dom nu lui Antonescu şi ale al tor li deri li be-
rali şi con ser va tori, re fe ri toare la ne ce si ta tea unei con struc ţii co-
mune cu so cial-de mo cra ţii, erau foarte ne ce sare pen tru că exista 
ris cul ca ra pi di ta tea şi con sis tenţa for mă rii Ali an ţei PNL–PC să 
poată fi con si de rate forme de os ti li tate la adresa PSD. Într-o anu-
mită mă sură, o ase me nea in ter pre tare era ine rentă din mo ment ce, 
după ne sfâr şi tele dis cu ţii des pre o uni une în trei, se re a li zase, în 
timp re cord, o con struc ţie în doi. Ter ţul pă rea ex clus. Dar, evi dent, 
nu era ca zul şi, din acest mo tiv, fu sese util să re i te răm pro iec tul 
Ali an ţei So cial Li be rale.

Însă, nu-i mai pu ţin ade vă rat că, din data de 5 ia nu a rie 2011, 
da tele po li tice în ce peau să se schimbe. Bu nă oară, dom nul Ponta în-
ţe le gea că, dacă nu se va de cide să ac cepte con cret co la bo ra rea cu 
PNL şi PC, se vor găsi alţi li deri so cial-de mo craţi dis puşi să o pro-
mo veze şi să con vingă mă car o bună parte din par tid.
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În ipo teza în care, de exem plu, Mircea Geoană sau Miron Mitrea 
pre lua această temă şi re u şea s-o trans forme într-un pro iect per so-
nal, ar fi pu tut, în timp, să re tra seze echi li brul de forţe din in te ri o-
rul PSD.

Pe de altă parte, o în târ zi ere pre lun gită a so cial-de mo cra ţi lor 
cu mu lată cu o even tu ală creş tere a ACD, pe fon dul uri a şei do rinţe 
de schim bare re sim ţite de popu la ţie, risca să schimbe şi re la ţi ile în 
in te ri o rul opo zi ţiei.

În con se cinţă, ana li zând co rect situa ţia şi ac ţi o nând în in te re sul 
pro pri u lui par tid, tot pe 5 ia nu a rie 2011, pre şe din tele PSD a anun-
ţat pu blic că a fost man da tat să con stru iască o ali anţă cu PNL şi PC 
„pe ter men me diu, 6–8 ani“. Eu pro pu se sem, cu o zi îna inte, o ali-
anţă pe 5–10 ani.

De ve nise evi dent, ur ca sem în ace eaşi barcă. De alt fel, două zile 
mai târ ziu, Victor Ponta pro pu nea în dez ba te rea pu blică Agenda 
2019, care con ţi nea o se rie de prin ci pii de func ţionare a ali an ţei 
din tre PSD şi ACD! „Par ti dul So cial-De mo crat şi Ali anţa de Cen-
tru-Dreapta PNL–PC de cid să pună ba zele ju ri dice ale unei plat-
forme po li tice co mune care să aibă ca scop fun da men tal ela bo ra rea, 
adop ta rea şi im ple men ta rea până în anul 2019 a unei agende pu-
blice (...) PSD şi ACD vor în re gis tra ju ri dic, con form le gii par ti de lor 
po li tice şi în ve de rea în de pli ni rii ce rin ţe lor art. 103 din Con sti tu ţia 
Ro mâ niei, o ali anţă po li tică ce îşi asumă agenda...“

De la re zer vele ca te go rice ex pri mate în no iem brie 2010 la asu-
ma rea in te grală a opor tu ni tă ţii ime di ate a unei Mari Ali anţe, „în re-
gis trate la tri bu nal“, se fă cuse un pro gres uriaş şi, ana li zând evo lu ţi ile 
obi ec tive, era evi dent că Ali anţa de Cen tru-Dreapta a re pre zen tat 
ca ta li za to rul care a fă cut tre ce rea de la ezi tări ex plo ra to rii la de ci zii 
ferm asu mate.

Dar, aşa cum men ţionam an te rior, pon de rea po li tică a ACD, 
deşi foarte con sis tentă în pri mele zile ale anu lui 2011, a fost de 
foarte scurtă du rată. Dacă s-ar fi in ves tit se rios în ea, dacă se ge ne-
rau struc tu rile co mune enun ţate în pro to co lul de în fi in ţare şi se 
ela bo rau pro iecte eco no mice şi so ci ale axate pe dez vol ta rea cla sei 
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mij lo cii, am con vin ge rea că această ali anţă ar fi pu tut de veni un 
nu cleu po li tic ma jor, ca pa bil, în egală mă sură, să izo leze gru pa rea 
po li tico-eco no mică din ju rul lui Traian Băsescu şi să echi li breze, 
pe ter men lung, ra por tul de forţe cu un Par tid So cial-De mo crat al 
că rui ba zin de stânga îi per mite con stant să treacă de 30%.

Însă, în ia nu a rie 2011, nu era timp pen tru a con so lida Ali anţa de 
Cen tru-Dreapta. Sen sul is to riei era al tul. Hăr ţu ită de un re gim au to-
ri tar, fra gilă din ca uza de zer tă ri lor con stante de aleşi lo cali şi cen trali, 
mă ci nată de con flicte in terne, opo zi ţia tre buia să se uni fice.

În aceste con di ţii, ACD era con dam nată să fie doar o etapă in ter-
me di ară. Avea po ten ţial de creş tere, însă ră mâ nea doar o şansă de 
creş tere ul te ri oară, un avan taj vi i tor. În schimb, Ali anţa So cial Li be-
rală re pre zenta o ga ran ţie pre zentă, un salt si gur şi ime diat. Pro ba bil 
că, dacă sis te mul de pu tere co or do nat de Traian Băsescu ar fi fost 
mai pu ţin agre siv şi ar bi trar, Ma rea Ali anţă ar mai fi pu tut să aş-
tepte, iar ACD ar fi avut timp să crească şi să do bân dească o iden ti-
tate pro prie. Dar n-a fost ca zul.

Te o re tic, s-ar fi pu tut în cerca şi o even tu ală dez vol tare pa ra lelă, 
pe de o parte ACD, pe de altă parte Ali anţa So cial Li be rală. Însă ar 
fi fost un de mers com pli cat şi in e fi ci ent. În pri mul rând, PC şi PNL 
nu ar fi avut tim pul şi re sur sele ne ce sare pen tru a con strui si mul tan 
două forţe po li tice dis tincte şi ar fi apă rut ris cul unui eşec al am be-
lor ali anţe. În al doi lea rând, era foarte po si bil să se per pe tu eze ri va-
li ta tea în in te ri o rul opo zi ţiei, în tre ACD şi USL, în tre PNL–PC şi 
PSD. Şi, nu în ul ti mul rând, dez vol ta rea dis tinctă a două ali anţe nu 
răs pun dea aş tep tă ri lor elec to ra tu lui care îşi do rea ca for ţele de opo-
zi ţie să ge ne reze un pro iect uni tar.

În con se cinţă, ACD a ră mas un pa ra dox po li tic. A fost o ali anţă 
foarte in flu entă în pe ri oada pre mer gă toare for mă rii, de ci sivă în 
ziua în care a fost anun ţată ofi cial (5 ia nu a rie 2011), re le vantă ur-
mă toa rele 30 de zile (până la apa ri ţia USL), com plet aban do nată 
după 5 fe bru a rie 2011.

Sin te tic, pe ri oada de glo rie a ACD s-a con su mat îna inte ca ali-
anţa să în ceapă cu ade vă rat să existe...



CA PI TO LUL 8

5 ia nu a rie 2011–5 fe bru a rie 2011:  
Uni u nea Social Li be rală în li nie dreaptă...

În con tex tul în fi in ţă rii Ali an ţei de Cen tru-Dreapta, ex pus în 
ca pi to lul an te rior, con du ce rea Par ti du lui So cial-De mo crat a de ve-
nit foarte in te re sată de re a li za rea cât mai ra pidă a unei mari ali anţe 
so cial li be rale.

În prima fază, re po zi ţiona rea ra pidă a lui Victor Ponta care, în 
7 ia nu a rie 2011, posta pe blo gul per so nal chiar şi o schiţă a pro to-
co lu lui de co la bo rare din tre PSD şi ACD, a de clan şat re ac ţii os tile 
din par tea a nu me roase or ga ni za ţii lo cale so cial-de mo crate. Li deri 
ai unor fi li ale foarte pu ter nice în PSD, pre cum Ma rian Oprişan şi 
Ghe or ghe Ni chita, au con tes tat dur ideea unei re pre zen tări pa ri tare 
pe lis tele par la men tare şi au ex clus po si bi li ta tea can di da tu ri lor co-
mune la ale ge rile lo cale. Ase me nea re ac ţii erau de în ţe les în con di-
ţi ile în care, mai ales la ni vel lo cal, so cial-de mo cra ţii nu aveau o 
re la ţie func ţională cu li be ra lii, cei care, în anu mite ca zuri, aveau 
încă o se rie de co la bo rări cu PDL-ul.

Tot o dată, în cer când să re cu pe reze avan sul luat de PNL şi PC, 
dom nul Ponta mă rise foarte mult miza şi in trase pe un te ren des tul 
de ne si gur în acel mo ment, pro pu nând ca PSD şi ACD să de sem-
neze „can di daţi co muni pen tru ale ge rile pri vind func ţia de pre şe-
dinte al con si li u lui ju de ţean şi de pri mar al mu ni ci pi u lui re şe dinţă 
de ju deţ; (...) acest sis tem va pu tea fi ex tins, dacă există con di ţii 
obiec tive în acest sens, şi la can di da ţii pen tru func ţi ile de pri mar în 



80        DAN VOICULESCU

oraşe şi co mune“. Evi dent, cele mai multe or ga ni za ţii PSD, PNL şi 
PC nu erau pre gă tite pen tru un ase me nea ni vel al de ta li i lor. Ex pe ri-
enţa con flic te lor di recte era încă foarte proas pătă şi nu pu tea fi de-
pă şită peste noapte.

Am ana li zat cu mare aten ţie re ac ţi ile li de ri lor lo cali pen tru că, 
pe baza aces tora, pu team es tima că o ali anţă în trei, într-o sin gură 
etapă, ar fi fost aproape im po si bil de re a li zat. Pă rea tot mai clar că, 
dacă nu ar fi exis tat ACD-ul, s-ar fi gă sit cen tre de in flu enţă ca pa-
bile să blo cheze în tre gul pro ces.

În con se cinţă, am op tat pen tru uni fi ca rea opo zi ţiei în două 
etape. Iar după ce Ali anţa de Cen tru-Dreapta a de ve nit re a li tate, 
pro ce sul de co a gu lare in trase într-o fază ire ver si bilă. În con tex tul 
nou creat, cei care res pin geau pro iec tul aveau de ales în tre a fi în in-
te ri o rul sau în afara sa, dar nu-l mai pu teau opri. Şi, ori cât ar fi fost 
de am bi ţi oşi sau in flu enţi, şe fii de fi li ale ju de ţene nu-şi per mi teau 
să se ex cludă sin guri din ceea ce era evi dent că va de veni cea mai 
pu ter nică forţă po li tică din Ro mâ nia.

Din 10 ia nu a rie 2011, după ce s-a des fă şu rat prima în tâl nire în-
tre PSD, PNL şi PC de di cată ofi cial re a li ză rii unei mari ali anţe (ori-
cum în pri mele zile din ia nu a rie se des fă şu ra seră deja mai multe 
în tâl niri in for male, in clu siv la Grivco, o so lu ţie „ne u tră“ pen tru 
li be rali şi so cial-de mo craţi) negocierile s-au des fă şu rat pe două 
pa li ere. Pe de o parte, aveau loc dez ba te rile din in te ri o rul par ti-
de lor, în ca drul că rora se în cerca con ci li e rea or ga ni za ţi i lor lo cale, 
pe de altă parte, se pur tau dis cu ţii din tre con du ce rile cen trale PSD, 
PNL şi PC.

La acel mo ment, miza prin ci pală o re pre zenta sta bi li rea ra por-
tu lui în tre PSD şi ACD. Pre saţi de li be rali să ac cepte pa ri ta tea, so-
cial-de mo cra ţii nu erau de loc dis puşi să asume un ra port de 1 la 1. 
De alt fel, dacă n-ar fi exis tat Ali anţa de Cen tru-Dreapta, o ase me-
nea pre ten ţie ar fi fost ab so lut ex ce sivă în con di ţi ile în care di fe-
renţa în tre PSD şi PNL era de peste 10 pro cente. Însă în ţe le ge rea 
pre a la bilă a con ser va to ri lor cu li be ra lii schim base re gu lile jo cu lui. 
Cu tot even tu a lul meu su biec ti vism, eva lu ând strict din punct de 
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vedere so ci o lo gic, ACD nu poate fi pre zu mată cu mai mult de 
22–24%, sem ni fi ca tiv mai pu ţin de cât ba zi nul elec to ral de peste 
30% al so cial-de mo cra ţi lor. Însă ACD avea avan ta jul pri mei mu tări 
şi, in vo când un po ten ţial real de creş tere, era în po zi ţia în care pu-
tea in sista pen tru ega li tate cu PSD-ul.

În acel con text, am avut mai multe dis cu ţii cu Victor Ponta în 
ca drul că rora în ţe le geam bine atât ce spune, dar, mai ales, ce nu 
poate să spună. În pri mele în tâl niri, pre şe din tele PSD in sista ca 
fie care for ma ţi une să îşi re zerve drep tul de a pro pune can di da ţii la 
ale ge rile lo cale acolo unde are re pre zen tanţi pro prii în func ţii, ur-
mând ca, în ju de ţele şi lo ca li tă ţile în care ale şii pu blici nu erau de la 
PSD, PNL sau PC, să fie sus ţi nut can di da tul cre di tat cu cele mai 
mari şanse de son daje. Evi dent, un ast fel de aran ja ment ar fi asi gu-
rat o po zi ţie pre do mi nantă pen tru so cial-de mo craţi. Ţi nând seama 
de nu mă rul de aleşi lo cali şi de struc tu rile din te ri to riu ale ce lor trei 
par tide, în for mula pro pusă de pre şe din tele so cial-de mo crat ra por-
tul PSD–ACD s-ar fi si tuat aproape de 2 la 1.

Aşa cum era de aş tep tat, această pro pu nere a fost ferm res pinsă 
de ACD. De alt fel, sunt con vins că in clu siv Victor Ponta era con şti-
ent că, pe lângă dis pa ri ta tea fla grantă, so lu ţia de sem nă rii can di da ţi-
lor ex clu siv în func ţie de son daje ar fi fost fa tală pen tru func ţiona rea 
vi i toa rei ali anţe. În mod evi dent, cer ce tă rile so ci o lo gice ar fi con-
ţi nut o doză sem ni fi ca tivă de su biec ti vism şi ar fi de ter mi nat con-
tes tări ma jore ce se pu teau solda in clu siv cu di zol va rea în tre gii 
con struc ţii. Însă, pe de altă parte, pre şe din tele PSD tre buia să ţină 
sub con trol im por tante pre si uni in terne, unii din tre li de rii săi ju de-
ţeni, bine ori en taţi spre mize lo cale, fi ind mai pu ţin re cep tivi la ar-
gu mente „na ţionale“. Aşa că, într-o mă sură mult mai mare de cât 
Crin Antonescu sau Da niel Con stan tin, Victor Ponta tre buia să re-
a li zeze un com pro mis des tul de com pli cat în tre in te re sele cen trale 
şi lo cale din pro priul par tid. Nu în ul ti mul rând, pen tru dom nul 
Ponta încă nu se în che iase pro ce sul con so li dă rii sta tu tu lui de pre şe-
dinte al PSD şi nu îşi per mi tea să ten si o neze ex ce siv re la ţi ile cu li-
de rii so cial-de mo craţi cu ade vă rat in flu enţi.
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Pe ase me nea co or do nate, dis cu ţi ile con ţi neau şi mo mente ten-
sionate, unul din tre aces tea referindu-se la îm păr ţi rea can di da tu ri lor 
pen tru pre şe din ţia Con si li i lor Ju de ţene. PSD-ul a pro pus ca fi e care 
for ma ţi une să-şi păs treze func ţi ile deja de ţi nute (PSD avea 17, PNL 
5, PC zero) iar cele ră mase să fie re par ti zate că tre can di da ţii cu cele 
mai multe şanse. Cu un ast fel de al go ritm, PSD ar fi avut can di daţi 
în apro xi ma tiv 30 de ju deţe, iar PNL în 10–11. Evi dent, PC-ul, 
confirmându-şi op ţi u nea con ser va toare, şi-ar fi con ser vat sco rul nul. 
Ră mâ nând con sec venţi prin ci pi u lui pa ri tă ţii, li de rii ACD au pro pus 
o for mulă în care so cial-de mo cra ţii de sem nau can di daţi în 21 de ju-
deţe, iar Ali anţa de Cen tru-Dreapta în ce le lalte 20. În această ipo-
teză, dez a van ta jul obi ec tiv tre cea în par tea so cial-de mo cra ţi lor care, 
chiar şi în cel mai bun sce na riu, îşi pu teau creşte pon de rea cu 20–25%, 
mult mai pu ţin de cât li be ra lii care, dacă Ma rea Ali anţă ob ţi nea o 
vic to rie con clu dentă, pu teau ob ţine un salt uriaş – peste 300%.

Se si zând dis cre panţa în tre po ten ţi a lul de creş tere al ce lor două 
părţi, în Bi roul Per ma nent Na ţional al PSD prin ci piul pa ri tă ţii a 
fost as pru cri ti cat şi, pe fond, con du ce rea cen trală a so cial-de mo-
cra ţi lor avea su fi ci ente mo tive să res pingă ipo teza ega li tă ţii nu-
me rice. To tuşi, pen tru că spa ţiul de ma ne vră al pe se diş ti lor era 
foarte li mi tat, iar tim pul în ce pea să curgă îm po triva lor, eve ni-
men tele ul te ri oare au do ve dit că, până la urmă, s-a ac cep tat so lu ţia 
21 PSD – 20 ACD.

Dar, aşa cum era de aş tep tat, în ia nu a rie 2011, PSD-ul nu a ce-
dat fără luptă. Din con tră, chiar cu câ teva zile îna inte de sem na rea 
pro to co lu lui Uni u nii So cial Li be rale, Crin Antonescu pă rea că face 
un pas în a poi ac cep tând că, în anu mite zone, can di da ţii vor fi sta-
biliţi şi în func ţie de re zul ta tele son da je lor pen tru că „nu există o 
omo ge ni tate elec to rală. Sunt zone în care PSD are un elec to rat mai 
pu ter nic, sunt zone în care dreapta sau PNL are un elec to rat mai 
pu ter nic“. A fost doar un com pro mis apa rent, me nit să re ducă re-
zis tenţa în PSD pen tru că, la ale ge rile lo cale din iu nie 2012, în ciuda 
pro ble me lor de „omo ge ni tate elec to rală“, cri te riul păs trat a fost cel 
cvasi-pa ri tar 21 PSD – 20 ACD.
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Pen tru PNL, o ase me nea în ţe le gere în semna cea mai con sis-
tentă con fir mare a uri a şe lor be ne fi cii in di recte pe care le ob ţi nea în 
urma Ali an ţei cu Par ti dul Con ser va tor. Pen tru cei, des tul de pu ţini, 
care îşi per mit să ana li zeze obi ec tiv fap tele şi să de pă şească ste re o ti-
pul ru di men tar re fe ri tor la „avan ta jele me di a tice“ pe care le-ar fi 
vi zat PNL în ali anţă cu „par ti dul lui Voiculescu“, a fost lim pede că 
ACD a re pre zen tat un salt îna inte pen tru PNL, oferindu-i cu loa rul 
pe care avea să ob ţină o tre ime din con si li ile ju de ţene! Si gur, cel pu-
ţin te o re tic, şi con ser va to rii ar fi avut de câş ti gat. La rân dul său, PC 
pu tea ob ţine mult mai mult, însă is to ria a do ve dit că, în ca zul con-
ser va to ri lor, pro gre sul a fost mo dest.

În tim pul ne go ci e ri lor, în cer când încă să ne con vingă să ac cep tăm 
cri te riul son da je lor, dom nul Ponta a avan sat şi pro pu ne rea pri vind 
de sem na rea can di da tu lui la pre şe din ţie tot prin sus ţi ne rea can di da-
tu lui cel mai bine pla sat în pre fe rin ţele elec to ra tu lui. Era o for mulă 
mai oco lită de a trans mite că, dacă ac ceptă cri te riul so ci o lo gic pen tru 
con si li ile ju de ţene, Crin Antonescu, cel mai popu lar li der po li tic în 
acel mo ment, va de veni can di da tul Ali an ţei pen tru pre şe din ţia Ro-
mâ niei. Însă li de rul PSD ofe rea un be ne fi ciu pe care, de facto, pre şe-
din tele PNL îl avea deja... Cred şi as tăzi că dom nul Ponta a în ţe les că 
Ma rea Ali anţă asi gura avan taje no ta bile pen tru toate păr ţile şi tre buia 
fă cută in di fe rent de ob sta co lele de parcurs, aşa că multe din tre efor-
tu rile Dom niei Sale în tim pul ace lor ne go ci eri erau fă cute doar pen-
tru a de mon stra co le gi lor de par tid că se lupta cu toate for ţele pen tru 
a le asi gura pre mise elec to rale cât mai bune. Însă, în re a li ta tea po li tică 
a ace lui mo ment, con du ce rea cen trală so cial-de mo crată era obli gată 
să ac cepte o for mulă pa ri tară cu Ali anţa de Cen tru-Dreapta.

Din anu mite puncte de ve dere, ajunse la mine prin bursa zvo-
nu ri lor, în opi nia unor li deri so cial-de mo craţi, eu ca u za sem ega li-
ta tea în tre PSD şi PNL pen tru că re a li za sem în timp re cord ali anţa 
con ser va to ri lor cu li be ra lii... Li deri im por tanţi din PSD, care nici o-
dată nu mă plă cu seră, cre deau că au toate mo ti vele să mă urască. 
Le în ţe le geam iri ta rea, dar, pe fond, se aflau într-o gravă eroare 
pen tru că nu în ţe le geau că, fără ACD, USL nu ar fi exis tat. De alt fel, 
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eram con vins că, după ale geri, dacă îşi păs trau buna-cre dinţă, ace-
leaşi per soane ar fi avut te me iuri obi ec tive de sim pa tie... însă, în 
acel mo ment, nu eram foarte popu lar prin tre so cial-de mo craţi... şi 
nici nu am de ve nit pen tru că am avut în tot deauna de fec tul de a nu 
mă con forma aş tep tă ri lor par ti de lor de gu ver nă mânt.

După mai multe în tâl niri în care s-a dis cu tat des pre can di da turi 
co mune la con si li ile ju de ţene şi la Pri mă ria Ge ne rală Bucureşti, în 
care prin ci piul „pa ri tă ţii“ a fost for mal în lo cuit de cri te riul can di-
da tu lui celui mai bine pla sat în son daje (re pet, a fost doar un com-
pro mis apa rent) pe 3 fe bru a rie 2011, li de rii PSD, PNL şi PC au 
con ve nit nu mele ali an ţei: Uni u nea So cial Li be rală. Tre cuse un an 
şi trei zile de la scri soa rea pu blică pe care o in ti tu la sem „Ali anţa 
So cial Li be rală. Acum!“ şi ceea ce pă ruse o uto pie de ve nea cea mai 
am plă con struc ţie po li tică din pe ri oada post co mu nistă. Pro to co lul 
Uni u nii s-a sem nat pe 5 fe bru a rie 2011.

Do cu men tul care, si mi lar Acor du lui ACD, in ter zi cea con flic
tele in terne şi sta bi lea că de ci zi ile se iau nu mai prin con sens 
(1.1.4. Con flic tele pu blice în tre mem brii par ti de lor, pre cum şi atacurile 
pu blice îm po triva unor co legi sau a unui par tid din Ali anţă, nu sunt 
per mise; 1.1.5. Par ti dele mem bre ale Ali an ţei nu vor ini ţia sau ac-
cepta tre ce rea de la un par tid la al tul a mem bri lor aces tora; 1.1.6. În 
toate situa ţi ile, de ci zi ile Ali an ţei se iau prin con sul tare şi con sens) re-
gle menta co la bo ra rea la ni vel lo cal (3.1.1. Ali anţa va ela bora un 
pact de ne a gre si une şi de co la bo rare pe plan lo cal, în plan po li tic ge-
ne ral şi în ad mi nis tra ţia pu blică lo cală, pact care va fi apli cat obli ga-
to riu, fără ex cep ţie, de că tre toate or ga ni za ţi ile lo cale, de sec tor şi ale 
mu ni ci pi u lui Bucureşti, pre cum şi de or ga ni za ţi ile ju de ţene ale par ti-
de lor; 3.1.2. În toate con si li ile ju de ţene şi lo cale, păr ţile vor con sti tui o 
ali anţă în ter men de 30 zile de la sem na rea pre zen tu lui Pro to col) şi 
cen tral (3.2.1. Gru pu rile par la men tare ale păr ţi lor sem na tare sau 
ale ce lor trei par tide, în ca zul în care aces tea au gru puri par la men-
tare pro prii, vor ini ţia con sul tări pe ri o dice, cel pu ţin săp tă mâ nale, cu 
pri vire la ac ţi u nile par la men tare co mune şi vor semna un acord de 
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co la bo rare par la men tară; 3.2.3. Se na to rii şi de pu ta ţii ce lor trei par-
tide vor vota în mod si mi lar, ca ur mare a de ci ziei po li tice adop tate de 
Ali anţă, în ca zul mo ţi u ni lor sim ple sau de cen zură, în ca zul so li ci tă-
ri lor pri vind sus pen da rea pre şe din te lui, în ca zul vo tu ri lor pri vind în-
ves ti tura gu ver nu lui, în vo tu rile pri vi toare la struc tura de con du cere 
a ce lor două Ca mere ale Par la men tu lui şi în orice altă situa ţie în care 
Ali anţa de cide ast fel, cu res pec ta rea pre ve de ri lor re gu la men tare, le-
gale şi con sti tu ţionale în vi goare).

În pri vinţa par ti ci pă rii la ale ge rile lo cale, s-au agreat can di da turi 
co mune pen tru func ţi ile de pre şe dinţi de con si lii ju de ţene, pri mari 
de mu ni ci pii re şe dinţă de ju deţ şi pri mar ge ne ral al mu ni ci pi u lui 
Bucureşti, pre cum şi con si li e rii aleşi în con si li ile ju de ţene, con si li ile 
lo cale ale mu ni ci pi i lor re şe dinţă de ju deţ şi în Con si liul Ge ne ral al 
Mu ni ci pi u lui Bucureşti (punc tul 4.1.1. din Pro to co lul USL). Pen tru 
toate ce le lalte func ţii alese la ni vel lo cal se pre ve dea po si bi li ta tea 
can di da tu ri lor co mune în urma unor de ci zii ne go ci ate lo cal şi con-
fir mate cen tral.

Cri te riul de sem nă rii pen tru can di da ţii la func ţi ile de pre şe dinţi 
de con si liu ju de ţean şi de pri mari ai mu ni ci pi i lor re şe dinţă de ju deţ 
com bina pa ri ta tea (la punc tele 4.2.1. şi 4.2.2. din Acord se pre ve dea 
ex pres că PSD va de semna 21 de can di daţi, iar ACD pe cei lalţi 20) 
cu son da jele de opi nie în cru ci şate (nu mele can di da ţi lor şi struc-
tura lis tei de con si li eri ur mând a se ho tărî în urma re zul ta te lor cer-
ce tă ri lor so ci o lo gice efec tu ate de fi e care parte sem na tară, punc tele 
4.2.3. şi 4.2.4.). Re fe ri tor la ale ge rile lo cale, Acor dul mai sta bi lea şi 
re guli prin care PSD şi ACD ur mau să se sus ţină re ci proc pen tru 
câş ti ga rea func ţi i lor de vi ce pre şe dinte de con si liu ju de ţean, vi ce-
pre şe dinte de con si liu lo cal şi vi ce pri mar.

Pen tru ale ge rile par la men tare, Acor dul sti pula can di da tu ri le co-
mune pe baze pa ri tare (5.1. Cele două părţi com po nente ale Ali an ţei 
vor par ti cipa în ale ge rile par la men tare cu can di daţi co muni; 5.3.1. 
Fi e care parte com po nentă a Ali an ţei va de semna un nu măr egal de 
can di daţi la ni vel na ţional) pre ci zând că, în ca zul în care pro priul 
par tid îi de sem nează pen tru o nouă can di da tură, par la men ta rii în 
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func ţie au prima op ţi une în co le giul în care au fost aleşi în pre ce-
den tele ale geri (punc tul 5.3.2. din Acord). Această ul timă re gulă s-a 
do ve dit, în timp, de o se bit de utilă pen tru că, pe de o parte, a pre ve-
nit ten si uni în tre for ţele sem na tare şi, pe de altă parte, a fă cut foarte 
atrac tivă Uni u nea So cial Li be rală pen tru par la men ta rii al tor for-
ma ţi uni po li tice care în ţe le geau că, dacă ob ţi neau spri ji nul USL, îşi 
pu teau re în noi man da tul.

În pri vinţa ale ge ri lor pre zi den ţi ale, s-a sta bi lit că USL va sus ţine 
pen tru func ţia su premă în stat „per soana cea mai bine pla sată 
într-un son daj de opi nie re a li zat la ni vel na ţional“ (punc tul 6.1.2. din 
Acord). Ţi nând seama că acest son daj se re a liza în pe ri oada mai–iu-
lie 2011 (punc tul 4.2.6.1 din Acord), iar cu doar trei luni îna inte de 
acest in ter val, Crin Antonescu con du cea de ta şat în toate son da jele, 
prin această pre ve dere pre şe din tele PNL era prac tic con fir mat drept 
can di da tul USL la pre şe din ţie. Echi li brul în tre cele două forţe sem-
na tare se re sta bi lea prin con ţi nu tul pre ve de ri lor re fe ri toare la de
sem na rea pri mu luimi nis tru (7.1.1. Can di da tul Ali an ţei pen tru 
pos tul de prim-mi nis tru este de sem nat de par tea care nu pro pune o can-
di da tură pen tru func ţia de pre şe dinte al Ro mâ niei). Aşa dar, ofe rind 
PNL can di da tura la pre zi den ţi ale, PSD îşi re zerva con du ce rea gu ver-
nu lui şi, în con di ţi ile în care de la mo men tul în fi in ţă rii USL până la 
ale ge rile par la men tare erau mai pu ţin de doi ani – în timp ce până 
la ale ge rile pre zi den ţi ale in ter va lul era du blu – so cial-de mo cra ţii 
ob ţi neau pre mise so lide. În ceea ce pri veşte nu mă rul po zi ţi i lor 
din exe cu tiv, Acor dul USL in sti tuia ega li ta tea în tre cele două părţi 
sem na tare (7.2.2. Pon de rea ce lor două părţi în gu vern se sta bi leşte în 
mod egal în tre cele două părţi com po nente ale Ali an ţei, fără a con si-
dera func ţia de prim-mi nis tru; 7.3.1. Cele două părţi com po nente ale 
Ali an ţei vor de semna un nu măr egal de se cre tari de stat, sub se cre tari 
de stat şi per soane care ocupă func ţii asi mi late din struc tura gu ver nu-
lui şi a mi nis te re lor, se pa rat pen tru fi e care ca te go rie în parte, ega li-
tatea ur mând să fie re flec tată în struc tura fi e că rui mi nis ter, se pa rat 
pen tru fi e care ca te go rie în parte). Ace laşi echi li bru se păs tra şi în 
cazul con du ce rii ce lor două Ca mere ale Par la men tu lui, pre şe din ţia 
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Se na tu lui re ve nind ce lor care de sem nau can di da tul pen tru func ţia 
de pre şe dinte al Ro mâ niei (adică ACD), iar la pre şe din ţia Ca me rei 
De pu ta ţi lor fi ind sus ţi nut de cei care pro pu neau pre mi e rul (PSD). 
Această pre ve dere, co ro bo rată cu Pro to co lul Ali an ţei de Cen-
tru-Dreapta (punc tul 9.9. În ca zul în care unul din tre par ti dele mem-
bre ale ali an ţei va pro mova un mem bru al său în func ţia de pre şe dinte 
al Ro mâ niei, ali anţa va în tre prinde toate de mer su rile ne ce sare pen tru 
ca ce lă lalt par tid să ob ţină func ţia de pre şe dinte al Se na tu lui) asi gura 
prac tic pen tru Par ti dul Con ser va tor pre şe din ţia Se na tu lui.

Însă în de cem brie 2012, când PC era în drep tă ţit să îşi asume 
această func ţie, am con si de rat că, la acel mo ment, era în in te re sul ge-
ne ral al Uni u nii So cial Li be rale ca per soana care va can dida la pre şe-
din ţia Ro mâ niei să ocupe o func ţie re le vantă în stat. A fost un gest de 
res pon sa bi li tate po li tică pe care nu-l re gret chiar dacă, ul te rior, pre-
şe din tele PNL, ajuns pre şe dinte al Se na tu lui şi prin curtoa zia PC, a 
de clan şat atacuri in juste la adresa con ser va to ri lor, în în cer ca rea evi-
dentă de a mai atrage sus ţi nere din ba zi nul elec to ral al dom nu lui 
Băsescu. Suc ce sul este o probă de ca rac ter mult mai di fi cilă de cât 
eşe cul. Nu toţi li de rii po li tici sunt ca pa bili să o de pă şească.

Ce re mo nia sem nă rii Pro to co lu lui pri vind în fi in ţa rea şi func-
ţiona rea Uni u nii So cial Li be rale s-a des fă şu rat pe 5 fe bru a rie 2011, 
la Pa la tul Par la men tu lui în pre zenţa li de ri lor cen trali şi lo cali ai PSD, 
PNL şi PC. A fost un mo ment fes tiv, „is to ric“ con form opi niei ma jo-
ri tare, mo men tul în care Victor Ponta, Crin Antonescu şi Da niel 
Con stan tin au sem nat Ac tul Con sti tu tiv al USL cap tând in te re sul 
pre sei şi al opi niei pu blice în ge ne ral. Eu am ur mă rit eve ni men tul de la 
te le vi zor cu sen ti men tul mun cii bine fă cute. După un an de efor turi, 
de ne go ci eri, de luptă cu Traian Băsescu şi cu ine r ţi ile sau pre ju de că-
ţile unor co legi de opo zi ţie, trans for ma sem o idee într-o re a li tate. 
Par ti dul Con ser va tor era îm pre ună cu cele mai mari par tide din Ro-
mâ nia sub si gla So cial Li be rală. Ju mă tate din drum era fă cut. Urma 
etapa în care tre buia să în vin gem re gi mul Băsescu şi să trans for măm 
re a li ta tea USL într-un fe no men po li tic şi elec to ral fără pre ce dent...



CA PI TO LUL 9

Mar tie–de cem brie 2011: Lupta pen tru ma jo ri tate...

Sa lu tând mo men tul „is to ric“ din 5 fe bru a rie 2011, nu aveam cum 
să nu re marc că în fi in ţa rea Uni u nii So cial Li be rale se fă cuse foarte 
târ ziu, iar această în târ zi ere atră sese im por tante cos turi eco no mice, 
so ci ale şi po li tice. În mar tie 2011, opo zi ţia par la men tară era mult 
mai fra gilă de cât cu un an îna inte. Sunt con vins şi as tăzi că, dacă 
după ape lul meu din 28 ia nu a rie 2010, PSD, PNL şi PC s-ar fi mo bi li-
zat şi am fi re u şit să în fi in ţăm USL până în mai 2010, Traian Băsescu 
ori nu ar mai fi în drăz nit să pro pună tă ie rile de sa la rii, im po zi tă rile 
ile gale de pen sii şi creş te rea ires pon sa bilă a ni ve lului TVA, ori, dacă 
ar fi fă cut-o, gu ver nul PDL ar fi fost de mis încă din iu nie 2010.

În schimb, lă sând să treacă un an în care exo dul de pu ta ţi lor şi 
se na to ri lor opo zi ţiei că tre pu tere a con ti nuat în ritm alert, pon de-
rea par la men tară a ce lor trei par tide din Uni u nea So cial Li be rală 
scă zuse foarte mult. De alt fel, vo tu rile ob ţi nute de mo ţi u nile de 
cen zură de puse în anul 2010 de mon strau obi ec tiv această in vo lu-
ţie (228 de vo turi în iu nie; 219 în oc tom brie; 190 în de cem brie). În 
con se cinţă, miza ime di ată o re pre zenta con so li da rea par la men-
tară. Şi am ac ţionat în două di rec ţii: (i.) dis cu ţii di recte cu se na to-
rii şi de pu ta ţii PDL sau in de pen denţi care îşi ex pri mau in ten ţia de 
a se ală tura opo zi ţiei şi (ii.) pre zen ta rea pu blică, fo lo sind cal cule 
ma te ma tice trans pa rente, a de zas tru lui elec to ral cu care urma să se 
con frunte PDL în urma for mă rii USL, în con di ţi ile par ti cu la ri tă ţi-
lor sis te mu lui de vot uni no mi nal.
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„Trans fe ru rile“ par la men tare au ge ne rat o se rie în treagă de mi-
turi, cele mai multe concentrându-se pe avan ta jele şi/sau pre si u-
nile care îl de ter mi nau pe un se na tor sau pe un de pu tat să plece 
din for ma ţi u nea pe lis tele că reia a can di dat. De re gulă, trans fe ru rile 
se fac din spre opo zi ţie spre pu tere pen tru că doar cei aflaţi la gu ver-
nare pot oferi be ne fi cii su fi ci ent de ten tante pen tru a de clanşa un 
ase me nea de mers. De alt fel, în in ter va lul de cem brie 2009 – fe bru a-
rie 2011, gru pu rile par la men tare ale PSD şi PNL au fost prac tic 
de ci mate de ple că rile în ta băra co a li ţiei ma jo ri tare cre ate de Traian 
Băsescu. Ast fel că, dacă ple că rile spre pu tere au de ve nit un fel de 
cu tumă par la men tară, miş că rile în sens in vers, mai ales cu aproape 
doi ani îna inte de ale geri, sunt mult mai di fi cile. Însă au şi un 
avan taj sem ni fi ca tiv: este po si bil ca per soa nele care pă ră sesc ma jo-
ri ta tea pen tru po zi ţia in co modă de mem bru al unei mi no ri tăţi să 
de ţină în zes trări mo rale ceva mai preg nante. Nu re pre zintă o ga-
ran ţie, ci doar o po si bi li tate.

În tâm pla rea a fă cut ca, prin tre nu me ro şii par la men tari cu care 
aveam di verse schim buri de idei, să fie şi se na to rul Va sile Nis tor, 
mem bru fon da tor al Par ti du lui De mo crat, o per soană ra ţională 
şi echi li brată care în ţe le gea că par ti dul său a co mis erori foarte 
grave, ajun gând să tră deze in te re sele pro pri u lui elec to rat. Aflat, 
aşa dar, într-un mo ment în care ana liza po si bi li ta tea de a în cepe 
un nou pro iect, dom nul Nis tor a eva luat o vreme po si bi li ta tea de 
a se ală tura Uni u nii So cial Li be rale, iar pe 23 mar tie 2011 s-a în-
scris în Par ti dul Con ser va tor, de ve nind mem bru al Gru pu lui par-
la men tar PNL–PC din Se nat. În con di ţi ile în care, spre de o se bire 
de situa ţia mult mai re la xată de la Ca mera De pu ta ţi lor, co a li ţia 
PDL–UDMR–In de pen den ţii (UNPR) avea în Se nat o ma jo ri tate de 
doar câ teva vo turi, de ci zia dom nu lui Nis tor a ge ne rat emo ţie în am-
bele sen suri – în gri jo rare în rân dul pu te rii, spe ranţă în ca drul opo-
zi ţiei. Va sile Nis tor nu era un tra se ist, un aven tu rier. Pă ră sea după 
aproape 20 de ani par ti dul în care fu sese mem bru fon da tor. Pă trun-
se sem în ceea ce pă rea nu cleul dur al par ti du lui care mo no po li zase 
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gu ver na rea. A fost un cu tre mur care a ge ne rat mai multe re plici ce 
s-au sol dat, până la urmă, cu pier de rea ma jo ri tă ţii PDL din Se nat.

Dar, aşa cum era de aş tep tat, nu toţi par la men ta rii cu care pur-
tam dis cu ţii în acea pe ri oadă aveau ace laşi ni vel de res pon sa bi li tate. 
Aş pu tea da exem plu unui se na tor de la Bo to şani, ales în de cem-
brie 2008 pe lis tele Par ti du lui Li be ral, ple cat în sep tem brie 2009 la 
In de pen den ţii trans for maţi în UNPR – unde a fost chiar li der de 
grup – ve nit la Par ti dul Con ser va tor în fe bru a rie 2011, mo ment în 
care şi-a asu mat an ga ja mente po li tice pe ter men lung, dar a ple cat 
o lună mai târ ziu la In de pen denţi, după ce a vă zut pro ba bil că, în 
ciuda a ceea ce se spune, „la Voiculescu“ nu se „re zol vau“ in te rese, 
ci se mun cea apli cat pen tru un pro iect po li tic se rios. Ţi nând seama 
de po zi ţi ile asu mate de acest domn în dis cu ţi ile la care a par ti ci pat, 
mă în treb şi as tăzi dacă nu cumva a fost tri mis „în mi si une“ pen tru 
a com pro mite în orice fel pro ce sul de con so li dare a opo zi ţiei. Ori-
cum, când a vă zut că nu gă seşte ni mic, s-a în tors de unde ve nise.

Un alt caz in te re sant, a fost dom nul de pu tat Tu dor Ciuhodaru. 
Un tâ năr me dic de la Iaşi cu o uri aşă ape tenţă pen tru apa ri ţi ile pu-
blice te le vi zate. Fu sese ales pe lis tele PSD, dar ime diat după ale geri 
tre cuse la in de pen den ţii care asi gu rau con for tul ne ce sar ma jo ri tă ţii 
for mate de Traian Băsescu. A ve nit la mine într-un mo ment di fi cil 
pen tru Dom nia Sa, în care era acu zat de o se rie de ne re guli la spi ta-
lul de ur genţă unde îşi des fă şura ac ti vi ta tea. În fe bru a rie 2011 s-a 
în scris în Par ti dul Con ser va tor şi a în ce put să lupte ve he ment – la 
ni vel re to ric – îm po triva abu zu ri lor re gi mu lui Băsescu. Spre de o se-
bire de se na to rul de Bo to şani, de pu ta tul de Iaşi a re zis tat în opo zi ţie 
nu o lună, ci aproape opt luni (din care două au re pre zen tat va canţa 
par la men tară). Însă în oc tom brie 2011, în con tex tul în care bă tă lia 
pen tru vo turi de ve nise tot mai in tensă, tâ nă rul Ciuhodaru s-a în-
tors şi el la in de pen denţi, sen si bi li zat de spri ji nul care îi era ofe rit 
de au to ri tăţi în ca drul ac ti vi tă ţii sale de la Iaşi.

Sunt doar două ca zuri din cele câ teva zeci de trans fe ruri fă cute 
şi des fă cute de toate par ti dele par la men tare în decursul anu lui 
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2011. Pro ce sul re fa ce rii unor pon deri par la men tare sem ni fi ca tive 
decurgea foarte greu pen tru că dez e chi li brul de re surse era ma jor. 
opo zi ţia ofe rea pro iecte pe ter men lung, pu te rea, în caz de ne voie, 
pu nea la bă taie be ne fi cii ime di ate. To tuşi, ten dinţa ge ne rală era de 
con so li dare a USL. Ast fel, pe 23 mar tie 2011, ime diat după ve ni rea 
dom nu lui Va sile Nis tor la Par ti dul Con ser va tor, USL ega lase nu-
me ric Co a li ţia de gu ver nare în Ca mera Su pe ri oară, 68 (PSD 43, 
PNL 25) – 68 (PDL 49, UDMR 10, In de pen denţi 9). Peste două 
luni, pe 30 mai 2011, se na tor Şer ban Ră du lescu pă ră sea PDL pen-
tru a se în scrie în PC, asi gu rând de facto ma jo ri ta tea USL în Se nat. 
A fost un mo ment foarte im por tant, dar fără efecte ime di ate pen tru 
că, la doar două ore de la anun ţul dom nu lui Ră du lescu, se na to rul 
Ion Toma, ales pe lis tele PSD, tre cea la UNPR, pre lun gind ago nia 
par la men tară a pu te rii. Ori cum, în prima ju mă tate a anu lui 2011, 
în timp ce PNL şi PSD îşi re glau re la ţi ile la ni vel lo cal – unde aveau 
într-ade văr foarte mult de lu cru pen tru că, lă sate ne con tro late, 
scan da lu rile din te ri to riu pu teau ge nera şi blo caje la cen tru – PC 
pu nea pro bleme se ri oase unei ma jo ri tăţi care, cel pu ţin în Se nat, 
de ve nise in ca pa bilă să mai treacă le gile or ga nice pen tru adop ta rea 
că rora erau ne ce sare cel pu ţin 69 de vo turi.

Aşa cum amin team, si mul tan cu în cer ca rea de a atrage la PC 
par la men tari se ri oşi de ti pul dom ni lor Va sile Nis tor sau Şer ban 
Ră du lescu, am în ce put să postez pe blog câ teva ana lize re fe ri toare 
la pro cen tul se na to ri lor şi de pu ta ţi lor PDL care ris cau să ră mână 
fără man dat la ur mă toa rele ale geri. Spre exem plu, pe 5 apri lie 
2011, pu bli cam ur mă to rul text:

„92 din tre ac tu a lii par la men tari PDL vor ră mâne fără man dat.
... Am avut cu ri o zi ta tea de a ana liza care ar fi fost con fi gu ra ţia 

Par la men tu lui în anul 2008, dacă PSD, PNL şi PC ar fi can di dat în 
ca drul unei ali anţe. Re a min tesc re zul ta tele din 2008: la Ca mera 
De pu ta ţi lor PSD+PC 33,09%, PD-L 32,36%, PNL 18,57% şi 
UDMR 6,17%. La Se nat, PSD+PC 34,16%, PD-L 2.312.358 vo turi 
33,57%, PNL 18,74% şi UDMR 6,39%. În to tal, PDL a ob ţi nut 166 
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de man date, PSD+PC 163 de man date, PNL 93 de man date, 
UDMR 31 de man date.

Dacă USL ar fi exis tat în 2008, sco rul său po ten ţial ar fi fost 
de 52%. Ţi nând seama de mo dul de dis tri bu ire a man da te lor în 
ac tu a lul sis tem elec to ral (în care, spre exem plu, can di da tul care 
ob ţine 50% plus 1 câş tigă co le giul) USL ar fi ob ţi nut 342 de man
date, PDL 79 de man date, UDMR 31 de man date, iar Mi no ri tă
ţile 18 man date.

În urma po li ti cii agre sive de ra co lări, PDL are, în pre zent, 172 
de par la men tari. În 2012, chiar dacă, prin ab surd, ar mai ob ţine 
33% din vo turi, PDL şi-ar asi gura doar 80 de man date. Im pli cit, 92 
din tre ac tu a lii par la men tari PDL vor ră mâne fără man dat...“

(La ale ge rile din 2012, PDL a ob ţi nut 80 de man date, peste 90 
de foşti membri ai Gru pu ri lor par la men tare PDL din le gis la tura 
2008–2012 ră mâ nând fără man dat.)

Această abor dare a fost am plu pre lu ată în presa vre mii, in clu siv 
în cea care îmi era 100% os tilă şi care con si dera că o ase me nea 
pre dic ţie re pre zintă doar o formă de ma ni pu lare. De alt fel, ob ser-
vând in te re sul unora şi ne în cre de rea al tora, am con ti nuat să postez 
pe blog exem ple con crete cu cir cum scrip ţi ile în care PDL urma 
să-şi pi ardă man da tele. Ast fel, pe 8 apri lie 2011, fă când un stu diu 
de caz pe cir cum scrip ţia elec to rală Ar geş şi cal cu lând ma te ma tic 
şan sele ca par la men ta rii de mo craţi li be rali să mai poată câş tiga un 
nou man dat, es ti mam că „toţi cei 4 par la men tari PDL de Ar geş, 
de pu ta ţii Bo u reanu, Buta, Pan dele şi se na to rul Cin teză (...) vor fi 
sur cla saţi de can di da ţii USL cu sco ruri elec to rale de peste 50% 
plus unu din nu mă rul de vo turi“. Această pre dic ţie fă cută cu mai 
bine de un an şi ju mă tate îna inte de ale ge rile le gis la tive avea să se 
con firme in te gral în de cem brie 2012.

Aşa dar, întorcându-ne la lu nile apri lie şi mai 2011, am con ti-
nuat să pre zint exem ple con crete din mai multe ju deţe în care ale şii 
PDL erau prac tic scoşi din cursă ca ur mare a în fi in ţă rii Uni u nii 
Social Li be rale. Pen tru că aceste ana lize pu blice nu se ba zau spe ranţe, 
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do rinţe sau ad ver si tăţi per so nale, ci pe ma te ma tică elec to rală obiec-
tivă, cred că au con tri buit la con şti en ti za rea de că tre par la men ta rii 
PDL a lip sei acute de vi i tor po li tic. Spre exem plu, pe 27 apri lie 2011, 
cal cu lam că se na to rul PDL de Bi hor, Pe tru Fi lip, nu mai poate câş-
tiga un nou man dat. Un an mai târ ziu, în mai 2012, într-un mo-
ment de ci siv pen tru USL, dom nul Fi lip a tre cut la PSD şi as tăzi este 
se na tor so cial-de mo crat de Vran cea. Nu sus ţin niciun mo ment că 
Pe tru Fi lip s-a în scris în PSD doar ca ur mare a es ti mă rii mele că în 
PDL nu-şi mai poate con ti nua ac ti vi ta tea de par la men tar. Nu ştiu 
care au fost cir cum stan ţele care l-au de ter mi nat să-şi schimbe for-
ma ţi u nea po li tică. Sa lut însă vo tul Dom niei Sale pen tru adop ta rea 
mo ţi u nii care, în mai 2012, a de mis ul ti mul gu vern PDL şi re marc 
apa ri ţia trep tată, în prima ju mă tate a anu lui 2011, a unei ten si uni în 
ca drul gru pu ri lor par la men tare de mo crat-li be rale.

Cu toate aces tea, anul 2011 nu a mar cat schim bări po li tice ma jore, 
fi ind o pe ri oadă de acu mu lări şi de con sti tu ire a unor pre mise fa vo ra-
bile pen tru în frun ta rea de ci sivă din 2012. La ni vel par la men tar, prima 
mare ac ţi une USL, după con sti tui rea din 5 fe bru a rie 2011, a re pre zen-
tat-o mo ţi u nea de cen zură de pusă pe 8 mar tie 2011, ime diat după ce 
Gu ver nul Boc îşi asu mase răs pun de rea asu pra Pro iec tu lui pen tru 
mo di fi ca rea şi com ple ta rea Co du lui Mun cii, o pro ce dură con si de-
rată abu zivă de că tre sem na ta rii mo ţi u nii care aver ti zau că, prin 
evi ta rea dez ba te ri lor par la men tare, se im pun re gle men tări „care 
afec tează grav in te re sele sa la ri a ţi lor şi an ga ja to ri lor“. Con cret, opo-
zi ţia re proşa că, prin acel pro iect pro mo vat de exe cu tiv, „creş tea 
in sta bi li ta tea sa la ri a ţi lor (...) se re strân gea drep tul con sti tu ţional la 
ne go ci eri co lec tive (...) se re du cea tim pul de lu cru zil nic şi săp tă-
mâ nal (...) se re du cea con ce diul de odihnă“ etc. După cum se poate 
ob serva din te mele abor date, opo zi ţia îşi con cen tra ac ţi u nile în 
sen sul pro te jă rii ca te go ri i lor vul ne ra bile aflate într-un im pas eco-
no mic acut după tă ie rile sa la ri ale şi creş te rea co tei TVA la 24%.

Mo ţi u nea USL, ini ţi ată de 212 de par la men tari PSD, PNL şi PC, 
a ge ne rat multe dez ba teri în spa ţiul pu blic, su biec tele abor date 
erau de larg in te res, însă la ni vel par la men tar nu a pu tut de clanşa 
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o  schim bare de ci sivă. Ast fel, în urma dez ba te rii din 16 mar tie 
2011, s-au în re gis trat doar 212 vo turi pen tru adop tare. To tuşi, faţă 
de ul tima mo ţi une din de cem brie 2010, care strân sese 190 de vo-
turi, cea din mar tie 2011 re pre zenta un pro gres, opo zi ţia re de ve-
nea re le vantă.

Con frun tată cu pro ce sul de con so li dare par la men tară a Uni u nii 
So cial Li be rale şi cu în gri jo ra rea pro pri i lor se na tori şi de pu taţi, Co-
a li ţia de gu ver nare, ac ţi o nând sub pre si u nea con stantă exer ci tată de 
Traian Băsescu, a în ce put să dis cute po si bi li ta tea co ma să rii ale ge ri-
lor par la men tare cu cele lo cale. Tema nu era nouă, dar în ce pând cu 
luna au gust 2011 a in trat în tre pri o ri tă ţile re gi mu lui co or do nat au to-
ri tar de pre şe din tele Băsescu. Ast fel, pe 23 au gust 2011, pre mi e rul 
Emil Boc afirma pu blic că, în opi nia Dom niei Sale şi a re pre zen tan-
ţi lor Co a li ţiei, co ma sa rea ale ge ri lor „re pre zintă o va ri antă po si bilă“. 
Si mul tan, Roberta Anastase, care de ţi nea func ţia de pre şe dinte al 
Ca me rei De pu ta ţi lor la acea vreme, de clara că „Acest lu cru (co ma-
sa rea) poate fi re a li zat, în toamnă, prin îm pin ge rea lo ca le lor că tre 
ale ge rile par la men tare, des fă şu rate la ter men. Dar este de ana li zat. 
Noi sun tem într-o dis cu ţie mai am plă, care vi zează schim ba rea sis-
te mu lui elec to ral, le gis la ţia în do me niu, iar acesta poate fi un su-
biect“. Re ac ţii si mi lare au apă rut într-un in ter val scurt de timp de la 
ma jo ri ta tea li de ri lor de mo crat li be rali. Ana li zată din punc tul lor de 
ve dere, pro pu ne rea avea nu mai avan taje.

În pri mul rând, în va ri anta ex pusă de doamna Anastase, în care 
ale ge rile lo cale erau mu tate în toamna lui 2012, se amâna cu încă 
6 luni în tâl ni rea cu elec to ra tul, iar PDL, pră bu şit în son daje şi că-
rând po vara mă su ri lor an ti so ci ale şi an ti e co no mice im puse de 
Traian Băsescu în 2010, avea toate mo ti vele să în târ zie cât mai mult 
mo men tul în care pu tea fi sanc ţionat la urne.

În al doi lea rând, s-ar fi re u şit mu ta rea mi zei din spre po li tică 
spre ad mi nis tra ţie, din spre un par tid po li tic com pro mis spre câ-
teva mii de pri mari care, în ge ne ral, fu se seră mult mai res pon sa bili 
faţă de ce tă ţeni de cât co le gii lor din au to ri tă ţile cen trale. Con cret, 
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ale gă to rii nu ar mai fi vo tat, în pri mul rând, pen tru PDL sau USL, 
ci pen tru X, Y sau Z, can di daţi la func ţi ile de pri mari.

Aşa dar, pri vită strict ca stra te gie elec to rală, abor da rea era in te-
re santă, iar din cal cu lele pe care le-am fă cut în acea pe ri oadă, cred 
că, dacă s-ar fi mers pe acest sis tem, în pa ra lel cu ori en ta rea tu tu ror 
re sur se lor că tre ad mi nis tra ţia lo cală, de mo crat-li be ra lii ar fi pu tut 
spera să ob ţină o pon dere par la men tară de peste 25%, cu cel pu ţin 
10 pro cente mai mult de cât ar fi pri mit dacă ale ge rile se des fă şu rau 
se pa rat. Iar fe no me nul Cluj, unde Emil Boc a câş ti gat in ex tre mis 
un nou man dat de pri mar în 2012, este do vada obi ec tivă că, trans-
fe rând aten ţia din spre cen tral spre lo cal, PDL ar fi re u şit să ră mână 
o forţă ma joră şi după ale ge rile din 2012.

Nu în ul ti mul rând, pro iec tul co ma să rii ofe rea un foarte ne ce sar 
re spiro la ni vel par la men tar. În ţe le gând că vi i to rul lor po li tic nu 
este 100% com pro mis, că mai au şansa să-şi sal veze man da tul şi ca-
ri era, de pu ta ţii şi se na to rii din Co a li ţia de gu ver nă mânt ar fi re nun-
ţat să-şi ca ute sal va rea în ta băra USL care, cu po ten ţi a lul ei de peste 
60%, de ve nise un El Dorado elec to ral.

Deci, pen tru Traian Băsescu şi PDL, co ma sa rea ofe rea nu mai 
avan taje. Însă, din ne fe ri cire pen tru ei, un ase me nea de mers, fără 
co res pon dent în niciun alt stat eu ro pean, în călca sub stan ţial re co-
man dă rile Co mi siei eu ro pene pen tru de mo cra ţie prin drept (Co-
mi sia de la Ve ne ţia) şi ale Con sti tu ţiei Ro mâ niei. To tuşi, situa ţi ile 
dis pe rate obliga la mă suri dis pe rate şi, în de cem brie 2011, pră bu şit 
în son daje, lip sit de orice altă po si bi li tate de a evita de cli nul elec to-
ral, po li tic şi par la men tar, Traian Băsescu a de cis să fie pro mo vat 
pro iec tul co ma să rii ale ge ri lor.

Aşa dar, pe 5 de cem brie 2011, a fost con fir mată in ten ţia gu ver-
nu lui ca, până la săr bă to rile din acel an, să-şi asume răs pun de rea 
pen tru mo di fi ca rea le gi lor elec to rale ast fel în cât ale ge rile lo cale să 
se poată des fă şura în ace eaşi zi cu cele par la men tare. După 10 zile, 
pre mi e rul Emil Boc se pre zenta în faţa Par la men tu lui şi, într-o şe-
dinţă la care opo zi ţia a de cis să nu par ti cipe, a pre zen tat Pro iec tul 
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de lege prin care man da tele ale şi lor lo cali se pre lun geau cu încă 
şase luni, ast fel în cât în no iem brie 2012 să se poată alege în ace eaşi 
zi atât par la men ta rii, cât şi pri ma rii. Tot pe 15 de cem brie 2011, USL 
a de pus o mo ţi une de cen zură sem nată de 201 par la men tari. În do-
cu ment se sus ţi nea că „Pro iec tul pri vind co ma sa rea ale ge ri lor 
este un de mers dis cre ţionar, uni la te ral şi an ti de mo cra tic al ac
tu a lei pu teri, ela bo rat fără con sul ta rea so ci e tă ţii ci vile, şi im pus prin 
pro ce dura an ga jă rii răs pun de rii (...) con tra vine Co du lui bu ne lor 
prac tici în ma te rie elec to rală, ce con ţine re co man dări ale Con si li u-
lui Eu ro pei, adop tate de că tre Co mi sia de la Ve ne ţia în ca drul ce lei 
de-a 51-a se si uni ple nare“. Tot o dată, ini ţi a to rii sus ţi neau că „man-
da tul de ales lo cal, res pec tiv de par la men tar sunt gu ver nate de re gi-
muri ju ri dice dis tincte“, „pre lun gi rea man da te lor ale şi lor lo cali în 
func ţii este ile gală şi ne con sti tu ţională“ şi con clu zionau că „ade vă-
rata miză a co ma să rii o re pre zintă fra u da rea ale ge ri lor“.

Din colo de re to rica po li tică spe ci fică dez ba te ri lor par la men tare, 
era evi dent că mă sura co ma să rii con tra vine stan dar de lor eu ro pene, 
Co mi sia de la Ve ne ţia pronunţându-se ferm în acest sens. Dar Traian 
Băsescu şi PDL au mers mai de parte şi, la vo tul din 22 de cem brie 
2011, mo ţi u nea de cen zură a opo zi ţiei a fost res pinsă (ob ţi nând 
doar 209 vo turi pen tru adop tare). Im pli cit, le gea se con si dera adop-
tată de că tre Par la ment. În aceste con di ţii, co ma sa rea mai avea de 
tre cut un sin gur ob sta col: con tes ta ţia de pusă de Uni u nea So cial Li-
be rală la Cur tea Con sti tu ţională, ul tima formă de re zis tenţă de care 
mai dis pu nea opo zi ţia.

Ac ţi u nea la Curte amâna apli ca rea pro iec tu lui până când era 
emisă de ci zia re fe ri toare la con sti tu ţiona li tate, fără însă a oferi mari 
spe ranţe într-o răs tur nare de situa ţie pen tru că, deşi era fla grant 
abu zul co mis de exe cu tiv prin pro mo va rea ace lui pro iect de lege, 
exis tau su fi ci ente pre ce dente în care anu miţi ju de că tori de la Cur-
tea Con sti tu ţională do ve diseră o re cep ti vi tate aparte la do rin ţele 
dom nu lui Băsescu.

Con tes ta ţia de pusă în ul ti mele zile ale lu nii de cem brie 2011, 
urma să fie dez bă tută de Curte în a doua ju mă tate a lu nii ia nu a rie. 
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Evi dent, USL nu îşi fă cea prea multe ilu zii. Anul 2011 în ce puse pro-
mi ţă tor, dar se ter mi nase într-un con text foarte di fi cil. To tuşi, dacă 
opo zi ţia re u şise să re ziste asal tu lui pu te rii şi să oprească fe no me nul 
de zer tă rii pro pri i lor par la men tari, acest fapt se da tora, în pri mul 
rând, ac ţi u ni lor sale uni tare, co e rente şi con sis tente. USL de ve nise 
un ad ver sar re du ta bil pen tru Traian Băsescu.



CA PI TO LUL 10

Ia nu a rie 2012: Ro mâ nia pro tes tează,  
Traian Băsescu în ca sează...

Victoria par la men tară din de cem brie 2011 (Le gea co ma să rii 
ale ge ri lor), care îi ofe rea spe ranţe re ale pen tru un suc ces elec to ral 
în 2012, i-a ali men tat pre şe din te lui Băsescu pofta de pu tere dis cre-
ţionară. Con vins că e in fa i li bil, că ni meni şi ni mic nu-i mai poate 
re zista, Traian Băsescu s-a ho tă rât să schimbe sis te mul de să nă tate 
după bu nul plac şi să re prime agre siv orice re zis tenţă s-ar fi ma ni-
fes tat din par tea pro fe si o niş ti lor din acest do me niu.

La în ce pu tul lu nii ia nu a rie 2012, Gu ver nul Boc a pro pus în 
dez ba tere pu blică un pro iect de lege care, prin tre alte pre ve deri 
con tro ver sate, „li be ra liza“ sis te mul me di cal de ur genţă. Fon da to rul 
Ser vi ci u lui Mo bil de Ur genţă Re a ni mare şi Des car ce rare (SMURD), 
doc to rul Raed Ara fat, a cri ti cat te mei nic această in ten ţie, la în ce put în 
dis cu ţi ile di recte cu mi nis trul Să nă tă ţii, iar ul te rior, vă zând că ob ser-
va ţi ile sale sunt ig no rate, şi-a ex pri mat re zer vele şi în spa ţiul pu blic.

Pe fond, dom nul Ara fat, la mo men tul res pec tiv de ţi nă to rul 
func ţiei de sub se cre tar de stat în Mi nis te rul Să nă tă ţii, sus ţi nea că 
sis te mul me di cal de ur genţă func ţiona foarte bine (fapt con fir mat 
in clu siv de spe ci a liş tii stră ini) şi că mo di fi ca rea ca dru lui le gal, în 
sen sul in tro du ce rii unor noi ope ra tori, pu tea pro duce dez e chi li bre 
ma jore cu re per cu si uni ime di ate asu pra ca li tă ţii ac tu lui me di cal.

Tema în sine era des tul de aridă pen tru ma rele pu blic, însă atunci 
când omul care crease un sis tem de ur genţă ex cep ţional, de ve nit 
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re per în în treaga Eu ropă, se pro nunţa, fără niciun in te res per so nal, 
îm po triva aces tei mo di fi cări le gis la tive, re fle xul na tu ral al pu bli cu-
lui a fost să îi sus ţină po zi ţia. Într-un ase me nea con text, Traian 
Băsescu a sim ţit ne voia să re ac ţi o neze şi, în data de 9 ia nu a rie 2012, 
a in ter ve nit în di rect la o te le vi zi une de ştiri apostrofându-l ve he-
ment pe sub se cre ta rul de stat care „în drăz nea“ să iasă din rând şi să 
„dez bată pu blic“ un pro iect de lege aflat în „dez ba tere pu blică“. 
După ce l-a ata cat pe me dic în ma ni era sa ru di men tară – „con tri-
bu ţia dum nea voas tră (a doc to ru lui Ara fat) este un scan dal pu blic şi 
dez in for ma rea popu la ţiei“ –, Traian Băsescu a con clu zionat: „Vreau 
să-l aten ţi o nez pe dom nul doc tor Ara fat că acest pro iect de lege 
este pen tru dis cu tat, de asta a fost lan sat în dez ba tere pu blică, cea 
mai co rectă abor dare este să se pre zinte la mi nis tru cu ob ser va ţi ile 
dân su lui şi nu să cre eze o psi hoză pu blică, că acest gu vern – ti că los, 
de alt fel, nu, domnu’ Ara fat? – vrea să dis trugă sis te mul de am bu-
lanţă, să-l dea la nişte go lani pri vaţi“.

Aşa dar, pre şe din tele fă cea ce ştia Dom nia Sa mai bine: ge nera 
con flict, atri buia vi no vă ţii şi ce rea ca toată lu mea să i se su pună 
fără să crâc nească. Nu mai că dom nul Ara fat nu era fă cut din plas-
ti lina cu care îşi mo dela mi niş trii dom nul Băsescu şi, în loc să tacă 
şi să ur meze do cil in di ca ţi ile pre ţi oase ale unui per so naj con vins 
că se pri cepe la orice, a con ti nuat să-şi sus ţină punc tul de ve dere şi 
să apere sis te mul de ur genţă pe care îl crease de la zero.

Un pre şe dinte echi li brat ar fi eva luat obi ec tiv situa ţia şi ar fi 
con clu zionat că doc to rul Ara fat s-ar pu tea să ştie mai bine de cât el 
cum merge un sis tem de ur genţă. Mai mult, chiar dacă acel pre şe-
dinte echi li brat ar fi fost con vins că Ara fat gre şeşte, tot ar fi în cer cat 
să re zolve dis puta într-o ma ni eră con struc tivă. Din pă cate, în ia nua-
rie 2012, Ro mâ nia nu avea no ro cul unui pre şe dinte echi li brat. În 
con se cinţă, to nul atacuri lor lui Traian Băsescu s-a acu ti zat ra pid 
până la ame nin ţări pu blice cu de mi te rea. Iată un exem plu: „Cred că 
se cre ta rii de stat sunt pri mii care tre buie să sus ţină sau să ex plice. 
Această lege nu este ex pli cată. (...) Si gur, nu-i im pune ni meni dom-
nu lui Ara fat că nu are drep tul să aibă pă re rea că tre buie să ră mână 
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un sis tem al sta tu lui, dar acest lu cru îl ex primă în pri mul rând în 
in te ri o rul mi nis te ru lui şi, dacă nu gă seşte în ţe le gere, poate că şi are 
alt punct de ve dere de cât pro priul lui mi nis tru, ori tre buie să plece 
mi nis trul, ori se cre ta rul de stat. Cine cre deţi că pleacă? Ghici ghi ci-
toa rea mea!“ Era o ghi ci toare la care dom nul Băsescu avea să afle 
răs pun sul peste doar câ teva zile.

Agre si vi ta tea cu care Traian Băsescu în cerca să-l des fi in ţeze pe 
doc to rul Ara fat, pe care, în de cem brie 2011, îl ca li fi case drept „cel 
mai mare duş man“ al re for mei în să nă tate, a de clan şat o am plă re ac-
ţie so ci ală. In ven tând SMURD-ul, Raed Ara fat sal vase mii de vieţi. 
Era o per so na li tate cu un im por tant ca pi tal de în cre dere, se ţi nuse 
de parte de po li tică şi ac cep tase po zi ţia din mi nis ter ca un pro fe si o-
nist, un teh no crat ca pa bil să ajute sis te mul de să nă tate. Pen tru că nu 
era un po li ti cian, atacurile pre şe din te lui nu pu teau fi jus ti fi cate prin 
în ca dra rea lor în ne sfâr şita harţă po li tică şi, ca atare, au atras aten ţia.

Cel pu ţin din pers pec tiva opi niei pu blice, nu exista niciun fel de 
jus ti fi care le gi timă pen tru os ti li ta tea dom nu lui Băsescu. Şi, ast fel, 
s-a de clan şat o am plă re ac ţie ci vică, un fapt oa re cum ne aş tep tat 
într-o ţară în care nici mă car re du ce rea sa la ri i lor cu 25% nu ge ne-
rase o re zis tenţă so ci ală re le vantă.

Pri mele pro teste de stradă au apă rut la Târgu-Mu reş, ora şul în 
care Raed Ara fat crease SMURD-ul, acolo unde lo cu iau mulţi din tre 
pri e te nii săi şi unde oa me nii care îl cu nos cu seră di rect nu pu teau 
ac cepta ca me di cul să de vină ţinta atacuri lor pre zi den ţi ale doar 
pen tru că în drăz nea să lupte pen tru o ca uză care îşi do ve dise deja 
uti li ta tea. Pe 12 ia nu a rie 2012 în cen trul aces tui oraş s-au strâns câ-
teva mii de per soane care îşi ex pri mau so li da ri ta tea cu Raed Ara fat 
(„Ara fat nu uita, noi sun tem de par tea ta“), apre ci e rea pen tru ac ti-
vi ta tea SMURD („Res pect pen tru SMURD“) şi dez a pro ba rea ve-
he mentă faţă de ati tu di nea lui Traian Băsescu („Raed Ara fat un 
mo del de ur mat, Băsescu un mo del de... Unul con stru ieşte de 20 
de ani, ce lă lalt dă râmă de circa opt ani“). În seara ur mă toare peste 
5000 de oa meni au pro tes tat în Cluj şi Târgu-Mu reş. Cu acest pri-
lej, scan dă rile au atins şi alte zone fier binţi, de ti pul „Ale geri an ti-
ci pate!“ şi „Jos Băsescu!“
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Tot pe 13 ia nu a rie 2012 au în ce put pro tes tele şi în Bucureşti. 
A fost un eve ni ment cu du blu ecou: pe de o parte, con firma că eve-
ni men tele, în ce pute în Tran sil va nia, do bân deau o am ploare na-
ţională; pe de altă parte, pre si u nea pu blică pe pre şe din ţie şi gu vern 
a de ve nit mult mai acută. Tra seul ma ni fes tan ţi lor din Ca pi tală a do-
ve dit încă de la în ce put că prin ci pala ţintă a ne mul ţu mi rii popu lare 
era Traian Băsescu: după ce s-au strâns în Pi aţa Uni ver si tă ţii, s-au 
de pla sat că tre Pa la tul Co tro ceni, în faţa că ruia 2 000 de oa meni au 
stri gat me saje an ti pre zi den ţi ale. O zi mai târ ziu, ma ni fes ta ţi ile au 
cres cut în am ploare, pi e ţele cen trale din ma rile oraşe fi ind „ocu-
pate“ de peste 10 000 de ro mâni fu ri oşi pe pre şe din tele în func ţie.

În Bucureşti, in ter ven ţia în forţă a jan dar mi lor a pro vo cat grave 
in ci dente, mai multe per soane fi ind trans por tate la spi tal. Sce na riul 
s-a re pe tat la cote mai ri di cate pe 15 ia nu a rie 2012, mo ment de la 
care pro tes tul a că pă tat am ploare na ţională, pre si u nea pu blică pe 
Traian Băsescu şi pe Gu ver nul său atin gând un ni vel fără pre ce dent, 
fapt con fir mat de pre lu ă rile ma sive din presa in ternă şi in ter na ţională 
(CNN, BBC, Re u ters re la tând pe larg eve ni men tele din Româ nia). 
Pro ba bil că acela a fost mo men tul (15 ia nu a rie 2012) de la care re-
laţia pre şe din te lui cu pro priii ce tă ţeni s-a de pre ciat ire ver si bil. An-
tipa tia se trans for mase în ură, ru moa rea în ur let. Ne mul ţu mi rea 
de ve nise fu rie, iar Traian Băsescu a în ţe les că tre buie să se re pli eze.

Pe 17 ia nu a rie 2012, Raed Ara fat a fost ru gat fru mos să se în-
toarcă în func ţie. După câ teva zile de cum pă nire, me di cul a ac cep-
tat, dar pro tes tele popu lare au con ti nuat, având ca obi ec tiv cen tral 
de mi sia pre şe din te lui. Pe 18 ia nu a rie, Cur tea Con sti tu ţională ar fi 
tre buit să de cidă asu pra se si ză rii de ne con sti tu ţiona li tate a Le gii 
pri vind co ma sa rea ale ge ri lor de pusă de USL. Însă, în at mo sfera în-
căr cată a ace lei zile, ju de că to rii au ales să amâne de ci zia cu încă o 
săp tă mână. Era un sem nal im por tant, care arata că jo cul dom nu lui 
Băsescu în ce pea să scâr ţâie. In di ciul a fost con fir mat pe 25 ia nu a-
rie 2012 când, fără o ca u za li tate di rectă cu pre si u nea din stradă, 
dar în mod cert in flu en ţată de ten si u nea so ci ală, Cur tea a ho tă rât 
că Le gea pri vind co ma sa rea ale ge ri lor lo cale cu cele par la men tare 
este ne con sti tu ţională, con si de rând că:
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„...prin or ga ni za rea con co mi tentă a ale ge ri lor pen tru Ca mera 
De pu ta ţi lor şi Se nat şi a ce lor pen tru au to ri tă ţile ad mi nis tra ţiei pu-
blice lo cale, ce tă ţe nii vor avea de re a li zat o sar cină mult mai com-
plexă – ex pri ma rea op ţi u nii pe 6 bu le tine de vot –, ceea ce va 
pre su pune creş te rea ex po nen ţi ală a tim pu lui ne ce sar vo tă rii pen-
tru fi e care ce tă ţean, lu ând în cal cul în acest sens dis tri bui rea bu le-
ti ne lor, tim pul de vot în ca bine, in tro du ce rea bu le ti ne lor de vot în 
cele 3 urne. Com ple xi ta tea ope ra ţi u ni lor de vot poate avea ca efect 
ex clu de rea de la vot a ale gă to ri lor care, in de pen dent de vo inţa lor, 
nu vor re uşi să vo teze în pe ri oada de timp afec tată exer ci tă rii vo tu-
lui, până la în chi de rea ur ne lor (...) Cur tea Eu ro peană a Drep tu ri lor 
Omu lui re ţine că o pro ce dură gre oaie de vot, de ter mi nată de nu-
mă rul mare de bu le tine de vot, ca şi au to ri tă ţile pu blice di fe rite cu 
pri vire la care ale gă to rii tre buie să îşi ma ni feste în ace laşi timp op-
ţi u nea, pot avea ca efect îm pi e di ca rea li be rei ex pri mări a opi niei 
aces tora... (...) Cur tea mai re ţine că or ga ni za rea la ace eaşi dată a 
ce lor două ca te go rii de ale geri de ter mină în căl ca rea drep tu lui de a 
fi ales, pre vă zut de art. 37 din Con sti tu ţie. Aceasta în tru cât există 
situa ţii în care un can di dat care nu a câş ti gat un man dat de ales lo-
cal (pri mar sau pre şe dinte de con si liu ju de ţean) să îşi ex prime do-
rinţa de a par ti cipa la ale ge rile na ţionale pen tru un man dat de 
par la men tar (de pu tat sau se na tor), lu cru per fect po si bil, dar nu mai 
în ca zul unor ale geri care se des fă şoară la date di fe rite...“

Tot o dată, Cur tea Con sti tu ţională mai re ţi nea că in tro du ce rea 
unui nou te mei pen tru pre lun gi rea man da te lor ale şi lor lo cali ar fi re-
pre zen tat o formă de re tro ac ti vi tate pro hi bită de le gea fun da men tală.

În con clu zie, a fost o de ci zie (Nr. 51/25.01.2012) so lid şi per ti-
nent ar gu men tată care, la sfâr şi tu lui anu lui 2011, pă rea im po si-
bilă... însă, în no ile con di ţii, mo di fica pe ter men lung echi li brul de 
forţe pe scena po li tică.

Pre şe din tele şi în tre gul său sis tem ră mâ neau brusc fără so lu ţia 
mi ra cu loasă exact în mo men tul în care fu sese deja atins un mi nim 
is to ric de cre di bi li tate. Traian Băsescu co bo râse sub 8% în to pul 
în cre de rii, era obli gat să rupă rit mul şi de mi sia ar fi fost sin gu rul 
gest res pon sa bil. Dar asu ma rea re ală a pro priei res pon sa bi li tăţi nu 
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fă cea parte din tre în zes tră rile Dom niei Sale şi, în con se cinţă, nu 
pu tea lua în cal cul o re tra gere demnă din frun tea unei na ţi uni care 
îl con testă cu ve he menţă. În schimb, Traian Băsescu a ex ce lat în-
tot deauna la ca pi to lul iden ti fi că rii de „ţapi is pă şi tori“ şi, deşi Emil 
Boc nu avu sese nicio im pli care sem ni fi ca tivă în ca zul Ara fat, la 
6 fe bru a rie 2012 (la un an de la în fi in ţa rea USL), pe fon dul pro tes-
te lor ge ne ra li zate, pre mi e rul şi-a îna in tat de mi sia.

A fost o miş care prin care Traian Băsescu în cerca să stingă fu ria 
popu lară. Sa cri fica un pion – pen tru că, din pă cate, sub man da tele 
dom nu lui Băsescu, func ţia de prim-mi nis tru de ve nise o po zi ţie 
mai cu rând ono ri fică, pre şe din tele fi ind şe ful de facto al gu ver nu lui 
şi chiar al par la men tu lui (unde pre zenţa doam nei Anastase la şe fia 
Ca me rei De pu ta ţi lor pla sase în de ri zo riu în tre gul Le gis la tiv). Aşa 
cum era de aş tep tat, acest sa cri fi ciu nu a avut efec tul scontat.

După ce mai bine de 7 ani dom nul Băsescu se stră du ise să de-
mon streze tu tu ror că ni mic nu mişca în in sti tu ţi ile cen trale fără şti-
rea şi acor dul său, ni meni nu mai cre dea că schim ba rea gu ver nu lui 
ar pu tea aduce o schim bare de fond câtă vreme, la Co tro ceni, ră mâ-
nea ace eaşi per soană. To tuşi, de mi sia lui Emil Boc avut şi un efect 
re le vant: a con fir ma rea vul ne ra bi li ta tea re gi mu lui Băsescu şi forţa 
de vas ta toare a unui am plu pro test popu lar. Un re gim care pă rea in-
vin ci bil, care îşi sub or do nase in sti tu ţi ile fun da men tale ale sta tu lui 
şi îşi pre gă tise me ti cu los pa şii pen tru a-şi asi gura su pra vie ţui rea 
încă un ci clu elec to ral (prin co ma sa rea ale ge ri lor) se pră bu şise 
după doar două săp tă mâni de con frun tare cu un me dic com pe tent 
şi câ teva zeci de mii de ro mâni cu ra joşi.

Ana li zând eve ni men tele so ci ale şi po li tice din in ter va lul 
1990–2012, de vine evi dent că „fe no me nul Ara fat“ nu a avut niciun 
pre ce dent în is to ria post co mu nistă a Ro mâ niei şi am con vin ge rea 
că Uni u nea So cial Li be rală a avut o con tri bu ţie in di rectă la apa ri-
ţia aces tui eve ni ment ab so lut ati pic.

În pri mul rând, co a li za rea tu tu ror for ţe lor de opo zi ţie îm po-
triva unui re gim po li tic abu ziv a con sti tuit un mo del pen tru în-
treaga so ci e tate. Oa me nii au în ţe les că se poate face sal tul de la 
ne pu tinţă şi re sem nare la re ac ţie so li dară şi res pon sa bilă. În loc să 
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se plângă ste ril, „pe pro pria limbă“, PSD, PNL şi PC ge ne ra seră 
forme ac tive de re zis tenţă.

În al doi lea rând, pe tot parcursul anu lui 2011, USL cres cuse con-
stant rit mul şi in ten si ta tea cri ti ci lor re fe ri toare la ex ce sele re gi mu lui 
Băsescu. Ra cor dată la ne mul ţu mi rile ca te go ri i lor de fa vo ri zate – iar 
în anii 2010 şi 2011 aproape toată Ro mâ nia pu tea fi în ca drată în 
acest seg ment – opo zi ţia re u şise să-şi sin cro ni zeze ac ţi u nile cu aş-
tep tă rile so ci ale. Chiar dacă lupta din Par la ment nu era în tot deauna 
re flec tată de pro teste de stradă re le vante, ma jo ri ta tea em pa tiza cu 
ac ţi u nile USL şi, im pli cit, îşi educa abi li ta tea de a re ac ţiona ci vic.

În al tre i lea rând, USL ofe rea o al ter na tivă, un ori zont con cret 
de aş tep tare. Îna inte de apa ri ţia Uni u nii, via ţa „de după Băsescu“ 
era un con cept foarte con fuz, care in hiba aproape orice en tu zi asm 
ci vic. „Pen tru ce să ies în stradă? Pen tru ce să risc?... Toţi sunt la fel.“ 
Însă, după ce a de ve nit evi dent că USL este o re a li tate, nu o for ma li-
tate, lupta pen tru schim bare a că pă tat sens. Chiar dacă foarte mulţi 
nu erau sim pa ti zanţi ai Uni u nii So cial Li be rale, pro tes ta ta rii aveau o 
idee clară în le gă tură cu fi na li ta tea ac ţi u ni lor lor. După de mi sia lui 
Traian Băsescu, pe care o so li ci tau ve he ment, nu urma un vid, ci o 
gu ver nare USL des pre care aveau toate mo ti vele să creadă că va fi 
mai bună de cât cea PDL.

Evi dent, USL nu a fost nici sin gura şi (poate) nici cea mai im por-
tantă ca uză a „fe no me nul Ara fat“. Fac to rii care pot de ter mina, în 
Ro mâ nia, un pro test pu blic de am ploare vor fi pro ba bil stu di aţi mai 
apli cat de spe ci a lişti. Eu mă li mi tez la câ teva con si de ra ţii per so nale:

1. Raed Ara fat era o per so na li tate apo li tică – un de ta liu esen-
ţial! – cu un grad foarte mare de no to ri e tate şi favorabilitate (în 
2012, pen tru niciun po li ti cian nu s-ar fi de clan şat o re ac ţie so li dară 
de an ver gură);

2. Prin esenţa ac ti vi tă ţii sale, Raed Ara fat era per ce put drept 
un „sal va tor“ (iar in ves ti ţia în „sal va tori“ are o lungă tra di ţie în 
Ro mâ nia);

3. Era un dez e chi li bru uriaş în tre cota mi nus culă de în cre dere 
pu blică a agre so ru lui (Traian Băsescu) şi ca pi ta lul uriaş de cre di bi-
li tate al vic ti mei (Raed Ara fat).
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4. Pro tes tele au fost am plu me di a ti zate...
5. Era iarnă! Pro ba bil că toţi avem câte o ex pli ca ţie per so nală 

re fe ri toare la op ţi u nea ro mâ ni lor de a pro testa, în ge ne ral, iarna, în 
con di ţii me te o ro lo gice os tile, dar aş tept cu mare in te res un stu diu 
psi ho lo gic şi so ci o lo gic care să ana li zeze acest fe no men din colo de 
ca u zele evi dente de ti pul fri gu lui din case şi cos tu lui uti li tă ţi lor...

Ori cum, pro tes tele din ia nu a rie 2012 au pro dus trei re zul tate 
esen ţi ale: au con fir mat obi ec tiv că re gi mul Băsescu şi-a pier dut orice 
formă de le gi ti mi tate; au creat con tex tul ne ce sar pen tru ca ju de că to-
rii de la Cur tea Con sti tu ţională să-şi des fă şoare ac ti vi ta tea mai atenţi 
la pre ve de rile con sti tu ţionale şi mai pu ţin pre o cu paţi de agenda 
elec to rală a pre şe din te lui, fapt care a ca u zat res pin ge rea Le gii pri-
vind co ma sa rea ale ge ri lor; au de ter mi nat de mi sia gu ver nu lui con-
dus de Emil Boc.

Ast fel, în decurs de o lună, Traian Băsescu era obli gat să treacă de 
la po li tica de ex pan si une ne mă su rată a pro priei pu teri la o în cer care 
dis pe rată de a-şi con serva po zi ţi ile in sti tu ţionale şi in flu enţa. Însă 
vul ne ra bi li ta tea sa fla grantă îi de ve nise cel mai mare ad ver sar. Orice 
sis tem au to ri tar se ba zează pe mi tul li de ru lui in fa i li bil.

După ce pe 17 ia nu a rie 2012, l-a ru gat pe Raed Ara fat să se în-
toarcă în mi nis ter (un gest care, fă cut fără o onestă re cu noaş tere a 
gre şe li lor an te ri oare, de mon stra de rută şi la şi tate), iar pe 25 ia nu a-
rie 2012 Le gea co ma să rii ale ge ri lor a fost de cla rată ne con sti tu-
ţională, dom nul Băsescu de ve nise, în decurs de opt zile, noul re per 
al eşe cu lui în po li tica ro mâ nească.

Im pli ca rea inu tilă a pre şe din te lui Băsescu în scan da lul re fe ri tor 
la mo di fi ca rea sis te mu lui de ur genţă şi agre si vi ta tea ab surdă cu care 
îl ata case pe Raed Ara fat amin tesc, prin lipsa de lu ci di tate şi efec tele 
ad verse, de con vo ca rea de că tre Ni co lae Cea u şescu a unui mi ting la 
Bucureşti în data de 21 de cem brie 1989. Cap tiv în ilu zia pu te rii, 
Traian Băsescu şi-a dat sin gur lo vi tura de gra ţie. În ase me nea con-
di ţii, co lap sul re gi mu lui său de ve nise doar o ches ti une de timp...



CA PI TO LUL 11

Fe bru a rie–mai 2012: De la Un gu reanu cel Scurt 
la Ponta cel Tâ năr...

La 9 fe bru a rie 2012, după doar trei zile de la de mi sia lui Emil Boc, 
pre mi e rul de sem nat Mi hai Răz van Un gu reanu şi echipa sa gu ver na-
men tală pri meau vo tul de în cre dere din par tea ma jo ri tă ţii par la men-
tare for mate din PDL, UNPR, UDMR şi Mi no ri tă ţile Na ţionale.

Traian Băsescu l-a no mi na li zat pen tru func ţia de prim-mi nis-
tru pe dom nul Un gu reanu, în acel mo ment Di rec to rul Ser vi ci u lui 
de In for ma ţii Ex terne, la foarte scurt timp după anun ţul re tra ge rii 
dom nu lui Boc, lă sând de în ţe les că so lu ţia era dis cu tată încă de la 
fi na lul anu lui an te rior. În te o rie, pre şe din tele se gră bea cu fo los, 
în cer când să în groape cât mai ra pid eco u rile so ci ale ale pro tes te lor 
din ia nu a rie şi să îşi cre eze o plat formă gu ver na men tală cu o apa-
rentă in de pen denţă.

De alt fel, me ni rea evi dentă a no u lui exe cu tiv era aceea de a as-
cunde ve chiul sis tem de pu tere sub o ima gine nouă, cei mai mulţi 
mi niştri fi ind ti neri din eşa loa nele doi şi trei ale Par ti du lui De mo-
crat Li be ral, sus ţi nuţi pe func ţii de co le gii lor mai grei şi mai com-
pro mişi. În lipsa par la men ta ri lor opo zi ţiei, Ca bi ne tul Un gu reanu a 
pri mit 237 de vo turi pen tru în ves ti tură, de pă şind cu 4 li mita mi-
nimă care îi era ne ce sară (233, 50% plus 1).

În con tex tul ace lei zile am pu bli cat pe blog un scurt co men ta riu, 
punc tând in con sis tenţa schim bă rii şi a noii echipe gu ver na-
mentale: „În noul gu vern, pe care l-am pu tea numi Gu ver nul Dolly, 
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în memo ria pri mu lui ma mi fer clo nat – oaia Dolly, aproape fi e care 
mi nis tru for mal, pro pus de PDL, este o clonă a «men to ru lui» po li-
tic care l-a pro mo vat şi care îi va «co or dona» ac ti vi ta tea. Ast fel, (...) 
Ro mâ nia va avea, con co mi tent, două gu verne: unul for mal, al tul 
real. În acest ritm, în cu rând, nu mă rul mi niş tri lor PDL va fi mai 
mare de cât al ale gă to ri lor aces tui par tid“. Din colo de iro ni ile de 
mo ment, în treaga situa ţie de ve nise ri di colă în con di ţi ile în care era 
evi dent că, înlocuindu-l pe Emil Boc, pre şe din tele Băsescu fă cea 
doar un sim plu exer ci ţiu de ima gine.

Sin gu rul eve ni ment care a re ţi nut într-ade văr aten ţia în ziua în-
ves ti rii gu ver nu lui clo ne lor a fost discursul pre şe din te lui PSD care, 
în con di ţi ile unei re la ţii cor di ale cu Mi hai Răz van Un gu reanu şi, 
pro ba bil, cu in ten ţia de a do vedi că opo zi ţia poate asuma şi o abor-
dare con struc tivă, a avut o po zi ţie ne aş tep tat de ami cală în ra port 
cu noul pre mier, oferindu-i chiar şi o formă de sus ţi nere sub con-
diţia pro mo vă rii unui set de 15 mă suri (prin tre care re ve ni rea pen-
si i lor şi sa la ri i lor la ni ve lul de tă ie rile din 2010). În ciuda re ac ţiei la 
cald a ana liş ti lor şi a li de ri lor li be rali – aceş tia din urmă delimi tân-
du-se clar de „cor di a li ta tea“ par te ne ru lui lor so cial-de mo crat –, 
discursul dom nu lui Ponta a ră mas fără con se cinţe po li tice re le-
vante, deşi, timp de câ teva zile, s-a în cer cat ali men ta rea ten si u ni lor 
din tre PSD şi PNL.

În prin ci piu, Mi hai Răz van Un gu reanu (MRU) tre buia să 
şteargă din me mo ria na ţi u nii ca bi ne tele Boc, tă ie rile de sa la rii, 
scan da lul Ara fat şi pro tes tele din ia nu a rie 2012. Un pro iect am bi-
ţios care ar fi de pă şit li mi tele unor li deri mai în zes traţi de cât fos tul 
şef de la SIE. Ori cum, in sis tând de unul sin gur asu pra in de pen den-
ţei şi pro fe siona lis mu lui său, dom nul Un gu reanu în cearca să se pla-
seze în con trast cu Emil Boc. Era, pro ba bil, un rol agreat chiar de 
Traian Băsescu, foarte in te re sat în acea pe ri oadă să de mon streze că 
a ge ne rat o schim bare ma joră – a pro mo vat un om tâ năr şi com pe-
tent, din afara cli en te lei PDL. Iar, o vreme, MRU s-a stră duit să 
pară di fe rit. De exem plu, la câ teva zile după ce îşi pre lu ase man da-
tul l-a so mat pe Sorin Blejnar, pre şe din tele Au to ri tă ţii Na ţionale de 
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Ad mi nis trare Fis cală, să se con cen treze pe com ba te rea eva zi u nii fis-
cale şi să re cu pe reze din eco no mia sub te rană 1,5 mi li arde de euro în 
60 de zile. Acesta a fost, cred eu, sin gu rul mo ment me mo ra bil al 
man da tu lui Un gu reanu. Evi dent, dom nul Blejnar n-a re u şit şi, pe 
17 apri lie 2012, a fost de mis. Însă, pen tru dom nul Un gu reanu, era 
foarte pu ţin şi foarte târ ziu. De ve nise lim pede că, în con di ţi ile în care 
se păs trase ace eaşi ma jo ri tate şi func ţionau ace leaşi cen tre de in flu-
enţă, nu pu teau apă rea mo di fi cări re le vante în ac tul de gu ver nare.

Do pat cu dis pe ra rea ca mu flată în în cre dere, acor dată de un re-
gim dis pus să facă orice pen tru a evita pră bu şi rea, noul prim-mi-
nis tru a sfâr şit prin a-şi su pra e va lua po si bi li tă ţile. S-a luat într-atât 
de în se rios în cât, după 30 de zile, re u şise să irite nu doar opo zi ţia 
şi presa, ci şi pe mem brii co a li ţiei ma jo ri tare care, de la o zi la alta, 
su por tau tot mai greu ifo sele unui per so naj ce nu-şi pu tea jus ti fica 
pre su pusa in de pen denţă şi an ver gură nici prin re u şi tele an te ri-
oare, nici printr-un pro gram re vo lu ţionar de gu ver nare.

Aşa dar, deşi poate şi-ar fi do rit alt ceva, li de rii grei din PDL nu 
pu teau ve dea în Mi hai Răz van Un gu reanu mai mult de cât o „gă sel-
niţă“ de-a pre şe din te lui, un moft tem po rar. Fo lo sind exem plele ma-
ri nă reşti, la mare tre cere sub man da tele dom nu lui Băsescu, nu doar 
că barca pre zi den ţi ală lua apă, dar la ti monă fu sese in sta lat un puşti 
care nici mă car nu ştia să des ci freze bu sola. În con se cinţă, de pu ta ţii 
şi se na to rii PDL s-au pus se rios pe că u tat sal vări in di vi du ale.

O dată în plus, exis tenţa Uni u nii So cial Li be rale sim pli fica foarte 
mult în treaga ecu a ţie par la men tară. Cei care erau ten taţi de un 
trans fer la USL ştiau că, dacă fac pa sul, aveau aproape asi gu rat un 
nou man dat. Mai mult, în ţe le geau lim pede că, în con di ţi ile în care 
ma rea ali anţă era cre di tată de toate son da jele cu peste 60% din in-
ten ţia de vot, des păr ţi rea lor de pu tere nu ar fi du rat mai mult de 
6–7 luni, cam cât mai ră mă sese până la ale ge rile le gis la tive.

Dacă Uni u nea nu ar fi fost în fi in ţată, par la men ta rii pu te rii ar fi 
fost mult mai pre ca uţi pen tru că nu ar fi avut o al ter na tivă si gură; 
li be ra lii şi so cial-de mo cra ţii, ori cât de pri e teni ar fi de ve nit, ar fi in-
trat într-o concurenţă acerbă; iar de mo crat li be ra lii ar fi avut un 
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spa ţiu de ma ne vră mult mai mare, pu tând, într-un mo ment di fi cil, să 
ofere su fi ci ent de mult unuia din tre cele două par tide din opo zi ţie 
pen tru a în cheia o ali anţă care să men ţină şi PDL la pu tere. Însă USL 
se în re gis trase la tri bu nal, asu mase un pro iect uni tar, se con so lida 
prin sim pla tre cere a tim pu lui şi func ţiona ca un mag net pen tru 
mem brii flagilei ma jo ri tăţi care îl mai sus ţi nea pe Traian Băsescu. 
Din 2009 până în 2012 se schim ba seră po lii atrac ţiei po li tice.

Ast fel, la în ce pu tul lu nii apri lie 2012, la în tâl ni rile li de ri lor 
USL, des tul de frec vente în acea pe ri oadă, a în ce put să se dis cute 
des pre ne ce si ta tea de pu ne rii unei mo ţi uni de cen zură. Gu ver nul 
Un gu reanu ob ţi nuse doar pa tru vo turi peste mi ni mul ne ce sar, aşa 
că, în con di ţi ile în care PC îşi cres cuse no ta bil pon de rea par la-
men tară, iar PSD şi PNL se aflau în dis cu ţii avan sate cu mai mulţi 
membri PDL, se crea seră şanse re ale pen tru de mi te rea exe cu ti vu lui. 
Era şi o mo da li tate de a ac ce lera ne go ci e rile cu de pu ta ţii şi se na to rii 
care îşi afir ma seră re pe tat in ten ţia de a se ală tura Uni u nii, dar amâ-
nau con stant mo men tul ofi ci a li ză rii aces tei schim bări.

În data de 18 apri lie 2012 a fost în re gis trată mo ţi u nea de cen-
zură „Opriţi gu ver nul şan ta ja bil. Aşa nu, nici o dată!“ (Sin cer, nu 
am în ţe les nici o dată op ţi u nea pen tru acest tip de ti tluri, care nu 
re flectă nici con sis tenţa unui ase me nea de mers şi nu au nici mă car 
o va loare jur na lis tică de o se bită, dar aceasta a de ve nit cu tumă par-
la men tară.) Do cu men tul era sem nat de 116 par la men tari (84 de 
de pu taţi, 32 de se na tori) PSD, PNL, PC şi a avut efecte ime di ate, 
în ace eaşi zi, de pu ta ţii de mo crat li be rali Rusu Va len tin şi Ho gea 
Ghe or ghe au anun ţat că in tră în gru pul Par ti du lui Na ţional Li be-
ral, iar de pu ta tul PDL Cio banu Ghe or ghe, că trece la PSD. Cu doar 
o săp tă mână îna inte, se na to rul Secăşan Io sif (PDL) de ve nise mem-
bru al gru pul li be ral din Ca mera su pe ri oară.

În ciuda aces tor miş cări ra pide, li de rul PSD din Ca mera De pu-
ta ţi lor de clara că USL ar mai avea ne voie de 14 vo turi pen tru a re uşi 
de mi te rea gu ver nu lui (în re a li tate, mai erau ne ce sare până în 10). 
Pe lângă abor dă rile in di vi du ale, se pur tau dis cu ţii in tense cu li de-
rii gru pu lui Mi no ri tă ţi lor Na ţionale în spe ranţa că vor ac cepta să 
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for meze o nouă ma jo ri tate par la men tară ală turi de Uni une. Tex tul 
mo ţi u nii a fost pre zen tat în şe dinţa co mună a Ca me rei De pu ta ţi lor 
şi Se na tu lui din data de 23 apri lie 2012, mo ment la care încă doi 
par la men tari de la PDL, se na to rul Popa Mi ha ela şi de pu ta tul Uricec 
Eu gen Con stan tin, au tre cut la PNL şi, res pec tiv, PSD. O zi mai târ-
ziu, se na to rul PDL Paran Do rin re de ve nea co leg cu Mi ha ela Popa 
în gru pul li be ral.

Dez ba te rea şi vo tul mo ţi u nii erau pro gra mate pe 27 apri lie 2012 
şi, în di mi neaţa ace lei zile, deşi mai aveam încă cel pu ţin 10 pro mi-
si uni de trans fer la USL, din punct de ve dere ma te ma tic încă mai 
erau ne ce sare 2–3 vo turi. A fost o zi ex trem de in tensă. Pe de o parte, 
pe lângă de cla ra ţi ile ofi ci ale încă re zer vate, USL lăsa să se în ţe leagă 
că a strâns deja nu mă rul ne ce sar (deşi la 10 di mi neaţa încă nu avea 
această cer ti tu dine), pe de altă parte, PDL mima si gu ranţa, expri-
mân du-şi con vin ge rea că Gu ver nul Un gu reanu nu va fi de mis. Dar 
am bele ta bere ştiau că orice e po si bil şi cam toată lu mea ne go cia cu 
toată lu mea.

Pe lângă multe alte pro bleme, de mo crat li be ra lii aveau şi han di-
ca pul ma jor de a se afla deja pe ten dinţa ne ga tivă. Orice zvon re fe-
ri tor la de zer ta rea unui par la men tar PDL îi fă cea să se gân dească 
se rios pe alţi 10, ten taţi la rân dul lor să cadă în pi cioare după imi-
nenta pier dere a pu te rii. Se de clan şase o nu mă ră toare in versă, presa 
era ex trem de im pli cată, pe surse apă reau con stant zvo nuri de ti pul 
„USL mai are ne voie de un sin gur vot“, „chiar în acest mo ment se 
ne go ci ază vo tul de ci siv“... Că tre prânz a ve nit şi anun ţul ne o fi cial 
că Uni u nea şi-a asi gu rat vo tu rile ne ce sare.

Dar ade vă rul este că în jur de 11.30, când pre şe din tele PSD se 
adresa de pu ta ţi lor şi se na to ri lor de la tri bună, cri ti când re gi mul 
Băsescu şi es ti mând că Gu ver nul Un gu reanu va avea cel mai scurt 
man dat din is to rie, jocurile nu erau încă fă cute. Deşi chiar în acea zi 
încă doi par la men tari ai PDL şi-au anun ţat spri ji nul pen tru mo ţi u-
nea USL, gru pul Mi no ri tă ţi lor a re fu zat să adopte o po zi ţie uni tară. 
Ast fel, re par ti za rea ce lor 17 vo turi ră mâ nea in certă. De alt fel, ime-
diat după în ce pe rea pro ce du rii de vot, a apă rut in for ma ţia, pre lu ată 
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ra pid de presă, că re pre zen tan ţii Mi no ri tă ţi lor care pro mi se seră că 
vo tează pen tru mo ţi une s-ar fi răz gân dit. În opi nia mea, aceea a fost 
o dez in for mare, PDL în cerca prin toate mij loa cele să pre vină un de-
zas tru pe care îl sim ţea foarte aproape, în ciuda de cla ra ţi i lor op ti-
miste ale li de ri lor săi.

În con trast cu in ten si ta tea im pli că rii mele din pe ri oadă an te ri-
oară, în acea zi eu am pur tat doar câ teva dis cu ţii cu cei apro pi aţi şi 
doi, trei co legi de la Pu tere. Chiar dacă situa ţia nu era tran şată ma-
te ma tic, aveam con vin ge rea că mo ţi u nea va trece. Pro ba bil, dacă 
pre mier ar fi fost tot Emil Boc, aş mai fi avut re zerve pen tru că, 
într-o ase me nea ipo teză, sis te mul PDL încă ar fi func ţionat. Însă, 
scoţându-l din pă lă rie pe Mi hai Răz van Un gu reanu, Traian Băsescu 
îşi apli case lo vi tura de ci sivă. Oa me nii care îl spri ji ni seră au în ţe les 
că, de fapt, pre şe din tele, sfo ra rul-şef, nu mai are so lu ţii, s-a blo cat, 
s-a îm pot mo lit. În ge ne ral, lo ia li ta tea nu du rează mai mult de cât 
suc ce sul. So li da ri ta tea în de zas tru nu se afla prin tre ca li tă ţile par la-
men ta ru lui ro mân obiş nuit.

Îna inte de ziua dez ba te ri lor, USL mai avea ne voie de ma ximum 
10 vo turi dar, şi dacă ar fi avut ne voie de 100, tot le-ar fi ob ţi nut pen-
tru că is to ria în ce puse să curgă în alt sens. Im pli cit, şi opor tu nis mul 
avea să facă sal tul în ta băra câş ti gă toare. Evi dent, nu-i cri tic pe re pre-
zen tan ţii PDL care au spri ji nit mo ţi u nea. Până la urmă, au fă cut un 
bine în tre gii na ţi uni. Nu-l com pă ti mesc nici pe Traian Băsescu... fi e-
care pa săre pe limba ei piere. În treg re gi mul său a fost con struit pe 
opor tu nism... Însă, la mo dul ideal, mi-aş fi do rit ca USL să ajungă la 
gu ver nare în urma ale ge ri lor an ti ci pate, dar am su fi ci entă ex pe ri enţă 
în cât să în ţe leg că, în po li tică, ide a lul ră mâne o ilu zie pe ri cu loasă.

Vo tul s-a în che iat pu ţin îna inte de ora 15.00. Pen tru ca mo ţi u nea 
să fie adop tată erau ne ce sare 231 de vo turi „pen tru“. În to tal, îşi exer-
ci ta seră vo tul 246 de par la men tari, Co a li ţia de gu ver nare ale gând, ca 
de fi e care dată, să le in ter zică pro pri i lor membri să se pre zinte la 
urne, toc mai pen tru a evita sur prize ne plă cute. După câ teva mi nute 
a fost anun ţat şi re zul ta tul ofi cial: Gu ver nul Un gu reanu a fost de mis 
cu 235 de vo turi, cu 4 peste li mita mi nimă ne ce sară (231).
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Lu ând act de adop ta rea mo ţi u nii de cen zură, pre şe din tele avea 
obli ga ţia con sti tu ţională de a de semna un nou pre mier. Din acest 
punct, pu teau apă rea mai multe sce na rii. Traian Băsescu avea an te-
ce dente în sfi da rea ma jo ri tă ţi lor par la men tare. Te o re tic, pu tea de-
semna tot un re pre zen tant al PDL, de ce nu, chiar pe Emil Boc. Sau, 
la fel de ab surd, pe Mi hai Răz van Un gu reanu. Sau un re pre zen tant 
al PNL, de exem plu pe Klaus Johannis, doar pen tru a ge nera ten si-
une în rân dul opo zi ţiei. Timp de două, trei ore, pe surse, se ve hi cu-
lau cele mai spec ta cu loase sce na rii.

Însă aceste ipo teze re pre zen tau doar fan te zie sau ma ni pu lare. 
Spre de o se bire de toamna anu lui 2009, când re fu zase să ia act de 
con sti tui rea unei noi ma jo ri tăţi par la men tare, de această dată 
Traian Băsescu nu mai dis cuta cu trei par tide di fe rite, ci cu o sin-
gură for ma ţi une, „în re gis trată la tri bu nal“. Iar, ime diat după anun-
ţul ofi cial re fe ri tor la adop ta rea mo ţi u nii, ma jo ri ta tea USL anun ţase 
că îl sus ţine pe Victor Ponta pen tru func ţia de prim-mi nis tru.

Au ur mat, în ace eaşi zi, con sul tă rile de la Pa la tul Co tro ceni. 
PSD, PNL şi PC au pre zen tat un punct de ve dere co mun, anun ţând 
că-l sus ţin pen tru func ţia de prim-mi nis tru pe dom nul Ponta. PDL 
şi UDMR nu au avut no mi na li zări pro prii. În schimb, li de rii ma-
ghiari au pro pus spre dez ba tere po si bi li ta tea or ga ni ză rii ale ge ri lor 
an ti ci pate în sep tem brie 2012 (o for mulă greu de ac cep tat în con di-
ţi ile în care în no iem brie 2012 se des fă şu rau ori cum ale ge rile la ter-
men). Deşi pre şe din tele ar fi fost ten tat să păs treze con tro lul asu pra 
ma jo ri tă ţii par la men tare, de ter mi na rea cu care so cial-de mo cra ţii, li-
be ra lii şi con ser va to rii sus ţi neau ace eaşi so lu ţie nu i-a lă sat spa ţiu de 
ma ne vră şi, în ju rul orei 20.00, se con firma ofi cial in for ma ţia apă rută 
deja pe surse: Traian Băsescu l-a de sem nat pre mier pe Victor Ponta. 
Uni u nea So cial Li be rală ajun gea ofi cial la gu ver nare.

Foarte pro ba bil, în acel mo ment, pre şe din tele op tase pen tru pla-
nul de ava rie: să lase USL să gu ver neze timp de şase luni, pe ri oadă 
în care, pe de o parte, sus ţi ne rea popu lară acor dată Uni u nii s-ar mai 
fi pu tut tem pera şi, pe de altă parte, ar fi pu tut apă rea ne în ţe le geri 
în tre cele trei par tide care îşi asu mau gu ver na rea. Nu era un cal cul 
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ab surd şi, ime diat după no mi na li za rea dom nu lui Ponta la con du ce-
rea exe cu ti vu lui, Traian Băsescu a în ce put să-şi schimbe ati tu di nea 
faţă de pre şe din tele PSD, că ruia îi arăta o oa re care în cre dere şi o cor-
di a li tate ce con tras tau fla grant cu os ti li ta tea pe care o ma ni festă în 
con ti nu are faţă de Crin Antonescu. De alt fel, în tre gul său sis tem de 
ma ni pu lare şi pro pa gandă a in trat pe mo du lul „dez bină şi condu“. 
Însă, de această dată, tim pul ac ţiona îm po triva pre şe din te lui.

Pe 7 mai 2012, după doi ani de la anun ţul tă ie ri lor bu ge tare fă-
cut de Traian Băsescu în mai 2010, Gu ver nul USL cu Victor Ponta 
pre mier a pri mit în cre de rea Par la men tu lui, ob ţi nând 284 de vo turi 
„pen tru“, cu 53 mai multe de cât îi erau ne ce sare (231). În con di ţi ile 
în care gru pu rile par la men tare ale Uni u nii So cial Li be rale to ta li zau 
doar 233 de vo turi, sco rul fi nal a de pă şit şi cele mai op ti miste 
pro gnoze, fi ind po si bil ca ur mare a sus ţi ne rii acor date de UNPR, 
Mi no ri tă ţile na ţionale şi un grup de par la men tari in de pen denţi. 
Cele 284 de vo turi „pen tru“ con tu rau o ma jo ri tate par la men tară 
atât de so lidă în cât Traian Băsescu a în ce put să se simtă ame nin ţat, 
ob ser vând el în suşi că nu mai era mult până la „322“ (nu mă rul 
par la men ta ri lor care îl sus pen da seră în 2007). Ob ser va ţia dom nu-
lui pre şe dinte ve nea după ce, pe 1 mai 2012, în ca drul unei emi si-
uni te le vi zate, eu anun ţa sem că ar fi po si bilă o nouă sus pen dare, 
ofe rind chiar şi un ter men pen tru acest de mers: 60 de zile. Fu sese 
o pro gnoză care ge ne rase emo ţie şi dez ba teri în rân dul opi niei pu-
blice şi, în ziua în ves ti rii Gu ver nu lui Ponta, dom nul Băsescu se afla 
încă sub in flu enţa ace lei es ti mări. Frica se in stala trep tat la Pa la tul 
Co tro ceni. Şi, de ce ţi-e frică...



CA PI TO LUL 12

Ale ge rile lo cale din 10 iu nie 2012

Ime diat după ce a pri mit vo tul de în ves ti tură din par tea Par la-
men tu lui, prin ci pala mi si une a Gu ver nu lui Ponta o re pre zenta or ga-
ni za rea ale ge ri lor lo cale, pro gra mate pen tru 10 iu nie 2012. Deşi PDL 
pă ră sise gu ver na rea, avu sese grijă ca, pe ul tima sută de metri, să dis-
tri buie fon duri sem ni fi ca tive că tre pro priii pri mari. Edi lii din Cluj, 
Pi a tra Neamţ sau sec to rul 6 din Bucureşti se bucura seră din plin de 
ge ne ro zi ta tea unor mi niştri care, aflându-se la fi nal de man dat, erau 
foarte in te re saţi să-şi asi gure me dii pro pice pen tru vi i toare can di da-
turi. În schimb, ma jo ri ta tea pri ma ri lor PSD, PNL şi PC fu se seră con-
stant oco liţi de trans fe rul de fon duri de la gu vern. Această situa ţie 
pu nea o pre si une su pli men tară asu pra no u lui exe cu tiv pe care lipsa 
de fon duri bu ge tare îl îm pi e dica să în drepte ba lanţa.

Însă din colo de dez e chi li brul alo că ri lor bu ge tare (în anii 2010 şi 
2011, pri ma rii PDL pri mi seră apro xi ma tiv 60% din to ta lul fon du ri-
lor alo cate de la cen tru pen tru bu ge tele lo cale, în timp ce pri ma rii 
PSD, PNL şi PC nu de pă şi seră, cu mu lat, 30%) ma rea pro vo care în 
USL era stin ge rea con flic te lor din tre di ver sele fi li ale PSD şi PNL. 
Erau nu me roase ju deţe, re şe dinţe de ju deţ şi alte lo ca li tăţi im por-
tante în care li be ra lii şi so cial-de mo cra ţii se aflau în răz boi des chis 
de peste 20 de ani, iar ase me nea ten si uni nu se pu teau re zolva 
într-un in ter val de o lună.

Deşi nu m-am im pli cat di rect nici mă car în ne go ci e rile pur-
tate de or ga ni za ţi ile lo cale ale Par ti du lui Con ser va tor, dis cu tam 
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con stant cu di verşi li deri lo cali ai PSD sau PNL care îmi trans mi-
teau că ei nu pot, „sub nicio formă“, să co la bo reze cu li de rii ce lui lalt 
par tid. Şi cele mai multe puncte de ve dere chiar erau în drep tă ţite. 
Fu se seră ad ver sari foarte mult timp, nu se pu teau în frăţi peste 
noapte. Nu pu team să nu-i res pect pe aceia (nu foarte mulţi) care 
nu erau dis puşi să facă un com pro mis in di fe rent cât de mari ar fi 
fost be ne fi ci ile co mune. Pre o cu pa rea mea ră mâ nea însă ţi ne rea sub 
con trol a dis pu te lor lo cale, pen tru a nu per mite o de gra dare a re la-
ţi i lor din tre con du ce rile cen trale, mai ales în con tex tul în care 
exista o pre si une din par tea pre sei aron date dom nu lui Băsescu, 
foarte in te re sată de „ten si u nile din USL“.

De alt fel, era ab so lut evi dent că Traian Băsescu miza chiar pe 
aceste con frun tări, care ar fi pu tut decredibiliza ra pid o Uni une ce 
îşi în vin sese ad ver sa rii ex terni, dar era încă foarte vul ne ra bilă la 
ten si uni in terne. Din fe ri cire, în mo men tul în care ne go ci a sem pro-
to co lul USL, men ţiona sem in clu siv po si bi li ta tea can di da tu ri lor se-
pa rate la ale ge rile lo cale, iar această pre ve dere ofe rea un spa ţiu de 
ne go ci ere în in te ri o rul că ruia pu teau fi re zol vate chiar şi con flicte 
acute, de ti pul ce lor de la Bu zău sau Ba cău, unde co la bo ra rea re ală 
în tre li be rali şi so cial-de mo craţi de ve nise prac tic im po si bilă.

Deşi nu toate au ajuns la cu noş tinţa pu blică, con trele din tre 
cele trei par tide din USL s-au ma ni fes tat in tens pe în treaga du rată 
a lu nii mai. În pe ri oada ini ţi ala a noii gu ver nări, aproape în fi e care 
zi li de rii cen trali erau obli gaţi să-şi îm pace co le gii din te ri to riu. 
To tuşi, chiar şi din acest punct de ve dere, a fost foarte bine că Uni-
u nea re u şise să-şi im pună pro priul gu vern pen tru că, dacă s-ar fi 
men ţi nut exe cu ti vul PDL, es ti mez că ar fi fost mai multe ju deţe în 
care de mo crat li be ra lii, pro fi tând de ar gu men tele „con vin gă toare“ 
ale gu ver nă rii, ar fi pu tut re a liza Ali anţe punc tu ale cu or ga ni za ţi ile 
lo cale ale PSD sau PNL. Însă, în noul con text, li de rii cen trali so-
cial-de mo craţi, li be rali şi con ser va tori aveau au to ri ta tea să im pună 
în ţe le geri în tre or ga ni za ţi ile lo cale. În de fi ni tiv, niciun ales lo cal 
nu-şi do rea să pi ardă spri ji nul unei for ma ţi uni po li tice co tate de 
toate son da jele la peste 60%.
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Cam pa nia elec to rală pen tru ale ge rile lo cale din 10 iu nie 2012 a 
fost des tul de ştearsă. Can di da ţii USL spe rau ca va lul uriaş de în-
cre dere popu lară acor dată Uni u nii va fi su fi ci ent pen tru a le asi-
gura vic to ria, iar can di da ţii PDL mi zau încă pe re ţe lele de cli en telă 
con so li date în in ter va lul 2010–2012. Si gur, au fost şi zone în care 
con frun ta rea era cen trată pe teme con crete, dar, în ge ne ral, se dă-
dea o luptă în tre en tu zi as mul unora şi or ga ni za rea al tora. To tuşi, la 
ca pi to lul or ga ni zare, era evi dent că şi PSD-ul ră mă sese re du ta bil, 
iar re zul ta tele fi nale au do ve dit acest fapt.

În Bucureşti, USL miza pe trei re pre zen tanţi ai PSD (la sec toa-
rele 2, 3 şi 5; cu ob ser va ţia că la sec to rul 2, so cial-de mo cra ţii 
mer geau la două ca pete, Ne cu lai Onţanu ră mâ nând în re la ţii 
apro pi ate cu foş tii co legi so cial-de mo craţi), doi ai PNL (sec toa rele 
1 şi 6) şi unul de la PC (sec to rul 4). Chiar dacă această re par ti zare 
ţi nea cont de prin ci piul pa ri tă ţii din in te ri o rul USL, au exis tat mai 
multe mo mente ten sionate şi în Ca pi tală. Ast fel, la li be rali exis tau 
con flicte ma jore în tre Crin Antonescu şi An drei Chi li man, pri ma-
rul în func ţie la sec to rul 1, care era ame nin ţat con stant cu ex clu-
de rea din par tid. La so cial-de mo craţi, Ma rian Van ghe lie avea, în 
con ti nu are, re la ţii reci cu noua con du cere PSD, care îl în lă tu rase 
de la pre şe din ţia fi li a lei Bucureşti. To tuşi, dom nul Van ghe lie se 
baza încă pe spri ji nul or ga ni za ţiei de sec tor şi pe un ba zin elec to-
ral pe care îl fi de li zase de-a lun gul ani lor atât prin re a li zări con-
crete, cât şi prin di ver tis ment de masă. Şi la con ser va tori lu cru rile 
s-au lim pe zit des tul de târ ziu, abia după ce pri ma rul sec to ru lui 4 a 
în chis im pli ca rea epi so dică în UNPR, reconfirmându-şi lo ia li ta-
tea faţă de PC.

Pe lângă aceste as pec tele ce ţi neau mai mult de re glaje in terne, 
prin ci pala dis pută în Bucureşti se dă dea la sec to rul 3, acolo unde 
îm po triva lui Li viu Negoiţă, vi ce pre şe dinte PDL, pri mar în func ţie şi 
apro piat al pre şe din te lui Băsescu, can dida Ro bert Negoiţă de la PSD. 
Cel pu ţin te o re tic, po zi ţia lui Li viu Negoiţă era foarte so lidă. Acu-
mu lând deja două man date, cu ceva re a li zări în pri mul şi cu multă 
sus ţi nere în al doi lea, pri ma rul de la sec to rul 3 era ma rea spe ranţă a 
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PDL în Bucureşti, în toate ce le lalte cinci sec toare fi ind evi dent că va 
pierde. De alt fel, până cu două săp tă mâni îna inte de ale geri, ma jo ri-
ta tea cer ce tă ri lor so ci o lo gice îl cre di tau pe Li viu Negoiţă cu prima 
şansă. Însă, după o cam pa nie elec to rală foarte in tensă, can di da tul 
PSD a ob ţi nut pri mă ria încă din pri mul tur, cu un scor aproape 
du blu în ra port cu cel atins de re pre zen tan tul PDL (63% Ro bert 
Negoiţă, 29,53% Li viu Negoiţă). A fost un re zul tat su ges tiv pen tru 
pră bu şi rea de mo crat-li be ra li lor în ca pi tală, unde An drei Chi li man 
şi-a câş ti gat sec to rul cu 74%, iar Cristian Po pescu Piedone cu peste 
80%. De alt fel, USL a ob ţi nut toate man da tele în Bucureşti, in clu siv 
pe cel de pri mar ge ne ral, ţi nând seama că in de pen den tul Sorin 
Oprescu a avut un acord de co la bo rare cu Uni u nea.

Sin gu rul suc ces no ta bil al PDL s-a în re gis trat la Cluj, acolo unde 
Emil Boc, după ce a alo cat fon duri bu ge tare uri aşe pen tru acest oraş 
în pe ri oada în care a de ţi nut func ţia de prim-mi nis tru, a câş ti gat 
pri mă ria la li mită (Emil Boc PDL 40,61%, Ma rius Ni coară PNL 
39,53%, o di fe renţă de apro xi ma tiv 1 400 de vo turi). Victoria fos-
tu lui pre mier a ră mas însă ex cep ţia care a con fir mat re gula în frân-
ge rii pe li nie a PDL.

La ni vel na ţional, dintr-un to tal de 3 180 de man date de pri mar, 
USL a câş ti gat, în lo ca li tă ţile în care s-a op tat pen tru can di da turi 
co mune, 1 322 de man date (41,57%), la care s-au adă u gat 378 de 
man date ob ţi nute in de pen dent de PSD şi 264 ob ţi nute de PNL. În 
to tal, Uni u nea So cial Li be rală a câş ti gat peste 62% din  pri mă ri ile 
din în treaga ţară, în timp ce PDL şi-a mai păs trat doar 498 de 
man date (15,66%).

Aşa cum se în tâm plat de multe ori în is to rie, Traian Băsescu şi 
PDL au con tri buit di rect la pro priul de zas tru. În anul 2011 gu ver-
nul Boc a im pus mo di fi ca rea le gii pri vind ale ge rile lo cale în sen sul 
acor dă rii man da te lor de pri mari dintr-un sin gur tur. La acel mo-
ment, de mo crat li be ra lii îşi fă ceau cal cu lul că, evi tând un al doi lea 
tur, în care toţi ad ver sa rii s-ar fi co a li zat na tu ral îm po triva lor, îşi 
mă reau ar ti fi cial sco rul elec to ral. Nu mai că uni fi ca rea opo zi ţiei 
şi can di da tu rile co mune în ca drul USL au in ver sat ra por tu rile, PDL 
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fi ind con frun tat cu o forţă po li tică mult mai mare, care îl putea 
surclasa încă din pri mul tur în ma jo ri ta tea lo ca li tă ţi lor. Ast fel, fără 
să vrea, dom nul Băsescu a sus ţi nut, încă o dată, suc ce sul USL.

Iar dacă la pri mă ri ile câş ti gate dis tanţa în tre par ti dele ce com-
pu neau Uni u nea So cial Li be rală şi Par ti dul De mo crat Li be ral a fost 
de „doar“ 45 de pro cente (de la 60% la 15%), di fe renţa a fost încă 
mai ca te go rică la ale ge rile pen tru func ţia de pre şe dinte de Con si liu 
Ju de ţean, unde USL a re u şit să-şi ad ju dece apro xi ma tiv 90% din  
man date. Ast fel, PSD a câş ti gat 22 de man date (cu 5 mai mult de cât 
avu sese îna inte de ale geri), PNL 13 man date (cu 8 mai mult de cât 
de ţi nuse an te rior, un salt uriaş da to rat, în pri mul rând, prin ci pi u lui 
pa ri tă ţii în USL ca ur mare a în fi in ţă rii ACD), iar PC, în pre mi eră, 
un man dat. În to tal, Uni u nea So cial Li be rală a ob ţi nut 36 de man-
date dintr-un to tal de 41. În con trast, PDL a câş ti gat doar două 
(deşi de ţi nuse 14 ast fel de func ţii).

Aşa dar, pro por ţi ile vic to riei USL de pă şeau toate aş tep tă rile. La 
fel şi de zas trul PDL, un par tid care, după ce ob ţi nuse apro xi ma tiv 
30% la ale ge rile eu ro par la men tare din 2009, se pră bu şise la 15% 
şi-şi re du sese de 7 (şapte) ori pon de rea la pre şe din ţia con si li i lor ju-
de ţene. Ci frele în sine fu se seră cumva anun ţate de son da jele care au 
pre ce dat ale ge rile. Însă din 2004 până în 2012 tot mai mulţi po li ti-
ci eni, din toate par ti dele, în ce pu seră să creadă atât de mult în mi tul 
in fa i li bi li tă ţii lui Traian Băsescu, în cât se aş tep tau me reu ca ma te-
ma tica elec to rală să fie con tra zisă de gă sel ni ţele pre şe din te lui.

Evi dent, eu nu cre deam în această po veste. Şi în 2004, şi în 2009 
câş ti gase pe gre şe lile ad ver sa ri lor care, în am bele ca zuri, se con si de-
ra seră câş ti gă tori mult îna inte că me ciul pro priu-zis să în ceapă. În-
vă ţând din ex pe ri en ţele an te ri oare, în iu nie 2012 am avut grijă să nu 
mai gre şim, iar dom nul Băsescu a su fe rit o în frân gere us tu ră toare.

Sin gura care nu a dez ar mat în faţa aces tei evi denţe şi a iro sit 
oca zia unei re ac ţii de cente a fost pro pa ganda lui Traian Băsescu. 
Spre co mica exem pli fi care, men ţi o nez un ti tlu apă rut pe un site şi o 
te le vi zi une după ce Bi roul Elec to ral Cen tral a anun ţat re zul ta tele 
fi nale ale ale ge ri lor des fă şu rate în 10 iu nie 2012: „Re zul tate fi nale: 
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USL, sub 50%, PDL, pe lo cul 2“ (http://www.b1.ro/stiri/po li tica/
ale  geri-lo cale-2012-re zul tate-fi nale-usl-sub-50-pdl-pe-lo-
cul-2-vezi-da tele-ofi ci ale-30809.html). Aşa cum am de mon strat an-
te rior, vo tul pen tru USL de pă şea 60% (42% vot di rect pe USL şi încă 
aproape 20 de pro cente ob ţi nute prin can di da turi se pa rate de cele 
trei par tide), iar în ca zul man da te lor de pre şe dinte al Con si li i lor Ju-
de ţene tin dea spre 90%. În aceste con di ţii, cine a pu tut ti tra că „USL 
este sub 50%“ a de pă şit sfera obiş nu i tu lui par ti za nat po li tic şi s-a pla-
sat zona co mi cu lui ab surd. Dacă un ast fel de ti tlu ar fi apă rut îna inte 
de ale geri, pu team ac cepta exis tenţa unei con struc ţii lo gice. Ci neva 
şi-ar mai fi pu tut ima gina că, prin ase me nea dez in for mări, ar mai pu-
tea mo tiva elec to ra tul PDL, si mul tan cu o descura jare a sus ţi nă to ri lor 
USL! Dar, după ale geri, după ce re zul ta tele fi nale erau deja anun ţate 
de Bi roul Elec to ral Cen tral, o ase me nea abor dare a fost de ter mi nată, 
pro ba bil, doar de un ri di col re flex ser vil. Oa me nii fu se seră atât de 
pre o cu paţi să se ser vească „in te re sele de par tid şi de stat“, în cât au 
con ti nuat „să com bată“ chiar şi după ce lupta se în che iase deja.

Am re ţi nut acest exem plu pen tru că îl con si der eloc vent pen tru 
lipsa to tală de mă sură şi echi li bru cog ni tiv al pre su pu şi lor zi a rişti 
care nu de pind de în cre de rea pu bli cu lui, ci de bu nă vo inţa struc tu-
ri lor de pu tere. Am creat, la rân dul meu, presă. Ştiu că au fost şi vor 
mai fi mo mente în care in sti tu ţi ile me dia pe care le-am dez vol tat ar 
pu tea fi mai obi ec tive, dar, în egală mă sură, am ferma con vin gere că 
nici o dată nu vor spune că al bul e ne gru. Nu doar pen tru că res pectă 
esenţa de mer su lui jur na lis tic, ci şi pen tru că au în ţe les că, dacă îşi 
pierd cre di bi li ta tea, îşi dis trug orice formă de uti li tate so ci ală şi 
chiar eco no mică – pen tru că, să nu ui tăm, in de pen denţa unei te le vi-
zi uni pri vate este po si bilă nu mai în mă sura în care este ca pa bilă să 
se au to fi nan ţeze; dacă nu-şi poate asi gura sin gură re sur sele ne ce sare 
pen tru a func ţiona, va fi doar un in stru ment de pro pa gandă. Toţi 
cei real in te re saţi de in de pen denţa te le vi zi u ni lor din Ro mâ nia ar 
tre bui să ve ri fice, în pri mul rând, câte din tre ele se au to fi nan ţează.

În ciuda în cer că ri lor ri di cole de ca mu flare sau de na tu rare a re-
zul ta tu lui real, vic to ria USL la ale ge rile lo cale din iu nie 2012 a fost 
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de ter mi nantă pen tru con so li da rea ma jo ri tă ţii par la men tare şi re-
zul ta tul ale ge ri lor le gis la tive de peste şase luni. Dacă în iu nie 2012, 
USL ar fi ob ţi nut într-ade văr sub 50%, iar PDL ar fi de pă şit 20%, 
în sep tem brie – oc tom brie 2012, Traian Băsescu ar fi pu tut forma 
o altă ma jo ri tate (încă se gă seau şi în PNL, şi în PSD di verse di si-
denţe care ar fi pu tut sus ţine o nouă con struc ţie po li tică) şi un alt 
gu vern care, or ga ni zând ale ge rile „res pon sa bil“, ar fi scris alt fel is-
to ria. Nu este o sim plă spe cu la ţie, exis tau cercuri apro pi ate dom nu-
lui pre şe dinte care dez bă teau po si bi li ta tea re a li ză rii unui ase me nea 
plan, care, prin tre al tele, in clu dea încă un exe cu tiv ală turi de UDMR 
şi alt pre mier in de pen dent, ce ar fi tre buit să de vină can di da tul lui 
Traian Băsescu la pro pria suc ce si une.

Ade vă rul este că dom nul Băsescu a de mon strat în mai multe 
rân duri as pi ra ţii de tip di nas tic căutându-şi con stant di verşi moş te-
ni tori po li tici (de la pro mo va rea pro priei fiice în Par la men tul Eu ro-
pean până la im pu ne rea lui Mihai Răz van Un gu reanu în frun tea 
gu ver nu lui). Poate că aşa se ex plică şi re sen ti men tele sale acute faţă 
de Casa Re gală a Ro mâ niei... două di nas tii nu în cap în ace eaşi ţară. 
Însă, ori care i-ar fi fost pla nu rile, tri um ful ca te go ric ob ţi nut de Uni-
u nea So cial Li be rală i-a în chis po si bi li tă ţile de a de sta bi liza ma jo ri-
ta tea par la men tară. Şi, pen tru că prin ci piul va se lor co mu ni cate este 
uni ver sal va la bil, ce a pier dut dom nul Băsescu a câş ti gat USL care, 
le gi ti mată de re zul ta tul vo tu lui şi con frun tată cu lan ţul de abu zuri 
ale unui pre şe dinte cu de prin deri au to ri tare, s-a vă zut în pos tura de 
a pu tea în cerca să de clan şeze o schim bare „până la ca păt“...
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Iu lie–sep tem brie 2012: Sus pen da rea Pre şe din te lui; 
De mi te rea lui Masăverde; În toar ce rea gu ver na to ru lui

Pe 1 mai 2012, la trei zile după de mi te rea Gu ver nu lui Un gu-
reanu şi cu pa tru zile îna inte de vo tul de în cre dere pen tru Ca bi ne tul 
for mat de Victor Ponta, am de cla rat pu blic că sus ţin o nouă sus pen-
dare a pre şe din te lui, eve ni ment care es ti mam că se pu tea re a liza în 
apro xi ma tiv 60 de zile. A fost o de cla ra ţie in vo cată ul te rior şi de pri-
e teni şi de ad ver sari, trans for mată de Traian Băsescu într-o temă de 
cam pa nie cu care, spera Dom nia Sa, îşi pu tea salva man da tul.

Aşa cum ştiu cei foarte apro pi aţi, acea de cla ra ţie a fost o es ti mare 
spon tană, un punct de ve dere per so nal care nu an gaja în niciun fel 
Uni u nea So cial Li be rală. De alt fel, îmi amin tesc că, în acel mo-
ment, mulţi din tre li de rii PSD şi PNL şi-au ex pri mat mari re zerve 
în le gă tură cu eva lu a rea mea.

Mo men tul era într-ade văr foarte com pli cat. În Par la ment încă nu 
se con tu rase o ma jo ri tate si gură ca pa bilă să sus ţină un exe cu tiv USL, 
iar până la ale ge rile lo cale mai erau doar 40 de zile. În con se cinţă, 
ma jo ri ta tea ana liş ti lor con si de rau că încă nu era mo men tul pen tru a 
fi abor dată tema sus pen dă rii. Aşa cum mi s-a tot în tâm plat de-a lun-
gul vie ţii, eu nu îm păr tă şeam opi nia ma jo ri tară şi, în ţe le gând că 
nu-mi voi atrage prea multă sim pa tie, am ales să înot îm po triva cu-
ren tu lui. În ciuda apa ren ţe lor, nu o fă ceam nici de ne bun, nici pen-
tru a mă bucura de încă o zi de ce le bri tate. Aveam ar gu mente şi, cred 
şi as tăzi, ar fi tre buit să mă stră du iesc mai mult să mă fac în ţe les.
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În pri mul rând, ştiam că de mi te rea pre şe din te lui re pre zenta 
prin ci pala aş tep tare a popu la ţiei care se ex pri mase foarte clar în 
acest sens, în spe cial în tim pul pro tes te lor pu blice din luna ia nu a-
rie 2012. „Jos Băsescu“ fu sese ca uza care a de clan şat de struc tu ra-
rea re gi mu lui PDL şi a ali men tat va lul de în cre dere ce pur tase USL 
că tre gu ver nare. În aceste con di ţii, am con si de rat că este ne ce sar şi 
le gi tim ca, după adop ta rea mo ţi u nii de cen zură, tema sus pen dă rii 
să fie abor dată fron tal şi trans pa rent. Mai ales că ni meni nu mai 
în drăz nea să o in voce, deşi aproape toţi par la men ta rii PSD, PNL şi 
PC gân deau această po si bi li tate. Ca atare, am ales să sparg gheaţa, 
asumându-mi riscurile de ima gine im pli cite – ştiam din 2007 ce 
efecte de vas ta toare poate avea o ase me nea po zi ţie.

În al doi lea rând, es ti mam că tema sus pen dă rii ar fi mo ti vat su-
pli men tar elec to ra tul USL, de ve nind un su biect util în cam pa nie 
pen tru ale ge rile lo cale. Pe lângă pro iec tele ad mi nis tra tive spe ci-
fice, ar fi fi xat şi un obi ec tiv po li tic mai am plu, care ar fi avan ta jat 
pe toţi can di da ţii Uni u nii.

În al tre i lea rând, cunoscându-l bine pe Traian Băsescu, aveam 
con vin ge rea că acesta va ataca sis te ma tic gu ver nul USL şi ma jo ri ta-
tea par la men tară care îl sus ţi nea. Iar tim pul ar fi lu crat în fa voa rea 
sa. Co a bi ta rea cu exe cu ti vul Ponta l-ar fi re le gi ti mat în ca li tate de 
pre şe dinte şi, tot o dată, ar fi ero dat des tul de re pede ca pi ta lul de 
ima gine al unei Uni uni care se năs cuse exact din opo zi ţia fermă la 
Traian Băsescu. USL n-a fost ge ne rată de o ne sfâr şită sim pa tie în tre 
PSD, PNL şi PC, ci de ne voia în tre gii so ci e tăţi ro mâ neşti de a re-
zista re gi mu lui Băsescu. În con se cinţă, USL avea obli ga ţia mo rală şi 
po li tică să lupte cu prin ci pa lul ex po nent al aces tui re gim, alt fel îşi 
pier dea iden ti ta tea.

În al pa tru lea rând, pe 1 mai 2012, eu cre deam într-o sus pen-
dare care ar fi ur mat pa şii din 2007: dez ba te rea pro pu ne rii în Par la-
ment, con sti tui rea unei Co mi sii care să ana li zeze în căl că rile 
Con sti tu ţiei şi să re dac teze un ra port etc. Aceasta era şi ex pli ca ţia 
ter me nu lui de 60 de zile. Sub nicio formă nu mă gân deam la o sus-
pen dare con spi ra tivă, alt fel nu aş fi anun ţat-o la te le vi zor la o oră de 
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ma ximă au di enţă. La mo men tul ace lor de cla ra ţii pro iec tam un de-
mers se rios şi le gi tim, fără grabă, riscuri sau ten si uni inu tile. Cred 
şi as tăzi că, dacă am fi pro ce dat aşa, Traian Băsescu şi-ar fi în che iat 
de fi nit ca ri era po li tică în vara anu lui 2012. Dar, în luna mai 2012, 
co le gii mei din USL au ales să-şi ex prime re zer vele faţă de ipo teza 
sus pen dă rii şi să se de dice ale ge ri lor lo cale.

Ul te rior, după vic to ria din 10 iu nie 2012, tema sus pen dă rii a re-
ve nit pe agenda li de ri lor Uni u nii So cial Li be rale. Ţi nând seama că 
Traian Băsescu îşi în căl case con stant ro lul con sti tu ţional, iar în Par-
la ment exista o ma jo ri tate ca pa bilă să îl sus pende, sin gura pro-
blemă ră mâ nea strân ge rea cvo ru mu lui ne ce sar pen tru va li da rea 
re fe ren du mu lui pri vind de mi te rea pre şe din te lui. Pen tru a o re-
zolva, era ne ce sară o mo di fi care le gis la tivă în sen sul va li dă rii de mi-
te rii pre şe din te lui cu vo tul a ju mă tate plus unu din cei pre zenţi (nu 
din cei în scrişi pe liste). Însă după ce Par la men tul ar fi vo tat un 
ast fel de pro iect de lege, pre şe din tele l-ar fi ata cat la Cur tea Con sti-
tu ţională a Ro mâ niei (CCR) unde func ţiona o ma jo ri tate care îi era 
fa vo ra bilă. În con se cinţă, s-a op tat pen tru va ri anta or do nan ţei de 
ur genţă, care nu pu tea ajunge la pri e te nii dom nu lui Băsescu de la 
CCR de cât în urma unei se si zări a Avo ca tu lui Po po ru lui. Tot o dată, 
pen tru a pre veni alte blo caje in sti tu ţionale, era ne ce sară în lo cui rea 
pre şe din ţi lor ce lor două Ca mere ale Par la men tu lui (Va sile Blaga la 
Se nat şi Roberta Anastase la Ca mera De pu ta ţi lor) plus scoa te rea 
ho tă râ ri lor Par la men tu lui din tre ac tele asu pra că rora se poate pro-
nunţa Cur tea Con sti tu ţională.

Aşa dar, pen tru a de păşi sis te mul de pro tec ţie pe care şi-l crease 
Traian Băsescu, erau ne ce sare mai multe mo di fi cări le gis la tive şi in-
sti tu ţionale si mul tane. În prima va ri antă, în tre gul pro ces ar fi tre-
buit să se des fă şoare la fi na lul lu nii iu nie, însă a fost amâ nat în 
ul ti mul mo ment pen tru în ce pu tul lui iu lie, când tre buia să fie con-
vo cată o se si une ex tra or di nară a Par la men tu lui.

Ce a ur mat în pe ri oada 2–6 iu lie 2012 este de no to ri e tate. După 
ce luni, 2 iu lie, se re u nesc gru pu rile par la men tare USL, marţi Va ler 
Dor neanu l-a în lo cuit pe Ghe or ghe Iancu în func ţia de Avo cat al 
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Po po ru lui, Crin Antonescu a de ve nit pre şe din tele Se na tu lui, în lo cul 
lui Va sile Blaga, iar Va le riu Zgonea a în lo cuit-o pe Roberta Anastase 
la Ca mera De pu ta ţi lor. Au fost trei miş cări ful ger, iar schim bă rile de 
la con du ce rea ce lor două Ca mere ale fo ru lui le gis la tiv se pla sau la 
li mita re gu la men te lor par la men tare. Nu era ni mic nou. PDL, Traian 
Băsescu şi Cur tea Con sti tu ţională în căl ca seră 20 de ani de par la-
men ta rism şi re zul ta tu lui ale ge ri lor când ac cep ta seră ca gru pul de-
pu ta ţi lor şi se na to ri lor in de pen denţi (care sus ţi neau Gu ver nul PDL) 
să pri mească func ţii în Bi ro u rile Per ma nente şi în Co mi sii.

Cu toate aces tea, în con tex tul în care Par ti dul Po pu lar de ţi nea 
ma jo ri ta tea în Par la men tul Eu ro pean şi în Co mi sia Eu ro peană, 
de mer su rile Uni u nii So cial Li be rale au ge ne rat re ac ţii os tile din 
par tea unor ofi ci ali eu ro peni care op ta seră să ig nore abu zu rile re-
gi mu lui Băsescu.

Miercuri, 4 iu lie 2012, USL a de pus ce re rea pri vind sus pen da rea 
pre şe din te lui Traian Băsescu, iar joi, 5 iu lie, acest do cu ment a fost 
ci tit în faţa Ca me re lor re u nite ale Par la men tu lui şi în pre zenţa lui 
Traian Băsescu. În ace eaşi zi a fost emisă şi or do nanţa de ur genţă 
care a sta bi lit că, după sus pen dare, pre şe din tele se con si dera de mis 
cu vo tul ma jo ri tă ţii ce lor pre zenţi la vot. În sfâr şit, vi neri, 6 iu lie 
2012, Cur tea Con sti tu ţională a re dac tat avi zul con sul ta tiv re fe ri tor 
la ce re rea de sus pen dare, do cu ment care con firma că Traian Băsescu 
s-a pla sat în afara ca dru lui con sti tu ţional: „Fap tul că pre şe din tele 
Ro mâ niei, prin com por ta men tul său po li tic, şi-a asu mat pu blic ini-
ţi a tiva unor mă suri eco no mico-so ci ale, îna inte ca aces tea să fie 
adop tate de că tre gu vern, prin asu ma rea răs pun de rii, poate fi re ţi-
nut ca o în cer care de a di mi nua ro lul şi atri bu ţi ile pri mu lui-mi nis-
tru (...) nu şi-a exer ci tat cu ma ximă efi ci enţă şi exi genţă func ţia de 
me di ere în tre pu te rile sta tu lui, pre cum şi în tre stat şi so ci e tate“. În 
con se cinţă, Traian Băsescu a fost sus pen dat de Par la ment cu 265 de 
vo turi „pen tru“ şi 114 vo turi „îm po trivă“, stabilindu-se ca re fe ren-
du mul pen tru de mi tere să fie or ga ni zat în data de 29 iu lie 2012.

Fără să-mi fi pro pus, am fost unul din tre pro ta go niş tii aces tei 
pe ri oade, Traian Băsescu atacându-mă con stant atât pen tru că 
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îndrăz ni sem să sus ţin pu blic ne ce si ta tea sus pen dă rii încă din 1 mai 
2012, cât şi pen tru că, sus ţi nea ca lom ni a tor Dom nia Sa chiar de la 
tri buna Par la men tu lui, „Voiculescu a de cla rat: tre buie să con tro lăm 
jus ti ţia!“ Evi dent nu am fă cut nici o dată o ase me nea de cla ra ţie şi, în 
con se cinţă, l-am dat în ju de cată pe Traian Băsescu (pro ces câş ti gat 
la Ju de că to ria sec to ru lui 5 Bucureşti, „în te me iul ar ti co le lor 72, 75, 
253, 1349, 1357 din Co dul Ci vil, art. 30 alin. 5 şi art. 20 din Con sti-
tu ţia Ro mâ niei, art. 8 şi 10 din CEDO, in stanţa a de cis că TRAIAN 
BĂSESCU A COMIS FAPTE ILICITE, prin afir ma ţi ile de na tură 
ca lom ni oasă fă cute la adresa lui Dan Voiculescu“). Dar până la de-
ci zia in stan ţei din 2013, dom nul Băsescu şi în treaga sa pro pa gandă 
au re pe tat de mii de ori ca lom nia re fe ri toare la pre su pusa mea in-
ten ţie de a con trola jus ti ţia. N-a fost nici prima şi, pro ba bil, nici ul-
tima dată când în ca sez ast fel de pa gube co la te rale.

Re ve nind la ziua în care s-a vo tat sus pen da rea, îmi amin tesc că 
în acel mo ment am in sis tat ca ter me nul în care urma să se des fă-
şoare re fe ren du mul pen tru de mi tere să fie cât mai scurt. Nu pen tru 
că mi-aş fi fă cut griji că dom nul Băsescu ar mai fi pu tut găsi o sus-
ţi nere popu lară re le vantă. O ase me nea ipo teză era im po si bilă şi, 
din acest punct de ve dere, mi-aş fi do rit să-i ofe rim şi două luni 
pre şe din te lui sus pen dat pen tru a-l ajuta să în ţe leagă cât de rupt era 
de pro pria na ţi une. Însă, pe de altă parte, ştiam că un joc la li mită, 
în ce put abrupt şi des fă şu rat foarte re pede, nu tre buie pre lun git inu-
til pen tru că pot apă rea riscuri su pli men tare. De aceea am in sis tat 
ca re fe ren du mul să fie pro gra mat pe 15 iu lie sau, cel mai târ ziu, pe 
22 iu lie. Le gea per mi tea acest lu cru, sta bi lind doar un ter men ma-
xim de 30 de zile. Din pă cate, unii din tre par te ne rii din USL, care 
până atunci se miş ca seră foarte cu ra jos (chiar ex ce siv, în opi nia 
mea) în ce pu seră să dea în a poi. Ast fel că, deşi în cele mai multe dis-
cu ţii, se con tura so lu ţia 22 iu lie, în fi nal s-a mai ofe rit încă o săp tă-
mână de cam pa nie.

Aceea a fost o ezi tare ne fe ri cită cel pu ţin din două mo tive: 1. a ară-
tat un prim semn de slă bi ciune, o şo vă ială care a încura jat pre si u-
nile cre ate de ad ver sa rii noştri; 2. a ofe rit un timp su pli men tar în 
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care Traian Băsescu şi-a pu tut or ga niza re sur sele de in flu enţă in-
ternă şi ex ternă.

Pre ci zez încă o dată că n-am fost un sus ţi nă tor en tu zi ast al „ac ţi-
u nii ful ger“ de la în ce pu tul lu nii iu lie. Eu mi-aş fi do rit de clan şa rea 
sus pen dă rii încă din luna mai 2012, cu parcurge rea tu tu ror eta pe lor 
ne ce sare. Însă, dacă tot in tra sem pe sce na riul miş că rii sur priză, era 
esen ţial să păs trăm rit mul ini ţial. Alt fel ris cam să ră mâ nem des co pe-
riţi, iar eve ni men tele ul te ri oare au de mon strat că ezi ta rea de la fi xa-
rea ter me nu lui pen tru re fe ren dum a fost doar prima eroare dintr-un 
lanţ care l-a păs trat pe Traian Băsescu la Co tro ceni.

După 6 iu lie 2012, eve ni men tele s-au des fă şu rat pe trei pla nuri. 
În pri mul rând, a în ce put cam pa nia elec to rală pro priu-zisă. USL 
bă tea la porţi des chise, ro mâ nii îşi do reau in tens de mi te rea pre şe-
din te lui. La mi tin gu rile Uni u nii par ti ci pau zeci de mii de oa meni. 
În schimb, Traian Băsescu şi PDL fă ceau efor turi su pra o me neşti să 
strângă câ teva sute.

În al doi lea rând, se du cea o luptă me di a tică to tală. Dom nul 
Băsescu fo lo sea toate ca na lele de co mu ni care pen tru a trans mite 
că este de cis să se lupte cu USL, să câş tige pe te re nul de joc, nu la 
masă verde, atacându-şi tot o dată ad ver sa rii cu mij loace ru di men-
tare (Victor Ponta era pre mi e rul copy paste, Crin Antonescu – paiaţă 
de Co tro ceni, iar Dan Voiculescu, varanul care vrea să con  tro-
leze jus ti ţia).

În al tre i lea rând, se de clan şase un soi de răz boi psi ho lo gic îm-
po triva li de ri lor USL, că rora li se trans mi tea că par te ne rii ex terni 
îi vor izola ire vo ca bil dacă nu ac ceptă să re vină la cvo ru mul de 
50% plus unu din nu mă rul ce lor în scrişi pe liste. Cu fi e care zi, ma-
ni pu la rea de ve nea tot mai atent ela bo rată. Pe de o parte, Traian 
Băsescu re peta ha lu ci nant că USL a dat o lo vi tură de stat, pe de 
altă parte, li de rii Par ti du lui Po pu lar Eu ro pean se de cla rau ex trem 
de în gri jo raţi de situa ţia din Ro mâ nia (în con trast cu unii din tre 
omo lo gii lor so ci a lişti şi li be rali care îşi ma ni fes tau sus ţi ne rea des-
chisă pen tru USL). Iar, pe fun dal, pro pa ganda fi delă dom nu lui 
Băsescu trans mi tea ore în şir orice re fe rire cri tică apă rută în presa 
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in ter na ţională. Su pli men tar, se ac tiva şi o re ţea în treagă de emi sari 
care co mu ni cau aver tis men tele so bre li de ri lor de la Bucureşti.

În esenţă, era doar un răz boi al ner vi lor. Şi, din pă cate, ner vii 
li de ri lor USL nu au fost în acel mo ment su fi ci ent de tari. Ast fel că, 
într-un fi nal, s-a ac cep tat re ve ni rea la va li da rea re fe ren du mu lui cu 
ma jo ri ta tea ce lor în scrişi pe lis tele elec to rale. Anun ţul a fost fă cut 
de pre şe din tele in te ri mar Crin Antonescu, în con fe rinţa de presă 
de la Co tro ceni. Si gur că aveam deja sem nale că ne în drep tăm că tre 
acest com pro mis, dar când am vă zut acea de cla ra ţie am avut cer ti-
tu di nea că bă tă lia este pier dută. Si gur, apoi m-am re mon tat, am 
con ti nuat lupta, dar ştiam că se fă cuse un de ci siv pas în a poi.

Păs trând pro por ţi ile, mă gân deam ce ar fi fost Ro mâ nia dacă în 
1859, ime diat după ale ge rea lui Cuza domn în Mol dova şi Ţara 
Româ nească, li de rii uni o nişti s-ar fi spe riat de pre si u nile ex terne şi 
ar fi re nun ţat la pro iec tul „două prin ci pate, un sin gur domn“. Poate 
că pa ra lela este exa ge rată, dar cred că sal tu rile în is to rie nu se pot 
face fără asu ma rea cu ra joasă a unor riscuri. Ni meni nu poate şterge 
Ro mâ nia de pe harta Eu ro pei. În afară de noi în şine...

După ce a fă cut com pro mi sul cu cvo ru mul, USL a in trat de fi-
ni tiv în de fen sivă. În schimb, Traian Băsescu ataca în fi e care zi, îşi 
gă sea noi ali aţi, îşi re con firma in flu enţa in sti tu ţională. În trei săp tă-
mâni, pe fon dul ezi tă ri lor li de ri lor Uni u nii şi cu spri ji nul ex tern 
am pli fi cat la ma xi mum de pro pria pro pa gandă, pre şe din tele sus-
pen dat în ce pea din nou să re spire. Şi, pen tru că îi era evi dent că nu 
poate câş tiga într-o în frun tare di rectă, cu câ teva zile îna inte de data 
re fe ren du mu lui, a fă cut şi ul tima miş care pe care o mai avea la dis-
po zi ţie: şi-a în dem nat sus ţi nă to rii să nu se pre zinte la vot pen tru a 
nu se în de plini cvo ru mul ne ce sar va li dă rii de mi te rii. După ce trei 
săp tă mâni bă tuse toată ţara pen tru a se arăta băr bat de stat, pro mi-
ţând ferm că nu s-ar as cunde după un cvo rum, fi ind sub dem ni ta-
tea lui „să câş tige la masă verde“, dom nul Băsescu s-a în tors la 180 
de grade, şi nu doar că s-a bă gat sub masa verde, dar a în ce put să şi 
alerge cu ea în cap pe la toate te le vi zi u nile pen tru a anunţa schim-
ba rea. O ati tu dine ri di colă, dar efi ci entă.
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În de fi ni tiv, tre buie să re marc ca pa ci ta tea lui Traian Băsescu de 
a face orice pen tru a-şi atinge sco pu rile. Pen tru Dom nia Sa, ni mic 
nu e prea ri di col, prea mes chin sau prea ab ject. Este con tor si o nis tul 
po li tic per fect – doar a tre cut din In ter na ţionala So ci a listă în Par ti-
dul Po pu lar Eu ro pean într-o sin gură noapte! În timp ce li de rii USL 
s-au ru şi nat de o or do nanţă ab so lut le gală şi con sti tu ţională, dom-
nul Băsescu a fost mân dru să câş tige prin ne pre zen tare.

Cvo ru mul de 50% plus 1 la un re fe ren dum or ga ni zat într-o zi de 
iu lie re pre zenta o mi si une im po si bilă. Pe 6 iu lie 2012, de mi te rea 
pre şe din te lui pă rea o sim plă for ma li tate. Pe 29 iu lie, din ca uza ero-
ri lor de parcurs, de ve nise o even tu a li tate ex trem de im pro ba bilă. 
Ziua vo tu lui a în ce put ne aş tep tat de bine. La ora 10, pre zenţa la 
urne se apro pia de 10%. Însă că tre prânz rit mul s-a mai tem pe rat. 
La ora 14, se pre zen ta seră la vot pu ţin peste 20% din cei în scrişi pe 
liste, iar la ora 17.00, apro xi ma tiv 26%. În trei ore de la mij lo cul zi-
lei s-au strâns doar 6 pro cente! Pro ba bil că în tre orele 14 şi 17 s-a 
pier dut lupta. Dacă în acest in ter val s-ar fi acu mu lat cel pu ţin 10 
pro cente (nu şase!) Traian Băsescu ar fi fost de mis. Dar is to ria s-a 
scris alt fel. Spre seară, pre zenţa la vot a cres cut con stant şi la ora 
21 s-a atins un prag de 47%, ab so lut im pre sionant pen tru un vot 
boi co tat, des fă şu rat în mij lo cul ve rii.

Si gur, în noap tea cu pri cina, apro pi e rea re ală de cvo ru mul de 
50% a creat o ten si une ex tremă. La ora 21, când s-au în chis ur nele, 
es ti mă rile exit-poll-uri lor con ţi neau da tele de la ora 19.00, iar aflu-
xul uriaş de ale gă tori din in ter va lul 19.00–21.00 fă cea po si bil orice 
re zul tat. Pe li to ral şi în Gara de Nord, sute de oa meni erau la cozi cu 
doar câ teva mi nute îna inte de în chi de rea ofi ci ală a sec ţi i lor. În toate 
ma rile oraşe se sim ţea un en tu zi asm aparte. Încă pă rea po si bilă o 
sur priză de pro por ţii. Că tre mie zul nop ţii da tele au de ve nit clare: 
nu se în făp tu ise mi nu nea, dar ajun se se răm foarte aproape de ea. 
Ră mâ nea însă un scor ca te go ric de fa vo ra bil dom nu lui Băsescu: fu-
sese de mis de 88% din tre ro mâ nii pre zenţi la vot. Sunt con vins că 
pen tru ori care alt stat din Uni u nea Eu ro peană un ase me nea re zul tat 
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ar fi fost su fi ci ent pen tru a-şi îna inta ime diat de mi sia. Pre şe din tele 
îşi pier duse orice urmă de le gi ti mi tate.

Însă Traian Băsescu a ră mas im per me a bil la de cenţă. Nu şi-ar fi 
pă ră sit func ţia nici dacă „ieşi afară, ja vră or di nară!“ ar fi de ve nit imn 
na ţional. Iar li de rii USL se ru şi na seră să aplice o or do nanţă de ur-
genţă (cea re fe ri toare la cvo rum) care în de pli nea toate cri te ri ile le gale 
şi răs pun dea aş tep tă ri lor unei na ţi uni în tregi! Nu era prima dată când 
dom nul Băsescu fo lo sea de cenţa ad ver sa ri lor în pro priul in te res.

Dacă dom nul Geoană şi-ar fi per mis să nege vi zita la Sorin 
Ovidiu Vîntu cu ace eaşi im per ti nenţă cu care Traian Băsescu ne-
gase ve ri di ci ta tea ima gi ni lor care îl ară tau agre sând un co pil, is to-
ria Ro mâ niei ar fi fost scu tită de o a doua sus pen dare. Nu ple dez 
pen tru min ciună, doar arăt vul ne ra bi li ta tea de cen ţei con frun tată 
cu ne ru şi na rea ab so lută. Dar la ca pi to lul de fi cit de ru şine, dom nul 
Băsescu a fost în tot deauna im ba ta bil. De alt fel, în noap tea în care 
aproape no uă zeci la sută din tre ro mâni îşi ex pri ma seră, prin vot, 
do rinţa de a-l de mite, Traian Băsescu a apă rut ve sel la te le vi zi uni 
războindu-se fri vol cu presa. Iar dacă de la Dom nia Sa nici nu mă 
aş tep tam la altă re ac ţie, sunt încă foarte cu rios să în ţe leg cum şi-au 
jus ti fi cat acel com por ta ment oa me nii ceva mai se ri oşi care i-au ră-
mas con stant ală turi.

To tuşi, 90% din tre ro mâni îşi ex pri ma seră o op ţi une fermă. 
7,4 mi li oane de ro mâni îl de mi se seră pe Traian Băsescu, mai mult 
de cât a strâns, în orice fel de ale geri sau re fe ren dum, orice par tid sau 
ali anţă po li tică în ul ti mii 25 de ani! Oare cum au re u şit per soane 
care au ci tit câ teva bi bli o teci, pen tru care de mo cra ţia nu e o fic ţi une, 
ci o va loare fun da men tală care a mar cat de ci siv is to ria ome ni rii, să 
ac cepte că vo tul a 90% din tre cei care s-au pre zen tat la vot poate şi 
tre buie să fie ig no rat? Au dis pre ţuit „gloata“? S-au pla sat naiv, şi pe-
ri cu los tot o dată, dea su pra vo in ţei ma jo ri tă ţii? Au în ţe les ei oare că, 
dintr-un in te res con tex tual, cre ează un pre ce dent cu efecte de vas ta-
toare exact pen tru sta tul de drept, pe care cla mau că îl apără? Ce 
în seamnă sta tul de drept dacă printr-o de ci zie ar bi trară este in fir-
mat un vot li ber ex pri mat de o ma jo ri tate de 88%?
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Sunt în tre bări la care nu s-a dat răs puns pen tru că cele mai 
multe din tre re pe rele in te lec tu ale ale Ro mâ niei au pre fe rat să se 
în re gi men teze po li tic, justificându-se even tual că aleg răul mai 
mic, pen tru că în „par tea cea laltă este Voiculescu!“. Când pre ju de-
cata anu lează li ber ta tea de gân dire, in te lec tu a lul de vine mai nă-
tâng de cât ră ca nul.

Apa rent, pe 30 iu lie 2012, USL su fe rise o în frân gere se veră. De-
ve nise clar că, mai de vreme sau mai târ ziu, Traian Băsescu urma să 
se în toarcă la Co tro ceni. La fel ca în 2009 a ur mat o zba tere bi ro-
cra tică. Cur tea Con sti tu ţională, cu ceea ce cred că a fost o do vadă 
evi dentă de ires pon sa bi li tate pro fe sională şi mo rală, a amâ nat să se 
pro nunţe asu pra va li dă rii re zul ta tu lui re fe ren du mu lui, emi ţând de-
ci zii ur mate ime diat de erate care schim bau pe fond sen sul ini ţial. 
Ro mâ nia era în haos, ma jo ri ta tea li de ri lor Uni u nii So cial Li be rale 
şi Gu ver nul au ră mas ti mo raţi, deşi aveau în spate 90% din tre ro-
mâni, iar tim pul a în ce put să treacă, încă o dată, în fa voa rea lui 
Traian Băsescu.

Chiar dacă a fost de mis fără niciun du biu, fos tul pre şe dinte apă-
rea în fi e care zi la te le vi zor ex pli când ob se dant cum tre buie cal-
culat cvo ru mul, încăpăţânându-se să ex plice că, deşi a fost ales cu 
5 mi li oane de vo turi, îşi per mite să ig nore 7,4 mi li oane de vo turi. 
Mai mult, a tre cut la atac, in vo când ha lu ci nant o lo vi tură de stat. 
Pro ba bil unica lo vi tură de stat din is to rie dată printr-un vot li ber ex-
pri mat de 90% din tre ce tă ţe nii care şi-au exer ci tat acest drept fun da-
men tal. Deşi mai avea încă multe po si bi li tăţi con sti tu ţionale de a-l 
îm pi e dica pe dom nul Băsescu să-şi reia o func ţie pe care o pier duse 
în cel mai de mo cra tic mod cu pu tinţă, USL a bă tut în re tra gere.

Pier duse o bă tă lie, dar, pe fond, câş ti gase răz bo iul.
Pe 28 au gust 2012, Traian Băsescu s-a în tors la Co tro ceni, dar 

cele 52 de zile în care fu sese sus pen dat, iar în treaga na ţi une îşi con-
cen trase aten ţia pe abu zu rile re gi mu lui său, asi gu rau pen tru Uni u-
nea So cial Li be rală o vic to rie con clu dentă la ale ge rile din toamna 
ace lu iaşi an. Frus tra rea a 7,4 mi li oane de ro mâni, al că ror vot fu-
sese com plet ig no rat, tre buia să se des carce, iar scru ti nul pen tru 
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Parla ment era su fi ci ent de apro piat pen tru a per mite ca cea mai mare 
parte a ace lei ener gii elec to rale să se trans fere ex pli cit că tre USL.

În egală mă sură, în ciuda stri den ţe lor sale spe ci fice, dom nul 
Băsescu, nu mit „gu ver na tor“ de un jur na list in spi rat, nu mai pu tea 
trans fera niciun ca pi tal po li tic că tre PDL. Din con tră, orice apa ri-
ţie a sa de clanşa ner vo zi tate şi os ti li tate.

Aşa dar, cal cu lând cos tu rile şi be ne fi ci ile sus pen dă rii din 2012, 
am con vin ge rea că USL a ie şit câş ti gată, şi-a asi gu rat o zes tre 
elec to rală de ci sivă. Pen tru a în ţe lege mai uşor ce a în sem nat sus-
pen da rea pen tru vi i to rul elec to ral al Uni u nii este su fi ci ent să ne 
ima gi năm cum ar fi fost ca în in ter va lul iu lie–no iem brie 2012, în 
loc să se dis cute des pre sus pen da rea şi ile gi ti mi ta tea unui pre şe-
dinte de mis de 90% din tre pro priii ce tă ţeni, să se dez bată des pre 
co a bi ta rea USL cu Traian Băsescu, des pre ne în de pli ni rea pro mi si u-
nii de a creşte pen si ile şi sa la ri ile la ni ve lul atins an te rior re du ce ri-
lor din 2010, des pre ne în ţe le ge rile din tre PSD şi PNL sau des pre 
ine ren tele re par ti zări de func ţii în ad mi nis tra ţia pu blică cen trală 
şi lo cală. Toate aces tea ase zo nate cu câ teva do sare pen tru doi, trei 
li deri USL. E greu să eva lu ezi exact o re a li tate ipo te tică, dar eu cred 
că, într-un ase me nea sce na riu, în loc de 70%, USL s-ar fi zbă tut 
foarte mult pen tru a ob ţine 50%. Şi am du bii re ale că ar fi re u şit.

În con clu zie, am con vin ge rea că USL a câş ti gat po li tic sem ni fi ca-
tiv după sus pen dare. În schimb, cred că Ro mâ nia a pier dut ca ur mare 
a eşe cu lui de mi te rii. A pier dut şansa de a re face în cre de rea în in sti tu ţii 
şi în de mo cra ţie, de a con strui co e rent, de a se con cen tra pe creş tere 
eco no mică şi so li da ri tate so ci ală. Am ră mas sus pen daţi, mă car până 
în 2014, în con flict, în ten si une, în ob se sia de mo lă rii ad ver sa ru lui.



CA PI TO LUL 14

De cem brie 2012: Ale geri par la men tare:  
USL la apo geu...

După ce Traian Băsescu s-a în tors la Co tro ceni, la sfâr şi tul lu nii 
au gust, a în ce put ne o fi cial şi cam pa nia elec to rală pen tru ale ge rile 
le gis la tive.

La de bu tul se si u nii par la men tare – sep tem brie 2012 – ma jo ri ta-
tea de pu ta ţi lor şi se na to ri lor îşi cal cu lau fe bril şan sele de a mai 
prinde un nou man dat. Ţi nând seama de re zul ta tele din son daje şi 
de spe ci fi cul vo tu lui uni no mi nal, pen tru par la men ta rii PSD, PNL 
şi PC era su fi ci ent să fie pe lis tele USL pen tru a avea asi gu raţi încă 
pa tru ani în Se nat sau Ca mera De pu ta ţi lor. În schimb, la PDL situa-
ţia era ab so lut dra ma tică. Chiar dacă ar fi re u şit să-şi atingă obi ec ti-
vul elec to ral pro pus (20%), pon de rea par la men tară a de mo crat 
li be ra li lor urma să scadă dras tic. Dacă în urma ale ge ri lor din 2008 
ob ţi nu seră 166 de man date (115 de pu taţi şi 51 se na tori), la care, în 
pe ri oada pro priei gu ver nări, se mai adă u ga seră încă apro xi ma tiv 
20, în de cem brie 2012 nu pu teau spera la mai mult de o sută.

În aceste con di ţii, în toamna lui 2012, PSD, PNL şi PC erau asal-
tate de so li ci tări de în scri eri din par tea unor dis tinşi par la men tari 
PDL. Însă, în afară de una sau două ca zuri ex cep ţionale (de exem-
plu, de pu ta tul PDL Ro man Ghe or ghe în scris în sep tem brie 2012 
în PSD), de această dată USL a re fu zat ce re rile de trans fer.

Eva lu ând re a list, în PDL ni meni nu pu tea fi si gur că va ob ţine 
un nou man dat de par la men tar pen tru că, în ţară, nu exista ab so lut 
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niciun co le giu în care par ti dul dom nu lui Băsescu ar fi pu tut miza 
că ob ţine 50% plus unu din vo tu rile va la bil ex pri mate. Aşa că, in-
traţi în lo gica sal vă rii in di vi du ale, li de rii cen trali îşi că u tau co le gii 
cât mai ofer tante, ma jo ri ta tea orientându-se pen tru des ti na ţii în 
afara Bucureş ti u lui.

Pre mi sele cele mai bune le ofe reau cele câ teva ju deţe în care 
PDL încă mai re spira (Arad, Neamţ), dar chiar şi acolo tre buia ales 
foarte atent un co le giu cât mai mare pen tru a nu risca să fie scoşi 
din joc de un co leg de par tid (în tre can di da ţii din ace eaşi cir cum-
scrip ţie care nu re u şeau să-şi câş tige co le giul cu ma jo ri ta tea ab so-
lută, cel mai im por tant cri te riu de de par ta jare de ve nea nu mă rul de 
vo turi ob ţi nute). În con se cinţă, con du ce rea cen trală a de mo crat-li-
be ra li lor s-a răs pân dit prin ţară, co or do na rea cam pa niei la ni vel 
na ţional de ve nind o pre o cu pare se cun dară. Dar, în opi nia mea, cea 
mai mare eroare elec to rală n-a fost aceasta, ci op ţi u nea de a se ca-
mu fla sub o altă de nu mire, în ca drul unei Ali anţe fic tive (Ali anţa 
Ro mâ nia Dreaptă – ARD).

Ascunzându-se sub alte cu lori şi altă si glă, PDL îşi fă cea un du-
blu de ser vi ciu: pe de o parte, îşi încurca pro priul elec to rat (atât cât 
mai era) şi, pe de altă parte, îşi con firma im pli cit ero rile din pe ri-
oada gu ver nă rii. Am con vin ge rea că, într-o con frun tare elec to rală, 
o ati tu dine de fen sivă este în tot deauna cea mai ne fe ri cită op ţi une. 
Pu bli cul are ori cum o doză con sis tenţă de sus pi ci une faţă de an ga-
ja men tele po li tice, iar dacă aceste an ga ja mente sunt fă cute fără în-
cre dere şi en tu zi asm este aproape im po si bil să con vingă. Stra te gia 
PDL de a se re bo teza ARD a fost o ma ne vră na ivă şi in e fi ci entă, 
ofe rind Uni u nii So cial Li be rale un avan taj su pli men tar. De care, 
sin cer, nici nu avea ne voie.

Un alt aliat ne aş tep tat pen tru USL a fost chiar Traian Băsescu. În 
ul ti mele două luni îna inte de ale geri, frec venţa de cla ra ţi i lor pu blice 
ale „gu ver na to ru lui“ a cres cut sem ni fi ca tiv. Încălcându-şi, după obi-
cei, ro lul con sti tu ţional de me di a tor in de pen dent, dom nul Băsescu 
cri tica vi ru lent USL. Însă fi e care atac al Dom niei Sale adu cea puncte 
su pli men tare Uni u nii, pen tru că îi mo bi liza pro priul elec to rat şi ţi nea 
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la cote ri di cate do rinţa de re vanşă faţă de pre şe din tele ile gi tim. Si-
tu a ţia era atât de evi dentă, în cât, tre buie să re cu nosc, m-am gân dit 
une ori că Traian Băsescu în ţe lege că face rău de mo crat-li be ra li lor, 
dar ac ceptă acest efect con si de rând că este esen ţial să se dis tan ţeze 
cât mai ra pid de epi so dul pro priei de mi teri. Cu orice cost.

Ana li zând strict din punc tul său de ve dere, era ne ce sar ca „gu-
ver na to rul“ să facă lu cruri, să în groape cât mai re pede amin ti rea 
sus pen dă rii, să se fo lo sească de pe ri oada de cam pa nie elec to rală 
pen tru a se re in tro duce în joc. Şi, dintr-un anu mit punct de ve dere, 
miş ca rea i-a re u şit. Când vor bea des pre re fu zul de a-l no mi na liza 
în func ţia de pre mier pe Victor Ponta, dom nul Băsescu se că ţăra de 
fapt pe plat forma pre zi den ţi ală, „fă cea“ din nou pe pre şe din tele. Nu 
conta că minte încă o dată. Miza sa era să fie per ce put ca şef al sta-
tu lui, per soană care are pu te rea de a numi pri mul-mi nis tru.

De alt fel a fost o stra te gie care a func ţionat şi s-a fi na li zat per-
fect pen tru „gu ver na tor“ în mo men tul în care l-a con vins pe Victor 
Ponta să sem neze un pact de co a bi tare. Şi-a su pra li ci tat enorm po si-
bi li tă ţile, a blufat şi a câş ti gat. Prin acel act, Traian Băsescu s-a re le-
gi ti mat for mal (pe fond, după vo tul de 88% pen tru de mi tere, i-ar fi 
fost ori cum im po si bil să mai schimbe ceva). Dar în această stra te gie a 
„gu ver na to ru lui“ (care nu cred că a fost de li be rată, ci in stinc tu ală – 
in stinc tul de con ser vare l-a ser vit în tot deauna pe Traian Băsescu), 
PDL a fost vic timă co la te rală. De alt fel, de fi e care dată când au zeau 
că pre şe din tele mai iese la de cla ra ţii, ma jo ri ta tea can di da ţi lor de-
mo crat-li be rali erau foarte ne fe ri ciţi pen tru că sim ţeau ime diat 
cum creşte gra dul de os ti li tate în rân dul elec to ra tu lui.

În par tea cea laltă, la USL, prin ci pala pro blemă o re pre zenta re-
par ti za rea co le gi i lor în tre PSD, PNL şi PC. În prima etapă, toţi par-
la men ta rii care erau în con ti nu are sus ţi nuţi de pro priul par tid îşi 
păs trau co le gi ile. În a doua etapă, se re par ti zau co le gi ile eli gi bile şi 
mar gi nale (cele în care şan sele de a fi ales erau mai re duse) păs-
trând prin ci piul pa ri tă ţii în tre PSD şi ACD.

În acest con text, au re a pă rut anu mite ten si uni, ali men tate în 
spe cial de ad ver si tă ţile din te ri to riu. Erau pri mari USL care pur şi 
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sim plu re fu zau să sus ţină anu miţi can di daţi. Dar, o dată în plus, forţa 
Uni u nii şi uri a şul său po ten ţial po li tic obliga la con sens. Ni meni 
nu-şi per mi tea să fie ex clus din ta băra câş ti gă toare. PSD şi PNL ştiau 
bine ce vor. Si gur că nu se în ţe le geau în tot deauna, dar re zul ta tele de 
la ale ge rile lo cale îi ajuta să-şi de li mi teze re la tiv sim plu zo nele în 
care do reau să-şi im pună pro priii can di daţi.

Si tu a ţia PC era mai pu ţin clară. Con form pro to co lu lui ACD, 
con ser va to rii tre bu iau să pri mească 21 de co le gii eli gi bile şi un nu-
măr egal de co le gii mar gi nale. N-a fost de loc sim plu să le sta bi lim. 
Şi, oa re cum sur prin ză tor, cele mai mari pro bleme n-au fost la cele 
eli gi bile, ci la cele mar gi nale pen tru că, ţi nând seama de sco rul es ti-
mat al USL, nu erau prea multe co le gii în care can di da ţii Uni u nii să 
aibă a doua şansă. Aşa se face că, pe lângă cele 21 de co le gii eli gi-
bile, PC nu s-a mai ales de cât cu ma xi mum 10 mar gi nale (din cele 
cu ade vă rat mar gi nale!). Nu era so lu ţia ide ală, însă ţi nând seama de 
ra por tul în tre PNL şi PC, cred că a fost o în ţe le gere co rectă. Dacă îşi 
fă ceau bine treaba, con ser va to rii îşi pu teau forma gru puri par la-
men tare în am bele Ca mere ceea ce era un pro gres im pre sionant 
pen tru un par tid care, după ale ge rile din 2008, ob ţi nuse doar 4 
man date. Cu o creş tere de 500% a pon de rii par la men tare, PC s-ar fi 
pu tut lă uda cu cel mai mare salt elec to ral. To tuşi, ră mâ nea un salt 
re la tiv, se pleca de foarte jos. În ceea ce mă pri veşte, am can di dat în 
co le giul din Bucureşti, sec to rul 4, în care câş ti ga sem şi în 2008. Am 
op tat pen tru o cam pa nie re ţi nută, con si de rând că, după pa tru ani de 
man dat, ale gă to rii şi-au for mat deja o opi nie des pre pro iec tele şi ac-
ţi u nile mele şi vor de cide să-mi acorde în con ti nu are în cre de rea lor. 
Iar re zul ta tul con sem nat în 9 de cem brie 2012, când am fost re a les 
cu apro xi ma tiv 70%, mi-a do ve dit că am es ti mat co rect.

Pro ba bil că re zul ta tele ale ge ri lor din 2012 au fost cele mai pre vi-
zi bile din is to ria de mo cra ţiei post de cem briste. Exista o si mu lare, pe 
care o aveau cam toate par ti dele, care, în func ţie de sco ru rile mă-
su rate de son daje, arăta cu ma ximă acu ra teţe ce co le gii ur mau să 
fie câş ti gate cu ma jo ri tate ab so lută şi care erau cele unde aveau 
mai multe şanse can di da ţii pla saţi pe lo cul doi sau trei. Mai mult, 
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se pu tea in tui şi locurile în care, din ca uza spe ci fi cu lui sis te mu lui 
de vot, aveau să fie aleşi doi par la men tari în ace laşi co le giu. Se ştia 
deja cu mult îna inte de ziua ale ge ri lor că, spre de o se bire de anul 
2008, când a exis tat un sin gur caz de du blaj pe co le giu, în 2012 
acest fe no men urma să ia o am ploare sem ni fi ca tivă.

Si tu a ţia – care în sine e o aba tere de la lo gica elec to rală ce stă la 
baza sis te mu lui uni no mi nal – pu tea fi pre ve nită dacă se tre cea la 
prin ci piul fun da men tal „câş ti gă to rul ia to tul“, în care în Par la ment 
ajung doar can di da ţii care au ob ţi nut cele mai multe vo turi în co le-
gi ile în care au can di dat. E ade vă rat, într-o ase me nea ipo teză, pe 
da tele elec to rale din 2012, USL s-ar fi apro piat de 90%. Ceea ce n-ar 
fi fost atât de dra ma tic pe cât pare pen tru că, în bună tra di ţie ro mâ-
nească, din mo men tul în care ar fi ră mas fără ad ver sar ex tern, cele 
trei par tide care com pu neau Uni u nea ar fi ajuns să se des partă în 
ma xi mum şase luni. S-ar fi gă sit mă car o for ma ţi une care să con si-
dere că poate gu verna şi fără cei lalţi...

Pen tru Uni u nea So cial Li be rală, cam pa nia elec to rală pro-
priu-zisă a fost, în ge ne ral, o con ti nu are a ce lei de la re fe ren dum. 
Acest fapt era do ve dit in clu siv de slo ga nul ales, „drep tate până la 
ca păt“, şi de in vo ca rea con stantă a ce lor 7,4 mi li oane de ro mâni al 
că ror vot fu sese ig no rat de Traian Băsescu. Cal cu lul era sim plu şi 
co rect: dacă USL re u şea să mo bi li zeze peste două tre imi din  cei 
care îl de mi se seră pe Traian Băsescu, avea asi gu rată ma jo ri ta tea 
ab so lută în Par la ment.

În schimb, pen tru PDL situa ţia era aproape im po si bilă. Pi tiţi sub 
si gla ARD, ur mă riţi de dez as trele pro priei gu ver nări şi sa bo taţi chiar 
şi de Traian Băsescu, de mo crat-li be ra lii se în drep tau ver ti gi nos că-
tre de zas tru. Cred sin cer că, dacă n-ar fi fost o anu mită ri goare or ga-
ni za to rică, PDL ar fi co bo rât sub 10%. Ori cum, obi ec ti vul pe care 
şi-l pro pu se seră ofi cial, 20%, era ab so lut im po si bil de atins.

De alt fel, fă când o pa ra lelă spor tivă, PDL nici nu mai juca în 
prima ligă po li tică, prin ci pa lul său ad ver sar fi ind, de fapt, Par ti dul 
Po po ru lui Dan Diaconescu, cele două for ma ţi uni fi ind pla sate de 
toate son da jele se ri oase la di fe renţe de sub 3 pro cente. Au fost chiar 
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mo mente în care PPDD de pă şise fos tul par tid de gu ver nă mânt. 
Din fe ri cire pen tru PDL, fe no me nul PPDD se afla deja, în de cem-
brie 2012, într-un uşor de clin. Dacă ale ge rile ar fi fost or ga ni zate în 
2011, pro ba bil că par ti dul dom nu lui Dan Diaconescu ar fi atins re-
cor dul sta bi lit de PRM în anul 2000 (20%), iar de mo crat li be ra lii ar 
fi tre buit să se mul ţu mească cu mult mai pu ţin.

Însă după ale ge rile lo cale şi, mai ales, după re tra ge rea li cen ţei de 
emi sie pen tru OTV, ba zi nul PPDD se re du sese con stant. Ori cum, 
cred că, din pers pec tiva USL şi a de mo cra ţiei în ge ne ral, PPDD a fost 
un soi de rău ne ce sar. Dacă n-ar fi exis tat acest par tid fără iden ti tate 
sau ide o lo gie, ar fi apă rut po si bi li ta tea ca elec to ra tul sen si bil la 
popu lis mul ra di cal să fie cap tat de o miş care de ex tremă (stânga sau 
dreapta) mult mai pe ri cu loasă pen tru echi li brul in sti tu ţional de cât 
aven tura un zi a rist care, până la urmă, a că zut vic timă pro priei fic-
ţi uni. Ori cât ar pă rea de exa ge rat, cred că Dan Diaconescu, fără să 
vrea, a aju tat jo cul de mo cra tic ocu pând un spa ţiu care, în con di ţi ile 
cri zei eco no mice, pră bu şi rii PDL şi dez a mă gi rii acute pro duse de 
Traian Băsescu, pu tea pro duce miş cări ex tre miste pe lângă care bă-
trâ nul PRM ar fi pă rut o res pec ta bilă for ma ţi une de cen tru.

Pe lângă USL, ARD (PDL) şi PPDD, sin gu rul par tid care mai pu-
tea as pira la Par la ment era UDMR. Într-un ase me nea con text, era 
clar că Uni u nea nu are ad ver sar. Pe 9 de cem brie 2012 s-au pre zen tat 
la vot 41,72% din tre ale gă to rii în scrişi pe liste elec to rale. În urmă cu 
pa tru luni, la re fe ren dum, pre zenţa fu sese de 47%. Chiar şi această 
com pa ra ţie de mon strează cât de tare îşi do ri seră ro mâ nii să îl de mită 
pe Traian Băsescu – se pre zen ta seră la vot în pro por ţie de 47% într-o 
zi de vară, în plină va canţă, la un scru tin boi co tat de sus ţi nă to rii pre-
şe din te lui. Acest fapt de mon stra, încă o dată, cât de stri dentă era im-
pos tura „gu ver na to ru lui“. Dacă 41,72% pu teau con fi gura le gi tim 
în treaga struc tură a Par la men tu lui, era ab so lut ile gi tim să fie ig no-
rată vo inţă a 47%. Si gur, această re a li tate evi dentă nu l-a îm pi e di cat 
pe Traian Băsescu să anunţe că nu ştie dacă o să ţină cont de re zul ta-
tul ale ge ri lor par la men tare şi dacă o să-l nu mească pre mier pe Victor 
Ponta, for ţând sem na rea pac tu lui de co a bi tare men ţionat an te rior.



138        DAN VOICULESCU

Re zul ta tele vo tu lui din 9 de cem brie 2012 au con fir mat es ti mă rile 
son da je lor. USL a ob ţi nut 60% din vo tu rile va la bil ex pri mate, ARD 
(PDL) 16%, PPDD 14%, iar UDMR 5%. Dintr-un to tal de 588 de 
par la men tari (sem ni fi ca tiv mai mult de cât în le gis la tura pre ce dentă, 
creş tere ca u zată de în mul ţi rea ca zu ri lor în care, prin pon de ra rea 
pro por ţională vo tu lui uni no mi nal, s-au va li dat câte două man date 
pe un sin gur co le giu), USL a câş ti gat 395 (273 la Ca mera De pu ta ţi-
lor, 122 la Se nat), ARD (PDL) 80 (56 la Ca mera De pu ta ţi lor şi 24 la 
Se nat), PPDD 68 (47 la Ca mera De pu ta ţi lor şi 21 la Se nat), UDMR 
27 (18 la Ca mera De pu ta ţi lor, 9 la Se nat), iar Mi no ri tă ţile Na ţionale 
18. Aşa dar, PDL, de la sta tu tul de prin ci pal par tid de gu ver nă mânt 
şi de ţi nă to rul unui nu măr im pre sionant de par la men tari (peste 170 
în pe ri oada 2009–2010) a de ve nit o for ma ţi une se cun dară, care a 
scos cu greu, după re dis tri bu ire, 80 de man date.

De alt fel, fără să-mi ima gi nez că es ti ma rea mea este într-atât de 
exactă, încă din apri lie 2011 avan sa sem ipo teza că pon de rea par-
lamen tară a par ti du lui tu te lat de Traian Băsescu se va re duce cu 
apro xi ma tiv 90 de man date ca ur mare a în fi in ţă rii USL (text pos tat 
pe 5 apri lie 2011 pe danvoiculescu.net). Re zul ta tele din 9 de cem-
brie 2012 au con fir mat, la vir gulă, această pre vi zi une.

În schimb, tre buie să re cu nosc că sco rul ob ţi nut de PPDD a fost 
o sur priză (acest par tid pro fi tând, la fel ca şi PDL, de du bla rea nu-
mă ru lui de man date în mai multe co le gii). În ca zul UDMR, re zul-
ta tul a fost în me dia obiş nu ită, dar tre buie punc tat că, de această 
dată, for ma ţi u nea ma ghiară a fost foarte aproape să ra teze pra gul 
elec to ral, ob ţi nând 5,13% la Ca mera De pu ta ţi lor şi 5,23% la Se nat 
(situa ţie ca u zată, în prin ci pal, de apa ri ţia mai mul tor par tide care 
s-au lup tat pen tru vo tu rile mi no ri tă ţii ma ghiare). Dacă pre zenţa la 
vot ar fi fost pu ţin mai mare, UDMR ar fi ra tat Par la men tul pen tru 
prima dată de la Re vo lu ţie.

În fi nal, toate aceste re zul tate au asi gu rat pen tru Uni u nea Social 
Li be rală aproape 70% din man date atât în Se nat, cât şi în Ca mera 
De pu ta ţi lor. S-a con sem nat ast fel cea mai ca te go rică vic to rie din is-
to ria re centă a par la men ta ris mu lui ro mâ nesc. Am con vin ge rea că 
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acesta a fost mo men tul de apo geu elec to ral pen tru USL care a sta bi-
lit un re cord ce nu cred că va pu tea fi atins în ur mă to rii 20 de ani. 
În urma aces tui re zul tat, Uni u nea So cial Li be rală şi-a asi gu rat de fi-
ni tiv lo cul în is to ria po li ti cii ro mâ neşti.

La în ce put a fost o idee la li mita fan te ziei, apă rută pe 7 de cem-
brie 2009, într-un mo ment în care Ro mâ nia pă rea de fi ni tiv în ghe-
ţată sub re gi mul Băsescu. Din ia nu a rie 2010, timp de un an, am 
pă rut un naiv care vor beşte sin gur des pre o Ali anţă im po si bilă, pe 
care aproape ni meni nu pu tea s-o ia în se rios. După trei ani, foarte 
mult efort şi im pli ca rea trep tată a unor li deri care au avut în ţe lep-
ciu nea să pri vească din colo de mi zele ime di ate şi ri va li tă ţile con-
junc tu rale, acea idee a de ve nit o re a li tate po li tică fără pre ce dent, 
un fe no men obi ec tiv care a trans for mat ra di cal po li tica şi so ci e ta-
tea ro mâ nească.





PARTEA A II‑A

ECOURI PERSONALE





USL, o pers pec tivă su biec tivă

În prima parte a aces tei lu crări am parcurs tra seul de la ideea 
USL, apă rută pe 7 de cem brie 2009, la fe no me nul USL, con fir mat 
de plin prin re zul ta tele ale ge ri lor din 9 de cem brie 2012.

Am pre zen tat fap tele, oa me nii, eta pele şi mo men tele de ci sive aşa 
cum le-am trăit şi le-am per ce put eu. Deşi am în cer cat să men ţin 
con stant un punct de ve dere cât mai obi ec tiv, im pli ca rea mea di rectă 
în ma jo ri ta tea eve ni men te lor re la tate a de ter mi nat, sunt con vins, şi 
o anu mită doză de su biec ti vism. Am pre zen tat pers pec tiva mea asu-
pra în fi in ţă rii şi ro lu lui is to ric al Uni u nii So cial Li be rale. O pers pec-
tivă par ti cu lară. Nici nu pu team face alt fel. Nu sunt nici ana list, nici 
is to ric şi nici nu mi-am pro pus să fiu. Sunt con vins că şi alte per-
soane, care au con tri buit sub stan ţial la suc ce sul pro iec tu lui USL, ar 
pu tea re lata pro pria vi zi une asu pra aces tui su biect care, pro ba bil, ar 
di feri de a mea. Cred sin cer că ar fi foarte bine să apară, în timp, şi 
alte pers pec tive. În su mate ar pu tea să ofere o ima gine in te grată a 
ceea ce a fost, în opi nia mea, cea mai im por tantă şi com plexă con-
struc ţie po li tică din is to ria con tem po rană a Ro mâ niei.

Ana li zând re tro spec tiv şi asu mat su biec tiv con si der că, pen tru 
ca USL să de vină re a li tate, a fost ne ce sar să se po tri vească un nu-
măr im pre sionant de va ri a bile. Şi ar fi fost foarte sim plu să apară 
ne nu mă rate situa ţii în care această ali anţă ar fi de ve nit im po si bilă. 
Enumăr câ teva ast fel de ipo teze:

În ca zul în care pre şe din tele Traian Băsescu ar fi de mi sionat în 
anul 2007 – re a min tesc că, în mar tie 2007, într-o dis cu ţie ofi ci ală 
des fă şu rată chiar la Pa la tul Co tro ceni, i-am so li ci tat dom nu lui 
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Băsescu să se re tragă din func ţie ca ur mare a în căl că ri lor re pe tate 
ale Con sti tu ţiei (so li ci tare ce i-a pro dus fu rie dom nu lui pre şe dinte 
v. Anexă) –, Uni u nea So cial Li be rală nu ar fi exis tat.

Mer gând mai de parte pe fi rul is to riei, dacă Mircea Geoană ar fi 
câş ti gat ale ge rile din 2009, nu s-ar fi for mat nici o dată USL. Pro ba-
bil că, o vreme, PSD, PNL, PC şi UDMR ar fi gu ver nat îm pre ună. 
Apoi, des tul de re pede după pă re rea mea, ar fi apă rut con flicte în-
tre PSD şi PNL, sol date cel mai pro ba bil cu ie şi rea li be ra li lor de la 
gu ver nare şi re fa ce rea, în timp, a unui pol de dreapta ca pa bil să 
echi li breze ba lanţa cu so cial-de mo cra ţii. Într-o ase me nea va ri antă, 
cred că dom nul Crin Antonescu ar fi câş ti gat ale ge rile pre zi den ţi-
ale din 2014 pen tru că ar fi avut un as cen dent atât asu pra al tor 
can di daţi ai drep tei, cât şi în ra port cu Mircea Geoană că ruia, în 
2009, i-a ofe rit un spri jin sub stan ţial.

Altă ipo teză. Dacă, după câş ti ga rea ale ge ri lor pre zi den ţi ale din 
2009, Traian Băsescu nu ar fi de cla rat mân dru că a „ciu ruit“ opo zi-
ţia şi 5 mi li oane de ro mâni care o sus ţi nu seră, ci, din con tră, ar fi 
co mu ni cat, cu mo des tie şi în ţe lep ciune, că în ţe lege aver tis men tul 
pri mit de la elec to rat şi pro pune for ma rea unui gu vern de uni une 
na ţională, USL nu ar fi exis tat. Dacă ar fi pri mit o ofertă co rectă, 
sunt con vins că, pe da tele din 2009, şi PSD şi PNL ar fi ac cep tat să 
se im plice într-un ase me nea pro iect (chiar dacă, la în ce put, s-ar fi 
ară tat mai scep tici). Însă ar fi tre buit într-ade văr ca dom nul 
Băsescu să poată pro pune un par te ne riat cin stit, nu unul în care să 
în cerce să-şi de vo reze ali a ţii...

A treia va ri antă. Dacă, în pri mul se mes tru al anu lui 2010, gu-
ver nul PDL ar fi apli cat mă suri eco no mice care, pe de o parte, să 
sti mu leze creş te rea eco no mică şi con su mul şi, pe de altă parte, să 
re ducă eco no mia sub te rană, pro ba bil că USL nu ar fi exis tat. Chiar 
şi eu i-am tri mis pre mi e ru lui Emil Boc o se rie de mă suri eco no-
mice con crete pe care acesta a de cla rat pu blic că le apre ci ază, dar 
to tuşi le-a oco lit în to ta li tate. (Nici nu avea altă so lu ţie din mo-
ment ce Traian Băsescu se afla în plin răz boi cu mine, sus ţi nând 
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că es ti mă rile mele re fe ri toare la ni ve lul eco no miei sub te rane – pe 
care o pre co ni zam la aproape 40 de mi li arde de euro anual – se 
pla sează mult în afara re a li tă ţii. Când, un an mai târ ziu, pri meam 
ace leaşi es ti mări de la Uni u nea Eu ro peană, dom nul Băsescu s-a 
tre zit brusc in te re sat de acest su biect. Dar era deja foarte târ ziu...) 
Însă, re pet, dacă în pri mul se mes tru din 2010 eco no mia na-
ţională ar fi în ce put să crească, USL nu ar fi avut nici o dată ace-
laşi po ten ţial.

Un alt sce na riu. Dacă în mai 2010, Traian Băsescu nu ar fi de-
cis, de ca pul său, să su pună popu la ţia Ro mâ niei unui ex pe ri ment 
eco no mic şi so cial abe rant (re du ce rea cu 25% a sa la ri i lor bu ge ta ri-
lor şi cu 15% a pen si i lor din sis te mul pu blic), fără co res pon dent în 
toată lu mea ci vi li zată, nu ar fi apă rut un val de ne mul ţu mire popu-
lară atât de mare în cât să anu leze toate ri va li tă ţile din in te ri o rul 
opo zi ţiei şi să de ter mine re a li za rea unei ali anţe faţă de care atât 
PSD, cât şi PNL îşi ex pri mau dez a cor dul în mod sis te ma tic. Şi 
poate că nici mă su rile an ti so ci ale pro priu-zise nu ar fi de ter mi nat 
atâta os ti li tate dacă nu ar fi fost anun ţate cu o in ac cep ta bilă doză 
de sfi dare. Când anunţa că dez e chi li brează des ti nele a peste 10 mi-
li oane de oa meni, dom nul Băsescu nu arăta nici re grete, nici com-
pa si une. Din con tră, afişa o anu mită im per ti nenţă, era cumva 
mân dru de ceea ce face. Cred că, în min tea Dom niei Sale, fă cea un 
act de mare cu raj. Îşi de mon stra în drăz neala. Fo lo sind re pe rele 
ma ri nă reşti, se con si dera poate un că pi tan care îşi în drepta va sul 
di rect spre cen trul fur tu nii...

Este ex trem de grav când o na ţi une în cape pe mâi nile unui per-
so naj atât de mar cat de com plexe în cât de vine ca pa bil să îi înece pe 
toţi doar pen tru a de mon stra că el ştie să înoate. Voi re veni asu pra 
efec tu lui frus tră ri lor dom nu lui Băsescu.

Nu în ul ti mul rând, pro ba bil că, dacă pe 28 ia nu a rie 2010 nu 
lan sam pu blic că tre pre şe din ţii PSD, PNL şi PC ape lul de a con sti-
tui Ali anţa So cial Li be rală, dacă pe în treg parcursul anu lui 2010 
nu m-aş fi lup tat con stant pen tru această idee, iar în de cem brie 
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2010 n-aş fi anun ţat po si bi li ta tea unei ali anţe PNL–PC (re a li zată 
în ia nu a rie 2011) Uni u nea So cial Li be rală tot s-ar fi re a li zat.

Re pet, cred că şi în ipo teza în care eu n-aş fi dez vol tat această 
idee, s-ar fi gă sit alt ci neva care să lupte des chis, îm po triva tu tu ror 
re zer ve lor, pen tru a uni fica opo zi ţia. Nu ştiu dacă acea struc tură 
s-ar mai fi nu mit So cial Li be rală, sau dacă PSD ar fi ac cep tat pa ri-
ta tea cu PNL, dar am con vin ge rea că re gi mul Băsescu de ve nise 
atât de agre siv, su fo cant şi ar bi trar, în cât, până la urmă, so cial-de-
mo cra ţii şi li be ra lii ar fi fost obli gaţi să ac ţi o neze uni tar. Poate că 
nu se uneau în ia nu a rie 2011. Poate că nu îşi în re gis trau ali anţa 
„la tri bu nal“. Poate că nu ob ţi neau 70% în 2012. Dar, într-un fi-
nal, şi-ar fi co or do nat ac ţi u nile pen tru că era sin gura lor şansă de 
su pra vie ţu ire po li tică.

Aşa dar, dacă dom nul Traian Băsescu n-ar fi fost atât de Traian 
Băsescu, fă când toate ero rile şi abu zu rile po si bile, poate că USL ar 
fi ră mas doar un pro iect uto pic, o im po si bi li tate teh nică.

În schimb, Traian Băsescu fi ind el în suşi, Uni u nea So cial Li be-
rală a de ve nit o ne ce si tate is to rică. Eva lu ând în pro fun zime ac ţi u nile 
şi re a li tă ţile anu lui 2010, în drăz nesc să afirm că de ci sivi pen tru for-
ma rea USL nu au fost nici Dan Voiculescu, nici Crin Antonescu, 
nici Victor Ponta, nici alţi li deri po li tici de la PSD sau PNL, ci, în 
pri mul rând, Traian Băsescu, „gu ver na to rul“ re u şind per for manţa 
de a de mola atât de mult în cât a ge ne rat, fără să vrea sau să în ţe leagă, 
o forţă con struc tivă cu sens con trar. În de fi ni tiv, ni meni nu poate 
re zista ten din ţei uni ver sale spre atin ge rea unui punct de echi li bru.

Re ve nind la pers pec tiva su biec tivă anun ţată în ti tlul aces tui ca-
pi tol, pen tru mine, ini ţial, USL a fost doar o vi zi une, po si bi li tate 
mai cu rând te o re tică.

Pe 7 de cem brie 2009, după în frân ge rea dom nu lui Geoană, fie 
mă lă sam de po li tică şi mă re a pu cam de afa ceri, fie îmi in ven tam 
un nou obi ec tiv. De alt fel, eva lu ând în tâm plă rile din ul ti mii trei 
ani, cred că pe plan per so nal aş fi fost mult mai câş ti gat dacă op tam 
pen tru prima va ri antă. Însă, după ce am de pă şit mica mea di lemă 
exis ten ţi ală, ale gând să sus ţin în fi in ţa rea Ali an ţei So cial Li be rale, 
pro iec tul a în ce put să mă pre o cupe tot mai in tens.
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Tre buie să re cu nosc sin cer că nici nu prea aveam altă treabă din 
punct de ve dere po li tic. În Par ti dul Con ser va tor mă re tră se sem pe 
o po zi ţie mai cu rând ono ri fică, dar, şi dacă n-aş fi fă cut-o, ac ti vi ta-
tea in ternă în ca drul PC, în ia nu a rie 2010, era in e xis tentă. La se-
diul cen tral nu l-aş fi avut par te ner de cât pe dom nul de la pază. Iar 
Par la men tul se afla încă în va canţă. Însă nu pu teau apă rea mari 
schim bări nici după ce în ce pea se si u nea, sta tu tul de mem bru al 
opo zi ţiei nu oferă pro vo cări ma jore...

Aşa că for ţat de eve ni mente – sau, mai cu rând, de lipsa lor – în 
prima lună a anu lui 2010, când PDL îşi um fla muş chii şi ra cola deja 
par la men tari, iar PSD şi PNL îşi în gri jeau ră nile, m-am apu cat să 
vor besc de unul sin gur des pre uni fi ca rea opo zi ţiei. Ştiam că nu-mi 
fac pri e teni nici mă car prin tre co le gii li be rali şi so cial-de mo craţi.

În ge ne ral, par te ne rii mei po li tici mă iu besc foarte mult când 
tac şi fac, dar de vin foarte încurcaţi când îmi ex prim pu blic opi ni-
ile. Şi, într-o oa re care mă sură, au drep tate. Se pare că sunt, în ge-
ne ral, o per soană des tul de in co modă. Spun cu voce tare lu cruri 
care, în prin ci piu, se ros tesc în şoaptă, nu mă co ple şeşte nici forţa 
po li tică a unui for ma ţi uni cu po ten ţial elec to ral de 40%, nici is to-
ria cen te nară a unui par tid is to ric (deşi le res pect sin cer pe amân-
două), mă mân dresc cu o oa re care in de pen denţă per so nală şi am 
ajuns la o vâr stă la care chiar nu mai am ni mic de pier dut.

În con se cinţă, n-am in trat nici o dată în to pul pre fe rin ţe lor per-
so nale ale li de ri lor po li tici din Ro mâ nia. Aşa că mă aş tep tam ca 
pro pu ne rea mea cu Ali anţa So cial Li be rală să aga seze la vârf, dar, în 
egală mă sură, să tre zească ceva in te res în eşa loa nele doi, trei ale 
prin ci pa le lor par tide po li tice.

Pen tru în ce put, era im por tant ca tema să fie au zită, să pro-
voace re ac ţii. Şi re ac ţii au fost. In clu siv din par tea jur na liş ti lor din 
fan-clu bul Traian Băsescu (Eve ni men tul zi lei, Hotnews, Ro mâ nia 
Li beră etc.). Ma jo ri ta tea au ti trat, în urma scri so rii mele din 28 ia-
nu a rie 2010, că „Dan Voiculescu vrea ca PNL şi PSD să for meze o 
Ali anţă So cial Li be rală“ (http://www.hotnews.ro/stiri-po li tic-68545
05-dan-voiculescu-vrea-pnl-psd-for meze-ali anţa-So cial Li be rală.
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htm). Evi dent, mulţi în cer cau să dea o tentă iro nică în tre gii po veşti. 
„Voiculescu vor beşte ne în tre bat!“, „Ce pro gram eco no mic ar pu tea 
avea o ali anţă com pusă din PSD şi PNL?“ erau doar câ teva din tre 
mo da li tă ţile de a ex pe dia în treaga temă în de ri zo riu. Dar eu eram 
sin cer mul ţu mit. După o lună de vid, în care se vor bise doar des pre 
di so lu ţia lentă, dar si gură a gru pu ri lor par la men tare PSD şi PNL, 
se dez bă tea, în sfâr şit, şi un even tual pro iect con struc tiv al opo zi-
ţiei. Era re zul ta tul ma xim pe care l-aş fi pu tut ob ţine.

După acel mo ment, lu cru rile au de ve nit re la tiv sim ple pen tru 
mine. Ştiam una şi bună: cu ori cine mă în tâl neam (po li ti ci eni, sin di-
ca lişti, so ci e tate ci vilă, pri e teni, ad ver sari) ajun geam in va ri a bil şi la 
ideea re a li ză rii Ali an ţei So cial Li be rale. Bă nu iesc că, pen tru cei cu 
care mă în tâl neam mai des, de ve ni sem de-a drep tul obo si tor. Aveam 
un fix. Dar pe mine mă ajuta fi e care dis cu ţie pen tru că, pe de o parte, 
ros to go leam ideea şi, pe de altă parte, îmi struc tu ram mai bine pro-
pri ile ar gu mente. Iar ex pe ri enţa mi-a de mon strat că, dacă ai te na ci-
ta tea de a te lupta pen tru ceva su fi ci ent de mult timp, dacă alegi să 
nu re nunţi în faţa im po si bi li tă ţii apa rente, să re zişti ten ta ţiei de a re-
nunţa re zo na bil (pen tru că „nu se poate“ sau „nu se face“ să mai in-
sişti), de re gulă, lu cru rile se mişcă. Nu-i fi lo so fie op ti mistă, nici 
te o rie mo ti va ţională, nici li te ra tură de con sum, ci re a li tate trăită. Evi-
dent, nu-ţi iese me reu aşa cum ai spe rat, dar re u şeşti mă car un pro-
gres par ţial. De-a lun gul vie ţii eu am re u şit des chi zând uşi pe care 
al ţii spu neau că n-are sens să în cerc s-o fac, pen tru că ori cum nu se 
vor des chide. Dar le-am des chis. Poate a fost şi no roc, cine ştie...

Aşa dar, ideea în fi in ţă rii USL s-a trans for mat des tul de re pede 
dintr-un pro iect oa re cum con junc tu ral într-o ade vă rată ob se sie. 
Ajun se sem să eva luez atât în tâl ni rile per so nale, cât şi eve ni men tele 
ge ne rale, în func ţie de uti li ta tea pe care ar fi pu tut-o avea în în cer-
ca rea mea de a de ter mina în fi in ţa rea Uni u nii.

De exem plu, Con gre sul PSD din 2010, care a dus la în lo cui rea 
lui Mircea Geoană, l-am re cep tat ex clu siv din prisma po si bi li tă ţii 
în che ie rii unui acord în tre PNL şi PSD. În pri mul mo ment, vic to ria 
dom nu lui Ponta pă rea că anu lează o ase me nea ipo teză, însă, pen tru 
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că nu luăm în cal cul va ri anta re nun ţă rii, ime diat mi-am ima gi nat 
so lu ţii al ter na tive în care şi noul pre şe dinte so cial-de mo crat ar fi 
pu tut ac cepta re a li za rea unei mari Ali anţe. De alt fel, acela a fost 
mo men tul în care am în ce put să con şti en ti zez cât de mult în ce pu-
sem să in ves tesc în acea idee şi m-am în tre bat se rios pen tru ce mă 
stră du iesc atât, în con di ţi ile în care par ti dele mari, care ar fi avut 
într-ade văr de câş ti gat de pe urma Ma rii Ali anţe, res pin geau iri tate 
o ase me nea po si bi li tate. As tăzi, la ceva de păr tare de acea pe ri oadă, 
pot în cerca o listă de mo tive.

Un mo tiv, poate nu cel mai im por tant, dar ade vă rat şi uman 
era cel men ţionat deja: din punct de ve dere po li tic, nu prea mai 
aveam altă treabă.

Un alt mo tiv îl re pre zen tau so lu ţi ile eco no mice, con cre ti zate în 
pro iecte de legi, pe care le tot pro pu neam de câ ţiva ani buni, dar 
care erau con stant blo cate din lipsa unei ma jo ri tăţi care să le în ţe-
leagă şi să le sus ţină. Mă să tu ra sem şi eu să le in voc la in fi nit în 
presă şi în în tâl ni rile cu re pre zen tan ţii exe cu ti vu lui. Spre exem plu, 
in sis tam pen tru re du ce rea TVA la pro du sele ali men tare de bază 
încă din 2006. De pu se sem mai multe pro iecte de lege în acest sens. 
Deşi eram con stant sus ţi nut de spe ci a liş tii din eco no mia re ală, 
eram amâ nat sis te ma tic de par ti dele care asi gu rau gu ver na rea.

Dar eu cre deam cu tă rie că, la fel ca în cele mai multe state eu ro-
pene, şi în Ro mâ nia ali men tele tre buie să fie ta xate cât mai pu ţin. 
Tot o dată, aveam cer ti tu di nea că o ase me nea mă sură ar fi re dus 
sem ni fi ca tiv eva zi u nea fis cală care doar în zona de mo ră rit şi pa ni fi-
ca ţie era es ti mată la peste un mi li ard de euro anual. To tuşi, dacă nu 
fă ceam ni mic, ris cam să nu văd nici o dată adop tată această mă sură. 
În schimb, dacă re u şeam cumva să con tri bui con cret la re a li za rea 
unei mari ali anţe, pu team spera le gi tim să prind, în tim pul vie ţii, 
mo men tul în care să-mi văd apli cată pro pu ne rea – şi l-am prins, în 
2013 Gu ver nul USL a re dus TVA la pâine şi pro du sele aso ci ate.

Încă un mo tiv era lupta ne ter mi nată cu Traian Băsescu. În tim-
pul cam pa niei elec to rale din 2009, dintr-un evi dent cal cul elec to ral, 
pre şe din tele mă trans for mase în prin ci pa lul său ad ver sar. Şi, tre buie 
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să ad mit, pri mi sem cu bucurie această pro vo care. Ori cât de to cită ar fi 
ex pre sia ur mă toare (şi, re cu nosc, sunt di rect vi no vat, cred că am fo lo-
sit-o pe blog de zeci de ori), o re iau pen tru că este re ală: aveam con-
vin ge rea că Traian Băsescu este no civ pen tru Ro mâ nia. Aşa dar, nu 
pu team re nunţa la şansa de a mă lupta di rect cu Omul Ne gru, cu Zmeul 
Zme i lor. Să ne în ţe le gem, nu în cer cam să de vin un Făt-Frumos, nici 
mă car un Greuceanu, ar fi fost ab surd, mă cu noaşte toată lu mea de 
Varan. Dar ştiam că îl pot în vinge pen tru că, spre de o se bire de mulţi 
al ţii, aveam in de pen denţa şi re sur sele ne ce sare pen tru a face faţă 
unui ase me nea con flict. Iar când am în ţe les că USL ar pu tea de veni 
forţa ca pa bilă să-i ani hi leze în tre gul re gim, am de cis că acest pro iect 
tre buie să de vină pri o ri ta tea mea ab so lută.

Al pa tru lea mo tiv l-ar pu tea re pre zenta ne ce si ta tea de a salva Par-
ti dul Con ser va tor (fost PUR) de la „dis cre ţia“ la care pă rea con dam-
nat. Cu ex cep ţia mo men tu lui din vara anu lui 2004, când, în ale ge rile 
lo cale, Par ti dul Uma nist Ro mân (PUR) a ob ţi nut 7%, PC s-a în că pă-
ţâ nat să nu con teze prea mult în jo cul elec to ral, mulţumindu-se con-
stant cu 2–3 pro cente. Si gur că am par tea mea de res pon sa bi li tate 
pen tru această re a li tate.

După 2004 nu m-am mai ocu pat per so nal de con so li da rea par-
ti du lui. Mai mult, am fă cut gre şeala de a con funda ca li tă ţile umane 
cu cele de li der, fapt care m-a de ter mi nat une ori să sus ţin în po zi ţii 
im por tante per soane care nu aveau în zes tră rile ne ce sare pen tru a 
mo bi liza struc tu rile de par tid. În de fi ni tiv, toţi pur tăm po vara pro-
pri i lor erori. Iar ade vă rul este că, cel pu ţin la mo men tul ia nu a rie 
2010, orice li der con ser va tor in te re sat să re a li zeze un pro iect po li tic 
ma jor avea doar două op ţi uni: fie să schimbe par ti dul, fie să gân-
dească o stra te gie de ali anţe. Pen tru că nu pu team pă răsi par ti dul 
că ruia i-am de ve nit pre şe dinte fon da tor, am ales a doua va ri antă.

Aşa că, dacă tot eram for ţat să mă gân desc la ali anţe, nu m-am 
mul ţu mit cu ju mă tăţi de mă sură şi-am mers spre ma xi mumul pe 
care îl pu tea oferi po li tica ro mâ nească: uni fi ca rea în tre gii opo zi ţii 
într-o struc tură „în re gis trată la tri bu nal“.

Pro ba bil că au fost multe alte ca uze care m-au de ter mi nat, la în-
ce pu tul anu lui 2010, să mă de dic pri o ri tar pro iec tul în fi in ţă rii unei 



Uniunea Social Liberală – Ideea care l-a îngenuncheat pe Băsescu Traian    151

mari Ali anţe So cial Li be rale. Re tro spec tiv, gă sim în tot deauna su fi-
ci ente jus ti fi cări pen tru ac ţi u nile noas tre. Ori cum, dacă până în 
mai 2010, ne ce si ta tea în fi in ţă rii USL ar mai fi pu tut fi con tes tată, 
după ce Traian Băsescu şi Gu ver nul PDL au im pus re du ce rea sa la-
ri i lor, im po zi ta rea ile gală a pen si i lor şi creş te rea co tei TVA la un 
ni vel care a su fo cat în treaga eco no mie, obli ga ţia opo zi ţiei de a se 
uni fica a de ve nit evi dentă pen tru în treaga so ci e tate ro mâ nească.

De alt fel, fără a face re pro şuri ni mă nui, cred şi acum că este 
foarte greu de jus ti fi cat de ce au mai tre cut încă şapte luni până 
când s-a în fi in ţat Uni u nea So cial Li be rală. Tre buie să re cu nosc că, 
în de cem brie 2012, când am adre sat pu blic, pe un ton ul ti ma tiv, 
pro pu ne rea de a re a liza o „ali anţă în re gis trată la tri bu nal“ până pe 
31 ia nu a rie 2011, ajun se sem eu în sumi la o stare de iri tare ac cen-
tu ată – „un an în treg ne-am ju cat de-a co a li za rea opo zi ţiei. Ne-am 
în tâl nit pen tru a ne ta tona, pen tru a da sem nale, pe care, în de fi ni-
tiv, ni meni nu le mai ia în seamă. Este un joc sin u ci gaş din care eu 
nu mai pot face parte. Este esen ţial ca, până la 31 ia nu a rie 2011 să 
se re a li zeze o Ali anţă So cial Li be rală, în re gis trată la tri bu nal...“

Şi cred că aveam drep tate... Traian Băsescu tăia sa la rii şi noi ne 
ju căm de-a mo ţi u nile. În aceste con di ţii, ris cam să ne pier dem 
orice dram de cre di bi li tate. În ţe le geam, exis tau or go lii şi la PSD şi 
la PNL – aveam şi am la rân dul meu acest pă cat – dar o mi nimă 
lu ci di tate era su fi ci entă pen tru a în ţe lege că, dacă mai aş tep tam, ne 
di zol vam cu to tul într-o mare de ne pu tinţă.

To tuşi, abor da rea foarte tran şantă din de cem brie nu a fost o re-
ac ţie ne con tro lată. La mo men tul ace lui co mu ni cat aveam date su fi-
ci ente pen tru a fi si gur că ali anţa PNL–PC avea să se con cre ti zeze 
foarte ra pid. De alt fel, ce nu se fă cuse într-un an în treg, s-a re a li zat 
apoi în câ teva zile. Până la sem na rea pro to co lu lui ACD, în 5 ia nu a-
rie 2011, exista deja şi acor dul con du ce rii PSD pen tru re a li za rea 
Ali an ţei So cial Li be rale.

În data de 28 ia nu a rie 2011, când USL era deja cer ti tu dine, am 
re ci tit ape lul la uni fi ca rea opo zi ţiei pe care îl lan sa sem cu exact un 
an în urmă. A fost un mo ment bun. Cele câ teva mi nute în care am 
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re ci tit acele rân duri, în ţe le gând im por tanţa dru mu lui pe care îl 
parcurse sem, au re com pen sat tot efor tul care le pre ce dase. Am în ţe-
les atunci că am con tri buit la con struc ţia unui pro iect ma jor. Cu 
sem ni fi ca ţii şi im pli ca ţii în is to ria con tem po rană a Ro mâ niei. Şi mi-a 
fost su fi ci ent. Cel pu ţin pen tru mo ment, ro lul meu se în che iase. De 
alt fel, nici n-am par ti ci pat la ce re mo ni ile de sem nare a pro to co lu lui 
Uni u nii So cial Li be rale, des fă şu rate la Pa la tul Par la men tu lui.



Mi tul mo gu lu lui şi spi rala vi o len ţei în presă

Con tro versa este re ver sul suc ce su lui fi nan ciar pen tru că, mai 
ales în Ro mâ nia, pros pe ri ta tea cre ează sus pi ci uni.

Ca u zele sunt mul ti ple, de la fic ţi u nea ega li tă ţii in o cu late de re gi-
mul co mu nist până la fe no me nul mi liona ri lor de car ton, per soane 
care, în anii ’90, se îm bo gă ţeau peste noapte în urma unor „tu nuri“ 
date, în ge ne ral, sta tu lui. În urma ce lor 50 de ani de uni for mi zare 
co mu nistă în să ră cie şi, după Re vo lu ţie, a acu mu lă ri lor ra pide re a-
li zate prin fa li men tare şi jaf, so ci e ta tea ro mâ nească a dez vol tat o 
formă de os ti li tate faţă de „bo gă ţie“.

A fost o re ac ţie fi rească, ali men tată şi de stri denţa „bo gă ta şu lui“ 
ro mân care, de re gulă, avea un pro fil ce jus ti fică pros tul său re-
nume: ne e du cat, agre siv, mi to can, lip sit de bun-simţ şi bun-gust, 
stri dent, ob se dat de afi şa rea pro pri u lui prea plin. Deşi edu ca ţia pri-
mită de la pă rinţi, şcoala şi ex pe ri enţa afa ce ri lor in ter na ţionale mă 
pla sau în afara aces tui ti par, la în ce pu tul ani lor ’90 aveam deja o 
afa cere per so nală, eram, aşa dar, „pa tron“ şi, în con se cinţă, pu team 
fi în ca drat în ca te go ria „sus pec ţi lor de ser vi ciu“.

Pe acest fond, din ca uza unei co in ci denţe de nume şi, poate, a 
unui in te res me di a tic, am fost acu zat că am luat ba nii lui Cea u şescu. 
Tema era ab so lut ha lu ci nantă şi, fără a în ţe lege că o min ciună re pe-
tată de o mie de ori poate ajunge mai pu ter nică de cât un ade văr ig-
no rat, în loc să în cerc să lă mu resc fap tele cât mai ra pid, am op tat să 
in tru în con flict des chis cu zi a ris tul Pe tre Mi hai Băcanu – care mă 
ataca ab so lut ne jus ti fi cat – nu-l cu nos cu sem nici o dată pe Ni co lae 
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Cea u şescu, nu aveam niciun fel de le gă tură cu con tu rile lui (dacă 
aces tea exis tau cu ade vă rat), în con se cinţă, am con si de rat că sus pi-
ciu nea în sine este ab so lut abe rantă şi am ac ţionat ca atare.

Însă re ac ţia mea dură a in fla mat şi mai mult su biec tul, ast fel că, la 
mij lo cul ani lor ’90, pen tru opi nia pu blică pă ream deja un in di vid con-
tro ver sat, le gat cumva de fos tul re gim co mu nist. Iar această per cep ţie 
s-a păs trat chiar şi în mo men tul în care, după şapte ani de ac ţi uni în 
in stanţă, jus ti ţia a in fir mat, prin de ci zie de fi ni tivă şi ire vo ca bilă, toate 
acu za ţi ile ce îmi fu se seră aduse de dom nul Băcanu – care, ul te rior, a 
re trac tat pu blic toate afir ma ţi ile de ni gra toare fă cute la adresa mea.

Dar răul fu sese deja fă cut, eram deja pla sat într-o zonă con tro-
ver sată, iar ca li ta tea de pro pri e tar al unor in sti tu ţii de presă re pre-
zenta, din acest punct de ve dere, un mare dez a van taj.

Pe de o parte, toate ce le lalte in sti tu ţii me dia aveau in te re sul 
ime diat (de ter mi nat de concurenţa jur na lis tică şi ri va li ta tea eco-
no mică) de a mă de ni gra con stant. Pe de altă parte, zi a rele şi te le-
vi zi u nile pe care le-am creat, ori cât de mare ar fi fost cota de pi aţă 
ocu pată şi ori cât de res pec tate ar fi fost de că tre pu blic, nu pu teau fi 
con si de rate surse obi ec tive atunci când se re fe reau la pro priul pa-
tron. Aşa dar, ad ver sa rii mei erau foarte mo ti vaţi să mă atace, iar eu 
nu dis pu neam de mij loace efi ci ente pen tru a mă apăra.

La toate aces tea s-a adă u gat ac ti vi ta tea po li tică. Din punc t de ve-
dere al ima gi nii pu blice şi al con for tu lui per so nal, cred as tăzi că 
intra rea în po li tică nu a fost cea mai in spi rată ale gere. Pe lângă os ti-
li ta tea din me diul de afa ceri şi din presă, mi-am asi gu rat o nouă 
sursă de ad ver si tate. Ast fel, re u şeam să de ran jez pe toate pa li e rele. În 
ul ti mii 25 de ani, nici u nul din tre pre şe din ţii Ro mâ niei sau şe fii de 
gu vern nu m-au con si de rat foarte sim pa tic în pe ri oada în care şi-au 
exer ci tat man da tele. Si gur, lu cru rile se schim bau ra di cal după ce 
ajun geau în opo zi ţie.

În aceste con di ţii, în anul 2009, când Traian Băsescu, pe care îl 
sus pen da sem în 2007, şi-a sta bi lit ca temă de cam pa nie „lupta cu 
mo gu lii din presă“, am fost ono rat cu po zi ţia cen trală în rân dul ţin-
te lor pre şe din te lui. Aşa cum am mai men ţionat, la acel mo ment am 
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în ţe les care era stra te gia dom nu lui Băsescu şi am în cer cat să evit o 
po le mică di rectă, lăsându-i uri a şul apa rat de dez in for mare şi de ni-
grare să se în vârtă în gol. Din pă cate, alţi „mo guli“ au ac ţionat cu 
mai pu ţină în ţe lep ciune şi, ali men tată de con flict într-un con text 
foarte în căr cat emo ţional, tema „mo gu li lor“ a in trat pu ter nic în 
con şti inţa pu blică. Vrând-ne vrând am de ve nit mo gul. La în ce put 
nu eram sin gu rul. Însă cei lalţi doi au fost scoşi din joc de Traian 
Băsescu foarte re pede după ce şi-a ob ţi nut cel de-al doi lea man dat.

În 2010 şi mie mi se anunţa un sfâr şit imi nent. Nu mai că, în ca-
zul meu, stra te gia nu a func ţionat. Mai mult, în 2011 se în fi inţa 
Uni u nea So cial Li be rală la for ma rea că reia am con tri buit trans pa-
rent cu toată ener gia. Însă, şi de această dată, suc ce sul a avut efecte 
co la te rale. Nu mai eram doar unul din tre mo guli, din tre re pre zen-
tan ţii ră u lui, ci chiar Mo gu lul, Răul ab so lut.

Într-o so ci e tate cu o ex pe ri enţă de mo cra tică mai pro fundă, cu 
un res pect mai adânc pen tru di fe renţă şi cu o re zis tenţă mai mare 
la de ni grare şi ma ni pu lare, mi tul mo gu lu lui ma le fic nu s-ar mai fi 
pu tut forma. În niciun caz în se co lul 21. Po ves tea în sine este ru di-
men tară. Mis ti fi ca rea este evi dentă. În spa ţiul eu ro a tlan tic con-
tem po ran, ma jo ri tă ţile nu mai pot fi con vinse că fon da to rul unor 
in sti tu ţii de presă poate fi con si de rat o sursă a ră u lui doar pen tru 
că, de re gulă, mass-me dia cri tică pu te rea.

Oa me nii lu cizi şi bine in for maţi nu pot ac cepta că să ră cia pe 
care o re simt di rect şi abu zu rile cu care se con fruntă zil nic sunt 
doar o fic ţi une te le vi zată, ge ne rată de un mo gul pus pe rele. Bu-
nul-simţ, in te li genţa şi ex pe ri enţa fac im po si bile ase me nea con clu-
zii. Însă, din pă cate, există încă în Ro mâ nia o anu mită pre dis po zi ţie 
că tre con spi ra ţie. Mai sunt unii care, din ne pu tinţa de a gândi li ber 
sau din in te re sul de a dez in forma, încă mai vând şi cum pără po-
veşti po li tice cu eroi ima cu laţi şi ti că loşi om ni pre zenţi. Iar Traian 
Băsescu a spe cu lat aceste vul ne ra bi li tăţi.

Într-o ţară a con tras te lor, în care ma jo ri ta tea tră ieşte sub stan-
dar dul eu ro pean al să ră ciei, so ci e ta tea are ne voie de vi no vaţi şi exe-
cu ţii pu blice care să mai des carce ten si u nea ge ne rală. După cinci 
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ani de man dat (2004–2009), dom nul Băsescu a în ţe les că, pen tru a 
evita ca va lul dez a mă gi rii să îl lo vească în plin, tre buie să cre eze câ-
teva di ver si uni. Una din tre aces tea a fost „mo gu lul“ în res pon sa bi li-
ta tea că ruia a fost arun cat tot ce nu func ţiona în so ci e ta tea 
ro mâ nească. Orice nu func ţiona avea o sin gură ca uză: mo gu lul.

Clasa po li tică ig nora criza mon di ală şi aloca sume uri aşe în 
anul elec to ral 2009? Mo gu lul era de vină pen tru că, prin pro pri ile 
„to no mate“ (ca te go rie în care in trau, la pa chet, toţi zi a riş tii care în-
drăz neau să cri tice eşecurile din pri mul cin ci nal Băsescu) alar-
mează ab surd popu la ţia. Re a min tesc că în al doi lea se mes tru din 
anul 2008, când efec tele cri zei fi nan ci are in ter na ţionale lo veau eco-
no mi ile sta te lor dez vol tate, pre şe din tele Băsescu îi asi gura pe ro-
mâni că ei sunt la adă post de criză şi pro mulga o lege care mă rea cu 
50% sa la ri ile pro fe so ri lor, deşi ştia foarte bine că nu exis tau fon duri 
bu ge tare pen tru a aco peri o ase me nea chel tu ială – cu rată miş care 
de „dreapta“, pe care însă ga ranţi in te lec tu ali ai drep tei cre dinţe au 
ig no rat-o în com pli ci tate cu pre şe din tele. Cu toate aces tea, „te le vi-
zi u nile mo gu lu lui erau vi no vate“.

Traian Băsescu lo vise un co pil în cam pa nie elec to rală? Mo gu lul 
era de vină pen tru că te le vi zi u nile în drăz neau să di fu zeze ima gi-
nile (pe care le-ar fi trans mis orice te le vi zi une li beră dintr-un stat 
de mo cra tic).

Şi-a ofe rit Traian Băsescu, în ca li tate de pri mar ge ne ral, o vilă în 
cen trul Ca pi ta lei? Mo gu lul era vi no vat pen tru că îl stresa pe bie tul 
pre şe dinte cu su biecte atât de ne în sem nate.

Exem plele pot con ti nua...
Scri ind aceste rân duri, încă mă mir de stri denţa ma ni pu lă ri lor 

pe tema mo gu lu lui. Mi-e foarte greu să în ţe leg cum au pu tut ac-
cepta ase me nea enor mi tăţi oa meni în zes traţi cu o mi nimă in te li-
genţă. După cum, tre buie să re cu nosc, mi-e aproape im po si bil să 
eva luez ni ve lul de im pos tură al ce lui care a fost ca pa bil să sus ţină 
pu blic aceste teme de dez in for mare. Tre buie să-ţi dis pre ţu ieşti 
foarte tare in ter lo cu to rii ca să ajungi să-i minţi în faţă într-o ma ni-
eră atât de fla grantă. Se pare că Traian Băsescu a avut dintot dea una 
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această „ca li tate“ ex cep ţională: a mi zat pe pro stia, frica şi dis pe ra-
rea ce lor lalţi. Şi, de re gulă, i-a mers.

Aşa dar, în ce pând din 2009 am de ve nit mo gul. Din pers pec tiva 
ad ver sa ri lor mei era o eti chetă utilă pen tru că nu lo veau doar în 
mine, ci, mai ales, în jur na liş tii an ga jaţi în trus tul de presă pe care 
l-am fon dat. In ten ţia era ca, transformându-mă pe mine în pă pu şa-
rul ab so lut, să îi re ducă pe ei la sta tu tul de ma ri o nete lip site de vo inţă 
pro prie şi, im pli cit, să le di mi nu eze sem ni fi ca tiv din cre di bi li tate.

Se ge nera ast fel o uri aşă pre si une asu pra zi a riş ti lor care, în timp, 
fie ar fi tre buit să de vină ti mo raţi şi lip siţi de in ci si vi tate, fie ar fi 
tre cut de par tea „bună“ a pre sei – care îl la udă pe Traian Băsescu – 
fie şi-ar fi pier dut echi li brul şi dreapta mă sură, gândindu-se per ma-
nent cum să-şi de mon streze in de pen denţa, chiar cu ris cul de a 
ne glija ade vă rul. Am avut o în ţe le gere aparte pen tru cei din această 
a treia ca te go rie... Erau, în ge ne ral, buni pro fe si o nişti, ca rac tere pu-
ter nice, per soane care îşi con strui seră re pu ta ţia prin muncă şi se ri-
o zi tate, dar care, în cer când să-şi de mon streze in de pen denţa, 
pier deau esen ţi a lul şi ne gli jau ade vă rul. Se con cen trau foarte mult 
asu pra lor în şişi şi ră tă ceau sen sul pro priei pro fe sii.

Mai era însă şi o pa tra ca te go rie, foarte re strânsă, unde se re gă-
seau cei asu pra că rora pre si u nea sis te mu lui de de ni grare nu lăsa 
urme, oa meni cin stiţi şi li beri, atât de si guri pe ei şi pe con vin ge rile 
lor în cât ră mâ neau imuni la in ti mi dare sau per su a si une. Din fe ri-
cire, am lângă mine şi ast fel de jur na lişti care s-au do ve dit su fi ci ent 
de pu ter nici pen tru a re zista cu suc ces pre si u ni lor unui în treg re-
gim po li tic au to ri tar.

Însă ade vă rul este de multe ori um brit de per cep ţii false va li date 
de nu mere mari. Re pe tată ob se siv şi dis ci pli nat de în treaga echipă 
de pro pa gandă a dom nu lui Băsescu, tema mo gu lu lui şi de ni gra rea 
im pli cită a ac tu lui jur na lis tic a creat două pre ju di cii ex trem de 
grave: pe de o parte, a de cre di bi li zat presa în ge ne ral – în per cep ţia 
pu blică, fi e care in sti tu ţie de presă re le vantă a fost sub or do nată unei 
ta bere po li tice şi unor in te rese eco no mice; pe de altă parte, a ge ne-
rat o spi rală a vi o len ţei în tre jur na lişti. Cred că este ne ce sar să ana-
li zez mai de ta liat acest su biect.
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Presa ro mâ nească – pe care o cu nosc des tul de bine încă de la 
în ce pu tul ani lor ’90 – nu a ex ce lat nici o dată la ca pi to lul so li da ri tate 
de breaslă. Fap tul că nu a re u şit să cre eze nici o dată o or ga ni za ţie re-
pre zen ta tivă func ţională, care să pro mo veze drep tu rile şi sta tu tul 
jur na liş ti lor, do ve deşte su fi ci ent de clar acest fapt. Însă, până la mij-
lo cul ani lor 2000, ri va li tă ţile pro fe sionale ali men tate de in te rese eco-
no mice evi dente s-au păs trat la un ni vel re zo na bil. Zi a riş tii se mai 
bâr feau, se mai ata cau, se mai fo lo seau de pu bli ca ţi ile la care lu crau 
pen tru a tranşa anu mite dis pute per so nale, însă, în ge ne ral, păs trau 
o anu mită de cenţă, ac cep tând că res pon sa bi li ta tea lor este să in for-
meze pu bli cul, nu să-şi des fi in ţeze concurenţa. Îmi place să cred că, 
mă car pen tru o vreme, au în ţe les că es ca la da rea con flic tu lui în in te-
ri o rul in sti tu ţi i lor me dia decredibiliza presa în ge ne ral.

Apoi, după ce Traian Băsescu şi-a câş ti gat pri mul man dat şi a 
în ce put să cre eze con flicte în în treaga so ci e tate ro mâ nească, ten si-
u nile din tre zi a rişti, dar, mai ales, din tre in sti tu ţi ile de presă, au 
in trat într-o nouă etapă.

A în ce put o de gra dare gra du ală a res pec tu lui re ci proc până 
când, în 2009, când ace laşi domn Băsescu în cerca dis pe rat să-şi 
păs treze pri vi le gi ile pre zi den ţi ale, s-a in trat în faza răz bo iu lui to tal. 
An ti pa tia a de ve nit ură. Ri va li ta tea pro fe sională fi rească s-a trans-
for mat în ob se sie dis truc tivă. S-a re nun ţat chiar şi la ilu zia obi ec ti-
vi tă ţii. Pe no ile date, orice ex ces este to le rat dacă poate con tri bui la 
de mo la rea ce lui lalt, „a co le gu lui de breaslă“. În mod fi resc, ata cul 
unora a de ter mi nat re ac ţia ce lor lalţi şi s-a in trat într-o spi rală a vi o-
len ţei care, în ul ti mii ani, a ajuns până la in sti gări pu blice la su pri ma-
rea ad ver sa ru lui. În pre zent, se spune orice abe ra ţie des pre ce lă lalt, 
des pre ad ver sar, care, in di fe rent ce-ar face, ră mâne un ti că los pe ri-
cu los ce tre buie eli mi nat cu orice mij loace, in clu siv prin în căl ca rea 
prin ci pi i lor fun da men tale ale de mo cra ţiei.

Este un con flict săl ba tic. Ru di men tar. Toate ta be rele sunt blo-
cate în pa ra digma na ivă şi no civă de „bine ver sus rău“ – în care 
„noi“ sun tem bi nele ab so lut, iar „ei“ sunt răul ab so lut.

Po zi ţi ile sunt ire con ci li a bile, orice formă de di a log este ex clusă. 
As cul ta rea re ală a ce lui lalt a de ve nit im po si bilă. S-a in trat într-o 
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formă ma lignă a ri va li tă ţii me dia. Apar te nenţa la un anu mit grup 
de presă te trans formă au to mat în duş man de moarte. Este un răz-
boi ve ri ta bil în care „atro ci tă ţile“ sunt la or di nea de zi lei.

Cum s-a ajuns aici? Ecu a ţia este re la tiv sim plă. În ce pând din 
anul 2005, ur mând obi ce iul pă mân tu lui, Traian Băsescu a în cer cat 
săşi asi gure o presă do cilă, care, chiar dacă nu-l la udă foarte tare, 
mă car să-l me na jeze. Pen tru că nu i-a mers chiar cu toată lu mea, a 
tre cut la atacuri fron tale la adresa „to no ma te lor“ care nu în ţe le-
geau că n-au voie să-l cri tice. Si mul tan a ge ne rat mi tul mo gu lu lui 
care îi con tro lează dis cre ţionar pe jur na lişti, re duşi la sta tu tul de 
ma ri o nete. Răz bo iul po li tic sa trans fe rat în presă care, trep tat, a 
de ve nit cap tivă în spi rala agre si vi tă ţii ce func ţi o nează pe trei di men-
si uni: în prima, con flic tul se poartă di rect în tre jur na lişti; în a doua, 
în tre po li ti ci eni, prin in ter me diul pre sei; iar în a treia, în tre jur na-
lişti şi po li ti ci eni. În toate aceste trei di men si uni nu există re guli, li-
mite sau mă sură. Iar eu, „be ne fi ci ind“ de ca li tă ţile mele de fon da tor 
al unor foarte re le vante in sti tu ţii me dia, po li ti cian şi sus ţi nă tor des-
chis al Uni u nii So cial Li be rale, am fost ata cat con stant în fi e care.

Şi nici mă car n-am drep tul să mă plâng. Nu m-a obli gat ni meni 
să in tru în po li tică. Pro ba bil că, dacă stă team pe mar gine, aş fi fost 
un per so naj foarte sim pa tic pen tru toată lu mea.

Ana li zând la rece, în toată po ves tea cu mo gu lul, nu mă de ran-
jează eti chetă în sine. De alt fel, n-am ezi tat să mi-o asum într-o ma-
ni eră lu dică, de ve nind coolmogul pe blo gul per so nal şi în re la ţi ile 
cu pri e te nii mei de pe in ter net. În ţe leg şi că Traian Băsescu, dis pe-
rat să-şi sal veze func ţia, a ales să decredibilizeze presa in de pen-
dentă în ge ne ral – de alt fel, cred sin cer că dom nul Băsescu n-are 
nici cea mai vagă idee asu pra ră u lui pe care l-a ca u zat în tre gii so ci-
e tăţi ro mâ neşti prin sub or do na rea şi, res pec tiv, com pro mi te rea 
insti tu ţi i lor me dia; Traian nu pre me di tează, dis truge din in stinct. 
Până la urmă, am con vin ge rea că zi a riş tii ro mâni îşi vor des co peri 
lu ci di ta tea şi de ta şa rea ne ce sare pen tru a în ţe lege că, de pă şind lo-
gica des fi in ţă rii ad ver sa ru lui, ser vesc atât pro pria evo lu ţie pro fe-
sională, cât şi pe a jur na lis mu lui în ge ne ral.
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Ce mă ne mul ţu meşte cu ade vă rat este pre ca ri ta tea şi ca rac te rul 
to tal ne ve ro si mil al po veş tii cu mo gu lul. Am vâr sta şi ex pe ri enţa la 
care pot să apre ciez o fic ţi une chiar dacă este pro fundă ne ga tivă şi 
mă vi zează di rect. De-a lun gul is to riei, fic ţi u nile, mi tu rile, pre su pu-
sele „con spi ra ţii“ şi-au do ve dit, de multe ori, uti li ta tea. Oa me ni lor 
le plac ex pli ca ţii sim ple şi in te gra toare, au ne voie să creadă în sal va-
tori pro vi den ţi ali sau în vi no vaţi uni ver sali. Din co pi lă ria tim pu rie 
până la bă trâ ne ţea târ zie avem cu toţi ne voie de po veşti. Dar, dacă 
aceste po veşti nu sunt ade vă rate, este esen ţial să fie mă car co e rente, 
bine scrise, fru moase. Să îi res pecte pe cei care sunt dis puşi să le as-
culte şi să le creadă.

Din pă cate, mi tul mo gu lu lui Voiculescu este o în cro peală ri di-
colă care jig neşte in te li genţa ce lor că rora le este des ti nat.

Câ teva exem ple con crete:
Dacă l-aş fi con tro lat într-ade văr pe Mircea Geoană, aşa cum sus-

ţi nea ve he ment pro pa ganda dom nu lui Băsescu în 2009, s-ar mai fi 
dus vreo dată can di da tul PSD în vi zită la Sorin Ovidiu Vîntu în aju nul 
ce lui mai im por tant mo ment din cam pa nia elec to rală? Ca te go ric nu.

Dacă i-aş fi con tro lat pe jur na liş tii an ga jaţi în in sti tu ţi ile me dia 
pe care le-am fon dat, dacă i-aş fi trans for mat în „to no mate“ care să 
re cite pro pri ile mele gân duri, nu s-ar fi gă sit mă car unul din tre cei 
peste 5 000 care s-au pe rin dat de-a lun gul tim pu lui în re dac ţi ile şi 
stu di o u rile gru pu lui de presă, care să spună „mi-a im pus Voiculescu 
să îl laud pe X sau să îl în jur pe Y“? Ca te go ric, s-ar fi gă sit, trăim în 
ţara în care nu există se crete, în care orice in for ma ţie cu nos cută de 
două per soane ajunge pu blică, mai de vreme sau mai târ ziu. Pen tru a 
în ţe lege această evi denţă este su fi ci entă doar pu ţină lu ci di tate...

Dacă mi-aş fi do rit să-mi fo lo sesc re sur sele me dia pen tru a-mi 
asi gura avan taje din par tea au to ri tă ţi lor, m-aş mai fi aflat con stant, 
în ul ti mii 20 de ani, în con flict des chis cu de ţi nă to rii pu te rii po li-
tice, ai pâr ghi i lor in sti tu ţionale? În ţe leg că ad ver sa rii mei mă urăsc 
atât de mult în cât ajung să mă ca ri ca tu ri zeze, dar cât de in a dec vat ar 
fi tre buit să fiu în cât să mă lupt 10 ani cu Traian Băsescu, şe ful sta tu-
lui, stă pâ nul ine le lor, de ţi nă to rul che i lor, dacă aş fi fost in te re sat de 



Uniunea Social Liberală – Ideea care l-a îngenuncheat pe Băsescu Traian    161

orice fel de „avan taj“ aflat în sub or di nea pre şe din te lui. Dacă eu aş fi 
avut ase me nea obi ec tive, pro ba bil că as tăzi Traian Băsescu era mai 
„să rac“ cu două sus pen dări şi se pre gă tea, în li nişte, să preia func ţia 
de pre mier în 2014, iar eu, ex trem de bine con so li dat fi nan ciar, aş fi 
fost pro cla mat un re per al „sta tu lui de drept“ de pe des tri mea pes-
triţă, for mată din monici, elene şi alte „pre o tese“ ale cul tu lui per so-
nal al dom nu lui Băsescu.

Dacă i-aş fi con tro lat ocult pe dom nii Antonescu, Ponta şi pe 
li de rii li be rali şi so cial-de mo craţi (aşa cum sus ţine ri di col în tre gul 
apa rat de pro pa gandă al dom nu lui Băsescu), ar mai fi tre buit să mă 
lupt un an în treg (din ia nu a rie 2010 până în ia nu a rie 2011) pen tru 
a în fi inţa Uni u nea So cial Li be rală? Ar mai fi tre buit să fac acel joc 
com pli cat, acea echi li bris tică în tre in te re sele unora, pri o ri tă ţile al-
tora şi obi ec ti vul meu de a uni în treaga opo zi ţie? Mă car în acest caz, 
mi-aş fi do rit că dez in for ma rea să se ba zeze pe un dram de ade văr. 
Dar n-a fost ca zul. Fi e care etapă, fi e care pro gres în sen sul re a li ză rii 
USL m-a cos tat timp, efort şi o ana liză atentă a con tex tu lui ge ne ral 
şi a pers pec ti vei su biec tive a par te ne ri lor mei.

În tre bă rile ar pu tea con ti nua. Dar cred că n-are sens. Po ves tea 
cu mo gu lul ma ni pu la tor este ex trem de sub ţire şi se spri jină ex clu-
siv pe re fle xul unora de a ex plica un suc ces im por tant pe baza unei 
con spi ra ţii so fis ti cate.

Mulţi nu sunt de prinşi să mun cească. Nu au ex pe ri enţa re a li ză rii 
unui pro iect im por tant care pre su pune ad mi nis tra rea co or do nată 
a unor va ri a bile mul ti ple. În con se cinţă, pen tru a ex plica o situa ţie 
care, din punc tul lor de ve dere, pare im pla u zi bilă, in vocă o se rie în-
treagă de con spi ra ţii, aran ja mente sau re ţele de in flu enţă.

Sin cer, ţi nând seama câtă muncă a fost ne ce sară şi câte mo-
mente de cum pănă am tra ver sat, mi-aş fi do rit ca, mă car în ca zul 
for mă rii USL, pro pa ganda ad ver sa ri lor să se fi ba zat pe fapte re ale 
şi eu să fi avut be ne fi ciul unui as cen dent care să-mi per mită să-i 
de ter min fa cil pe li de rii PSD şi PNL să-mi ur meze pla nul. Însă n-a 
fost ca zul. Mai mult de o ju mă tate de an, cei mai mulţi li deri so-
cial-de mo craţi şi li be rali mă de tes tau cu ace eaşi in ten si tate cu care 
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o fă ceau Traian Băsescu şi PDL. „De ce se bagă-n seamă Voiculescu? 
Ce in te res are de-o ţine în truna cu uni fi ca rea opo zi ţiei?“ A tre buit 
să de pă şesc ex trem de multe ine r ţii şi pre ju de căţi până când co le gii 
mei de opo zi ţie s-au con vins că nu ur mă ream un in te res per so nal 
as cuns, ci, pur şi sim plu, des co pe ri sem ne ce si ta tea şi le gi ti mi ta tea 
unui de mers co mun.

În con clu zie, con si der că mi tul mo gu lu lui ma ni pu la tor a fost şi 
ră mâne o po veste ri di colă. Pot să-l în ţe leg pe cel care a lan sat-o. 
Pot ac cepta că o parte a pu bli cu lui, ne a tentă la in co e renţa in ternă a 
aces tui discurs, a to le rat-o. Con si der însă că este de-a drep tul in-
de cent ca o ase me nea ma ni pu lare să fie per pe tu ată şi de că tre per-
soane bine in for mate, care cu nosc da tele pe care func ţi o nează presa 
şi ştiu că ma jo ri ta tea zi a riş ti lor au tre cut pe la foarte multe in sti tu ţii 
me dia, au ră mas în re la ţii de pri e te nie cu unii din tre foşti co legi şi 
ar fi ab so lut im po si bil ca unii să fie ex puşi la anu mite pre si uni fără 
ca cei lalţi să afle. În aceste con di ţii, prin ci pa lele vic time ale di ver si-
u nii mo gu lul nu sunt eu sau cei an ga jaţi în gru pul de presă pe care 
l-am creat, ci exact cei care se des ca li fică mo ral şi pro fe sional ros to-
go lind abu lic o temă in te gral falsă.

O ul timă pre ci zare: eti cheta de mo gul nu m-a de ran jat nici o dată 
la ni vel per so nal. Din mul ţi mea de ste re o ti puri ne ga tive pro iec tate 
asu pra mea de ad ver sari, este, pro ba bil, cea mai pu ţin no civă. De alt-
fel, mulţi din tre cei care mă opresc pe stradă şi-mi trans mit să nu mă 
las până nu-l văd ple cat pe Traian Băsescu, o fo lo sesc cu o co no ta ţie 
po zi tivă, fa mi li ară – „Mo gu lule, nu-i lăsa să scape!“

Am de di cat to tuşi un ca pi tol în treg aces tui cli şeu – Mo gu lul – 
pen tru că, pe de o parte, în 2009 a fost tema cen trală a cam pa niei 
elec to rale în urma că reia Mircea Geoană a pier dut, iar PSD, PNL şi 
PC au ajuns în situa ţia de a forma USL şi, pe de altă parte, am con-
vin ge rea că ge ne ra rea per cep ţiei că presa este in te gral con tro lată de 
mo guli şi in te re sele lor eco no mice este ex trem de pe ri cu loasă: 
decredibilizează ac tul jur na lis tic şi cre ează pre mi sele pen tru în gră-
di rea li ber tă ţii de ex pre sie.



La Grivco...

Uni u nea So cial Li be rală a fost nu mită, mai ales în pe ri oada în-
fi in ţă rii sale, „Ali anţa de la Grivco“. Era o în cer care prin care, por-
nind de la re a li ta tea unor în tâl niri pe care le aveam cu li de rii PSD 
şi PNL la se diul fir mei Grivco, ad ver sa rii po li tici în cer cau să decre-
dibilizeze Uni u nea, să o pla seze într-o di men si une con tro ver sată, 
la li mita din tre po li tică şi afa ceri.

În ce pând din 2009, de când Traian Băsescu a lan sat dez in for ma-
rea cu „Gu ver nul de la Grivco“, spe cu lând că for mula exe cu tivă pe 
care o pro pu neau în acel mo ment PSD, PNL şi PC cu Klaus Johannis 
pre mier ar fi fost ne go ci ată la se diul aces tei firme, Grivco (în tra du-
cere, Gru pu lui In dus trial Voiculescu & com pa nia) a do bân dit o no-
to ri e tate aparte.

În cam pa nia elec to rală în care se lupta cu Mircea Geoană, dom-
nul Băsescu fă cea con stant tri mi teri la „mo gu lul de la Grivco“, 
omul rău şi ma ni pu la tor care îi cheamă la or dine pe li de rii PSD şi 
PNL. De alt fel, justificându-şi res pin ge rea pro pu ne rii de prim-mi-
nis tru pe care i-o îna inta o ma jo ri tate par la men tară le gal con sti tu-
ită, Traian Băsescu ex plica în oc tom brie 2009 că nu l-a ac cep tat pe 
Klaus Johannis pen tru că această no mi na li zare „s-a de cis la Grivco“.

Prin re pe ta rea sis te ma tică a aces tei teme şi pla sa rea sa într-un 
re gis tru ne ga tiv, pre şe din tele în cerca să trans mită că „la Grivco“ se 
pe tre ceau ne go ci eri sus pecte care ames te cau in te re sele po li tice cu 
cele eco no mice.
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Ade vă rul era cu to tul al tul, iar Traian Băsescu îl cu noş tea foarte 
bine. În pe ri oada 2004–2005, vi zi tase la rân dul său se diul aces tei 
firme pen tru a se în tâlni cu mine. Stă tuse la ace eaşi masă la care, 
de-a lun gul tim pu lui, i-a acu zat că s-au aşe zat pe Mircea Geoană, 
Crin Antonescu sau Victor Ponta. La Grivco, dom nul Băsescu a 
dis cu tat cu mine teme po li tice, a ne go ciat spri jin elec to ral şi sus ţi-
nere par la men tară din par tea Par ti du lui Con ser va tor. Ni mic în 
plus. Însă ceea ce, în ca zul Dom niei Sale, fu sese un gest nor mal, fi-
resc şi le gi tim, în ca zul ad ver sa ri lor săi de ve nea un de mers sus pect. 
Dar in com pa ti bi li ta tea lui Traian Băsescu cu de cenţă cred că a de-
ve nit deja pro ver bi ală...

Ce e Grivco? Un grup de firme în fi in ţat la în ce pu tul ani lor ’90 
de mine şi câ ţiva co legi cu care am lu crat în co mer ţul ex te rior. Un 
grup in dus trial cu o sferă largă de ac ti vi tăţi, de la co merţ in ter na-
ţional, la agri cul tură şi ener gie, care a creat zeci de mii de locuri de 
muncă şi a plă tit bu ge tu lui pu blic taxe în va loare de sute de mi li-
oane de euro. O so ci e tate care şi-a con so li dat re pu ta ţia eco no mică 
printr-un pro gres con stant şi prin re la ţii co recte cu toţi cli en ţii şi 
par te ne rii. Pe scurt, o firmă care nu me rită sub nicio formă să fie 
trans for mată de Traian Băsescu în „in a mi cul sta tu lui“.

Dar, tre buie să fiu cin stit, nu doar pre şe din tele s-a fă cut res pon-
sa bil pen tru apa ri ţia cam pa niei de ni gra toare la adresa aces tei firme. 
A mai gre şit ci neva: eu în sumi. Ar fi tre buit, poate, să gă sesc un alt 
loc de în tâl nire cu li de rii ce lor lalte par tide, pre ve nind ast fel atra ge-
rea Grivco în con flic tele po li tice.

Dar, în de fi ni tiv, de ce ne în tâl neam la Grivco? Sunt mai multe 
mo tive, unele su biec tive, alte chiar obi ec tive, ge ne rate de ra por tul 
de forţe din tre par ti dele po li tice, pre cum şi din tre li de rii aces tora.

Pri mul mo tiv, ba nal şi su biec tiv, ţi nea de fap tul că cea mai mare 
parte a tim pu lui mi-o pe tre ceam în bi roul de la Grivco, unde îmi fi-
xam ma jo ri ta tea în tâl ni ri lor. În afara pro gra mu lui im pus de ac ti vi ta-
tea par la men tară, de luni până vi neri, cel pu ţin 10 ore pe zi, eram la 
Grivco. În aceste con di ţii, ţi nând seama că orice drum prin Bucureşti 
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în seamnă blo caje în tra fic şi timp pier dut, pro pu neam în tot deauna 
par te ne ri lor mei să ne în tâl nim la mine. Adică la Grivco.

Al doi lea mo tiv se re feră la ne ce si ta tea le gi timă a li de ri lor par ti-
de lor mari de a se în tâlni în tre ei pe te ren ne u tru. Pare o co pi lă rie, 
dar, de exem plu, pen tru pre şe din tele PSD este des tul de in a dec vat să 
se de pla seze la se diul PNL în ve de rea unei dis cu ţii cu omo lo gul său 
li be ral. Iar dis con for tul este si mi lar şi din pers pec tiva pre şe din te lui 
PNL. Sunt as pecte care, deşi, apa rent, re pre zintă sim ple for ma li tăţi 
lip site de sem ni fi ca ţii re ale, ţin to tuşi de anu mite uzanţe po li tice re le-
vante mai ales pen tru mem brii de par tid, foarte sen si bili la orice 
„com pro mis“ cu sta tu tul ma jor al pro priei for ma ţi uni. Pe ro mâ neşte, 
chiar dacă el în suşi este su fi ci ent de în ţe lept să nu-şi bată ca pul cu 
cine face „com pro mi sul“ de a se de plasa la ce lă lalt, pre şe din tele de 
par tid tre buie to tuşi să me na jeze sen si bi li tă ţile şi or go li ile co le gi lor 
săi şi să le demonstreze că le res pectă aş tep tă rile şi pres ti giul.

Pe ase me nea pre mise, apare in va ri a bil ne ce si ta tea unei so lu ţii de 
mij loc, a unui loc ne u tru. Iar Grivco în de pli nea această con di ţie. În 
con se cinţă, multe în tâl niri în tre li de rii po li tici din Ro mâ nia, prin tre 
care şi Traian Băsescu, s-au des fă şu rat în bi roul meu din se diul aces-
tei firme. Nu era ni mic con spi rat. Ni meni nu se as cun dea. De alt fel, 
de cele mai multe ori, presa a aflat de or ga ni za rea aces tor şe dinţe şi 
le-a re la tat pe larg. Se diul Grivco era şi, pro ba bil, a ră mas con stant 
mo ni to ri zat. Aşa dar, ideea că „la Grivco“ au loc în tâl niri de taină, în 
care se îm part sfe rele de in flu enţă în Ro mâ nia, este in te gral falsă şi 
este le gată de fic ţi u nea con spi ra ţi o nistă lan sată şi ali men tată de 
dom nul Băsescu pen tru a-şi jus ti fica ne îm pli ni rile.

Dar, o dată în plus, tre buie să re marc că pe ac tu a lul „gu ver na-
tor“ îl pot în ţe lege. Ajuns într-un rol con sti tu ţional în care nu se 
po tri vea, Dom nia Sa a creat per ma nent con flict, ma ni pu lări şi di-
ver si uni. Tre buia să su pra vie ţu iască in sti tu ţional şi n-a gă sit o va ri-
antă mai bună. Însă cei lalţi, ana liş tii „in de pen denţi“ care au pre luat 
con şti in cios tema „la Grivco“ şi au in vo cat-o la ne sfâr şit, ig no rând 
evi denţa – ni meni nu con spiră într-un loc cu nos cut de toată lu mea, 
mo ni to ri zat con stant de presă şi alte struc turi – nu au ace eaşi scuză. 
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Ei aveau şi alte va ri ante de a se ra porta la această temă, nu erau 
obli gaţi să se ra li eze en tu zi ast unei di ver si uni fla grante.

Un al tre i lea mo tiv pen tru în tâl ni rile de „la Grivco“ l-a re pre zen-
tat şi şansa de a dis cuta într-un ca dru lip sit de pre si uni şi for ma li tăţi. 
În ca zul şe din ţe lor des fă şu rate în se di ile de par tid, săli de con fe rinţe 
sau alte locuri pu blice, cei mai mulţi li deri po li tici se con si deră obli-
gaţi de pro priul sta tut să păs treze o anu mită ri gi di tate a discursu-
lui, să-şi de mon streze func ţia de re pre zen tare. Ati tu dine ab so lut 
fi rească de alt fel, şi-au asu mat anu mite res pon sa bi li tăţi... Însă atunci 
când în cerci să de pă şeşti anu mite blo caje, să în lă turi un grad sem-
ni fi ca tiv de ne în cre dere, să în cepi o con struc ţie nouă, este ne voie ca 
dis cu ţi ile să se des fă şoare la un ni vel mai pro fund, mai ade vă rat, 
mai eli be rat de for ma li tăţi şi pre ju de căţi. Mă tem că, dacă ne go ci e-
rile pen tru for ma rea Uni u nii So cial Li be rale s-ar fi pur tat ex clu siv 
într-un con text ofi cial, în tre pre şe dinţi de par tid în ca draţi de în-
treaga struc tură de con du cere a pro priei for ma ţi uni (al că tu ită, la 
rân dul ei, din per soane cu or go lii, cu aş tep tări, cu un anu mit grad de 
in fle xi bi li tate) această Ali anţă nu s-ar mai fi re a li zat nici o dată.

În schimb, „la Grivco“ şi în alte lo ca ţii mai pu ţin for male, dis cu-
ţi ile erau au ten tice, se pur tau în tre oa meni care se as cul tau şi se în-
ţe le geau unul pe al tul şi care, în anu mite mo mente, au do ve dit tă ria 
de a pune in te re sul co mun dea su pra ce lui ime diat al pro pri u lui par-
tid. Aşa dar, pre şe din tele Băsescu avea toate mo ti vele po li tice să cri-
tice în tâl ni rile de „la Grivco“ pen tru că erau efi ci ente, con du ceau la 
re zul tate con crete, care îi ame nin ţau po zi ţia. Dar re a li ta tea obi ec-
tivă este că „la Grivco“ nu se în tâm pla ni mic ile gi tim sau imo ral.

Cu toate aces tea, cam pa nia sis te ma tică de de ni grare a unei firme 
ab so lut res pec ta bile a ge ne rat şi anu mite efecte. Nu ne a pă rat în 
zona de afa ceri, unde cei mai mulţi par te neri şi cli enţi în ţe le geau 
că atacurile la adresa Grivco erau di rec ţionate po li tic, ci la un ni vel 
ceva mai mă runt, dar to tuşi re le vant pen tru po ten ţi a lul de in ti mi-
dare pe care îl poate avea o pre si une con stantă asu pra per so na li tă ţi-
lor vul ne ra bile.
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De exem plu, am în tâl nit po li ti ci eni – nu mă re fer la cei doi, trei 
pre şe dinţi de par tide care nu au avut nici o dată ase me nea fra gi li tăţi – 
care îşi do reau să par ti cipe la dis cu ţi ile de „la Grivco“, dar în cer cau 
să ajungă „acolo“ ne vă zuţi, că u tând di verse in trări se cun dare. Pe 
lângă inu ti li ta tea aces tor de mer suri – cred sin cer că toate in tră rile/
ie şi rile erau şi sunt atent su pra ve gheate – a tre buit să re marc că în-
treaga pre si une cre ată în ju rul ace lui se diu mă ajută sem ni fi ca tiv.

În tâi de toate îmi ofe rea un re per foarte re le vant pen tru ca rac te-
rul şi in ten ţi ile in ter lo cu to ru lui meu. Dacă acesta îmi ce rea date des-
pre o in trare lă tu ral nică şi in sista ca în tâl ni rea să aibă loc în de plină 
con fi den ţi a li tate, în ţe le geam că nu-mi poate de veni un par te ner în 
niciun fel de con struc ţie vi a bilă. De re gulă, anu lam ase me nea în-
tre ve deri. Nu poţi con strui un drum bă tă to rit cu o per soană că reia 
îi este teamă să calce apă sat. Pe de altă parte, tre buie să re cu nosc – 
şi să sper să nu su păr pe ni meni cu această mică dez vă lu ire – că 
m-a fas ci nat în tot deauna să ana li zez con flic tul in te rior trăit de cei 
care, pe de o parte, nu prea îşi do reau să vină la Grivco („să nu zică 
presa ceva“), dar, pe de altă parte, erau mâ naţi de in te rese su fi ci ent 
de mari în cât să-şi asume un ase me nea „risc“. În ase me nea ca zuri, 
opor tu nis mul bă tea in stinc tul de con ser vare. Nu era de loc pu ţin. Şi 
mă gân deam câtă fră mân tare, cât zbu cium... pen tru ni mic. Pen tru 
ab so lut ni mic – nici presa nu-i băga în seamă, dar nici eu nu ac cep-
tam niciun fel de co la bo rare cu ast fel de per soane. Am ob ser vat de 
multe ori cum, or biţi de mize per so nale, mulţi po li ti ci eni fac de mer-
suri com plet inu tile. Într-o formă sau alta, toţi avem pro pri ile mo-
mente de nai vi tate vi no vată.

Un alt be ne fi ciu, oa re cum re le vant din punct de ve dere po li tic, 
era re fle xul pre sei os tile de a um fla ne con tro lat miza ori că rui eve-
ni ment des fă şu rat la Grivco. E ade vă rat, multe din tre ne go ci e rile 
pen tru for ma rea ACD şi USL s-au des fă şu rat la se diul aces tei firme, 
dar nu orice în tâl nire de la Grivco avea sem ni fi ca ţii is to rice. De-a 
lun gul tim pu lui, s-au pur tat şi dis cu ţii ba nale, lip site de re le vanţă 
po li tică şi fi na li tate con cretă. Însă pro pa ganda dom nu lui Băsescu nu 
ţi nea seama de acest fapt şi acorda spa ţii edi to ri ale im pre sionante şi 
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ana lize so fis ti cate ori că rei „în tâl niri de la Grivco“. Fără să-şi dea 
seama, îmi fă cea un ser vi ciu. Ca li der po li tic, nu-i pu ţin lu cru să-ţi 
ti mo rezi atât de mult ad ver sa rii în cât să creadă că tot ce faci anunţă 
o ac ţi une ma joră.

Nu în ul ti mul rând, aten ţia con stantă acor dată se di u lui Grivco 
îmi ofe rea con vin ge rea că îmi des fă şor ac ti vi ta tea în cel mai si gur 
loc din Ro mâ nia. În unele seri, ple când des tul de târ ziu de la bi rou, 
mă gân deam cu re ală sim pa tie la cei care mă su pra ve ghea seră 
în treaga zi, oferindu-mi, fără să vrea, o sen za ţie de si gu ranţă şi 
con fort. Nu o dată m-am gân dit să mă opresc şi să le trans mit di-
rect mul ţu mi rea mea. N-am fă cut-o toc mai pen tru că le res pec tam 
munca şi cre deam că e mai co rect să le pro te jez ilu zia că ac ti vi ta tea 
lor are într-ade văr un sens.

În con clu zie, asu mând toate ar gu men tele an te ri oare, con si der 
că în tâl ni rile „la Grivco“ erau in com pa ra bil mai trans pa rente şi mai 
res pec ta bile de cât re u ni u nile prin se pa re u rile unor re sta u rante sau 
în di verse par cări or ga ni zate, în miez de noapte, de Traian Băsescu.

Spre de o se bire de „gu ver na tor“, mie nu mi-a plă cut nici o dată 
să ames tec tre bu rile se ri oase cu plă ce rea, res pon sa bi li ta tea in sti tu-
ţională cu vi ciul. Poate că sunt de modă ve che, dar am pre fe rat în-
tot deauna masa de bi rou în lo cul ce lei cu pa hare...



Ce ur mează pen tru USL? Căr ţile de is to rie

După suc ce sul elec to ral din de cem brie 2012, Uni u nea So cial 
Li be rală s-a ales cu o agendă foarte în căr cată, având res pon sa bi li ta-
tea res pec tă rii an ga ja men te lor asu mate faţă de ce tă ţeni şi sar cina 
unei gu ver nări ex trem de com pli cate, pe date eco no mice fra gile, 
ten sionate su pli men tar de obli ga ţia re tur nă rii îm pru mu tu ri lor uri-
aşe con trac tate de gu ver nele dom nu lui Băsescu.

În plus, USL tre buia să de pă şească, ac ţi o nând cu di plo ma ţie şi 
echi li bru, o sem ni fi ca tivă ine r ţie os tilă a par te ne ri lor ex terni, ca u-
zată de dez in for mă rile pre şe din te lui sus pen dat, care in vo case o 
„lo vi tură de stat“ îm po triva sa, de mers ab so lut ha lu ci nant pen tru o 
ţară mem bră UE. Însă, pen tru acei li deri eu ro peni care nu ştiau – 
sau se pre fă ceau că nu ştiu – că, în Ro mâ nia, sus pen da rea re pre zintă 
o pro ce dură 100% con sti tu ţională, USL de ve nise o „ame nin ţare la 
adresa sta tu lui de drept“... Din tre toate dez as trele moş te nite de Uni-
une de la Traian Băsescu, ne în cre de rea ex ternă a fost, cu si gu ranţă, 
cea mai apă să toare.

Dar, din colo de pro vo că rile din ex te rior, Uni u nea So cial Li be rală 
tre buia, în pa ra lel cu toate ce le lalte res pon sa bi li tăţi, să îşi ad mi nis-
treze şi ten si u nile in terne care, cel pu ţin te o re tic, pu teau în orice 
mo ment să-i anu leze exis tenţa şi pro gre sele re a li zate.

Uni u nea a fost o con struc ţie for mată din trei par tide dis tincte, 
fi e care având obi ec tive po li tice şi pro iecte di fe rite, une ori chiar 
con trare. În aceste con di ţii, a de ve nit ab so lut fi resc ca, în ciuda 
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suc ce su lui gu ver na men tal şi par la men tar, să se con frunte con stant 
cu di fe rite re glări de sta tut, de ti pul ce lor care au apă rut încă îna-
inte de în fi in ţare şi au con ti nuat să apară pe în treg parcursul func-
ţi o nă rii Ali an ţei.

Era evi dent că, la un mo ment dat, USL se va di zolva, dar cel 
mai na tu ral ar fi fost ca acest dez no dă mânt să nu apară îna inte de 
în de pli ni rea sin gu ru lui obi ec tiv ma jor pe care nu l-a atins. Ghici 
ciu percă (Băsescu) ce-i?

Însă or go li ile per so nale şi cal cu lul po li tic pen tru ale ge rile pre zi-
den ţi ale i-au de ter mi nat pe unii să treacă la ur mă toa rea etapă fără a 
fi na liza ceea ce au în ce put, fără a-şi res pecta an ga ja mente asu mate 
pu blic în foarte multe oca zii.

To tuşi, di zol va rea de facto a Uni u nii So cial Li be rale în fe bru a rie 
2014, la trei ani de la în fi in ţare, n-a fost chiar cel mai ne aş tep tat 
eve ni ment. De ve nise clar, încă din a doua ju mă tate a anu lui 2013, 
că dom nul Crin Antonescu a in trat deja pe un pro iect dis tinct care, 
mai de vreme sau mai târ ziu, avea să blo cheze func ţiona rea Uni u nii. 
De alt fel, au exis tat nu me roase mo mente în care eve ni men tele ex te-
ri oare au pus la în cer care so li da ri ta tea ce lor trei par tide fon da toare 
USL, după cum, în multe oca zii, s-a în tâm plat ca obi ec ti vele in di vi-
du ale ale uneia din tre for ma ţi uni să nu co res pundă vi zi u nii şi pri o-
ri tă ţi lor ce lor lalte. Peste toate aces tea s-a adă u gat şi un anu mit ni vel 
de ne în cre dere, fi resc în con di ţi ile în care, în spe cial li be ra lii şi so-
cial-de mo cra ţii, aveau o lungă tra di ţie de atacuri re ci proce.

Nu-mi pro pun să ana li zez toate mo men tele de criză din USL, 
ci doar să enumăr câ teva din tre ele pen tru a de mon stra că, în ciuda 
apa ren ţei, nu ten si u nile in terne vor de sta bi liza de ci siv uni u nea. Evi-
dent, mă voi opri la cele care, într-o formă sau alta, m-au im pli cat pe 
mine sau Par ti dul Con ser va tor. Să nu ui tăm că, în această a doua 
parte a lu cră rii, pers pec tiva este asu mat su biec tivă.

În acest con text, cred că este util să ad mit că tem pe ra men tul, 
ex pe ri enţa de via ţă, in de pen denţa fi nan ci ară şi sta bi li ta tea pro pri u-
lui sta tut m-au pre dis pus în tot deauna la de ci zii ferme, une ori chiar 
ra di cale şi, poate, in o por tune. Am ob ser vat de multe ori că, atunci 
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când ceva nu merge cum ar tre bui, e mai efi ci ent să-l în lo cu ieşti de-
cât să în cerci per ma nent să îl re pari, să îl pe ti ceşti, să îl adap tezi 
unui scop că ruia, de fapt, nu-i este co res pun ză tor. Însă această lec-
ţie, de prinsă în pri mul rând din zona de bu si ness, nu mi-a prins 
foarte bine în po li tică unde, în foarte multe ca zuri, ce se ho tă răşte 
as tăzi se uită mâine şi se schimbă poi mâine.

Pri mul mo ment în care, din punc tul meu de ve dere, s-au re sim-
ţit ten si uni în USL a fost când, chiar îna inte de sem na rea ofi ci ală a 
pro to co lu lui de în fi in ţare, s-a op tat pen tru so lu ţia cu doi co pre şe-
dinţi, de la PSD şi de la PNL, pla sând Par ti dul Con ser va tor şi pe 
pre şe din tele său, Da niel Con stan tin, într-o situa ţie uşor in grată.

În mod evi dent, din punct de ve dere al pon de rii par la men tare 
şi al struc tu ri lor te ri to ri ale, PC nu se pu tea com para cu cei lalţi doi 
par te neri ai săi. Însă, pe de altă parte, mă car în prima fază, con-
ser va to rii de clan şa seră în treaga ac ţi une de uni fi care: ini ţi a seră 
Uni u nea şi fu se seră pun tea de le gă tură în tre so cial-de mo craţi şi 
li be rali. Miza nu era o func ţie lip sită de con ţi nut sau pre zenţa 
sim bo lică în ca drul unei tro ici. PC ră mâ nea mem bru fon da tor cu 
drep turi şi res pon sa bi li tăţi de pline şi ni meni nu pu tea con testa 
această re a li tate. Însă ce mă pre o cupa era re fle xul ce lor două par-
tide mai mari de a im pune o anu mită so lu ţie bazându-se, ex clu siv, 
pe ar gu men tul for ţei.

În ţe le geam că cei doi co pre şe dinţi erau in te re saţi ca, la ni vel de 
ima gine, să nu-şi di lu eze con sis tenţa. Cu cât ar fi exis tat mai mulţi 
co pre şe dinţi, cu atât s-ar fi di mi nuat pon de rea fi e că ruia din tre ei, 
as pect care fi dă u nat in clu siv Uni u nii în an sam blu. Aşa că, pe fond, 
pu team să în ţe leg le gi ti mi ta tea so lu ţiei cu doi co pre şe dinţi, însă 
mo da li ta tea în care a fost pro mo vată (o în ţe le gere în tre PSD şi PNL 
de care PC tre buia, pur şi sim plu, să ia act) nu mi-a pă rut de bun 
au gur. Dar ne pro pu se sem să parcurgem un ma ra ton îm pre ună şi 
nu ne pu team opri după pri mul ob sta col. Tot o dată, ana li zând cât 
mai re a list acel con text, era clar că, din ca uza unui ga ba rit po li tic 
sem ni fi ca tiv mai re dus, PC tre buia să gă sească re surse pen tru a 
asuma şi anu mite dez e chi li bre obi ec tive.
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Un alt mo ment in te re sant din punc tul meu de ve dere şi fruc tuos 
din pers pec tiva ad ver sa ri lor din presă a fost acela în care, la scurt 
timp după for ma rea Uni u nii So cial Li be rale, Victor Ponta a de cla rat 
în ca drul unui in ter viu on line că pen tru USL „Dan Voiculescu este 
sin gura vul ne ra bi li tate a USL“. Afir ma ţia a fost fă cută la în ce pu tul 
lu nii fe bru a rie 2011, după ce eu pro pu se sem în dez ba tere pu blică 
ipo teza sus pen dă rii lui Traian Băsescu. În opi nia dom nu lui Ponta, 
acea de cla ra ţie a mea îl ajuta chiar pe pre şe din tele Băsescu, ofe rin-
du-i po si bi li ta tea de a ataca USL şi, de aceea, co pre şe din tele USL 
con si dera că am vul ne ra bi li zat ali anţa.

Aşa cum am mai pre ci zat, nu am fost nici o dată un par te ner co-
mod. În tot deauna mi-am ex pri mat li ber con vin ge rile, fără aver tis-
mente pre a la bile şi fără să-mi fi sin cro ni zat pro pri ile de cla ra ţii cu 
pri o ri tă ţile de co mu ni care ale ali a ţi lor mei. În aceste con di ţii, când, 
după în fi in ţare USL, am de cis să mă re fer pu blic la sus pen da rea 
pre şe din te lui, să spun cu voce tare ceea ce gân dea mai toată lu mea, 
este po si bil să fi încurcat anu mite stra te gii.

Ast fel, asumându-mi şi pro pria res pon sa bi li tate, am re cep tat cu 
umor de cla ra ţi ile co le gu lui meu de Uni une care, pro ba bil fără să-şi 
pro pună, con firma in de pen denţa po zi ţi i lor mele. Atunci când eşti 
cri ti cat şi de pu tere, şi de opo zi ţie, te pla sezi pe o po zi ţie ne u tră, 
dea su pra mi ze lor po li tice con tex tu ale. Tot o dată, tre buia să re marc 
şi o anu mită iro nie a is to riei care fă cea ca, la două, trei zile de la în-
fi in ţa rea USL, per soana care con tri bu ise di rect la în fi in ţa rea Uni u-
nii să de vină o „vul ne ra bi li tate“ a aces teia.

Însă, pe de altă parte, ar fi util să se în ţe leagă şi situa ţia lui Victor 
Ponta de la acel mo ment. Cu doar un an mai îna inte, câş ti gase pre-
şe din ţia PSD fi ind per ce put de că tre mulţi jur na lişti ana lişti ca 
„omul lui Năstase“, ste re o tip re luat la in fi nit de toţi ad ver sa rii săi 
po li tici (şi, în unele ca zuri, chiar şi de pro priii co legi). Era o pre ju-
de cată lip sită de con ţi nut (în PSD, Ponta pri mise un spri jin mult 
mai larg de cât pu tea oferi ta băra Năstase), care însă îi ge nera con-
stant o pre si une în sen sul de mon stră rii pro priei in de pen denţe. 
Apoi, după în fi in ţa rea USL, pro pa ganda dom nu lui Băsescu îi acuza 
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pe Crin Antonescu şi pe Victor Ponta că ar servi „in te re sele lui 
Voiculescu“, exact după ti pa rul fo lo sit cu Mircea Geoană în tim pul 
cam pa niei pre zi den ţi ale din 2009.

În aceste con di ţii, pre şe din tele PSD era pro vo cat con stant să-şi 
de mon streze cât mai des in de pen denţa. Aşa că, de cla ra ţia cu „vul-
ne ra bi li ta tea“ era un soi de probă de in de pen denţă şi am în ţe les-o 
ca atare. Nu în ul ti mul rând, ştiam că în treg PSD-ul su feră încă de 
pe urma ac cep tă rii pa ri tă ţii cu ACD, situa ţie pen tru care mă so co-
teau, pe bună drep tate, di rect res pon sa bil. În con se cinţă, po li tic şi 
uman l-am în ţe les pe Victor Ponta. Nu îna inte de a mă gândi să-i 
răs pund în ace eaşi ma ni eră. To tuşi, n-am fă cut-o pen tru că eu, spre 
de o se bire de par te ne rii mei, nu mai aveam ni mic de do ve dit. În ţe le-
geam că, in di fe rent ce aş spune, cei care mă atacă la or din vor con ti-
nua să mă atace, la fel cum cei care s-au ră tă cit prin tre pre ju de căţi 
ne ga tive vor con ti nua să mă urască fără să în ţe leagă că sunt vic ti-
mele unei ma ni pu lări de pro por ţii. Tot o dată, obi ec ti vul meu ră mâ-
nea lupta cu Traian Băsescu şi nu-mi per mi team ca, dintr-un 
or go liu per so nal, să slă besc Uni u nea So cial Li be rală.

Pe ter men lung, ati tu di nea con struc tivă şi-a do ve dit uti li ta tea. 
După ten si u nile din de but, în cre de rea în tre cele trei par tide s-a mai 
con so li dat, în USL în ce pând să nu mai apară con frun tări re le vante 
în tre mem brii săi. Dar, evi dent, ar mo nia nu pu tea dura la in fi nit şi 
la în ce pu tul anu lui 2012, când în ce pu seră pre gă ti rile pen tru ale ge-
rile lo cale şi fi e care par tid îşi se lecta can di da ţii şi lo ca li tă ţile în care 
con si dera că este în drep tă ţit să-şi de sem neze pro priii re pre zen tanţi, 
au re iz buc nit ve chile con flicte ali men tate de ri va li tă ţile din te ri to riu. 
Pro to co lul Uni u nii per mi tea ca, în ca zul pri mă ri i lor în care nu se 
ajun gea la un acord în tre PSD, PNL şi PC, să se op teze pen tru va-
ri anta can di da tu ri lor se pa rate. Şi, în ge ne ral, acest prin ci piu şi-a 
dove dit uti li ta tea, pre ve nind blo ca jele pe care le-ar fi ge ne rat in fle-
xi bi li ta tea li de ri lor lo cali din anu mite zone. Însă au fost şi situa ţii în 
care apa ri ţia unui can di dat cu şanse re ale pro mo vat, de exem plu, de 
PC pu tea ame ninţa re în noi rea man da tu lui unui pri mar în func ţie, 
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re pre zen tant al unei alte for ma ţi uni din USL. Si tu a ţia nu de pă şea 
li mi tele pre vă zute de Pro to col.

În de fi ni tiv, fi e care par tid avea drep tul să-şi ma xi mi zeze şan-
sele, iar după ale geri, toate vic to ri ile in trau şi în con tul USL. Însă, 
mai ales în ora şele im por tante, pri ma rii în func ţie nu pu teau ac-
cepta să-şi pi ardă po zi ţia în faţa unui alt re pre zen tant al Uni u nii. În 
aceste con di ţii, au re în ce put pre si u nile din spre te ri to riu spre cen-
tru. Iar în ca zu rile în care con ser va to rii erau cei care în cer cau să 
câş tige pri mă rii de ţi nute de alţi co legi din ali anţă, pre si u nile de ve-
neau foarte acute din ca uza unui com plex de su pe ri o ri tate pe care 
anu miţi re pre zen tanţi ai PSD şi PNL îl aveau în ra port cu par te ne rii 
lor din Par ti dul Con ser va tor.

Re a li ta tea era că PC avea cea mai fra gilă re pre zen tare la ni vel 
lo cal şi, dacă do rea să-şi con so li deze pon de rea în te ri to riu, nu-şi 
per mi tea să me na jeze toate or go li ile din ali anţă. Ast fel, în con tex tul 
mai mul tor dis pute în care PC asuma o anu mită in tran si genţă, cea 
mai in tensă fi ind pen tru de sem na rea can di da ţi lor la pri mă ria Iaşi, 
ner vo zi ta tea s-a acu mu lat atât de mult la cen tru, în cât a apă rut pro-
pu ne rea să se mo di fice pro to co lul Uni u nii, ast fel în cât să nu mai fie 
ne ce sară şi sem nă tura pre şe din te lui PC pe lis tele fi nale de can di-
daţi. At mo sfera s-a ten sionat şi pu tea duce la o es ca la dare pe ri cu-
loasă, dar, pen tru că mi zele co mune erau mai im por tante de cât 
ri va li tă ţile in di vi du ale, par te ne rii din PSD şi PNL au ac cep tat că PC 
are tot drep tul să-mi ma xi mi zeze şan sele elec to rale, iar Da niel 
Con stan tin şi-a păs trat pre ro ga tiva sem nă rii lis te lor de can di daţi.

Evi dent, se ria ten si u ni lor a con ti nuat. Chiar şi în pe ri oa dele 
care par mai li niş tite, nu poate trece o lună fără să apară un con flict 
în te ri to riu sau la cen tru. De exem plu, în de cem brie 2012, când se 
pă rea că se poate in stala ar mo nia ali men tată de suc ce sul co mun, a 
apă rut tema pac tu lui de co a bi tare, un do cu ment inu til pen tru USL 
şi pen tru Ro mâ nia, un de mers care, în opi nia mea (ar gu men tată în 
prima parte a aces tei lu crări), i-a ser vit ex clu siv lui Traian Băsescu, 
reintroducându-l în jo cul po li tic in tern.
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A fost un mo ment com pli cat. O  în tâl nire se cretă în tre Crin 
Antonescu, Victor Ponta şi „gu ver na to rul“ Băsescu pu tea ge nera 
sen za ţia unei tră dări a elec to ra tu lui USL şi a ce lor 7,4 mi li oane de 
ro mâni care îl de mi se seră pe pre şe din tele sus pen dat în iu lie 2012. 
Si gur că în ţe le geam că li de rii USL nu ac cep ta seră cu en tu zi asm să 
„co a bi teze“ cu dom nul Băsescu, că ac ţiona seră în acel sens din ca-
uza mai mul tor sem nale in terne şi ex terne, dar cred că ar fi fost mult 
mai co rect ca, în lo cul unei în tâl niri noc turne, să trans mită pu blic că 
îşi do resc să men ţină un echi li bru in sti tu ţional şi să anunţe un set de 
prin ci pii pe care şi le asumă în re la ţia cu „gu ver na to rul“ – co mu ni-
cate in clu siv par te ne ri lor eu ro peni şi ame ri cani. Ast fel, ar fi răs puns 
cre di bil şi efi ci ent anu mi tor în gri jo rări fără a ac cepta o „mică“ în ţe-
le gere cu un pre şe dinte de mis de 88% din tre pro priii ce tă ţeni.

Tre buie să re cu nosc că, în con tex tul pac tu lui de co a bi tare, m-am 
gân dit foarte se rios la ru pe rea Ali an ţei. Ca uza nu era con flic tul meu 
cu Traian Băsescu, ci con vin ge rea că, prin acel de mers, USL fă cea 
pri mul com pro mis ma jor, depărtându-se de an ga ja men tele asu mate 
în faţa ce lor că rora le ce ruse în cre de rea şi vo tul. Dar, până la urmă, 
după o ana liză la rece, a tre buit să ac cept că di zol va rea Ali an ţei în 
de cem brie 2012 ar fi în sem nat o eroare încă mai mare de cât pac tul 
de co a bi tare. În con se cinţă, după o dis cu ţie in tensă cu par te ne rii 
mei, că rora le-am trans mis, cu ones ti tate, pă re rea mea des pre va loa-
rea, sem ni fi ca ţia şi con se cin ţele Pac tu lui, am con ti nuat să ac ţi o năm 
îm pre ună în in te ri o rul Uni u nii So cial Li be rale.

Aşa dar, ten si uni au exis tat încă de la în fi in ţare. În ciuda lor, USL 
a câş ti gat ale ge rile lo cale, adjudecându-şi 36 de ju deţe din 41, şi a 
sta bi lit un re cord la ale ge rile le gis la tive în urma că rora şi-a asi gu rat 
o pon dere par la men tară de 70%. Ul te rior, au fost de pă şite con flic-
tele ine rente de la for ma rea gu ver nu lui şi de sem na rea mi niş tri lor, 
ani mo zi tă ţile par la men tare, cam pa ni ile de presă de ni gra toare la 
adresa unora din tre li de rii USL şi multe al tele.

De ce s-a blo cat Uni u nea în fe bru a rie 2014? Sunt multe mo-
tive. Unele mai vechi, al tele mai noi, unele ce ţin de o di na mică 
po li tică obi ec tivă, al tele de ter mi nate de in te rese per so nale. Chiar 
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şi suc ce sul co ple şi tor din de cem brie 2012 – 70% pon dere par la-
men tară – a încura jat in di rect ten din ţele cen tri fuge. Aşa cum am 
mai spus, ad mi nis tra rea matură a unui suc ces este in fi nit mai di fi-
cilă de cât ob ţi ne rea sa.

Re ve nind to tuşi la da tele con crete din fe bru a rie 2014, con si der 
că, din colo de unele pre texte des tul de fra gile, cum ar fi dis puta ar ti-
fi ci ală pe re par ti za rea func ţi i lor de vi ce pre mi eri, de ci zia dom nu lui 
Crin Antonescu de a pă răsi Uni u nea So cial Li be rală a fost ca u zată 
de pre si u nea şi dez in for ma rea con stantă care l-au vi zat pe li de rul 
li be ral în ul ti mul an. De li mi tând anu mite vul ne ra bi li tăţi în abor dă-
rile per so nale ale pre şe din te lui PNL, ad ver sa rii USL au ac ţionat or-
ches trat asu pra dom nu lui Antonescu, fo lo sind în treg ar se na lul 
per su a siv pe care îl aveau la dis po zi ţie. I-au sti mu lat or go liul, i-au 
ali men tat ilu zi ile unei can di da turi câş ti gă toare din par tea „drep tei 
unite“, au am pli fi cat com ple xele de su pe ri o ri tate în ra port cu PC şi 
de in fe ri o ri tate în ra port cu PSD, au ge ne rat pre si uni in terne, au 
creat sti mu lente ex terne (de ti pul ade ră rii PNL la Par ti dul Po pu lar 
eu ro pean). Pe scurt, au fă cut ab so lut tot ce de pin dea de ei pen tru a-l 
îm pinge pe Crin Antonescu să co mită o eroare ce i-ar pu tea în chide 
pre ma tur şi ne drept ca ri era po li tică.

În ciuda con flic te lor noas tre per so nale, eu cred că dom nul 
Antonescu me rita un des tin po li tic mai bun.

Însă, din pă cate, după ce şi-a con cre ti zat in ten ţia de a rupe USL şi 
de a se ală tura, cu sau fără voie, ta be rei po li tice do mi nate de Traian 
Băsescu, cre di bi li ta tea lui Crin Antonescu a su fe rit pier deri ma sive. 
De la atacurile ex trem de vi ru lente din pe ri oada în care de ţi nea func-
ţia de pre şe dinte in te ri mar, în 2012, până la în tâl ni rile de taină cu 
„gu ver na to rul“ des fă şu rate în 2013 şi 2014, pre şe din tele PNL a fă cut 
un salt prea mare, s-a dat de prea multe ori peste cap. Este ade vă rat, 
elec to ra tul ro mân este obiş nuit cu fel de fel de tra se işti şi con tor si o-
nişti po li tici, ca pa bili să-şi schimbe ra di cal po zi ţi ile şi con vin ge rile, 
dar, chiar şi aşa, trans for ma rea dom nu lui Antonescu de la sta tu tul de 
ad ver sar ire con ci li a bil la cel de con fi dent al lui Traian Băsescu a creat 
re zerve ma jore chiar şi în rân dul elec to ra tu lui li be ral.
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Poate gre şesc. Poate Crin Antonescu nu şi-a afec tat ire ver si bil ca-
ri era po li tică. Vi i to rul va de cide. Însă, la mo men tul fe bru a rie 2014, în 
care a dis trus o con struc ţie po li tică va li dată de în cre de rea a 70% din-
tre ro mâni, dom nul Antonescu şi-a creat sin gur un ob sta col uriaş 
care îi va li mita orice as cen si une elec to rală pe ter men ne de fi nit.

Ori cum, ca ri era po li tică a ce lui care a ales să di zolve Uni u nea 
So cial Li be rală ră mâne, în de fi ni tiv, res pon sa bi li ta tea Dom niei Sale.

În pri vinţa Uni u nii So cial Li be rale, eu n-am re grete. Ideea din 
de cem brie 2009 a schim bat Ro mâ nia. Şi-a în de pli nit obi ec ti vele.

Ce ur mează pen tru USL? Să se re tragă în căr ţile de is to rie, ca 
de ţi nă toare a unor re cor duri po li tice greu de ega lat în ur mă to rii 
50 de ani.



Ce ur mează pen tru mine...

După ce ai con tri buit cu toate ener gia şi re sur sele de care dis pui 
la re a li za rea unui pro iect al că rui suc ces a fost pe de plin con fir mat, 
ai, în prin ci piu, două va ri ante:

1. Fie alegi să te opreşti – asu mând că, din punc t de ve dere al 
re a li ză ri lor so ci ale, ţi-ai atins po ten ţi a lul ma xim – şi te con cen trezi 
doar pe as pec tele per so nale ale vie ţii, pe care le-ai ne gli jat din ca uza 
efor tu lui de di cat an te rior re a li ză rii unui pro iect ma jor;

2. Fie ca uţi o altă miză, de or din su pe rior ce lei atinse, con si de-
rând că ex pe ri enţa deja acu mu lată poate fi fruc ti fi cată într-un 
nou pro iect.

Si gur că ar mai fi şi alte po si bi li tăţi. Poţi, de exem plu, să te „agăţi“ 
de ceea ce ai re a li zat, să nu în ţe legi că orice con struc ţie atinge, la 
un mo ment dat, mo men tul de ma xim după care, orice ai face, ur-
mează de cli nul.

Am în vă ţat din afa ceri că un suc ces, pe lângă da tele in trin seci 
(re surse, efort, vi zi une etc.), de pinde şi de evo lu ţii ex te ri oare (con-
text is to ric, eco no mic, so cial etc.). Un pro iect po li tic util re pre zintă 
un răs puns adec vat la par ti cu la ri tă ţile co mu ni tă ţii că reia îi este de-
di cat. Însă ceea ce este ne ce sar as tăzi poate de veni inu til mâine. 
Dez vol ta rea con ti nuă a so ci e tă ţii în chide con stant vechi di rec ţii de 
opor tu ni tate şi des chide al tele noi. Această di na mică in flu en ţează 
de ci siv suc ce sul ac ţi u ni lor noas tre.
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Re ve nind la su biec tul cen tral al aces tei lu crări, în 2010, 2011 şi 
2012, USL a re pre zen tat so lu ţia op timă pen tru aş tep tă rile so ci e tă ţii 
ro mâ neşti. În 2013 şi 2014, pen tru a-şi păs tra uti li ta tea, Uni u nea 
s-a adap tat şi se va mai adapta la evo lu ţi ile so ci e tă ţii şi eco no miei 
ro mâ neşti, pre cum şi la sti mu lii ex terni aflaţi, la rân dul lor, într-o 
con ti nuă trans for mare. Dar, la un mo ment dat, ca li bră rile nu au 
mai ţi nut rit mul schim bă ri lor ex te ri oare şi USL a de ve nit is to rie.

Era fi resc să fie aşa. Dacă nu în ţe le gem la timp şi nu res pec tăm 
ci clul na tu ral al creş te rii şi des creş te rii ori că rui fe no men is to ric, 
ris căm să com pro mi tem re a li ză rile an te ri oare. Per so nal, aş fi pre-
fe rat ca, după ce şi-ar fi re a li zat toate an ga ja men tele şi obi ec ti vele, 
Uni u nea So cial Li be rală să se „în chidă“ ami a bil, nu să se di zolve 
sub lo vi tu rile unui par tid fon da tor. Dar, chiar şi aşa, USL ră mâne 
un suc ces ma jor care tre buie mar cat, sa lu tat şi... de pă şit. In ves ti ţia 
re dun dantă într-un suc ces care şi-a con su mat ener gia con duce in-
va ri a bil spre eşec.

Aşa dar, pen tru mine, tre buie să ex clud din start ipo teza de a ră-
mâne axat pe ceea ce a re pre zen tat Uni u nea So cial Li be rală. După 
fe bru a rie 2014, cred că am ajuns la mo men tul în care tre buie să 
op tez: fie mă con cen trez, în spe cial, pe via ţa per so nală, fie creez un 
nou pro iect.

Ale ge rea în ţe leaptă este evi dentă: via ţa per so nală. După atâta 
luptă, ten si une, îm pli niri şi eşecuri, pro ba bil că ar fi tim pul unui alt 
re gis tru. Al unei schim bări de ritm şi pri o ri tăţi. O mo di fi care ra di-
cală. Nu doar pen tru mine şi fa mi lia mea, ci pen tru un în treg sis-
tem care s-a con struit raportându-se la Voiculescu.

Dacă m-aş re trage mâine din via ţa pu blică, prima re ac ţie a ad-
ver sa ri lor mei, cei care au trans for mat con flic tul cu mine în ocu pa-
ţie zil nică, ar fi de ne în cre dere şi dez o ri en tare. Ar pen dula bez me tic 
în tre „aiu rea, nu se re trage, pune la cale o nouă lo vi tură“ şi „în sfâr-
şit, s-a spe riat, l-am în vins“. Pro ba bil că un an sau doi ar con ti nua 
să in voce mi tul mo gu lu lui care ac ţi o nează din um bră. Ar des co peri 
con spi ra ţii in e xis tente, s-ar arunca fu rios asu pra tu tu ror ce lor cu 
care am co la bo rat...
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Dar, după o vreme, ar tre bui să ac cepte că şi-au pier dut prin ci-
pala scuză pe care o fo lo seau pen tru a-şi ca mu fla in com pe tenţa, 
im pos tura sau vi dul mo ral. Şi, atunci, ar tre bui să îşi ca ute un nou 
pre text, să in ven teze un nou in a mic care să le jus ti fice exis tenţa.

Per soa nele şi pro iec tele lip site de con sis tenţă şi le gi ti mi tate, care 
nu răs pund con struc tiv unei ne voi re ale a so ci e tă ţii, nu pot su pra-
vie ţui de cât in vo când mize false. Ca zul Băsescu este eloc vent în 
acest sens. Ape tenţa Dom niei Sale pen tru con flict a fost de ter mi-
nată de in com pa ti bi li ta tea sa struc tu rală cu orice fel de con struc ţie. 
Epi so dul in cen di u lui pe care l-ar fi pro vo cat în por tul Ro uen (con-
form pro pri i lor re la tări) a de ve nit, într-un fel, re pe rul său iden ti tar. 
Cheia per so na li tă ţii sale. În esenţă, omul a ră mas un „in cen di a tor“. 
Ni mi cul in te rior nu se poate spri jini de cât pe un ni mic ex te rior. 
Pra ful ca ută ce nuşa. În ma te ma tică, mi nus cu mi nus fac plus. În 
via ţa re ală, fal sul nu se poate le gi tima de cât prin fals.

Re ve nind la op ţi u nile mele, tre buie în pri mul rând să asum că 
ni meni nu e de ne în lo cuit – un cli şeu care con ţine un ade văr in con-
tes ta bil. Mi tul Mogulului Voiculescu va fi, în cele din urmă, în lo cuit 
de alt mit. Lu mea are ne voie de po veşti cu eroi. De alt fel, cred că aş 
pu tea in tui cam care ar fi per soa nele din tre care va fi ales noul „in-
a mic pu blic“... Dar această temă ar pu tea de veni un su biect pen tru 
altă carte...

Cu sau fără eroi, so ci e ta tea, presa şi po li tica ro mâ nească nu vor 
fi nici mai rele şi, din pă cate, nici mai bune. Ine r ţi ile fe no me ne lor 
so ci ale ex ced suc ce sele sau gre şe lile in di vi du ale. Cu foarte rare ex-
cep ţii, is to ria este cea care ne mar chează per so na li ta tea, nu in vers. 
De alt fel, dacă ne păs trăm lu ci di ta tea, ac cep tăm că re a li ză rile noas-
tre, atâ tea câte au fost, s-au da to rat, în prin ci pal, da te lor ex te ri oare 
în ca drul că rora am ac ţionat (aş tep tări, acu mu lări şi ne ce si tăţi so-
ci ale) şi doar în se cun dar unor dis cu ta bile me rite per so nale.

Pe de altă parte, în tâm plă rile bi fate de mine în ul ti mii ani, cu 
toate con se cin ţele lor fe ri cite şi mai pu ţin fe ri cite, m-au adus în po-
zi ţia de a nu mai avea mize per so nale. Am trăit tot ce aveam de 
trăit, am iu bit ce aveam de iu bit, am con struit tot ce mi-am pro pus 
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să con stru iesc, am câş ti gat ce pu team câş tiga şi am pier dut ce aveam 
de pier dut. Am cu nos cut suc ce sul, am trăit şi dez a mă gi rea, în ţe leg 
fi na li ta tea pro ba bilă a ten si u ni lor din ju rul meu. Ştiu de unde am 
ve nit şi în co tro mă în drept. Ori cât de plic ti si toare sau spec ta cu-
loase vor fi eve ni men tele ce vor urma de acum îna inte, ele nu mă 
mai pot schimba.

Cred sin cer că în spa ţiul pu blic sunt ne ce sare şi per soane care 
şi-au fi na li zat pro pria de ve nire, care nu mai au ni mic de de mon-
strat, care pot privi din colo de obi ec ti vele per so nale. Care nu sunt 
pre o cu pate de ce câş tigă pen tru ele, ci de ce ră mâne după ele. Care 
se pot in te resa cu ade vă rat de ce lă lalt.

Nu ştiu dacă sunt o ast fel de per soană. Dar pot în cerca să fiu. 
Acesta ar fi, poate, sin gu rul mare pro iect în care m-aş mai pu tea 
im plica. Un pro iect per so nal, politic şi so cial, de o po trivă. 



ANEXĂ

Ste no grama dis cu ţiei din tre Traian Băsescu  
şi de le ga ţia Par ti du lui Con ser va tor 

20.03.2007 Pa la tul Co tro ceni

Traian Băsescu: Dom nule pre şe dinte, doam ne lor şi dom ni lor 
(râde), că e o doamnă! Te mele de in te res au fost co mu ni cate prin 
adresa prin care s-a fă cut in vi ta ţia. M-ar in te resa o vi zi une a dvs. 
asu pra situa ţiei po li tice, even tu ale so lu ţii, dacă este sau nu criză, 
pen tru că sunt abor dări di fe rite în spec trul po li tic.

Dan Voiculescu: Da.
T.B.: Nişte pri o ri tăţi în ra port cu dis cu ţi ile de acum două săp-

tă mâni, dacă sunt evo lu ţii în pro blema mo di fi că rii le gii elec to rale. 
Vă rog, domn’ pro fe sor.

D.V.: Dom nule pre şe dinte, noi con si de răm că Ro mâ nia parcurge 
o criză po li tică şi dacă ne re fe rim nu mai la fap tul că nu avem mi-
nis tru de Ex terne, că nu avem am ba sa dori nu miţi în ca pi tale 
im por tante...

T.B.: Am ba sa do rii sunt la Par la ment, dom nule Voiculescu!
D.V.: Nu, vor beam de criza po li tică, nu acu zam pe ni meni.
T.B.: Nu, vă spu neam unde sunt am ba sa do rii (râde). Sunt tri-

mişi la Par la ment, zece am ba sa dori, aş teaptă să fie...
D.V.: Da... Deci, noi con si de răm că în Ro mâ nia există la ora ac-

tu ală o criză politică şi am dis cu tat în Bi roul Po li tic, am ana li zat 
care sunt toate as pec tele, va ri an tele po si bile pen tru a ieşi din criza 
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po li tică, pen tru că por nim de la ideea că această criză po li tică nu 
poate face bine ni mă nui. Chiar dacă, tem po rar sau pe ter men 
scurt, unii câş tigă, al ţii pierd, pe ter men me diu şi per to tal Ro mâ nia 
pierde. Ana liza noi am luat-o un pic din urmă, din mo men tul în 
care so lu ţia imo rală a per mis for ma rea gu ver nu lui în ia nu a rie 2005, 
mo ment când noi am anun ţat că in trăm în această gu ver nare pen tru 
că sun tem ho tă râţi ca Ro mâ nia să in tre în Uni u nea Eu ro peană în 
2007. Şi tot atunci am spus că după 1 ia nu a rie 2007 ne vom re trage 
din gu vern, şi atunci ne-am re tras din gu vern. Si gur că am ţi nut cont 
şi de re co man da rea dvs. fă cută pu blic, când aţi spus că dacă Par ti dul 
Con ser va tor vrea să crească, tre buie să treacă în opo zi ţie.

T.B.: Orice par tid care vrea să crească tre buie să treacă în 
opo zi ţie.

D.V.: Aşa este, nu mai că unii în ţe leg, unii nu. Noi am în ţe les şi 
am tre cut în opo zi ţie.

T.B.: (râde) Ar mai fi unu’ care ştiu eu că ar tre bui să treacă în 
opo zi ţie (râde).

D.V.: Din pă cate, acolo noi nu avem ni mic de spus. Even tual, dvs.
T.B.: Nici eu nu am de spus ni mic acolo, domnu’...
D.V.: Ca atare, fă când o ana liză com plexă, si gur că am să spun 

un lu cru care, pro ba bil, nu va fi pri mit cu mult en tu zi asm. Dar noi 
cre dem...

T.B.: (râde în ho hote) Cre deţi că a re u şit ci neva să-mi pro ducă 
en tu zi asm as tăzi?

D.V.: Nu ştiu, dar noi ne-am gân dit că, având în ve dere situa ţia 
pe care o avem acum, struc tura Par la men tu lui, care aşa a ie şit ea 
din elec to rat, cunoscându-vă, atât cât pu tem să vă cu noaş tem noi 
pe dvs...

T.B.: Încă nu aţi aflat tot.
D.V.: Toc mai. Şti ind că sub nicio formă nu va fi po si bil ca res-

pec ta rea vo in ţei elec to ra tu lui din ale ge rile tre cute, res pec tiv Uni u-
nea PSD+PUR, care tre buia să for meze gu ver nul şi dvs. aţi adus 
atunci o altă so lu ţie...

T.B.: Dacă o ve deţi ca pe o so lu ţie... 
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D.V.: Pof tim?
T.B.: O ve deţi ca o so lu ţie acum? PSD+PUR la gu ver nare?
D.V.: Dom nule pre şe dinte, nouă ne e greu să vor bim, pen tru că 

noi, fi ind so lu ţia imo rală, avem o di fi cul tate.
T.B.: Asta nu în seamnă că sun teţi so lu ţia care nu poate vorbi, 

dom nule pro fe sor.
D.V.: Ne e greu să ne pro nun ţăm.
T.B.: Şi so lu ţi ile imo rale sunt so lu ţii.
D.V.: Da, da... Noi vo iam, re pet, cu scu zele de ri goare...
T.B.: Nu vă scu zaţi, că ştiu ce vreţi să spu neţi. Deci, aş tept.
D.V .: Ştiţi. Şi să nu mai spun?
T.B.: Nu, spu neţi, pen tru că tre buie să ră mână pen tru pos te ri tate.
D.V.: Vo iam să vă pro pu nem ca o do vadă că vă iu biţi ţara şi pen-

tru ca in sti tu ţia pre zi den ţi ală să nu treacă prin acest pro ces cu sus-
pen da rea, cu de mi sia, cu re fe ren dum, cu cos turi, cu toată Eu ropa...

T.B.: ...Vreţi să can di daţi la Pre şe din ţie acum?
D.V.: Eu, nu, în niciun caz. Mă lă saţi să ter min?
T.B.: Vă rog.
D.V.: Noi vo iam să vă pro pu nem să vă daţi de mi sia.
T.B.: D’asta v-am în tre bat. Vreţi să in trăm într-un tur de ale geri 

îm pre ună?
D.V.: Nu, deci re pet. Eu nu vor besc acum pen tru mine, eu vor-

besc pen tru ţară, pen tru Ro mâ nia. Ro mâ nia are ne voie de li nişte. 
După pă re rea dvs., s-a creat în Ro mâ nia un cli mat de ne li nişte. 
Există o bă tă lie în tre toate in sti tu ţi ile sta tu lui şi so lu ţia cea mai ra-
pidă, cea mai efi ci entă şi cu un re zul tat in clu siv în re la ţi ile ex terne 
cu ecou foarte bun ar fi ca...

T.B.: Să spu nem aşa: Securis tul Voiculescu a re u şit să-l con-
vingă pe Traian Băsescu să de mi si o neze din func ţia de pre şe dinte.

D.V.: Nu, securis tul Voiculescu a re u şit să-l con vingă pe secu-
ris tul Băsescu, pen tru că, dacă vreţi să in trăm la afir ma ţii fără aco-
pe rire... Dvs. ştiţi că eu am fost securist?

T.B.: Nu, da ştiu că aveţi un do sar.
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D.V.: Da, dar do sa rul e la jus ti ţie, dom nule pre şe dinte, şi jus ti-
ţia ur mează să se pro nunţe. Vreţi să o in flu en ţaţi într-un fel.

T.B.: Nu, domnu’... spun şi eu!
D.V.: Dar de ce mă fa ceţi securist?
T.B.: Păi, da... cam aşa scriu şi zi a rele. Ce să fac? Vor besc şi eu! 

Aşa… Dar hai să tre cem la so lu ţi ile con struc tive pe care le pro pu neţi.
D.V.: Deci, so lu ţia con struc tivă pe care...
T.B.: Lă mu riţi-mă de ce mai fa ceţi co mi sia de an chetă!
D.V.: Re pet, co mi sia de an chetă şi-a în che iat mi si u nea as tăzi, di-

seară ter mi năm ra por tul şi mâine îl pre dăm Bi ro u ri lor Per ma nente.
T.B.: Şi vă e frică de Cur tea Con sti tu ţională?
D.V.: Cur tea Con sti tu ţională nu are niciun drept să spună Par-

la men tu lui, are rol con sul ta tiv.
T.B.: Con sul ta tiv.
D.V.: Ca atare, vreau să evit sau vă pro pun să evi tăm în treaga 

pro ce dură care Ro mâ niei, pe an sam blu, nu i-ar face bine. E prima 
oară în is to ria Ro mâ niei când avem de-a face cu o pro ce dură de 
sus pen dare, cu un re fe ren dum pen tru de mi tere, de fi ni tiv toată Eu-
ropa şi toată lu mea se uită la noi, şi nu cu ochi buni. Avem sem nale, 
am avut în tâl niri cu mulţi am ba sa dori şi cu re pre zen tanţi ai fir me-
lor in ter na ţionale care ac ti vează în Ro mâ nia, care şi-au ma ni fes tat 
în gri jo ra rea faţă de cli ma tul po li tic. Sunt obli gat să vi le spun, toc-
mai în ar gu men ta rea ne voii de a calma ra pid lu cru rile. Si gur că e 
un act de vo inţă al dvs. Ni meni nu vă poate îm pinge la un ast fel de 
act, dar m-aţi în tre bat ce so lu ţie ve dem noi.

T.B.: Am în ţe les asta. Cre deţi că o să re u şiţi dvs. să mă ba teţi pe 
mine, pen tru că eu aş can dida din nou. Eu nu am nicio pro blemă să 
mă su pun tes tu lui popu la ţiei. Nu ştiu dacă dvs. aveţi vreo pro blemă.

D.V.: Vor biţi cu mine, per so nal?
T.B.: D...
D.V.: Încă o dată, eu nu v-am con fir mat că vreau să can di dez la 

Pre şe din ţie.
T.B.: Da.
D.V.: Dvs. aveţi in for ma ţii de ge nul ăsta?
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T. B.: Nu, dar la cât de lip sit de ra ţi une ac ţionaţi une ori, pot 
gândi şi asta.

D.V.: Eu v-aş ruga să nu mă jig niţi. Dacă ac ţi o nez lip sit de ra ţi-
une sau nu, nu este atri bu tul dvs. să mă ca ta lo gaţi pe mine...

T.B.: Dom’ pro fe sor, sun teţi...
D.V.: Dacă.
T.B.: Sun teţi într-o con tra dic ţie aici, pen tru că mai îna inte nu 

aţi vrut ale geri eu ro par la men tare şi, dintr-odată, vreţi ale geri pre zi-
den ţi ale. Dar, nu vă gân diţi cumva că sis te mul de mo cra tic... când 
se pierde o ma jo ri tate, că un pre şe dinte poate să spună ce vrea el, nu 
are ne voie de ma jo ri tate în Par la ment, are ne voie de ma jo ri tate doar 
la popu la ţie. Nu v-aţi gân dit cumva că so lu ţia pe care vreţi să o as-
cun deţi este cea po li tic co rectă, adică de mi sia pri mu lui-mi nis tru?

D.V.: Dom nule pre şe dinte, vreţi să gân diţi în lo cul meu?
T.B.: Nu, vă în treb.
D.V.: V-aş ruga să mă lă saţi să gân desc pen tru mine şi, vă rog 

eu, încă o dată, nu mă mai jig niţi, dom nule pre şe dinte.
T.B.: Nu, nu vă jig nesc.
D.V.: Păi, nu. Dacă spu neţi că vor besc fără ra ţi une în seamnă că...
T.B.: Po li tic, pe ra ţi une po li tică asta nu re zolvă ma jo ri ta tea par-

la men tară, dom nule...
D.V.: Dar nu în ţe leg, dacă ve niţi din nou la ale geri şi sun teţi si-

gur că veţi câş tiga, care e pro blema?
T.B.: Păi, unde e atunci... ce vă fa ceţi cu efor tul co mi siei dvs.? 

Dar hai să de pă şim, de acord cu pro pu ne rea, am pre luat-o, o no-
tăm şi scriem pe ea pro pu ne rea Voiculescu, sin gura con struc tivă 
în pe ri oada asta.

D.V.: Noi aşa ve dem o re zol vare ra pidă a pro ble me lor, pen tru că 
alt fel, aşa cum este acum arit me tica Par la men tu lui, va fi foarte greu 
de gă sit un con sens care să fie pe ren, mă car va la bil pen tru ur mă to-
rii doi ani.

T.B.: Păi, da... pre şe din tele câte vo turi are în Par la ment?
D.V.: Păi, nu, dvs. chiar mă for ţaţi dvs. acum, că nu e vorba de 

vo turi, e vorba de mo dul în care pre şe din tele în de pli neşte ro lul de 
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me di a tor în Ro mâ nia, mo dul în care pre şe din tele în ţe lege să co la-
bo reze cu Par la men tul, cu gu ver nul. Fac to rul de echi li bru care, ne-
fi ind fac tor de echi li bru, ar fi mai bine să nu fie.

T.B.: Dacă ies tot eu, ce vă fa ceţi?
D.V.: Nu ştiu, o să ve dem.
T.B.: Vă aflaţi într-o situa ţie di fi cilă...
D.V.: De ce? Poate ie şim iar în Par la ment sau poate ie şim cu 

vo turi mai multe în Par la ment, să ve dem ...
T.B.: Nu, nu, dacă sunt ale geri pre zi den ţi ale şi eu câş tig din nou, 

Par la men tul ră mâne ace laşi.
D.V.: Care e pro blema?
T.B.: Cum fa ceţi ma jo ri ta tea sau ce vă fa ceţi cu so lu ţia fă cută?
D.V.: Poate în tre timp vă schim baţi dvs. sti lul..
T.B.: Ah, nu....
D.V.: Nu vi-l schim baţi?
T.B.: Nu, tre buie să vă schim baţi dvs. nă ra vul.
D.V.: La ce nă rav vă re fe riţi, dom nule pre şe dinte?
T.B.: Nu in tru în de ta lii.
D.V.: Când fa ceţi afir ma ţii că eu am nă ra vuri, spu neţi care!
T.B.: Domnu’ Voiculescu, v-am in vi tat la con sul tări, nu să vă 

dau con sul ta ţii.
D.V.: Nu, dar nu pu teţi să mă jig niţi.
T.B.: Dar nu v-am jig nit, vor besc de nă ra vuri.
D.V.: Vor besc fără ra ţi une, am nă ra vuri – as tea sunt jig niri, 

domnu’ pre şe dinte!
T.B.: Oare?
D.V.: Da, si gur! Eu aşa le con si der.
T.B.: Bun, eu nu le con si der aşa. Dacă ştiam că le con si de raţi 

jig niri, nu le mai spu neam.
D.V.: Bine, ac cept. Mai avem, dacă ne per mi teţi...
T.B.: Toate punc tele! Şi chiar am timp mai mult pen tru dvs.
D.V.: Mai avem două ches ti uni şi aici de pinde de bu nă vo inţă dvs. 

şi de ra por tu rile pe care dvs. le mai aveţi cu par la men ta rii de la anu-
mite par tide, dacă mai aveţi dvs. pu tere de a in flu enţa, sunt două 
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lu cruri în care do rim să vă so li ci tăm spri ji nul. Nu e în fa voa rea par-
ti du lui, sunt două pro iecte de-ale noas tre pen tru care ne lup tăm. 
Îmi aduc aminte cu plă cere că ne-aţi şi spri ji nit o dată la unul din 
ele, în Se nat. Unul din tre pro iecte este acum la Ca meră. De fapt, 
sunt trei. E vorba de ne im po zi ta rea pro fi tu lui care se re in ves teşte, 
care ar fi un mo tor de dez vol tare eco no mică ex tra or di nar de mare. 
Şi am tre cut prin Se nat, sun tem în Ca meră, dar nu avem vo tu rile 
su fi ci ente. Am fă cut un amen da ment. Re in ves ti rea în seamnă în 
pro duc ţie, în re teh no lo gi zare, nu ma şini, case şi alte lu cruri. Al doi-
lea ar fi, într-un fel, com pen sa ţie cu pri mul, un fond de 1% de so li-
da ri tate so ci ală, luat de la fir mele care fac pro fit, ca 1% din pro fi tul 
lor să me argă în fon dul de so li da ri tate so ci ală pen tru ur mă to rii trei 
ani, pen tru că noi îi con si de răm ca fi ind cei mai grei.

T.B.: Aveţi tot spri ji nul meu, pen tru tot!
D.V.: Bun, co le gii mei, poate, mai au ceva de zis. Dom nul 

An don?
Ser giu An don: După cum s-a des fă şu rat di a lo gul, sin cer, sunt 

chiar sur prins că am stat până la sfâr şit.
T.B.: A fost chiar in te re sant!
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