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Echipa Infopolitic continua si la inceputul acestui an traditia unor rapoarte de prognoza 
cu privire la evolutiile care vor urma in anul care incepe. Anul trecut, o parte importanta 
din prognozele anticipate s-au confirmat (www.infopolitic.ro). Asistam impreuna la o 
reconfigurare a scenei politice, care are deja loc de cativa ani, in jurul unui nou clivaj 
politic profund personalizat (pro sau contra Basescu), de o maniera similara cu cea din 
anii 90 cand societatea era macinata de conflictele dintre cei care il sustineau si cei care 
i se opuneau lui Ion Iliescu. Acest clivaj acopera mult din evolutiile sociale si politice, dar 
nu le opreste. Tocmai de aceea, o astfel de analiza poate scoate la lumina cateva din 
posibilele tendinte ale noului an.  
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*** 

Anul 2010 va fi, aproape la fel ca anul 2009, un an al crizelor. Economia e in 
criza, stabilitatea sociala este amenintata, partidele sunt in criza, iar 
guvernarea nu pare sa fi schimbat ceva fata de anul trecut, care a cunoscut 
cea mai mare cadere economica relativa a ultimelor decade.  

Traian Basescu, marele castigator al alegerilor, intra intr-un nou mandat cu 
imaginea erodata si cu sustinere limitata. PDL are in fata provocarea 
guvernarii pe cont propriu (fara mari posibilitati de eludare a raspunderii).  

Somajul si griparea economiei vor fi compensate atat cu subiecte de tip 
diversionist (care sa tina opinia publica ocupata), fie cu proiecte 
controversate (precum Rosia Montana) care au intr-un an de criza post-
electorala sansa rara a implementarii lor.  

Toate partidele sunt in criza, inclusiv PDL, in ciuda cresterii extraordinare 
din ultimii ani. Toate au nevoie de reasezari si reorganizari, pentru a-si 
planifica cresterea sau evolutia din anii urmatori. Din acest punct de 
vedere, anul 2010 poate consemna iesirea din contextul echilibrului ciudat 
al ultimului ciclu electoral, care a impus o ierarhie electorala partinica ce nu 
s-a schimbat aproape deloc, indiferent de scrutin.  

Anul 2010 ne va aduce si o prima imagine despre cum ar putea sa arate 
viitorul politicii romanesti, in sensul afirmarii mai clare a unor nume din 
generatiile noi din toate cele trei partide. Deocamdata, singurul nume 
consacrat din acest punct de vedere. Va trebui sa vedem oferta PSD 
(probabil construita in jurul tandemului Victor Ponta – Cristian Diaconescu) 
si pe cea a PDL (care va proveni din tabara care va ramane in picioare in 
urma acestui an de gestiune guvernamentala foarte dificila).  

Daca relansarea economica mondiala, deja vizibila, va produce efecte si 
asupra economiei romanesti in partea a doua a anului, e posibil ca anul 
2010 sa fie unul mai usor pentru guvernul Boc decat anul 2009 (fiindca 
aceasta pare singura solutie pentru evitarea coagularii nemultumirii 
populatiei si a mediului economic fata de lipsa de perspective din actul de 
guvernare). 

*** 
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VA CONTINUA „FEUDALIZAREA ROMANIEI” 
 
Procesul de descentralizare a dus la cresterea puterii politice a liderilor 
locali in detrimentul liderilor nationali, acreditand si mai puternic decat in 
trecut conceptul „baronilor locali”. In urma emiterii OUG 37/2009 privind 
numirea sefilor institutiilor deconcentrate de la nivel judetean, respinsa de 
Curtea Constitutionala, dar functionala de facto, puterea „baronilor locali” a 
crescut si mai mult.  
 
Una dintre prioritatile anuntate si asumate de intreaga clasa politica este 
cea de continuare a procesului de descentralizare. In fapt, cateva dintre 
masurile asumate de guvernul Boc in 2009 au dus implicit in aceasta 
directie. Legea Politiei Locale, care prevede desfiintarea Politiei Comunitare 
si infiintarea Politiei locale, aflate sub controlul direct al primarului, este un 
astfel de exemplu. In schimb, legea in cauza nu reguleaza intr-un mod clar si 
eficient modalitatea de administrare de catre primar a acestei institutii 
locale.  

 
In lipsa unui sistem de tip checks and balances, care sa supervizeze evitarea 
abuzurilor de catre alesii locali in folosirea resurselor institutiilor din 
subordine, aceasta descentralizare nu va duce decat la concentrarea a din 
ce in ce mai multa putere in mainile „baronilor”.  
 
In ciuda discursului corect pe care il vom auzi, nu vom asista la o aducere a 
deciziei cat mai aproape de cetateni, ci la o disipare majora a puterii 
centrale a statului, singura dintre cele care sunt in prezent supuse unui 
control realist al societatii civile, al mass-media si al opozitiei politice.  
 
In teritoriu, mai ales in mediul rural, dar si in urban mic nu exista nici 
societate civila autentica si nici mass-media puternice. Mutarea deciziei in 
teritoriu inseamna cel putin principial mai multa eficienta si mai multa 
democratie. Dar daca formele de control asupra acestei puteri lipsesc, 
atunci masura produce mai mult rau decat bine, devenind astfel 
anacronica. 
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Rezultatul acestui demers va fi, in mod cert, pierderea controlului national 
asupra functiei de control a activitatilor de la nivel local. Aceasta 
posibilitate este incurajata inclusiv de situatia ultimilor ani. Datorita 
discursului aproape constant anti-sistem, aparatul administrativ central a 
pierdut foarte mult din increderea cetatenilor. In aceste conditii, lipsa 
controlului de la nivel central, unde exista si factori civici sau mediatici 
importanti, va fi trecuta cu vederea de catre cetateni, ceea ce va consolida 
legitimitatea „baronilor locali”.  
 
O alta explicatie pentru aceasta situatie vine din tipicul discursiv al lui 
Traian Basescu. Prin incurajarea constanta a descentralizarii statului si 
atacarea institutiilor centrale, precum presa, Parlamentul, societatea civila, 
magistratii, seful statului a impus o paradigma functionala care a obtinut 
legitimitatea populara prin votul din 6 decembrie. Drept urmare, alegerea 
sa in fruntea statului determina operarea modificarilor sustinute in ultimii 
ani, ceea va duce, cu sau fara voia presedintelui, la continuarea consolidarii 
puterii liderilor locali in detrimentul celor nationali.  
 
Pentru anul 2010, este de asteptat inclusiv aparitia unor conflicte intre 
liderii locali si liderii nationali care administreaza bugetul de stat. In 
conditiile unui an de criza economica, cand incasarile la buget vor fi intr-o 
continua scadere, este de asteptat ca ajutorul financiar pentru aplicarea 
promisiunilor alesilor locali sa fie insuficient. In aceste conditii, se va 
accentua tentatia migratiei unor lideri locali catre partidele de la putere, si 
erodarea imagologica a celor care raman fideli partidelor de opozitie, dar 
care nu vor primi fonduri suficiente din Guvernului.  
 
 
 

TOATA LUMEA VA INCERCA SA FIE, DISCURSIV, IN OPOZITIE 
 
Dat fiind cadrul economic defavorabil, anul 2010 va conduce la redefinirea 
in termeni comunicationali a termenului de „opozitie”. Pana acum, plecand 
de la sensul clasic de „opozitie parlamentara”, in Romania s-a vehiculat si 
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termenul de „opozitie in interiorul puterii” (caracteristica a PD in guvernele 
de coalitie din care a facut parte). Este probabil sa apara si un nou tip de 
„opozitie”, in contextul in care PDL se va afla pentru prima data, fara 
echivoc,  in postura de partid dominat in guvern.  
 
Intr-un an economic si social foarte greu, asumarea puterii este un exercitiu 
imagologic riscant, care va trebui compensat discursiv. Avantajele puterii 
sunt prea mari pentru a fi ignorate. Prin urmare, PDL nu va iesi de la 
guvernare. Dar va inventa foarte multe metode pentru a demonstra ca este 
si la putere dar si in opozitie. Fie fata de propriul guvern, fie fata de 
Parlament, fie fata de propriul partid, fie fata de actuala conducere a 
partidului. 
 
Configuratia politica din debutul anului 2010 conduce la ideea unei 
confruntari intre principalele trei formatiuni politice pentru acoperirea cat 
mai vasta a termenului de opozitie. Pe de o parte, PSD si PNL se vor 
confrunta pentru acoperirea zonei de opozitie clasica, parlamentara.  
 
PNL pare a fi avantajat in acest moment in competitia directa cu PSD pentru 
stabilirea liderului opozitiei, cel putin din punct de vedere al comunicarii, in 
conditiile in care limitele organizatorice ale partidului sunt mai mari decat 
ale PSD. Totusi, social-democratii au in continuare o structura mai bine 
organizata care poate compensa, intr-o anumita masura, lipsa unui lider 
puternic. Oricum, disputele interne din fiecare partid ar putea slabi 
capacitatea acestora de a se pozitiona in postura de principal opozant al 
guvernului.  
 
Indiferent de cadrele in care vor evolua raporturile dintre putere si opozitie, 
vom asista la eforturi de imaginatie in comunicarea publica a principalelor 
partide in incercarea acestora de a se dezvolta din punct de vedere 
electoral. 
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AN SOCIAL FOARTE GREU - CONCEDIERI SI PROBLEME SOCIALE 
 
Contractarea brusca a activitatii economice din 2009 a condus la o 
restrangere a cheltuielilor in intreaga economie. Astfel, la finalul lunii 
noiembrie 2009 se inregistrau 683.123 de someri, cu peste 300.000 mai 
multi decat in aceeasi perioada a anului 2008. Cresterea ratei somajului (de 
la 4% in noiembrie 2008, la 7,5% in noiembrie 2009) s-a produs insa doar in 
economia privata, in conditiile in care, spre exemplu, in administratia 
publica, la finalul lunii august 2009 erau cu circa 6.000 de angajati in plus 
fata de luna ianuarie a aceluiasi an. Semnalele din mediul privat nu intrevad 
o schimbare de trend in ceea ce priveste politica de angajari ci, dimpotriva, 
exista informatii conform carora reducerile de personal vor continua si in 
2010. 
 

 
 
In 2010 presiunile unui buget mai redus obliga deja guvernantii sa ajusteze 
schemele de personal din administratia centrala si locala. Ecuatia pe care 
trebuie sa o rezolve guvernul pare a fi simpla: statul trebuie sa gaseasca 
solutii de scadere a cheltuielilor, dat fiind faptul ca activitatea economica s-
a contractat, iar veniturile bugetare vot fi cel putin la fel de mici precum 
cele din 2009. Scaderea cheltuielilor nu poate fi facuta decat prin doua 
metode principale: fie reducerea personalului, fie scaderea salariilor.  
 
O parte dintre masurile promovate de guvern in 2009 si prezentate ca 
„reforme structurale” (legea unica a salarizarii, incompatibilitatea pensiei si 
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cu salariul, impozitul forfetar etc.), precum si cele pregatite pentru 2010 
(legea unica a pensiilor) au generat deja multiple nemultumiri sociale. 
Foarte probabil acestea se vor accentua in 2010. Este posibil ca acestea, cel 
putin marginal, sa atinga si forme mai violente, in special in cazul unor 
nemultumiri acute, care au fost ignorate sau a caror rezolvare a fost 
amanata de factorii de decizie fara a se oferi solutii clare la respectivele 
revendicari. 
 
In 2010, partidele de la putere si din opozitie ar trebui sa dea un examen 
foarte puternic, in contextul existentei unei imense presiuni sociale. 
Partidele de la putere trebuie sa comunice suficient de bine fie pentru a 
explica masurile luate, fie pentru a crea diversiuni astfel incat vinovatii sa 
fie cautati in alta parte. Iar partidele din opozitie trebuie sa gestioneze 
corect nemultumirea populatiei pentru a se prezenta drept alternative cu 
solutii, nu doar discursive. Intr-un an in care scad veniturile si creste 
somajul, discursul nu e suficient. Va fi nevoie de concretizarea lui in solutii 
practice. Partidul care nu va reusi sa faca fata acestei presiuni imense risca 
extrem de mult sa isi piarda utilitatea sociala si capacitatea de a fi 
reprezentativ. Asta va duce, spre 2011-2012, la o pozitionare suficient de 
slaba pentru a nu mai conta decisiv in lupta politica. 
 
 

PERICOLULUI COLAPSULUI IN AGRICULTURA, SANATATE SI 
INFRASTRUCTURA – MAI MARE CA ORICAND 

 
Agricultura, Sanatatea si Infrastructura sunt domenii care vor suferi in 2010 
mai mult decat in 2009, ca urmare a restrictiilor bugetare, dar si a lipsei de 
viziune strategica.  
 
In agricultura, Romania a putut acorda pana in 2009 ajutoare financiare ca 
derogare de la normele europene. Din 2010, multe dintre acestea vor 
disparea, fara a mai putea fi inlocuite de stat. Pentru un sector economic 
care se lupta cu supravietuirea, este vorba de modificari importante, care 
vor avea efecte directe. Probabil, o parte dintre micii fermieri vor fi fortati 
sa abandoneze agricultura, in ciuda acordarii, in teorie, a subventiilor 
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europene. Efectele pe care problemele economice si imposibilitatea 
adaptarii rapide la piata comuna le vor avea asupra micilor producatori din 
domeniul agricol vor deveni evidente. Rata de ocupare in agricultura este 
foarte mare, insa in mod artificial, fiind vorba de subzistenta, nu de 
producatori agricoli care sa intre pe piata.  
 
Sanatatea este domeniul in care, de multi ani, resursele bugetare alocate se 
termina mult inainte de anul executiei bugetare. Din acest punct de vedere, 
finalul lui 2009 a fost unul dintre cele mai dificile. O mare parte dintre 
spitale au ramas fara fonduri la inceputul toamnei, iar solutiile au fost unele 
de avarie, greu de aplicat in urmatoarele luni. Este aproape sigur faptul ca 
alocarile bugetare din 2010 nu le vor depasi semnificativ pe cele din 2009, 
existand inclusiv posibilitatea unui buget chiar mai mic decat cel din anul in 
curs. Anticipam o incercare de restructurare a personalului din domeniul 
sanatatii, inchideri de unitati spitalicesti si chiar un nou inceput de exod al 
cadrelor medicale, inspre alte state (pe fondul unei posibile mentineri a 
decizie de inghetare a majorarilor salariale si pentru 2010). Obiectivul real 
al Guvernului va ramane supravietuirea sistemului si nu reformarea 
acestuia. 
 
Scenariul investitiilor in infrastructura – anuntat pentru 2010 – pare sa il 
urmeze fidel pe cel din 2009. Se anunta un procent important din PIB alocat 
catre acest sector, pentru ca dupa aceea fondurile sa fie directionate catre 
alte zone. Este de asteptat ca in 2010 sa se construiasca noi kilometri de 
autostrada, in incercarea de a puncta la imaginea publica, ignorandu-se insa 
investitiile in zona de intretinere a drumurilor sau a infrastructurii scolare si 
sanitare. Ceea ce trebuie inteles este faptul ca, in ciuda multor declaratii 
triumfaliste ale politicienilor in ultimii ani, necesarul de investitii in 
infrastructura nu a fost niciodata satisfacut. De aceea, infrastructura de 
transport si in primul rand cea rutiera s-a degradat continuu.  
 
Toate aceste situatii vor crea presiune pe Guvern, dar mai ales pe ministrii 
care vor conduce aceste portofoliile, toate cu probleme vechi, atent 
monitorizate de presa. Trebuie insa constientizat ca problemele de 
legitimitate in functia publica le vor avea ministrii fara sustinere politica, 
indiferent de portofoliul ocupat. Din acest punct de vedere, chiar daca va 
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conduce un minister dificil, Radu Berceanu va fi mult mai putin expus decat 
omologul sau de la Sanatate, care face parte din UDMR. Vor fi interesante 
temele de diversiune la care vor apela ministrii pentru a abate atentia de la 
problemele specifice ale propriilor ministere. Un prim exemplu spectaculos 
este taxa pe fast-food, initiata chiar de ministrul sanatatii, care pare corecta 
principial si in acord cu tendintele europene, dar care cu greu se va 
transforma intr-o masura de fond de sustinere a alimentatiei sanatoase (la 
acest moment, pare doar o masura fiscala si, probabil, asa va si ramane, 
cum a fost si cazul taxei auto). 
 
  
REVIZIREA CONSTITUTIEI VA RAMANE LA STADIUL DE OBIECTIV ASUMAT 

DISCURSIV 
 
Reforma constitutionala a devenit un laitmotiv al discursului politic 
romanesc. Revizuirea textului constitutional este ridicata la rang de 
necesitate si proclamata ca obiectiv de catre toti actorii politici, dar lipsa 
unor demersuri politice si institutionale clare denota nu atat un 
comportament de tip conservator, interesat in mentinerea status-quo-ului, 
ci mai ales dorinta de a initia o schimbare controlata si directionata 
unilateral. Altfel spus, fiecare partid politic doreste sa aiba controlul asupra 
procesului de corectare si redesenare a sistemul constitutional. 
 
Dat fiind proiectul, insuficient de clar definit, al presedintelui Basescu de 
reformare a statului, precum si rezultatul referendumului privind reducerea 
numarului de parlamentari la maxim 300 si trecerea la unicameralism, tema 
revizuirii Constitutiei va evolua in spatiul public si in 2010. Aceasta 
deoarece, daca in primul caz – reducerea numarului de parlamentari – este 
suficienta schimbarea normei de reprezentare prevazuta de Legea nr. 
35/2008 pentru alegerea Camerei deputatilor si a Senatului, in cel de-al 
doilea – parlament unicameral – este nevoie de modificarea Legii 
fundamentale. 
 
Rezultatul referendumului din 22 noiembrie 2009 ar trebui sa deschida 
ireversibil drumul in aceasta directie. Chiar daca nu exista nicio prevedere 
de natura juridica care sa constranga Parlamentul sa reactioneze la vointa 
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suverana a poporului, principiul reprezentarii este sau ar trebui sa fie un 
stimulent suficient de puternic pentru ca parlamentarii sa initieze 
procedura de revizuire. 
 
In mod evident intregul proces poate fi tergiversat si astfel prelungit. Cel 
mai probabil la asa ceva vom asista in 2010. Mecanismul este lesne de 
intuit: daca tot se declanseaza procedura institutionala de modificare a 
Constitutiei in sensul indicat de referendum, atunci in discutie ar trebui sa 
intre si alte elemente ce ar urma sa fie supuse revizuirii. In acest fel, 
posibilitatea ajungerii la un numitor comun scade. Coagularea unei 
majoritati parlamentare calificate va fi aproape imposibila. De altfel, pe o 
scena politica fragmentata si mai ales conflictuala, un astfel de demers are 
sanse reduse de concretizare. 
 
Consecinta acestei situatii nu reprezinta o premiera in politica romaneasca: 
tema se va dezvolta preponderent discursiv. Presiunile de revizuire a 
Constitutiei se vor manifesta in aceste registru si vor veni din partea lui 
Traian Basescu. Presedintele va specula imagologic orice tergiversare si va 
explica orice  ipostaza in care se va afla (blocaje politice si institutionale, o 
eventuala suspendare, diferite atacuri etc.) in cheia antitetica a reformei si 
antireformei: clasa politica se opune procesului de „reformare a statului”.  
 
 

ROMANIA CONTINUA SA FIE O REPUBLICA PREZIDENTIALA DE FACTO 
 
Accentuarea naturii prezidentiale a regimului politic nu este ceva nefiresc. 
Pana la urma logica de functionare a semi-prezidentialismului este 
urmatoarea: atunci cand presedintele are o orientare politica diferita, chiar 
opusa majoritatii parlamentare, adevaratul sef al Executivului este 
premierul; atunci cand seful statului are sprijinul majoritatii parlamentare, 
acesta are o pozitie preeminenta in raport cu primul-ministru. In acest ultim 
caz, sub aspect functional, regimul politic se prezidentializeaza. 
 
Aceasta face ca seful statului sa devina centrul informal al deciziilor 
institutionale din zona executiva. Avand in vedere majoritatea 
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parlamentara la limita de care dispune guvernul, blocajele politice si 
institutionale vor fi aproape imposibil de evitat. Chiar daca opozitia va 
sustine conjunctural si negociat initiativele guvernamentale, in masura in 
care presedintele Basescu va forta schimbari structurale, menite sa-i 
consolideze puterea, reactia PSD si a PNL va fi prompta si pe masura. 
 
Fiind la ultimul mandat, Traian Basescu are doua optiuni strategice:  
 Nemaiavand o miza electorala, va forta lucrurile, indiferent de 

efectele imagologice implicate, facand apel ca si pana acum, la 
„vocea poporului”. 

 Interesat de imaginea sa la scara istorica, dar si de viitorul PDL, va 
actiona ponderat si va tine cont de experienta primului mandat, care 
arata ca schimbarile se produc mult mai usor daca sunt negociate si 
nu impuse. 

 
Modul de exercitare a functiei prezidentiale va fi conditionat nu doar de 
initiativele si reactiile opozitiei, ci si de evolutia economica si sociala. 
Efectele in plan social ale crizei economice, efecte ce se anunta a fi mult 
mai dure si mai vizibile cel putin in prima parte a anului, vor limita zona de 
actiune a presedintelui Basescu.  
 
Cu toate acestea, seful statului va fi si in 2010 actorul in jurul caruia se 
construieste si evolueaza scena politica. Acesta va ramane in continuare un 
reper atat pentru guvern, cat si pentru opozitie. Manifestandu-se ca 
„presedinte jucator”, Traian Basescu va genera, probabil in a doua parte a 
anului, situatii conflictuale si va antagoniza spatiul public. In acelasi timp, 
seful statului nu va ezita sa critice guvernul si chiar sa se distanteze de 
acesta in masura in care nemultumirea populatiei fata de prestatia 
premierului si a echipei sale de ministri se va accentua. 
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PDL VA INCERCA SA DOMINE IN TOATE ZONELE 

 
Odata cu realegerea lui Traian Basescu ca presedinte este de asteptat ca 
PDL sa incerce sa isi consolideze pozitia pe scena politica. La acest moment, 
PDL este in dubla postura de a se lupta cu PSD in zona electoratul din 
mediul rural si cu PNL in zona electoratului urban. Mentinerea PDL la un 
scor apreciabil in sondaje, precum si realegea chiar si la limita a lui Traian 
Basescu arata ca strategia democrat-liberalilor de a fi un partid catch-all a 
dat rezultate.  
 
PSD si PNL sunt in defensiva la acest moment, in ciuda victoriei fragile a lui 
Traian Basescu. Controlul resurselor guvernamentale – limitate cum sunt – 
se afla in mana PDL si este de asteptat ca acestea sa fie utilizate pentru 
consolidare politica si electorala. In acelasi timp, cele doua partide din 
opozitie vor incerca sa profite de un an 2010 care se anunta foarte dificil. 
Aceasta lupta va depinde de efectele sociale ale guvernarii asupra 
alegatorilor din cele doua zone. Anticipand o prabusire accentuata in zona 
agriculturii si dificultati in relansarea economiei, este de asteptat ca 
incercarea PDL de a creste pe cele doua zone electorale, in dauna PSD si 
PNL sa nu fie o misiune simpla. 
 
Una dintre mizele PDL va fi aceea a consolidarii in zona administratiei. 
Atragerea de primari sau consilieri alesi de la cele doua partide, impunerea 
si mentinerea unui control drastic in zona deconcentratelor vor fi actiuni 
continuate si accentuate in 2010. In lipsa unei societatii civile puternice la 
nivel local, acest proces va fi dificil de controlat si sanctionat de opinia 
publica.  
 
Starea de agresiune intre partide va continua pe coordonate relativ similare 
cu ultimii ani, chiar si in ipoteza putin probabila in care Traian Basescu va 
incerca sa fie mai echilibrat decat in primul mandat. PSD si PNL vor 
reactiona, in primul rand, prin retorica, incercand sa speculeze toate 
problemele guvernarii, in incercarea de a mari presiunea publica asupra 
PDL si de a bloca extinderea acestui partid. In al doilea rand, conducerile 
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celor doua partide vor trebui sa vina cu noi proiecte politice de anvergura. 
Cea mai dificila situatie va fi pentru PNL, pentru ca analizele post-alegeri 
atesta ca batalia acestui partid cu PDL se poarta extrem de direct, pe zona 
fostului electorat D.A.  
 
Doua sunt elementele care vor influenta major „linistea” PDL: efectele 
sociale ale crizei economice precum si depasirea momentului congresului 
din vara, cand PDL va trebui sa dea un semnal despre directia in care 
doreste sa evolueze in anii urmatori. 
 
 

PDL – INCREMENIT IN PROIECT 
 
Victoria electorala a lui Traian Basescu nu reprezint decat o amanare pentru 
PDL, care trebuie sa se confrunte cu problemele care au insotit cresterea sa 
electorala in ultimii ani. Acuzatiile de coruptie aduse unora dintre liderii 
formatiunii, obedienta fata de indicatiile presedintelui, lipsa unei clarificari 
doctrinare (in ciuda clamarii mesajului de „unic reprezentant” al fortelor de 
dreapta de pe esichierul politic) reprezinta toate probleme care se alatura 
naturalei erodari la guvernare care va afecta in mod previzibil partidul. 
 
In acelasi timp, chiar daca nu reprezinta o problema urgenta, PDL trebuie sa 
aiba in vedere si chestiunea succesiunii lui Traian Basescu. Perspectiva 
urmatoarelor competitii electorale implica asumarea de catre unul dintre 
liderii partidului a prim-planului (ipoteza in care competitia interna si 
imagologica vor afecta activitatea partidului). 
 
Depasirea „etapei Traian Basescu” din istoria partidului presupune in 
acelasi timp si conturarea unei identitati distincte de personalitatea 
actualului sef al statului. Independenta fata de pretentiile sau actiunile 
presedintelui implica schimbarea modelului de actiune al partidului, care 
trebuie sa se organizeze altfel decat in prezent (anexa comunicationala si 
organizatorica a actiunilor presedintelui). Este la fel de probabil ca 
problemele succesiunii sa accentueze diviziunile din interiorul partidului 
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intre „fidelii” presedintelui (care includ si fostii dizidenti liberali) si vechii 
membrii PD.  
 
Desi importante, toate aceste lucruri vor fi secundare in 2010. Partidul, se 
va concentra in primul rand pe actul guvernarii si va amana cat mai mult o 
reforma interna necesara disparitiei inevitabile a locomotivei electorale. 
Prin stabilitate interna, PDL va incerca sa compenseze problemele pe care 
le va ridica guvernarea, precum si fragila majoritate parlamentara pe care 
se sprijina.  
 
 

SCHIMBARI LA VARF IN PSD 
 
Infrangerea lui Mircea Geoana in turul secund al alegerilor prezidentiale in 
fata lui Traian Basescu este elementul determinant pentru reluarea 
competitiei interne in PSD. Alaturi de dezamagirea unui nou mandat in 
opozitie, dupa o scurta si tumultoasa perioada la putere, partidul are de 
gestionat si infrangerea pe ultima suta de metri a candidatului in alegerile 
prezidentiale. Gafele comise in ultima parte a campaniei, alaturi de 
rezultatul nesatisfacator obtinut de partid in competitia politica vor fi 
probabil acuzatiile aduse lui Mircea Geoana, al carui mandat va fi evident 
contestat. 
 
Nemultumirea fata de Geoana este atat de mare incat grupuri distincte din 
PSD sunt dispuse sa isi dea mana pentru a forta schimbarea acestuia din 
functie. Cu Geoana presedinte, PSD a intrat in sase scrutinuri (cinci alegeri si 
un referendum) si le-a pierdut pe toate, ceea ce reprezinta un bilant 
catastrofal. Probabil, PSD nu va accepta continuarea cu Geoana, iar 2010 va 
insemna o noua directie pentru partid. 
 
Directia va fi data de o combinatie intre vointa liderilor filialelor cele mai 
importante si vointa (comuna sau separata a) celor cativa lideri centrali 
importanti: Nastase, Ponta, Diaconescu, Dragnea, Mitrea, Vanghelie si, nu 
in ultimul rand, Iliescu.  
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Dezamagirea pierderii alegerilor nu este singurul element motivant al luptei 
interne, redistribuirea pozitiilor de putere in interiorul partidului putand fi 
considerata un factor extrem de important.  
 
Anul 2010 poate fi anul in care PSD poate sa isi refaca spiritul combativ si 
capacitatea de a se organiza si de a oferi opiniei publice proiecte, sau poate 
fi anul in care pozitia pe scena politica va scadea tot mai mult si va deveni 
tot mai putin semnificativa. Este un an cu efecte istorice, care poate duce 
fie la transformarea PSD in adevarata opozitie, fie va consacra traiectul 
descendent si va limita PSD la statutul unui partid mediu. Intr-un an de 
criza, discursul social-democratiei este de asemenea in criza.  
 
 
 

PNL VA PRELUA MODELUL CRIN ANTONESCU 
 
Alegerile prezidentiale din 2009 au consemnat un pas important inainte 
pentru PNL. Candidatul Crin Antonescu a obtinut aproape 2 milioane de 
voturi, mai mult decat orice alt scor cumulat al vreunui candidat PNL sau al 
intregului partid. In acelasi timp, victoria lui Traian Basescu anunta o 
perioada dificila pentru liberali in conditiile in care acesta si-a exprimat in 
repetate randuri intentia de modificare a legii electorale dupa modelul 
alegerilor pentru presedintii de CJ, care ar putea scadea scorul PNL sub 
20%.  
 
In aceste conditii, cea mai buna sansa a liberalilor de a rezista pe prim-
planul politicii din Romania este apropierea de modelul presedintelui de 
partid Crin Antonescu. In 2010, ajutati de faptul ca vor fi plasati in Opozitiei 
fata de o guvernare care va trebui sa-si asume decizii foarte nepopulare, 
PNL are sansa de a se reorganiza. Succesul formulei „Romania bunului-
simt” va fi, probabil, calchiat si de partidul liberal pentru a prezerva cat mai 
multe dintre cele doua milioane de voturi acumulate de candidatul la 
presedintie.  
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In acest fel, liberalii vor fi obligati sa stabilizeze imagologic conducerea lui 
Crin Antonescu, in pofida preconizatelor dezertari de primari catre partidul 
de guvernare sau, mai degraba, catre grupul independentilor, cel putin in 
prima faza. Astfel, este de asteptat un Congres al PNL in care Crin 
Antonescu sa fie reales in fruntea partidului cu o majoritate confortabila si 
pornirea unui mecanism de reformare a partidului din interior.  

 
Cea mai buna sansa a liberalilor de a-si pastra scorul politic va fi schimbarea 
partidului dupa chipul si asemanarea candidatului Crin Antonescu. Pentru 
PNL, asta ar echivala cu o „revolutie”, si e de asteptat va exista o rezistenta 
majora la schimbare. PNL va trece printr-o criza de crestere, fiindca 
asumarea unei pozitii de partid care aspira la un scor de peste 30% este 
echivalent cu o schimbare de proportii. Daca va gestiona coerent acest 
proces, Crin Antonescu are sansa de a deveni protagonistul clar al alegerilor 
viitoare. Daca nu, PNL va continua traseul oscilant din ultimii ani.  
 
Este probabila o migratie de comunicare de la mediul rural catre mediul 
urban, cu alegatori educati si cu venituri medii sau chiar peste media 
nationala. In acelasi timp, discursul economic al PNL va trebui sa se schimbe 
pentru a oferi mai multe beneficii acestui tip de electorat. Este foarte 
probabila adoptarea pe linie de partid a initiativei din programul lui Crin 
Antonescu despre scaderea impozitelor si scaderea TVA.  

 
Chiar daca PNL a declarat deja ca nu se va inscrie intr-o alianta de opozitie 
cu PSD, este foarte probabil ca liberalii sa porneasca o serie de initiative 
legislative pentru care sa preseze de-a lungul anului 2010. In cazul in care 
proiectul liberalilor se va invarti in jurul unor initiative legislative sustinute 
inclusiv de PSD, exista posibilitatea formarii unui front de opozitie 
constructiva, care sa duca la schimbarea perspectivei despre sterilitatea si 
lipsa de eficienta a partidelor aflate in afara guvernului. Practic, liberalii vor 
forta punerea in practica a unor legi din postura de opozanti ai puterii, 
beneficiind de majoritatea limitata a Guvernului Boc si de apropierea de 
UDMR.  

 
In acelasi timp, una dintre cele mai importante batalii ale anului 2010 va fi 
cea pentru postura de sef al opozitiei. In conditiile in care PNL iese din 
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campania electorala cu un lider cu imaginea nestirbita, iar PSD cu un lider 
infrant, este probabil ca, cel putin in prima faza, Crin Antonescu sa fie 
favorit. De altfel, liderul liberal ar fi foarte avantajat de continuarea 
convulsiilor in interiorul PSD de-a lungul intregului 2010 sau chiar si 
pastrarea lui Mircea Geoana in functia de sef de partid. Intr-un altfel de 
scenariu, in care Geoana ar fi inlocuit, calculele pentru sefia opozitiei ar fi 
mai complicate, mai ales in functie de numele si orientarea politica – 
favorabila sau nu guvernului Boc – adoptata de noul lider social-democrat.  
 
 


