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Rezumat

Obiectivul natural al USL este marginalizarea PDL și împingerea sa spre marginea scenei politice.  

Impunerea PNL ca unicul partid reprezentativ al dreptei românești este în acest context (1) un 

mijloc  spre  atingerea  acestui  obiectiv,  (2)  o  consecință  naturală  a  vidului  de  putere  pe  partea 

dreaptă și (3) o ocazie de a construi o identitate diferită de a PSD.

Există  două  mijloace  complementare  prin  care  PNL  se  poate  poziționa  ca  partid  principal  de 

dreapta. Primul constă în asumarea unei identități culturale de dreapta, fie ea și schematică. Astfel, 

PNL  are  nevoie  să  construiască  „conservatorism românesc”,  coerent  cu  spiritul  mai  relaxat  al 

ortodoxiei românești, fără a cădea în construcțiile ideologice de salon care au însoțit uneori acest 

tip de proiecte.

Apoi PNL poate adera la PPE, profitând de natura pragmatică a politicii europene și capitalizând o  

eventuală prestație dezamăgitoare a PDL în alegerile euro-parlamentare.

Dincolo de dificultățile ambelor demersuri, poziționarea agresivă a PNL pe culoarul de drepta va 

ridica probleme PNL în gestionarea acelui segment de electorat care este mai degrabă suspicios 

față de atitudinile sociale conservatoare. Mai mult, politicieni dizidenți din partid pot încerca să 

capteze acest curent spre beneficiul lor. 

Introducere și context

De cele mai multe ori,  alegătorul obișnuit  simplifică opțiunile până ajunge la două alternative. 

Odată alegerea făcută pe baza unor considerente de politică sau ideologie,  se alege  din tabăra 

favorită cel mai credibil candidat/partid. Astfel,  majoritatea alegătorilor se împart singuri între 

formațiunea cea mai reprezentativă dintre „aceștia” și formațiunea cea mai reprezentativă dintre 

„aceia”. Evident, formațiunile care se află la capetele acestei dileme vor avea un avantaj electoral,  

uneori semnificativ.

Axa politică în 2012 a fost definită de opoziția între USL și PDL/ARD și, dacă nu apare o prăbușire  

a PDL și creștere spectaculoasă a PPDD, la fel va rămâne până în 2014. Obiectivul natural al PDL – 

deși  partidul  nu pare  focalizat  în această direcție – este să mențină opoziția până în 2016.  În 

schimb obiectivul natural (și uneori asumat) al USL este ca în 2016 opoziția principală să fie între 

PNL și PSD. Pentru ambele formațiuni cel mai bun PDL este un PDL mort (adică marginal). Astfel, 

chiar și în cea mai idilică variantă de conviețuire, PSD și PNL vor avea nevoie să își creioneze 



identitatea independent; ceea ce a început în 2012 ca o uniune politică strânsă va sfârși probabil în 

2016 ca o „mare coaliție”i. 

În acest sens, un avânt hotărât al PNL pe culoarul de dreapta nu va însemna o trădare a USL ci,  

dimpotrivă, o împlinire a acestora. Merită să urmărim, deci, ce opțiuni și oportunități are partidul.

Dreapta culturală/ „social conservatism”

Atunci când PDL s-a afiliat la PPE, mișcarea a fost practic una de manual. Dacă vrei să iei locul 

unui partid nu te așezi pe scena politică pe același culoar, ci lângă el, dar mai departe de centru. În 

cazul nostru mai la dreapta. Mișcarea a avut efect ducând, alături de carisma personală a lui Traian 

Băsescu, la aprecierea PDL în sondaje. Chiar și astăzi, în plan economic, PDL poate argumenta că 

este la dreapta PNL.

În plan cultural însă, lucrurile sunt mai complexe. Proiectul unei drepte culturale a fost mereu 

complicat  la  noi  în  perioada  post-decembristă.  Pe  de  o  parte,  stânga  post-comunistă  era 

conservatoare (în sensul că dorea să păstreze „ce a fost bun” din vechile structuri), iar dreapta a  

fost obligată să adopte un discurs reformist și uneori de-a dreptul revoluționar. Pe de altă parte  

discursul intelectual al dreptei occidentale democratice, format în medii catolice și protestante, s-a 

înrădăcinat cu greu în mediul românesc ortodox.

Proiectul de dreapta al PDL nu a făcut excepție.  În ciuda eforturilor politicienilor, al unor fundații  

precum KAS sau al mai multor intelectuali români conservatori nu am văzut producându-se acel  

declic care să înrădăcineze dreapta.

Notă: Nu este aici locul și nici nu pretindem că oferim rapid soluția magică a construcției unei 

drepte culturale. Merită însă menționat, anecdotic, un portret al conservatorului român așa cum l-

am văzut noi cel mai adesea: el este bărbat, crede în virtuțile familiei și tradiției, a citit (dacă este 

intelectual) din Viețile Sfinților dar... a avut una sau mai multe legături pre- / extra- matrimoniale 

și merge la slujba de duminică (mult) mai rar decât impun poruncile Bisericii. În aceste sens el 

este inevitabil mai liberal/libertin decât confratele său ideologic protestant sau catolic.

Astfel, culoarul dreptei culturale rămâne deschis și PNL poate încerca aceeași mișcare de manual 

făcută altădată de PDL. Resursele pe care le are partidul în acest sens nu sunt covârșitoare, dar...  

sunt. PNL este un partid istoric. Există în sânul său personalități care pot să vorbească convingător 

despre  rolul  creștinismului  în  viața  publică  fără  cădea în  extreme.  Există  un important  curent  

monarhist  (deci  tradiționalist).  Există,  în  sfârșit,  simpatia  unui  curent  de  opinie  rămas  după 

destrămarea PNȚCD și care se identifică moral cu oameni precum Coposu sau Doina Cornea.

Calea este lungă și complicată. Dar, în perspectiva aceste analize, nu este de loc necesar să se obțină 

imediat  un  succes  definitiv,  adică  să  creeze  o  cultură  politică  conservatoare  înrădăcinată  în 
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populație  și  reprezentată  credibil  de  PNL.  Până  în  2016  este  suficient  ca  PNL  să  fie  partidul 

reprezentativ de dreapta chiar dacă „dreapta” este în continuare doar parțial definită.

Aderarea la PPE

În pofida imaginii ideologizate a PPE, acest scop este relativ pragmatic. Când PD a aderat la PPE s-

a  bazat  pe  o  cutumă care  spunea  că  formațiunea  nu refuză  partide  aflate  la  guvernare.  Când 

liberalii au lansat în presă existența unor negocieri de aderare purtătorul de cuvânt PPE a negat 

doar existența discuțiilor oficiale, catalogând existența unor negocieri de culise ca „normală” ii. În 

general vorbind, în 2012 românii au fost tentați să supraestimeze caracterul ideologic al partidelor 

europene și să ignore pragmatismul acestora. Privind mai atent la evoluția crizei suspendării putem 

vedea o altă perspectivă. PSE a privit la început acțiunea guvernului Ponta cu o reținere prudentă 

(vezi declarațiile lui Martin Schulziii) și a terminat prin a susține fără ezitări USL în alegeriiv. În 

schimb PPE a pornit de la o poziție foarte critică față de liberali v, ajungând astăzi la o reținere 

prudentă (vezi mai sus).

Totuși,  situațiile  PD  în  2006  vs.  PNL  2013+  nu  sunt  perfect  comparabile.  Când  PD  a  inițiat 

negocierile cu PPE nimeni nu punea la îndoială credibilitatea sa ca partid reformist.  Astăzi,  în  

schimb, PNL are dificultăți în a susține calitatea sa reformistă în fața unora dintre parlamentarii 

europeni.  Probabil  că  un punct  de  inflexiune  în  (potențialele)  negocieri  PNL-PPE va fi  dat  de 

performața sau lipsa de performață sa  PDL în  alegerile  pentru euro-parlamentare.  Dincolo de 

declarațiile  generoase  de  principii,  PPE  are  nevoie  de  voturi  în  Parlamentul  European  și  de 

susținere în Consiliu. În măsura în care PDL nu poate promite credibil aceste lucruri, PPE s-ar  

putea re-orienta pe scena politică românească.

În schimb, aderarea la PPE ar aduce PNL trei beneficii.  În primul rând, ar crește credibilitatea 

PNL,  permițându-i  acestuia  să  se  proclame principalul  reprezentant  al  dreptei.  Apoi,  s-ar  lovi 

adânc în imaginea PDL care în ultima vreme a încercat  să folosească credibilitatea sa europeană ca  

și contrapondere a eșecurilor politice. În sfârșit, cinic vorbind, ar fi mult mai greu să fie finanțate  

poziții  radical  anti-USL din  fondurile  fundațiilor  creștin-democrate  precum Konrad  Adenauer; 

implicit aceste poziții ar avea o vizibilitate publică mai mică, ba chiar unii beneficiari de fonduri ar 

putea re-descoperi virtuțile democratice ale PNL.

Gestionarea stângii liberale

Mișcarea PNL spre dreapta culturală ar putea lăsa descoperit electoratul cu o atitudine culturală 

mai  liberă al  acestui  partid.  Așa cum sugeram mai sus,  conservatorismul cultural  românesc ar 

putea fi implicit mai liberal decât contraponderea sa vestică. Totuși, există un segment care dorește 



să  își  asume  aceste  valori  mult  mai  deschis.  Liberalismul  cultural  românesc  poate  include  o 

atitudine nu doar tolerantă ci relaxată față de minorități (inclusiv sexuale), un ușor anticlericalism 

(cuplat  cu  respingerea  aproape  de  principiu  a  finanțării  Catedralei  Mântuirii  Neamului), 

preocupare față de mediu înconjurător (care însă nu merge până la nivelul ecologismului radical), 

un stil de viață care include consumul și turismul cultural etc. 

Notă: măsurarea acestui electorat potențial poate fi deosebit de dificilă. O estimare a 

demograficelor și valorilor poate fi construită pornind de la World Values Surveyvi sau 

date  mai  recente  din  surse  private.  Dar  problema este  în  ce  măsură  aceste  valori 

culturale sunt convertite  în  valori  politice.  Dealtfel,  valorile  liberalismului  cultural  au 

jucat un rol soft până astăzi, ele fiind înghițite în clivajul pro-/ anti- Băsescu. Numai o 

provocare reală poate spune câți dintre acești alegători sunt dispuși să facă un pas într-

o  epocă post-Băsescu și  dacă  în  această  epocă liberalismul  cultural  va  fi  un  factor 

hotărâtor la vot.

Pe de altă parte, dacă mișcarea spre dreapta va fi făcută sub conducerea lui Crin Antonescu, există 

în PNL un grup disident cu credibilitate în această zonă. În mod notoriu, domnul Călin Popescu 

Tăriceanu a nuanțat liberalismul său astfel: „Noi dorim o societate în care oamenii să fie liberi şi 

şansele lor să fie egale, în care să existe dreptate în ceea ce priveşte accesul la resursele societăţii, în  

care  oamenii  să-şi  aleagă  conducătorii,  în  care  drepturile  şi  libertăţile  fundamentale  să  fie 

garantate.”vii Lista nemulțumiților din PNL îi  include pe Andrei  Chiliman și Ludovic Orban,  ar 

putea include numele organizațiilor locale care se opun scoaterii domnului Chiliman din partid și 

ar putea fi extinsă cu nume precum Daniel Dăianu, Renate Weber, sau Adriana Săftoiu.viii

Ca doctrină,  aripa PNL ar  putea  oscila  dinamic  între  libertarianism (liberalism cultural  +  stat 

minimal) și un liberalism mai apropiat de ALDE. Peste acestea, aripa desprinsă din PNL va afișa un 

pro-occidentalism entuziast. Desigur, o asemenea poziție nu este lipsită de contradicții interne. Dar 

concurenții  pe polul de dreapta ar putea fi cel puțin la fel de puțin credibili.  PNL va avea luni 

dificile în care va suporta simultan temerile societății față de veleitățile democratice ale dreptei  

culturale combinate cu suspiciunile naturale pe care le trezește un partid care își schimbă doctrina.

Pe lângă o șansă de a păstra nume sonore și o parte din electoratul PNL, noul grup are o șansă să  

fagociteze o parte din rămășitele ARD. Problema constă aici în poziționarea față de Traian Băsescu. 

După cum noul partid liberal se va va fi lepădat de moștenirea lui Crin Antonescu, la fel vor aștepta 

și  din  partea  „dreptei  post-ARD”  să  fi  trecut  într-o  fază  post-Băsescu.  Anti-băsescianismul, 

resentimentele de pe vremea guvernării Tăriceanu și pendulările ideologice vor ține cu siguranță 

departe mulți băsescieni actuali; dar există semnale că și în tabăra FC/ NR unele voci consideră că 

proiectul Băsescu poate fi depășit.

Construit  în acest fel,  noul partid liberal, nu este obligat,  teoretic,  să rupă legăturile  cu USL. 
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Conform premiselor de început o acțiune politică care slăbește PDL nu este contrară scopurilor  

USL ci,  dimpotrivă,  le  împlinește.  Conducerea  PNL-ului  „oficial”  se  va  opune,  desigur,  acestei 

interpretări.  Dar,  precum în cazul UDMR, premierul Ponta poate considera util  să păstreze un 

minim de relații  cu dezertorii  din PNL, măcar în sensul de a nu penaliza administrațiile locale  

simpatizante.  În plus,  în tradiția facționalismului  liberal,  este posibil  ca cei  plecați  din PNL să 

păstreze contacte cu cei rămași.

CONTEXT POLITIC : consultanță politică inteligentă. 

http://contextpolitic.net/
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