
Revanșa 
lui Tăriceanu

Călin Popescu Tăriceanu își ia
revanșa. El și ceea ce a mai rămas
din ALDE. Negociază cu Iohannis.
Pentru a susține Guvernul PNL. Va fi a
șaptea roată la căruță. Dar ce contează? Și îl lasă cu ochii
în soare pe Victor Ponta. Se răzbună pentru duplicitatea
acestuia.

Mișcarea pe care a făcut-o Călin Popescu Tăriceanu
este de-a dreptul spectaculoasă. El pare decis să o
înfunde definitiv pe Viorica Dăncilă. Nu numai cu prilejul
moțiunii de cenzură, pe care parlamentarii care încă au
mai rămas în echipa lui o vor vota. Ci și pentru formarea și
susținerea guvernului minoritar al lui Ludovic Orban.
Negocierile pe care le poartă Călin Popescu Tăriceanu îl
blochează pe Victor Ponta. Îl scot pe acesta din starea de
duplicitate. Nu-i mai lasă lui Ponta decât o unică
posibilitate. Aceea de a ajunge în cele din urmă la o
înțelegere cu PSD. În ultimă instanță, chiar și cu Viorica
Dăncilă.  

Rolurile s-au inversat. Logodna dintre Tăriceau și
Victor Ponta a fost scurtă. Până de curând, Ponta a jucat
rolul logodnicului, iar Tăriceanu era logodnica. Ponta avea
inițiativa. Și pendula când într-o direcție, când într-alta.
Arătându-se dispus să trădeze oricând ba PNL, ba PSD.
Constituind astfel un pol variabil, chiar volatil al vieții
politice. Acestei politici cu geometrie variabilă i-a pus
punct Tăriceanu. Acum, el este logodnicul. Iar logodnica e
Victor Ponta. O logodnică pe cale de a fi abandonată.
Tăriceanu se pregătește să-și croiască drum către alegeri
locale de succes. Și apoi către parlamentare. Într-o alianță
cu liberalii. Iar mai târziu ca partener într-un Guvern, care
nu va mai fi de tranziție. Rămâne de văzut însă cum îl vor
trata până la urmă noii tovarăși de drum. A schimbat
direcția, pentru că a observat că și vântul electoral și-a
schimbat direcția. Și astfel face inutile toate combinațiile
mai mult sau mai puțin sofisticate puse la cale de Victor
Ponta. Care până în prezent s-a folosit cu cinism de
ALDE. Tratându-și logodnica drept o slujnică.
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9 octombrie 2019Ultima „Fiecare dintre noi este un mic haos.“ -
Mircea Eliade

EDITORIAL

Sorin Roșca
Stănescu

Scenariu pesimist al ANM

Cine pică? Moțiunea sau guvernul?
O atmosferă de sărbătoare domnește în PNL și nu lipsesc decât

sticlele de șampanie din care să se închine pentru victorie. Încurajări
majore vin din partea președintelui, care nu are nicio îndoială că de joi
va începe o nouă epocă și că va avea în sfârșit „guvernul său”, după
ce a suferit doi ani și mai bine de pe urma asupririi pesedisto-aldiste.

Starea aceasta de spirit nu are termen de comparație în niciuna
dintre situațiile asemănătoare în care schimbarea a fost pe muchie de cuțit. Realitatea este
că dintre toate tentativele de a da jos Guvernul - unele în care Orban s-a acoperit de ridicol
-aceasta pare să aibă cele mai mari șanse, pe care le datorează degringoladei instalate în
partidul de guvernământ după eșecurile în serie din ultima perioadă, care au debutat cu
alegerile europarlamentare și au continuat cu încarcerarea președintelui, culminând cu
defecțiunea ALDE și cu neinspirata candidatură a Rovanei Plumb pentru postul de comisar
european. Partidul a fost „lucrat” din greu de foștii săi membri, între care și un președinte,
pierzând rând pe rând membrii cu care forma majoritatea lejeră ce îi permitea să
guverneze, momentul actual caracterizându-se printr-o pronunțată nesiguranță în privința
realizării numărului de votanți (de fapt de nevotanți) necesar pentru a-și păstra statutul.
Dacă opoziția liberală exultă, restul este circumspect. Ungurii  zic că votează, dar nu la
vedere (ceea ce lasă locul unor semne de întrebare) în timp ce USR-ul privește cu rezerve
eventuala preluare a puterii, ezitând să o cauționeze în absența unui program clar și mai
ales a unor alegeri anticipate. Cei mai activi moționari sunt, cel puțin în aparență,
proromânii lui Ponta, ajunși în situația paradoxală de a-și nega propria orientare politică de
stânga. Cred însă că aici este punctul nevralgic al acestor alianțe contra naturii și că pe unii
dintre disidenții aceștia mizează PSD pentru neutralizarea moțiunii.

Cel mai interesant aspect al situației rămâne însă lipsa de orizont a acestei campanii:
în cazul în care moțiunea trece, ce va câștiga opoziția? Sau liberalii? O guvernare
minoritară în cel mai bun caz, din care nu se vor alege decât cu belelele haosului care se va
instala pentru anul rămas până la scrutinul parlamentar. Cu consecințele electorale de
rigoare. Orban nu are încă habar cu cine și cum va guverna și cu atât mai puțin de sprijinul
pe care l-ar putea aștepta din partea aliaților de circumstanță. Pentru că realitatea este că
liberalii sunt la fel de izolații politic ca și social democrații, neavând aliați naturali. Nici
userștii și nici pemepiștii - cu atât mai puțin maghiarii - nu vor fi fericiți să defileze sub
comanda lui Iohannis în alaiul dirijat de un Orban pe care nimeni nu îl consideră capabil să
se ridice la nivelul condiției de premier.

Pe de altă parte, funcționează de obicei un mecanism natural care face ca cel care se
află în posesia prăzii să fie copleșit de adrenalina necesității de a o păstra. Chiar și actualii
disidenți din PSD nu văd cu ochi buni o schimbare care nu le va fi de niciun folos și din care
vor pierde și beneficiile pe care le mai au. De aceea iese complet din discuție ideea unor
alegeri anticipate care i-ar face să renunțe de bunăvoie la privilegiile deloc de neglijat ale
unui an de mandat.

Așa încât este greu să bagi mâna în foc: cine va pica - moțiunea sau guvernul? O
vorbă din bătrâni spune că nu e indicat să zici „hop” înainte de a sări pârleazul. După aia
poți să zici orice.
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Clima României ar putea suferi
schimbări semnificative în
următoarele decenii, a declarat,
marţi, Elena Mateescu, director
general al Administrației Naționale
de Meteorologie  (ANM), la o
conferinţă de profil. „Ca impact al
condiţiilor de vreme extremă şi al
schimbărilor climatice, vorbim
despre proiecţii care arată
schimbări semnificative ale climei
României în următoarele decenii.

Pentru  perioada 2021 - 2050,
vorbim despre o creştere a
temperaturii medii anuale a aerului
cu până la trei grade Celsius vara
și o reducere a cantităţilor medii de
precipitaţii cu aproximativ 10-15%
în lunile de vară. În acelaşi timp,
vorbim despre schimbări în
statisticile fenomenelor
meteorologice extreme prin
creşterea frecvenţei şi intensităţii
valurilor de căldură şi creşterea

ratei intensităţii precipitaţiilor.
Totodată, directorul general al ANM
avertizează că, spre finele
secolului, între anii 2061 - 2090, cel
mai pesimist scenariu „indică valori
chiar mai mari în ceea ce priveşte
lunile de vară - creşteri ale
temperaturii cu 4-6 grade şi
descreşterea cantităţilor medii de
precipitaţii cu 20-30%”, a afirmat
Elena Mateescu, directorul general
al ANM.

Clima României ar putea suferi
schimbări majore în următoarele decenii


