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Cât s-a schimbat PSD 2021
faþã de PSD 2019

I
lustraþia de mai sus a apãrut în

ediþia din 30 mai 2019 a ziarului

BURSA la articolul "PSD sub

Viorica Dãncilã" (https://www.

bursa.ro/nu-te-supara-frate-psd-

sub-vasilica-viorica-dancila- 296

42731). Ea este grãitoare ºi

acum, la aproape doi ani ºi jumã-

tate de la publicare, deoarece situaþia se

repetã, cu mici modificãri, în condiþiile

în care PSD accede din nou la guvernare

ºi va avea posibilitatea sã reia proiectele

iniþiate, dar nefinalizate sub conducerea

Vioricãi Dãncilã.

Oamenii din ilustraþie sunt aproape

aceiaºi, cu mici diferenþe în privinþa fun-

cþiei publice pe care o vor deþine

începând de astãzi sau de mâine, ceea ce

aratã o continuitate a modului de a face

politicã în þara noastrã.

Din pãcate pentru cei care pozau feri-

ciþi sub conducerea Vioricãi Dãncilã, Li-

viu Dragnea nu mai este la zdup în acest

moment, ci este liberat condiþionat, sub

supraveghere, dar ºi cu ameninþarea unor

posibile condamnãri în dosarul Teldrum

ºi în cel al abuzului în funcþie ºi al traficu-

lui de influenþã pe care le-ar fi sãvârºit

pentru a obþine sponsorizarea necesarã vi-

zitei în SUA pe care a fãcut-o cu prilejul

înscãunãrii fostului preºedinte Donald

Trump. Liviu Dragnea loveºte în acest

moment în PSD din toate poziþiile,

acuzând social-democraþii cã s-au predat

preºedintelui Klaus Iohannis ºi aºa-numi-

tului stat paralel. El chiar a fost de acord

ca apropiaþii sãi sã înfiinþeze o nouã for-

maþiune politicã – Alianþa pentru Patrie –

în care se regãsesc mulþi dintre cei cu care

a colaborat cât a fost ºef al PSD.

Dacã în 2019, la poziþia 1 – Start joc!

– apãrea Viorica Dãncilã, în calitate de

ºef al PSD ºi prim-ministru, astãzi ea nu

mai ocupã niciuna dintre cele douã fun-

cþii ºi nici nu se mai aflã în prim-planul

scenei politice social-democrate. Cu toa-

te acestea, Dãncilã a fost reevaluatã ºi re-

cuperatã de Mugur Isãrescu, guvernato-

rul Bãncii Naþionale a României, care a

decis cã Viorica, în calitate de fost depu-

tat european, poate deschide niºte uºi la

Bruxelles, din funcþia de consilier în ca-

drul bãncii centrale, pentru a negocia

aderarea României la Zona Euro.

GEORGE MARINESCU
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PRIM TEST REUªIT AL COALIÞIEI DE GUVERNARE

Cîþu – preºedinte al Senatului, Ciolacu –
ºef al Camerei Deputaþilor
Noua coaliþie de guvernare PSD-PNL-UDMR a trecut cu bine primul test înaintea învestirii
guvernului Ciucã, dupã ce a reuºit sã îºi impunã voinþa la conducerea celor douã camere
ale Parlamentului. Florin Cîþu a devenit preºedintele Senatului, cu 82 voturi pentru ºi 25
voturi contra, iar Marcel Ciolacu – preºedintele Camerei Deputaþilor, cu 217 voturi pentru
ºi 77 voturi contra. Marcel Ciolacu a învins-o la vot pe Cristina Prunã, vicepreºedintele Ca-
merei Deputaþilor, care a fost propunerea USR pentru funcþia de preºedinte, în timp ce

Florin Cîþu a trecut de Anca Dragu, fostul preºedinte al Senatului. (G.M.)
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