„SOLUTIA IMORALA” A RAMAS LA PUTERE

Partidul Conservator a rămas la guvernare. Pentru ca partidul înființat de el să mai
existe pe scena politică românească , Dan Voiculescu a făcut pasul înapoi. Cel puțin
așa consideră analiștii, care nu le dau conservatorilor șanse prea mari la un viitor
politic, în condițiile în care liderul lor are eticheta de om care a făcut poliție
politică . „Luând în considerare faptul că scena românească este plină de convulsii,
Consiliul Național consideră că are dreptul și obligația să acționeze și cere
renegocierea protocolului coaliției, o mai bună colaborare la nivel județean” – a
anunțat, printr-un comunicat, Partidul Conservator.
Cu alte cuvinte, rezoluția propusă de Dan Voiculescu pune câteva condiții
pentru rămânerea la guvernare. Documentul prevede un termen de șase luni pentru
îndeplinirea cererilor PC, Consiliul Național împuternicind Biroul Politic ca, în
caz contrar, să înceapă procedurile pentru ieșirea de la guvernare la 1 ianuarie
2007. „Soluția imorală” la care a apelat Alianța PNL-PD pentru a-și forma guvernul,
PC are un trecut politic destul de inconsecvent, schimbându-și

traiectoria politică

în funcție de cum i-au dictat interesele de moment. PC a intrat în 2000 în Parlament
pe listele PSD cu care „de dragul Antenelor” a făcut un așa-zis Pol Social-Democrat
(tot PSD, și tot electoratul lui Năstase și Iliescu), a guvernat cu acest partid
până în 2003, pentru ca apoi să iasă o tură de la guvernare. La alegerile din 2004
și-a descoperit din nou afinități pentru PSD, pe spatele că ruia a mai intrat o data
în Parlament. La scurt timp, PC a trădat din nou PSD, pentru că mrejele guvernării

alături de adversarii politici îi făceau cu ochiul. Așa se face că un partid de 1 la
sută se află de 6 ani „la guvernare”. Haideți să ne prefacem că asta se numește
guvernare salvată de aceeași sinceritate a prefăcuților într-ale guvernării în
frunte cu altul, ca un făcut, tot prefăcut.

