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Variantele lui Băsescu şi trădarea lui Dragnea
STUDIU De CAZ! BăTălIA penTrU preşeDInţIe 2014

te de cei doi se vor pierde, deoarece susţină-
torii le vor da fără probleme votul, iar ei vor fi 
scoşi din cursă, de justiţie, abia după ce votu-
rile vor fi exprimate. Astfel, Iohannis se va ca-
lifica în turul 2 pentru doar câteva zile, după 
care Udrea va urca în locul lui, de pe locul 3. 

Sunt extrem de importante voturile Dom-
nului Dan, care, altfel, ar fi date pentru Pon-
ta - în caz că DD ar fi condamnat definitiv în 
31 octombrie, la termenul final al dosarului. 
Astfel, voturile celor fideli OTV-istului se vor 
duce la Domnul Dan exact cu câteva zile îna-
inte de pronunţarea verdictului (cel mai pro-

babil, pe 31 octombrie instanţa va rămâne în 
pronunţare până după 2 noiembrie, între cele 
două tururi de scrutin).

De altfel, este extrem de importantă disi-
parea voturilor în turul 1 şi la Meleşcanu, şi 
la Tăriceanu, şi la ceilalţi - oriunde, numai la 
Ponta nu -, pentru a avea şanse Elena Udrea. 
Ea nu va obţine prea multe voturi în primul 
tur, pentru că nu are un bazin electoral mare, 
iar multă lume spune că, într-o ţară de miso-
gini, nu poate ajunge preşedinte o „damă”! 
Pe deasupra, şi blondă şi iubită de preşedin-
tele Băsescu!

Pobabil că, în turul 1, atacul la Victor Pon-
ta din partea Elenei Udrea va fi pe chestii mi-
nore - activitatea (sau mai mult lipsa) Guver-
nului în 2 ani şi jumătate, cu accent pe taxe: 
acciza pe carburant şi pe stâlp, tăierea inves-
tiţiilor etc.  

Abia în turul 2 bătălia se va duce cu pis-
toalele pe masă între Udrea şi Ponta. Tirul 
va cuprinde scandalul agentului sub acoperi-
re, Dosarul Microsoft, HG pentru „afacerea” 
Rompetrol-KazmunayGaz, lipsa promovării 
de către Guvern a proiectului pentru noile 
redevenţe ale Petrom şi votarea legii în Par-

lamentul aflat în vacanţă. Plus ce-o mai ieşi 
până atunci pe piaţă, de la DNA - furnizorul 
casei prezidenţiale.

Astăzi vă supunem atenţiei jocul prac-
ticat în plan politic de preşedintele Traian 
Băsescu în bătălia pentru prezidenţiale, un 
plan în care votul poporului contează foar-
te mult. Veţi face cunoştinţă cu patru vari-
ante de lucru: ideală, acceptabilă, de avarie 
şi catastrofală pentru omul Traian Băsescu. 
Vă las pe dumneavoastră să comentaţi dacă 
aceste patru variante sunt bune sau rele pen-
tru ţară!

Turul 1
Klaus IOHANNIS nu este eliminat din 

cursa pentru Cotroceni. Unul dintre moti-
ve este victoria lui IOHANNIS în procesul 
cu ANI la ÎCCJ.

Victor PONTA, în pofida scandalului 
agent sub acoperire, rămâne în cursa pen-
tru Cotroceni.

- Liviu DRAGNEA şi baronii locali PSD 
adună circa 4 milioane de voturi pentru 
Victor PONTA.

- Elena UDREA este eliminată cu un 
procentaj de circa 14%.

Se califică în turul 2 Victor PONTA şi 
Klaus IOHANNIS

Turul 2
Elena UDREA face un pact cu Victor 

PONTA.
Klaus IOHANNIS rămâne singur împo-

triva tuturor.
- Liviu DRAGNEA şi baronii locali PSD 

câştigă bătălia pentru Victor PONTA şi cu 
ajutorul Elenei UDREA - PMP.

Ajunge preşedinte Victor PONTA
- Liviu DRAGNEA este uns preşedinte 

PSD cu sprijinul baronilor PSD, după o bă-
tălie cruntă cu Victor PONTA.

- DRAGNEA o nominalizează pentru 
funcţia de premier pe Elena UDREA, pre-
şedintele PONTA acceptă propunerea, iar 
Parlamentul aprobă noul prim-ministru.

EfEcTE
- Preşedintele Victor PONTA este izolat 

atât de Parlament, cât şi de Guvern. PONTA 
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deţine o parte din putere în Comunitatea 
Naţională de Informaţii - SRI, SIE, DGIPI.

- Traian BĂSESCU continuă să facă par-
te din cei care conduc ţara, prin interme-
diul premierului Elena UDREA, dar şi prin 
aripa sa din Comunitatea Naţională de In-
formaţii - SRI, SIE, DGIPI!

- Gabriel OPREA acceptă să fie uns şe-
ful SRI.

Turul 1
Klaus IOHANNIS este eliminat din 

 cursa pentru Cotroceni:
- fie prin scandalul cu serviciile secre-

te;
- fie prin sentinţa ÎCCJ în procesul cu 

ANI;
- Liviu Dragnea şi baronii locali PSD 

adună circa 4 milioane de voturi pentru 
Victor Ponta.

Se califică în turul 2 Victor PONTA şi 
Elena UDREA

Turul 2
Victor PONTA, în pofida scandalului 

agent sub acoperire, rămâne în cursa pen-
tru Cotroceni.

Liviu DRAGNEA şi baronii locali PSD 
câştigă bătălia pentru Victor PONTA.

Ajunge preşedinte Victor PONTA
- Liviu DRAGNEA este alungat/arestat, 

iar Dan ŞOVA este uns preşedinte PSD.
- Dan ŞOVA îl nominalizează pentru 

funcţia de premier pe liderul PC, Dani-
el CONSTANTIN, preşedintele PONTA ac-
ceptă propunerea, iar Parlamentul aprobă 
noul prim-ministru.

EfEcTE
- Procurorul Victor PONTA devine pre-

şedinte-jucător având PSD, Parlamentul 
şi Comunitatea Naţională de Informaţii - 
SRI, SIE, DGIPI - la dispoziţie, aşa cum a 
avut Traian Băsescu în perioada Exectivu-
lui BOC sau cum, în prezent, are Vladimir 
PUTIN în Rusia.
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- Începe calvarul pentru Traian 
 BĂSESCU. Rând pe rând, şobolanii pără-
sesc corabia ex-preşedintelui, care rămâ-
ne singur în bătaia puştii.

- Se dă o amnistie pentru cei din cla-
sa Voiculescu-Năstase-Becali. Dar numai 
după ce se execută un transfer de putere 
în cadrul „Antenelor”, care vor fi finanţa-
te de familia Becali, înainte de amnistie, în 
solda lui Victor PONTA.

- Daniel CONSTANTIN este premierul 
docil care va fi lăudat ca fost ministru per-
formant în Executivul PONTA.

- În PSD, Dan ŞOVA îi va asigura lui PON-
TA o puternică susţinere.

- Gabriel OPREA acceptă să fie uns şe-
ful SRI.

Varianta De aVarie pentru Băsescu

Victor PONTA 
preşedinte

Elena uDrEA 
premier

liviu DrAGNEA  
preşedinte PSD

Varianta catastrofală pentru Băsescu

Victor PONTA 
preşedinte

Daniel cONSTANTIN 
premier

Dan ŞOVA 
preşedinte PSD

Paşii planului Victor PONTA 
 preşedinte semiizolat

Paşii planului Victor PONTA 
preşedinte-jucător


