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Imaginea	castigatorului	–	dupa	alegerile	locale	
 
Dupa ce aceste alegeri locale se vor fi terminat, va incepe, rapid, disputa publica in 
legatura cu castigatorul acestora.  

Cine a castigat cel mai mult?  

Cine sunt invinsii, cine sunt pierzatorii?  

Cine are prima sansa pentru alegerile parlamentare si pentru formarea viitorului 
guvern?  

La aceste intrebari se va da un raspuns, rapid, din toate partile. Atat partidele 
(candidati, conduceri, sustinatori), cat si mass-media si societatea civila vor 
transmite public, cat mai vizibil, propria viziune.  

Daca, in cazul unor alegeri prezidentiale, este relativ simplu de aflat cine a castigat 
alegerile si cine nu, in cazul alegerilor locale lucrurile sunt mult mai relative. Din mai 
multe motive: 

- Nici un partid nu va avea peste 50% din voturi. Nu s-a intamplat asa 
ceva decat in doua momente (FSN-ul din anii 90 si USL-ul in 2012). In rest, de 
fiecare data, nu a existat un partid care sa obtina peste 50% la nivel national.  

- Nu exista o singura batalie clara – vor fi mai multe: votul politic 
(agregat din suma voturilor pentru consiliile locale sau judetene), numarul de 
primarii castigate, numarul de municipii resedinta de judet castigate, numarul 
de judete in care s-a obtinut un scor important etc.  

- Nu exista liste unitare – alegerile locale permit aparitia de partide si 
aliante locale, precum si de candidati independenti, care altereaza votul 
politic, prin urmare, comparatiile sunt greu de facut. 

- Nu exista, in fine, termen de comparatie fata de acum 4 ani: comparativ cu 
atunci, nu mai exista nici USL (PSD si PNL candideaza separat), nici ARD 
(PNL-ul s-a unit cu PDL), nu mai exista PPDD sau PRM; au aparut ALDE, 
PMP, M10 si alte structuri; o parte de primarii importanti nu mai candideaza 
(ex: Oprescu sau Mazare). In acest context, datele care vor aparea nu pot fi 
prezentate comparativ cu altele, din trecut, decat intr-o forma relativa.  

 

In acest context, cu un sistem electoral nou (ramane votul intr-un singur tur la 
primari si consilieri, dar seful de CJ nu se mai alege direct, ci ulterior, de catre 
consilierii judeteni alesi), definirea victoriei in alegeri va fi o chestiune de disputa 
mediatica.  
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Asadar, imediat dupa batalia electorala (pentru obtinerea de voturi) va incepe batalia 
mediatica (pentru aproprierea victoriei in ochii oamenilor). Or, in aceasta a doua 
batalie, vor conta 3 tipuri de resurse: 

- Mai intai, dar nu exclusiv, rezultatele efective obtinute in alegeri (numarul de 
voturi, procentele, mandatele etc) 

- Apoi, capacitatea mediatica si disponibilitatea vocilor si canalelor din media 
de a sustine propriul mesaj 

- Si, nu in ultimul rand, capacitatea de comunicare a diverselor tabere in a-si 
impune punctul de vedere.  

In functie de cine are cele mai bune rezultate, dar si cea mai puternica si credibila 
voce dupa, se va impune castigatorul alegerilor.  

In fine, pentru a relativiza si mai mult aceasta perspectiva, in saptamana de dupa 
alegeri, exista legitimitate pentru sustinerea a 3 castigatori importanti in aceste 
alegeri, practic principalii combatanti: 

- PSD poate pretinde victoria, prin faptul ca va fi pe primul loc la vot 
politic, cu un scor si numar de voturi confortabile; va obtine peste 35%, va 
obtine victorii simbolice majore (precum Bucurestiul), va pastra dominatie 
absoluta in vechiul regat; va avea un numar foarte mare de primari, in 
continuare, inclusiv in zonele afectate de anchetele DNA 
 

- PNL poate, la randul sau, sa anunte un scor important, cel mai 
important al dreptei (in zona de 30%), care il califica sa fie principalul lider 
al dreptei in lupta prin care sa tina PSD in afara guvernarii; va obtine o 
dominatie clara in Ardeal si isi va pastra un numar foarte mare de primari – in 
urban si rural (probabil, cel mai mare numar de primari, mai mare decat PSD) 
 

 
 

- Zona independentilor (sustinuti de voci din societatea civila) va 
putea clama, la randul sau un mare pas inainte, cu scaderea 
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ponderii PSD+PNL din suma totala, cu preluarea unui numar 
important de voturi din partea celor nehotarati, care vor altfel de 
politica; cu un probabil scor de minim 25 de procente cumulat la nivel 
national (independenti, plus partide noi, mici), zona independentilor va 
deveni noua marota a politicii romanesti, inlocuind zona tehnocrata si 
va pretinde prevalenta pentru formarea viitorului guvern si eventual al luptei 
impotriva partidelor clasice (sau doar impotriva PSD, dupa caz).  

 
Graficul acesta contesta “teza independentilor”, dar asta nu inseamna ca ea nu va fi 
sustinuta in spatiul public – graficul arata ca o coalizare a independentilor cu dreapta 
poate invinge stanga fara probleme, si asta este tot ceea ce conteaza.  

Aceste trei discursuri vor fi completate si de eventuale noi discursuri ale unor partide 
mai mici (gen ALDE sau PMP), daca acestea vor depasi scoruri politice nationale de 
5%. Astfel, acestea vor pretinde: 

- ALDE, ca reprezinta o solutie pentru adevaratii liberali, care se simt 
marginalizati de fostul PDL si care au o singura cale de a se reafirma (printr-o 
noua constructie politica, de tip USL, care sa le permita acces la guvernare) 

- PMP, ca reprezinta solutia reala de reformare a dreptei si care va 
incerca sa dea lectii atat zonei PNL, cat si zonei independentilor cu privire la 
calea de urmat pentru a bloca victoria PSD si formarea unui guvern in care sa 
existe PSD 

Asadar, vom avea de-a face cu o efervescenta a discursurilor despre castigarea 
alegerilor, care se vor acoperi si contrazice intr-o mare cacofonie, pentru a castiga 
agenda media si, implicit, pentru a forma agenda publica. In functie de cine castiga 
aceasta batalie – aproape la fel de importanta ca si castigarea de voturi la alegeri, se 
va contura spatiul public si politic, se vor transa decizii in principalele partide si se va 
contura agenda media pana la alegerile parlamentare. Cele 4 zone care vor fi 
influentate de aceasta lupta sunt: batalia de putere din PSD, batalia de putere din 
Dreapta politica, formulele de guvernare care vor fi vehiculate si batalia de putere de 
la nivel local.   
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Rezultatul	alegerilor	locale	dă	startul	bătăliei	
interne	în	PSD	
După cum s-a arătat anterior, atât PSD cât și PNL pot pretinde că au 
obținut o victorie în urma alegerilor locale. Și, cu toate acestea, ceea ce 
contează cel mai mult este cine obţine victoria simbolică, deoarece ea este cea mai 
ofertantă mediatic și, prin urmare, cea care rămâne în percepţia oamenilor. Iar PSD 
este, fără echivoc, partidul care capitalizează această victorie, din cel puţin două 
motive: 

§ În primul rând, să ne amintim de situaţia politică din urmă cu 6 luni, când 
PNL era văzut favoritul incontestabil în alegeri, iar PSD marele perdant. 
Faptul că PSD câștigă capitala și obţine cel mai mare scor politic reprezintă o 
victorie nesperată în raport cu așteptările de acum jumătate de an – ceea ce 
face ca victoria PSD să fie una mult mai mare și mai interesantă mediatic. 

§ Al doilea motiv este faptul că este pentru prima dată în istoria post-
decembristă când candidatul asumat oficial de PSD câștigă capitala. Este o 
victorie istorică ce garantează o acoperire mediatică largă în presa centrală – 
toată lumea va vorbi doar despre Gabriela Firea și PSD care au câștigat 
alegerile în București. Orice altceva va fi irelevant pentru presa centrală, 
element care va umbri victoriile locale ale PNL. Iar la final, când se trage linie, 
ceea ce va rămâne la nivelul percepţiei colective este că PSD a câștigat 
alegerile locale. 

 

Așadar, PSD va fi câștigătorul alegerilor locale. Ce urmează? Primul 
element care influenţează viitorul partidului este situaţia președintelui PSD. Rămâne 
sau pleacă?  

§ Liviu Dragnea a transmis mesaje contradictorii în acest sens, în ultimele luni. 
Cele mai recente, însă, sugerează că nu ia în calcul o demisie. Și este puţin 
probabil să plece tocmai în contextul unei victorii la locale. De altfel, în 
interiorul PSD nu există în acest moment o masă critică care să conteste 
actuala conducere, iar orice voce se va ridica va avea în faţă rezultatul 
alegerilor locale.  

§ Așadar, scenariul cel mai probabil este acela că Liviu Dragnea va convoca 
rapid, imediat după alegeri, un CExN în care își va reconfirma poziţia de lider 
al partidului. 

 

Lipsa unei alternative la actuala conducere a PSD nu exclude, însă, lupta 
pentru puterea internă, care se va declanșa după alegerile locale. Victoria 
Gabrielei Firea nu va rămâne fără ecouri interne.  
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§ Este o victorie istorică care îi va conferi acesteia o putere simbolică în 
interiorul partidului, devenind un personaj cheie al PSD. Dar dincolo de 
puterea simbolică, funcţia câștigată aduce cu sine și accesul la resursele 
primăriei capitalei – care nu sunt deloc de neglijat. Păstrând desigur 
proporţiile, primarul capitalei nu este foarte departe de un premier.  

 

Prin urmare, alternativa la actuala conducere din PSD abia acum începe 
să se configureze, în jurul Gabrielei Firea. De aceea, este foarte interesant de 
urmărit cum se vor transforma raporturile dintre Gabi Firea și Liviu Dragnea imediat 
după alegeri – acesta va fi primul indiciu a ceea ce va urma.  

§ Dacă Gabi Firea vrea să se constituie ca o alternativă reală, atunci trebuie să 
înceapă să se poziţioneze ca atare cât mai repede după victorie și având ca 
deadline alegerile parlamentare. Judecând după comportamentul său politic 
de până acum, este puţin probabil să fie ea cea care va ataca prima. Însă în 
mod sigur poate forţa un atac din partea actualului lider PSD, folosindu-se de 
el pentru a intra în luptă (o luptă legitimată de nevoia de apărare).  

§ Chiar și fără să îl forţeze, atacul are șanse ridicate să fie pornit oricum de către 
Liviu Dragnea. Deoarece el știe foarte bine că funcţia de primar al capitalei o 
transformă pe Gabriela Firea într-o ameninţare la adresa poziţiei sale. În 
consecinţă, va încerca să își extindă controlul asupra primăriei pentru a arăta 
public (și ostentativ) faptul că el o controlează pe Gabriela Firea și, implicit, 
resursele primăriei. O situaţie similară s-a petrecut și înaintea căderii 
Guvernului Ponta, când Liviu Dragnea a stabilit ca toţi miniștrii să se consulte 
cu partidul (deci, cu el) înainte să ia decizii. Această atitudine din partea 
liderului PSD are toate șansele să o ostilizeze pe Gabriela Firea și să o 
determine să se constituie ca challenger la funcţia de șef al partidului. Prin 
urmare, conflictul poate părea inevitabil. 

 

Alegerile parlamentare sunt cele care vor determina situația privind 
conducerea PSD. În primul rând, pentru că Liviu Dragnea își poate menţine 
poziţia doar dacă aduce PSD la guvernare. În al doilea rând, pentru că Gabriela Firea 
poate obţine conducerea partidului doar dacă reușește ca, până în toamnă, să aibă 
deja consolidată o masă critică de susţinători și credibilitatea necesară să fie văzută 
ca alternativa firească la putere în cazul în care PSD nu ajunge la guvernare.  

§ Bineînţeles, există mai multe forme prin care PSD poate ajunge la guvernare: 
fie într-un guvern de coaliţie PSD-UNPR-ALDE – caz în care Liviu Dragnea își 
va fi consolidat poziţia în PSD, fie într-un guvern de uniune naţională fără 
prim-ministru – situaţie în care poziţia lui Liviu Dragnea ar putea fi contestată 
în continuare, mai ales dacă resursele funcţiei Gabrielei Firea vor fi mai 
importante decât cele obţinute prin intermediul câtorva miniștri PSD și 
secretari de stat.  
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Prin urmare, cel care obține accesul la mai multe resurse pentru partid 
este cel care câștigă bătălia pentru conducerea PSD. Avantajul Gabrielei 
Firea este acela al timpului și al percepţiei - chiar dacă nu obţine conducerea 
partidului acum în toamnă, va conta în continuare în bătălia internă, fiind doar la 
începutul drumului. De cealaltă parte, însă, cariera politică a lui Liviu Dragnea 
depinde total de rezultatul alegerilor parlamentare. Această realitate îi conferă 
Gabrielei Firea imaginea câștigătorului, cel puţin în acest moment. 

	 	



	

8	
	

Bătălia	pentru	putere	-	Dreapta	din	România	
Rezultatele alegerilor locale din iunie vor avea un impact important pentru modul în 
care vor decurge alegerile legislative din toamnă pentru zona politică și electorală de 
dreapta. Rezultatele PNL (Cătălin Predoiu) și USB (Nicușor Dan) din București vor 
rezona la nivel naţional și vor determina viabilitatea strategiilor politice și de 
comunicare pe care partidele de dreapta le vor folosi, marea necunoscută fiind 
structura parlamentară a alianţei care va susţine noul guvern. 

Pentru început, este important să definim câteva zone de dreapta, așa cum s-au 
evidenţiat ele în campania pentru alegerile locale. Există în acest moment, pe partea 
dreaptă a eșichierului politic românesc: 

§ Zone de continuitate politică (noul PNL, activiștii și membrii de partid); 
§ Zone independente de vechiul val, sprijinite mai ales de societatea civilă și de 

votanţii tineri (USB si Nicușor Dan sunt exemplul de cel mai mare succes); 
§ Zone de reconstrucţie (structuri noi conduse de personaje politice cunoscute - 

ALDE, PMP, M10). 
 

Având această hartă electorală în minte, putem observa cu ușurinţă că există un 
centru de putere „de dreapta” – PNL, care va trebui să construiască în jurul său și să 
obţină într-o măsură cât mai mare sprijinul celorlalte formaţiuni mai mici.  

§ Problema pentru PNL este că aceste partide noi își propun construcţii 
pe termen lung, ceea ce creează o atmosferă de reticenţă faţă de 
compromisurile politice. În aceste poziţii se află atât USB, cât și PMP, dar și 
ALDE. Nici una din aceste formatiuni nu pare sa doreasca colaborare cu PNL, 
ci mai degraba luarea locului PNL 

§ Totodată, există un bazin electoral de o mărime considerabilă care 
este format din votanți „de dreapta” care cer reformarea clasei 
politice si care nu pare dornic sa voteze cu partide clasice. 
Capacitatea acestora de a influenţa agenda media a putut fi observată in 
ultimii ani. Așadar, o bătălie simbolică se dă în această zonă, iar PNL, prin 
modul în care se definește, nu are un acces comunicaţional garantat și are 
nevoie de intermediari. 

 

Având acestea în vedere, putem observa că în campania electorală pentru alegerile 
locale de anul acesta, cel puţin la nivelul municipiului București, „societatea civilă 
independentă” s-a poziționat din nou „anti-establishment”, însemnând în 
primul rând anti-PSD, dar și în opoziţie faţă de PNL.  

§ Personajul important al alegerilor din iunie a fost Nicușor Dan (USB), dacă 
ţinem cont de rezultatele de duminică și de faptul că toate sondajele recente 
care l-au definit drept favorit pe partea dreaptă în cursa electorală. Astfel, este 
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de înţeles decizia liderilor de opinie informali de a se apropia de această zonă 
independentă de partidele mari.  

§ Unul dintre factorii care au determinat această polarizare este decizia USB  
de a-și asuma în cel mai vizibil mod continuarea trendului 
„anticorupție”, având ca mesaj central „lupta fără compromisuri împotriva 
politicienilor”.  

 

Pe măsură ce se vor apropia alegerile legislative din toamnă, calculele de 
probabilitate strategică se vor concentra pe două direcţii: 

 
1. Având la bază rezultatul bun obținut de Nicușor Dan în București, 

USB se poate transforma pe parcursul anului în ceva gen USR – 
Uniunea Salvați România, aplicând o strategie de comunicare concentrată 
pe electoratul independent politic de marile partide de la nivelul întregii ţări.  

o Principalul instrument la îndemâna lui Nicușor Dan este intransigenţa 
și refuzul de a stabili relaţii directe de colaborare cu PNL. 

o În lipsa unei decizii de susţinere a iniţiativei independente a lui Nicușor 
Dan din partea PNL, care ar dovedi slăbiciune politică și chiar 
supunere, va fi necesar sprijinul informal din partea 
președintelui Klaus Iohannis, care ar putea avea interesul de a 
promova în toamnă o alianţă parlamentară „de dreapta”, care să 
susţină un guvern din care să nu facă parte PSD. 

o Astfel, USR ar avea rolul de a reprezenta în legislativ un electoral de 
dreapta care marșează pentru reformarea clasei politice și care nu vrea 
să se apropie de partidele vechi. 

 
2. O altă posibilitate este ca planurile politice ale lui Nicușor Dan să 

nu dea roade din cauza izolării politice, o situație similară cu 
soarta M10 condus de Monica Macovei, care a fost abandonat în mare 
parte de propriul electorat. De aici rezultă câteva posibilităţi, care ţin de 
gradul de succes pe care îl vor obţine alte două formaţiuni – ALDE și PMP. 

o Călin Popescu Tăriceanu ar putea profita de eșecul PNL din 
alegeri pentru a transmite mesaje foștilor colegi privind nevoia 
schimbării conducerii partidului și o eventuală recreare a USL (ca 
singura sansa logica de ajungere la guvernare), acuzând tentativele 
foștilor membri PDL de a prelua în întregime conducerea Partidului 
Naţional Liberal. 

o Traian Băsescu va continua probabil strategia de opoziție 
generală față de partidele de dreapta, utilizând valul de 
nemulţumire al electoratului liberal pentru a-și menţine vizibilă 
formaţiunea și pentru a impune teme pe agenda publică. 
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o În aceste condiţii de fragmentare politică, o victorie la alegerile 
legislative va depinde de capacitatea fiecărui partid de a-și mobiliza 
electoratul propriu și de a sustrage votanţi de la celelalte formaţiuni de 
dreapta. 

 

Pierzătorul acestor alegeri este, la nivel de imagine, Cătălin Predoiu, care în acest 
moment înregistrează prima sa înfrângere electorală de proporţii, vizibilă la nivel 
naţional.  

§ Strategiile de eludare a responsabilităţii pentru eșecul electoral și de atac la 
adresa lui Nicușor Dan, definit drept vinovat pentru segmentarea votului în 
favoarea Gabrielei Firea, nu par a funcţiona în mod eficient, mai ales pentru că 
implică următoarea idee – după ce PNL a avut nevoie de 4 posibili candidaţi 
pentru a se prezenta în campanie, o victorie a depins de al cincilea candidat, 
care nici măcar nu era membru al partidului.  

§ Mai mult, dezechilibrul dintre scorul obţinut de acesta și scorul politic al PNL 
va adânci neîncrederea la nivelul conducerii formaţiunii și a cadrelor de 
partid. Cu toate acestea, este foarte probabil ca actuala conducere a 
PNL sa fie schimbata doar daca exista o interventie din afara 
partidului impotriva acesteia (din zona Cotroceni – similar cu 
interventia pentru sustinerea lor). In absenta unui atac extern, 
sansele unei ofensive a unor alti lideri din tara sunt relativ mici, in 
conditiile in care si PNL se va lauda cu o victorie importanta la 
aceste alegeri – respectiv, numarul mare de primari (probabil, mai 
mare decat al PSD). 
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Variantele	de	guvernare	–	ce	se	va	discuta	in	
spatiul	public	
 

Săptămâna post-alegeri va da startul și discuţiilor despre posibilele formule de de 
după parlamentare, în condiţiile în care votul din 5 iunie oferă prime indicii solide 
despre situaţia politică. Aceste discuţii se vor baza și pe datele ce vor fi arătate de vot, 
dar și pe interesul unor zone politice sau mediatice de a impune în spaţiul public 
ideea unor variante posibile. Prin urmare, nu este vorba doar de calcul matematic, ci 
și de strategie de comunicare și politică. In functie de variantele care se vor impune 
in spatiul public se vor organiza mediatizarea si mobilizare pentru toamna.  

 

Despre ce variante se va discuta:  

1. GUVERN CONDUS DE UN PREMIER INDEPENDENT, format din 
componente politice si componente independente (sau tehnocrate). Este 
scenariul în jurul căruia se construiește și ipoteza unei guvernări 
comune PSD-PNL (Marea Alianta). 

a. Mesajul lansat zilele trecute de către consilierul prezidenţial Laurenţiu 
Ştefan are ca unul dintre obiective să impună ideea că diferenţele între 
partide la alegerile locale nu contează, deci nimeni nu a câștigat, 
puterea este la președinte și asta de va vedea în toamnă. Este un 
scenariu care ajută PNL să acopere anumite înfrângeri simbolice la 
locale și pe Iohannis să fie supus la presiune din cauza problemelor 
liberalilor. Si este scenariul care ii va asigura lui Liviu Dragnea 
ramanerea in functia de presedinte al PSD, chiar daca nu da premierul 
(putand da, insa, multi ministri si oameni in diverse functii) 

 
2. Guvern PSD-ALDE-UNPR (noul USL). Este varianta al cărui principal 

promotor a fost Victor Ponta și singura de fapt care a fost propusă în spaţiul 
public din zona PSD. Este o varianta care presupune polarizarea spatiului 
politic, chiar daca nivelul de tensiune nu mai este cel din 2012.  

a. Este o variantă a cărei amploare în spaţiul public va depinde însă și de 
performanţa ALDE la aceste alegeri locale (daca depaseste 5-6%, 
pentru a spera la spre 10% in toamna). Votul politic pentru ALDE va fi 
perceput ca un indiciu privind potenţialul acestui partid la alegerile 
parlamentare. O combinatie PSD (minim 35%, spre 40% mandate), cu 
ALDE (daca ia spre 10% din mandate) si alte grupuri mici de 
parlamentari – poate asigura o majoritate functionala, cu un control 
mai mare pe guvernare din partea PSD.  
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b. Impotriva acestui scenariu se va mobiliza, insa, si zona anti-PSD din 
societate.  

 
3. GUVERN DE DREAPTA, FARA PSD, având în centru PNL, alaturi 

de independentii anti-PSD. Aici se poate lansa inclusiv ipoteza guvernului 
minoritar. Această variantă se va învârti în jurul ideii că Dreapta, în ansamblu, 
are mai multe voturi decât stânga, lucru la care va contribui inclusiv 
extrapolarea, incorectă la rigoare, a votului pentru USB și Nicușor Dan în 
București. Din anumite zone media și politice se va face presiune către 
negocieri între PNL, USB (sau forma sa nationala – daca va aparea), dar chiar 
și alte partide de Dreapta. 

a. Victoria Gabrielei Firea la București va fi folosită ca ”sperietoare” 
pentru toamnă, în ipoteza în care principalele forţe de Dreapta nu 
ajung la un consens.  

b. Miza acestui scenariu este de a mobiliza la vot atat electorii dreptei 
politice (zona PNL-PDL), cat si pe cei ai dreptei civice, anti-PSD dar si 
anti-partide (coagulati institutional fie in jurul unei Uniuni Salvati 
Romania, fie in jurul unei noi forme de CDR). 

La acest moment, enumeram scenarii care se vor discuta, nu judecam sansele lor de 
materializare politica. Rezultatele la local, comunicarea lor in media si dispunerea 
puterii la nivel local – toate acestea vor contribui la sanse pentru un scenariu sau 
altul.   
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Puterea	locală	-	o	dublă	reconfirmare	
 

Alegerile locale vor (re)confirma dominația celor două mari partide 
(PSD și PNL) atât la nivel naţional, cât și în plan local. Fără a fi un bipartidism 
clasic, sistemul de partide românesc evoluează într-o logică bipolară și, cu excepţia 
UDMR și a altor cazuri punctuale în care partidele mici vor obţine câteva mandate, 
marea majoritate a locurilor (fie că vorbim de primari sau consilieri) vor fi 
adjudecate de PSD și PNL. Această situaţie este rezultatul unei participări electorale 
scăzute (care permite marilor bazinelor electorale să se menifeste), dar este și 
expresia lipsei de suport popular și de consistenţă acţională a discursului privind 
înlocuirea partidelor tranziţiei cu altele noi, mai „curate”. Deși au apărut partide noi, 
multe dintre ele (doar) cu anvergură locală, acestea nu au avut resursele necesare 
pentru a se impune. 

 

De asemenea, alegerile locale vor reconfirma fiefurile electorale 
tradiționale ale celor două mari partide. În pofida discursului public dominant 
(care clamează noi partide și o altă clasă politică) și a campaniei derulate de DNA, nu 
există schimbări majore la nivel electoral:  

§ există un grup electoral consistent, al nehotărâţilor, care, deși nemulţumit de 
clasa politică, nu votează, iar cei puţini care o fac se îndreaptă mai degrabă 
spre actori anti-sistem; acest grup contează în echilibrul electorale (doar) 
atunci când este mobilizat pe un fond emoţional; 

§ există un electorat captiv (peste 70% dintre cei care votează), care formează 
bazine electorale; din aceste bazine se alimentează în mod consistent PSD și 
PNL; astfel, PSD rămâne cantonat din punct de vede electoral în Vechiul 
Regat, în special Oltenia, sudul Munteniei și parte din Moldova, în vreme ce 
PNL (dreapta în general) continuă să domine în Ardeal. 

 

În aceste zone, plus cele controlate de UDMR, puterea locală va fi deţinută, ca și până 
acum, de către unul din cele două mari partide. În mod evident, în fiecare dintre 
aceste regiuni există și judeţe cu echilibru electoral, fapt care nu va permite victorii 
clare. Prin urmare, aici vor exista negocieri atât pentru crearea de majorităţi în 
consilii, cât și pentru alegerea președintelui de CJ. Nu există un pattern al acestor 
negocieri. Ele depind de raporturile de forţe, orice combinaţie fiind posibilă, inclusiv 
cea între PSD și PNL. 

§ De altfel, în teritoriu, cele două partide mari nu au o problemă în a împărţi 
puterea și a-și delimita zonele de influenţă și control. Pentru actorii din 
mainstream, menţinerea status-quo-ului va fi întotdeauna prima opţiune. 

§ Ceea ce va conta însă destul de mult este atenţia pe care presa centrală o va 
acorda sau nu acelor judeţe în care puterea va trebui negociată. Dacă situaţiile 
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de acest gen vor intra pe agenda media, iar discuţiile din teritoriu vor fi sub 
lumina reflectoarelor, atunci presiune va fi aceea ca PSD și PNL să se menţină 
pe poziţii polare. Perspectiva alegerilor din toamnă, dar și coagularea unei 
forţe naţionale anti-sistem (de tipul Uniunea Salvaţi România) vor amplifica 
această presiune. Acest lucru poate conduce la blocaje politice în anumite 
consilii locale și/ sau judeţene. 

 

Dincolo de alegerile personalizate și cu  valoarea imagologică pentru 
primării, o miză aparte o are scrutinul pentru consiliile județene. Și nu 
doar pentru că acesta este votul cu cea mai mare rezonanţă politică, un fidel 
instrument de măsurare a raporturilor de forţe și un bun predictor pentru momentul 
electoral de la finalul anului, ci și pentru că el va sta de fapt la baza desemnării 
viitorilor președinţi de CJ-uri.  

Revenirea la alegerea indirectă, de către consilieri, din rândul acestora, a șefilor de 
CJ înseamnă nu doar o scădere a legitimităţii pentru titularii funcţiilor, dar și o 
reducere a anvergurii lor politice. Aceștia vor (re)deveni dependenţi de majorităţile 
politice din consilii, de fluctuaţiile acestor majorităţi, mai ales în cazul celor de 
coaliţie, și de jocurile politice în care vor trebui să se implice.  

Oricum, după alegeri vor începe calculele și negocierile privind alegerea șefilor de CJ, 
iar acestea vor fi atractive pentru presă. 


