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Abstract: The article analyses the process which led to the nominalization of 
Klaus Iohannis as candidate in the presidential election campaign representing 
the Christian Liberal Alliance. The adhesion of the National Liberal Party to the 
European popular party, the retreat of PNL’s president Crin Antonescu from the 
presidential race and the ascent of the mayor of Sibiu on the political stage, 
represent the analytical aim of this study, trough statements and media articles. 
The causes and the stakes of the change of the political affiliation of the Liberal 
National Party and the reasons of the adhesion to PPE which led locally to the 
fusion with the Liberal Democrat Party, will be shown by analyzing the 
statements of the political actors involved in the negotiation and in the political 
compromise that named Iohannis as the candidate of the right wing, who was 
already convinced since fall 2014 of winning the elections. The political actors, 
the PPE members trough their statements and actions, they sustained their 
candidate during the campaign and through congratulation letters after winning 
the elections. 
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Introducere 
 
Prezentul studiu îşi propune să 

analizeze paşii politicii care au con-
dus la nominalizarea lui Klaus 
Iohannis drept candidat pentru func-
ţia de preşedinte al României. Pe de 

altă parte, articolul intenţionează să 
demonstreze ipoteza studiului de faţă 
şi anume că negocierile dintre grupul 
politic liberal din România şi cel al 
popularilor europeni, cu privire la 
trecerea Partidului Naţional Liberal la 
Partidul Popular European, au debu-
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tat cu mult timp înainte de construcţia 
politică a alianţei de drepta, alcătuită 
din formaţiunile politice ale Partidului 
Naţional Liberal şi Partidul Democrat 
Liberal, care sau constituit în Alianţa 
Creştin Liberală, care la susţinut 
electoral pe primarul Sibiului, Klaus 
Iohannis, în competiţia prezidenţială, 
cu candidatul stângii, premierul Victor 
Ponta, din toamna lui 2014. La 
începutul anului 2014, „Victor Ponta 
şi Klaus Iohannis erau parteneri în 
cadrul USL, pentru ca, la finalul 
anului să devină adversari în cadrul 
alegerilor prezidenţiale”1. Care au fost 
actorii politici care au regândit alian-
ţele politice şi au desemnat candidatul 
care a triumfat în jocul electoral şi 
politic prezidenţial? La prezenta 
interogaţie vom încerca să răspundem 
în prezentul studiu, făcând trimitere la 
declaraţiile de susţinere ale liderilor 
politici liberali şi populari europeni, 
înainte şi după câştigarea alegerilor 
prezidenţiale de către candidatul 
dreptei Klaus Iohannis. 

Articole academice despre actorii 
politici2 ai campaniei electorale pre-
zidenţiale, despre eşecul previzionǎrii 
rezultatelor alegerilor3, precum şi 
strategiile4 folosite de candidaţi în 
alegerile prezidenţiale 2014 din 
România, au fost deja publicate. Ast-
fel, referinţele bibliografice vor fi 
constituite din spaţiul virtual. Prin 
urmare, prezenta analiză face trimi-
tere la articole premergătoare apari-
ţiei ACLului, precum şi la declaraţii 
de presǎ care vor pune în lumină 
arhitectura politică, înainte şi după 
ruperea USLului, despre repo-
ziţionarea PNLului la grupul politic 
al PPEului, precum şi la declaraţiile 

politice ale popularilor europeni de 
susţinere a candidatului ACL.  

Schimbarea orientării politice, la 
nivel european, de către liberali, cel 
puţin la nivel oficial, sa datorat fap-
tului că populari europeni constituiau 
cel mai mare grup politic din Parla-
mentul European. Printre motivele 
trecerii liberalilor la populari, invo-
cate public, amintim faptul că PNL  a 
schimbat tabăra politică, pe plan na-
ţional şi european, deoarece şia pro-
pus ca, din competiţia dintre populari 
şi socialişti, pentru poziţia de pre-
şedinte al Comisiei Europene, să nu 
ajungă un socialist. PNLul sa afiliat 
curentului politic popular european 
din raţiuni politice şi ideologice de 
dreapta, susţînând faptul că grupul 
ALDE – Alianţa Liberalilor şi 
Democraţilor pentru Europa5 – este 
mai mult de stânga, iar şansele de a 
da un şef al executivului european 
erau reduse, aşa că, prin cele şase 
poziţii de eurodeputaţi, se considera 
că arhitectura parlamentară euro-
peană va fi înclinată în vederea pro-
pulsării candidatului PPE, fostul şef 
al Eurogrupului, luxemburghezul 
JeanClaude Junker6, ca şef al Comisiei 
Europene. Rezultatele alegerilor euro-
parlamentare au arătat că PNL a 
adunat doar 835.5317 voturi valabil 
exprimate, obţinând un procent de 
15% şi 6 mandate de deputaţi în 
Parlamentul European, conform sta-
tisticilor publicate pe siteul Auto-
rităţii Electorale Permanente. Pre-
gătind primul pas al retragerii ofi-
ciale, chiar în ziua organizării scru-
tinului electoral pentru Parlamentul 
European, pe 25 mai 2014, Crin 
Antonescu a declarat la un post de 
televiziune că, îşi va da demisia din 
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funcţia de preşedinte al PNL dacă 
partidul nu va obţine peste 20% din 
voturi la alegerile europarlamentare: 
„Îmi dau demisia, dacă PNL obţine 
sub 20%”8. Astfel, procentul electoral 
de 20% a reprezentat pretextul retra-
gerii oficiale a lui Crin Antonescu şi 
de intrare în jocul politic prezidenţial 
a lui Klaus Iohhnnis. 

Până la momentul nominalizării 
lui Iohannis la candidatură, pentru 
funcţia de Preşedinte, din partea 
Alianţei Creştin Liberale, încercâm să 
vedem ce a fost şi ce este scris în sta-
tutul PNL, odată cu schimbarea iden-
titǎţii doctrinare? Rǎspunsul com-
parativ se regǎseşte în statutul ve-
chiului şi noului PNL. Statutul PNL, 
aprobat la Congresul din februarie 
2013, la Capitolul II, Obiectivele 
Partidului Naţional Liberal, punea în 
lumină faptul că „Partidul Naţional 
Liberal este un partid liberal, membru 
al Alianţei Liberalilor şi Democraţilor 
Europeni şi al Internaţionalei Libe-
rale. Partidul Naţional Liberal îşi 
asumă istoria şi tradiţia sa, repre-
zentarea ideilor şi valorilor liberale, 
civice şi ale dreptei democratice româ-
neşti”9. Ce specifică statutul noului 
PNL? Actualul statut al PNL cuprin-
de denumirea noii alianţe formate 
prin fuziune la Congres, care, la Ca-
pitolul I, Dispoziţii Generale, alin. 
(2), menţionează că „Partidul Naţio-
nal Liberal reprezintă rezultatul fu-
ziunii dintre Partidul Democrat 
Liberal şi Partidul Naţional Liberal – 
PNL (PDL+PNL)10, fără a mai face 
trimitere la afilierea internaţională a 
organizaţiei politice.  

Congresul PNL şi Convenţia 
PDL, reunite în şedinţă comună la 
Palatul Parlamentului, pe 26 iulie 
2014, au aprobat în unanimitate fu-
ziunea prin absorbţie dintre PNL şi 
PDL11, protocolul având ca obiectiv 
participarea cu un candidat şi un 
program electoral comun la alegerile 
prezidenţiale din noiembrie 2014. 
Viitorul candidat la preşedinţia 
României, primarul Sibiului, Klaus 
Iohannis, a declarat la Congres, că 
prin fuziunea PNLPDL, dreapta va 
fi reprezentatǎ de un mare PNL: 
„Fuziunea cu Partidul Democrat 
Liberal nu trebuie privită ca o diluare 
a identităţii liberale, ci, dimpotrivă, 
ca o întărire a sa. Azi sa născut 
marele partid al Dreptei româneşti, 
marele Partid Naţional Liberal.(..) 
Sa spus adesea că trăim întro ţară în 
care interesul pentru spectacol este 
mai mare decât interesul pentru 
normalitate. Este de datoria noastră, a 
marelui partid al dreptei, să facem 
din România un stat modern, bazat pe 
un model liberal de dezvoltare. Acest 
lucru este posibil dacă ne îndeplinim 
obiectivele strategice, anume de a 
câştiga preşedinţia României şi de a 
asigura un ciclu de guvernare pe zece 
ani”12. 

Pe aceeaşi linie politică de uni-
ficare dreptei sa poziţionat şi 
Preşedintele PDL, Vasile Blaga, 
viitor copreşedinte al noului PNL, 
care afirmat că „în salǎ se afla noul 
preşedinte al României”. Astfel, 
Preşdintele PDL, Vasile Blaga, a 
răspuns cine va fi viitorul preşedinte 
şi cine va câştiga alegerile prezi-
denţiale, încă de la Congres: „Ce 
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construim noi astăzi nu este Alianţa 
Dreptate şi Adevăr 2, nu e nici CDR 
2, astăzi am semnat împreună certi-
ficatul de naştere a celui mai mare 
partid de centrudreapta”. „Nu e 
niciun secret în această sală se află 
viitorul preşedinte al României. În 
câteva zile vom decide împreună cine 
este candidatul comun al celor două 
partide la prezidenţiale”13. 

La Congres sa hotărât fuziunea 
politică a celor douǎ partide, PNL şi 
PDL şi viitorul candidat la funcţia de 
preşedinte al României. Alianţa 
CreştinLiberală a fost formată cu 
scopuri strict electorale şi anume de a 
susţine candidatura lui Klaus 
Iohannis la Preşedinţie. În acest sens, 
Primarul Sibiului, Klaus Iohannis 
întro declaraţie, a precizat că man-
datul sǎu va fi pentru zece ani, deşi, 
până la acel moment, candidat era 
Crin Antonescu: „Nu facem această 
fuziune ca să pierdem, o facem cu 
scopul de a deveni un mare partid 
politic. Vrem să decidem soarta 
României în următorul deceniu. PNL 
este momentan foarte bine poziţionat 
pe scena politică românească. Eu 
cred că trebuie să câştigăm 
Preşedinţia României cu candidatul 
Crin Antonescu şi că trebuie să ajun-
gem la rezultate excepţionale la ale-
gerile euroarlamentare, dar mai cu 
seamă la alegerile generale din 2016 
şi din 2020. Trebuie să consolidăm 
poziţia PNL ca partidul dreptei din 
România. Aceasta este esenţa pro-
iectului politic căruia mam alăturat 
acum”14. 

Premierul Victor Ponta, fost parte-
ner de guvernare în USL cu PNL, a 
postat Facebook, în timpul derulării 
 

congreselor PNL şi PDL, un articol 
destul de acid despre fuziunea po-
litică şi trecerea la PPE de la Con-
gresul de la Palatul Parlamentului: 
„Trădătorii câştigă întotdeauna doar 
pe termen foarte scurt, dar ruşinea lor 
este compensată de o funcţie în  
«Partidul cu 100 de conducători» (au 
o reunire a «nebunilor şi mişeilor» 
sub acelaşi acoperiş !). 26 iulie 2012 
– la Romexpo se aflau liderii USL 
(adică PSD, PNL, PC, Sorin Oprescu 
şi mulţi alţii ) alături de românii care 
doreau să pună capăt „Regimului 
Băsescu”; în Piaţa Revoluţiei erau 
Băsescu şi oamenii lui (Blaga, MRU, 
Macovei şi alţi susţinători şi profitori 
ai aceluiaşi «Regim»!) 26 iulie 2014 
– la Palatul Parlamentului se reunesc 
reprezentanţii «Regimului Băsescu» 
(tot Blaga, MRU, Macovei şi alţii la 
fel) ca să se unească cu reprezentanţii 
PNL (parlamentari, preşedinţi, pri-
mari şi alţi demnitari aleşi toţi în 
funcţii în 2012 ca reprezentanţi ai 
USL care atunci luptau cu «Regi-
mul»!). Cei rămaşi la poziţia din 
2012 îşi fac doar datoria faţă de 7,4 
milioane de români”15. Candidatul 
comun al alianţei politice de dreapta, 
conform declaraţiilor, a fost desem-
nat în urma „cercetărilor sociolo-
gice”, la propunerea forurilor de con-
ducere ale celor două partide, res-
pectiv de Delegaţia Permanentă a 
PNL şi de Biroul Permanent Naţional 
al PDL16. Biroul Permanent Naţional 
al PDL a votat  pentru susţinerea lui 
Klaus Iohannis în alegerile prezi-
denţiale, dar şi susţinerea lui Cătălin 
Predoiu pentru funcţia de Premier. 
Astfel, a fost desemnat drept candidat 
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Klaus Iohannis, pentru funcţia de 
preşedinte al României. În urma vo-
tului şi desemnării, viitorul preşe-
dinte a mulţumit „noii echipe” decla-
rând: „Mulţumesc pentru desemnare, 
mă simt onorat. Mulţumesc tuturor 
colegilor, în special lui Vasile Blaga, 
pentru că am avut tăria să continuăm. 
Îi mulţumesc în special lui Cătălin 
Predoiu pentru eleganţa cu care sa 
bătut în această competiţie de 
desemnare. Mă uit în sală şi realizez 
că suntem cea mai puternică echipă 
politică din România. Sunt onorat că 
această echipă ma ales pe mine. Sunt 
convins că mă vor sprijini. În această 
echipă sunt peste 1500 de primari de 
municipii, oraşe, comune, sunt 
preşedinţi de Consilii Judeţene, sunt 
mii de aleşi locali. Cu această forţă 
nu avem voie să nu câştigăm. Cel 
care va câştiga alegerile va prelua 
mandatul în perioada aniversării a 25 
de ani. Să vedem cum a evoluat 
democraţia românească. E timpul 
unui nou început, să dăm o nouă 
perspectivă şi un nou model de 
exercitare a funcţiei prezidenţiale. 
Este pentru prima dată, după 25 de 
ani, când o structură politică de 
asemenea anvergură desemnează un 
candidat un cetăţean român, dar 
aparţinând unei minorităţi entice. Eu 
vin de la Sibiu. Unii îmi spun că nu 
sunt parte a jocului de la Bucureşti. 
Vă spun că vin din administraţia 
locală înspre Cotroceni pentru a 
schimba regulile jocului politic. 
Vreau să cred că putem reda 
încrederea cetăţenilor, că politica 
poate provoca efecte pentru ei”17. 

 

Paşii transferului de putere 
 
Încercăm să demonstrăm faptul 

că, transferul puterii politice interne 
în partid a constat în ieşirea de la 
guvernare şi ruperea USL, în demisia 
din fruntea Senatului şi din fruntea 
PNL şi în renunţarea la proiectul pre-
zidenţial. Toţi aceşti paşi, Preşe-
dintele PNL, Crin Antonescu, ia 
făcut pentru a netezi drumul Pri-
marului Sibiului, Klaus Iohannis în 
calitatea sa de primvicepreşedinte al 
PNL, funcţia creată special pentru el, 
propunerea venind chiar din partea 
preşedintelui partidului, la Congresul 
PNL din 20 februarie 201318. Crin 
Antonescu, beneficiar al suspedării 
preşedintelui Băsescu, pe care 
popularii euopeni îl sprijineau, fiind 
asociat cu proiectul USL şi nefiind 
agreat de electoratul PDL şi nebe-
neficiind de sprijinul politic al fami-
liei politice europene populare, pen-
tru funcţia de Preşedinte al României, 
liderul PNL a făcut paşii politici 
strategici înapoi. Astfel, actorul poli-
tic propus Klaus Iohannis, deţinând a 
doua funcţie în partid, cea de 
primvicepreşedinte al PNL, a făcut 
primii paşi spre candidatura 
prezidenţială. 

Cum a crescut şi decăzut politic 
candidatul USL, Crin Antonescu, în 
drumul spre alegerile prezidenţiale 
din toamna anului 2014? Astfel, pe 
20 martie 2009, Crin Antonescu a 
fost ales preşedinte al PNL, câştigând 
la Congres în faţa lui Călin Popescu 
Tăriceanu, fiind votat de încă două 
ori preşedinte al PNL, în 2010 şi 
2013. Ȋn toamna lui 2009 candidează 
la Preşedinţia României, sub sloganul 
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electoral România bunului simţ, obţi-
nând 20,02%, clasânduse pe locul 3. 
Pe 5 februarie 2011 a semnat, alături 
de Victor Ponta, protocolul de for-
mare a USL. Pe 7 aprile 2012 a fost 
desemnat candidat USL la prezi-
denţiale de către congresele PSD şi 
PNL. Pe 10 iulie 2012 a devenit 
preşedinte interimar al României, în 
urma suspendării preşedintelui Traian 
Băsescu. Pe 7 februarie 2014, PNL 
la desemnat pe Klaus Iohannis 
vicepremier şi ministru de Interne, 
dar Premierul a blocat numirea. Pe 25 
februarie 2014, Delegaţia Perma-
nentă a PNL a votat propunerea de 
ieşire de la guvernare, adică ruperea 
USL şi trecerea în opoziţie. În acest 
context al ruperii USL, Tăriceanu a 
anunţat că va demisiona din partid şi 
cǎ va lupta pentru menţinerea USL. 
Astfel, Crin Antonescu a declarat, pe 
25 februarie 2014, că USL nu mai 
există şi că electoratul trebuie să 
înţeleagă că guvernarea dintre 
socialdemocraţi şi liberali a încetat, 
inclusiv proiectul USL: „Este o 
decizie care nu sa luat uşor, pe care 
nu miam dorito şi pe care am 
încercat să o evităm. Toată alianţa pe 
care noi am duso 3 ani şi 20 de zile a 
avut un sens atâtat timp cât am putut 
spera că obiectivele sunt urmărite. Nu 
mai avem niciuna din aceste 
speranţe, Mi sa părut onest să nu 
prelungim un festival de ipocrizie, ci 
să avem curajul să constatăm că USL 
nu există. Alegătorilor le cer iertare 
că nu sa putut, nu am putut să ducem 
la capăt un proect politic în care am 
crezut foarte mult. Nu regret că un 
guvern se rupe, că PNL se vede acum 

din nou în opoziţie. Nu pentru acest 
lucru e păcat, ci pentru că, dacă 
această construcţie şiar fi păstrat 
cursul, Victor Ponta şiar fi ţinut 
cuvântul, România ar fi avut şansa 
unei construcţii stabile. PSD şi Victor 
Ponta nu mai au nicio ezitare de a 
transforma USL în PSDul anilor 
20002004”19. 

Decizia ieşirii PNL de la guver-
nare şi din USL a fost votatǎ de 96% 
dintre participanţi Delegaţiei Perma-
nente a PNL, adică 187 voturi pentru 
şi 6 împotrivǎ şi 2 abţineri20. Liberalii 
îşi acuzau partenerii de guvernare şi 
de coaliţie de abdicare de la prin-
cipiile USL promise cetǎţenilor în 
campania electoralǎ pentru alegerile 
parlamentare din iarna lui 2012. 
Astfel, şeful liberalilor, Crin 
Antonescu, pregǎtind urmǎtorii paşi 
ai retragerii politice, a declarat: „Este 
o decizie care sa luat cu un vot 
covârşitor, dar este o decizie care nu 
sa luat uşor. Este o decizie pe care 
nu miam dorito, este o decizie pe 
care am încercat să o evităm, nu prin 
negocieri, târguri, tergiversări, amâ-
nări, ci prin căutarea tuturor posi-
bilităţilor, tuturor şanselor de a spera 
că în formula Uniunii Social Libe-
rale, împreună cu partenerii cu care 
neam angajat în faţa alegătorilor şi 
am primit de la alegători un vot atât 
de important, se poate continua. În 
chip practic, prin încălcare repetată şi 
flagrantă ajunsă la un prag inac-
ceptabil a unor elemente ale înţe-
legerii politice la alcătuirea Guvernului 
de către primulministru Victor 
Ponta, Partidul Naţional Liberal a 
decis să pună capăt unei crize 
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prelungite artificial de către 
primulministru, domnul Victor 
Ponta, vreme de două săptămâni, să 
nu accepte o prelungire păguboasă de 
încă 45 de zile, să ia act cu luciditate 
şi cu demnitate de decizia care a fost 
la primulministru şi ca atare să 
decidă retragerea miniştrilor săi din 
acest Cabinet. Alianţa politică USL, 
care a fiinţat trei ani şi douăzeci de 
zile, a avut un sens atâta vreme cât 
măcar liberalii au putut spera că 
obiectivele, principiile, lucrurile pe 
care leau promis oamenilor sunt 
urmărite şi că toată lumea are intenţia 
de a le atinge. Nu mai avem niciuna 
din aceste speranţe şi ca atare mi sa 
părut onest, mi sa părut cinstit, să nu 
prelungim un festival de ipocrizie, să 
nu prelungim o nesfârşită aruncare de 
responsabilitate de la unii la ceilalţi şi 
să avem noi curajul să constatăm 
ceea ce este categoric adevărat din 
perspectiva noastră şi anume că 
Uniunea Social Liberală nu mai 
există pentru că nu mai avea sens să 
existe, pentru că nu mai urmăream cu 
toţii obiectivele angajate. Miniştrii 
noştri şiau anunţat demisia din punct 
de vedere politic. Miniştrii, secretarii 
de stat şi şefii de agenţii liberali, 
adică demnitarii partidului, vor 
demisiona, practic, până miercuri la 
12.00, când îşi vor depune demisiile 
scrise la secretariatul Guvernului”21. 

Critic a lui Crin Antonescu şi al 
trecerii PNL în familia politică a 
popularilor europeni, Călin Popescu 
Tăriceanu a făcut apel la membrii de 
partid să nu se grăbească cu o decizie 
radicală de rupere a USL: „Cred că la 
momentul acesta cel mai important 

lucru este să ne concentrăm pe soarta 
USL şi sigur că avem o mare respon-
sabilitate toţi cei care suntem astă 
seară cu drept de vot în Delegaţia 
Permanentă să luăm o decizie care să 
fie şi spre interesul partidului, dar 
sper să nu uităm de interesul na-
ţional”22. 

Deşi Uniunea SocialLiberalǎ „sa 
fracturat în chestiunea justiţiei”23, ca 
urmare a pactului de coabitare insti-
tuţionalǎ, în urma înţelegerii dintre 
Preşedinte şi Premier, care excludea 
PNL jocul politic, cu toate cǎ se afla 
la guvernare alǎturi de PSD, neînţe-
legrile politice devenind publice, 
factorul care a declanşat ruperea 
USL, cel puţin ca pretext oficial, a 
fost Klaus Iohannis, propus de PNL 
pentru Ministerul Internelor şi pentru 
funcţia de Vicepremier. O versiune 
neoficială a ruperii USL, diferită de 
cea a istoriei politice recente, a fost 
formultată de Preşedintele UNPR, 
vicepremierul Gabriel Oprea, afir-
mând că nu Iohannis a fost miza 
ruperii USL, deoarece „a fost o temă 
falsă că sa rupt USLul, că a vrut 
domnul Iohannis să fie vicepremier. 
Sa rupt guvernul pentru că sa cerut 
viceprimministru pentru actualul 
ministru al Agiculturii, domnul 
Daniel Constantin"24. Conform evo-
luţiei politice oficiale, PNL ia 
nominalizat pe Klaus Iohannis pentru 
postul de ministru de Interne, cumu-
lat cu funcţia de vicepremier, pe 
Teodor Atanasiu pentru Ministerul 
Economiei, Eugen Nicolăescu la 
Finanţe şi Cristian Buşoi la Sănătate, 
însă premierul Victor Ponta a refuzat 
ca Iohannis să devină vicepremier din 
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poziţia de ministru de Interne, pro-
punând în schimb ca acesta să preia 
Finanţele. Pentru funcţia de vice-
premier, propunerea PNL nu putea fi 
acceptată, deoarece Preşedintele Par-
tidului Conservator, Daniel Constantin, 
dorea la rândui acest post. Preşe-
dintele PC a declarat că nu din cauza 
lui sa rupt USL, ci datorită faptului 
că „nesiguranţa care la cuprins pe 
Crin Antonescu visavis de 
susţinerea PSDului pentru funcţia de 
preşedinte este cea care a determinat 
acest lucru”25. 

Ultimul pas al strategiei retragerii 
planificate şi al transferului de putere 
din partid sa consumat pe 31 mai 
2014, când Crin Antonescu sa retras 
oficial din cursa prezidenţială26, 
printrun anunţ sec, în cadrul unei 
conferinţe de presǎ: „Conştient că 
este întru totul urgent ca efortul de 
unificare al dreptei să facă paşi cât 
mai concreţi înainte, că este absolut 
urgent ca un candidat al dreptei unite 
să fie desemnat, anunţ intenţia de a 
nu candida la Preşedinţia României şi 
de a favoriza în acest fel desemnarea 
grabnică, rapidă, până la sfârşitul 
acestei luni sau cel târziu până la 15 
iulie a unui candidat care să fie 
acceptat mai uşor de tot ceea ce 
înseamnă forţă politică de dreapta. 
Am experienţa, ideile, viziunea 
pentru ca PSD să nu pună mâna pe 
Preşedinţie. Cunosc dreapta româ-
nească, cunosc presa românească, 
modul în care se produc curente de 
opinie. Am tot ceea ce este necesar 
pentru această luptă, nu am timp să 
vindec resentimente“27. 

Prin urmare, anunţul lui Crin 
Antonescu conţinea următorul pas 
politic şi anume: desemnarea urgentă 
a unui candidat din partea viitoarei 
drepte unificate. După ce a abandonat 
candidatura pentru Cotroceni, 
Antonescu a anunţat că renunţă şi la 
interimatul din fruntea PNL, pe care 
ar fi urmat săl asigure până la 
Congresul partidului din 2829 iunie 
2014: „Îmi voi ţine cuvântul legat de 
scorul PNL, voi anunţa în şedinţa 
BPN de azi. Voi propune cǎ euro-
parlamentarii liberali să adere la PPE. 
Nu supun demisia mea la vot, demi-
sia este un act unilateral de voinţă. 
Îmi ţin cuvântul, nu există niciun 
dubiu asupra faptului că obiectivul nu 
a fost atins şi eu, primul, ca pre-
şedinte al partidului îmi asum acest 
lucru aşa cum am declarat public”28. 
„În urma acestei prime discuţii pe 
care delegaţiile partidelor noastre 
leau purtat, în esenţă am luat 
hotărârea de a colabora, de a construi 
împreună un proiect politic solid, de 
durată, un proiect pentru România, 
un proiect care să implice un mare 
partid de dreapta întrun viitor cât 
mai apropiat, o construcţie pentru 
alegerile prezidenţiale, pentru admi-
nistraţia locală şi pentru alegerile 
parlamentare, pentru o viitoare gu-
vernare împreună”29. 

Preşedintele PSD, Victor Ponta, 
partenerul de guvernare şi de coaliţie 
a lui Crin Antonescu, a comentat 
anunţul preşedintelui PNL, privind 
trecerea parlamentarilor liberali la 
PPE, considerândui „traseişti” poli-
titici: „O îngrozitoare minciună. Eu 
ţin minte, laţi dat dumneavoastră 
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acum o săptămână, când îi spunea 
domnului Verhofstadt că noi suntem 
liberali şi aşa rămânem. Cred că 
pentru imaginea României este un 
lucru foarte prost. Numai în România 
sa întâmplat, de două ori, nu o dată, 
ca un lider de partid să îşi ia partidul 
peste noapte şi să şil ducă dintro 
parte în alta. Nu mai există niciun pre-
cedent. Cei de la Bruxelles, Strasbourg, 
nu vor vorbi despre Antonescu, pentru 
că nu ştiu cine este Antonescu, ci 
despre faptul că în România, pentru a 
doua oară, un partid candidează 
întrun fel – PD era socialist, PNL, 
liberal – şi peste noapte, pentru că aşa 
decid liderii, trec la altă familie 
politică. Să ştiţi că trădătorii şi 
traseiştii sunt primiţi în Parlamentul 
European, dar sunt dispreţuiţi cum 
sunt dispreţuiţi şi în România”30. 

Crin Antonescu, prin renunţarea 
la candidatură, a anunţat care va fi 
următorul proiect politic, care să 
susţină un candidat unic al dreptei. 
Astfel, beneficiarul retragerii gradu-
ale din politicǎ a lui Crin Antonescu, 
Klaus Iohannis, urmând, la rândui, 
paşii spre candidatură, a sintetizat 
renunţarea pretextuală a lui Crin 
Antonescu, declarând că”: „Astăzi 
am văzut un gest al unui mare om 
politic: Crin Antonescu. Am asistat la 
un gest unic, în ultimii 24 de ani, 
făcut de un om politic cu o poziţie 
foarte puternică, foarte bine plasat, 
care a renunţat la toate acestea pentru 
a întări partidul. Prin decizia luată, 
Crin Antonescu a dovedit că pune 
interesul partidului şi al României 
înaintea propriului interes şi a 
propriei cariere politice. Consider că, 

prin gestul făcut astăzi, Crin 
Antonescu rămâne cel mai valoros 
om al Partidului Naţional Liberal şi 
sper şi îmi doresc ca împreună să 
reuşim să întărim PNL şi să atingem 
împreună obiectivele politice pe care 
şi le propune Partidul Naţional 
Liberal”31. 

Având în vedere că strategia retra-
gerii luase sfârşit, Candidatul ACL la 
prezidenţiale, Klaus Iohannis, recu-
noscând retragerea din cursa electo-
rală a lui Crin Antonescu, a declarat 
pe 19 august 2014 că mizează pe 
votul şi pe sprijinul acestuia în lupta 
pentru Cotroceni: „Este lesne de 
înţeles şi trebuie să fim realişti. Până 
şi noi politicienii care părem, aşa, 
nişte generatori de ştiri fără senti-
mente suntem oameni, iar Crin 
Antonescu a fost prezidenţiabilul cu 
şanse maximale, a fost preşedintele 
Senatului, a fost copreşedintele alian-
ţei care a guvernat România şi si-
tuaţia sa schimbat în ce avem acum. 
Este clar că are încă nevoie de un 
timp de digerare a acestor lucruri. 
Trebuie să fim un pic şi empatici. 
Sunt convins că după ce îşi termină 
concediul şi revine, o să mă vadă mai 
bine în haina de preşedinte şi eu 
contez pe votul lui şi nu numai, şi pe 
sprijinul domniei sale”32. 

 
 
Strategia trecerii PNL la PPE 
 
Negocierile politice, care au 

condus la aflierea Partidului Naţional 
Liberal la Partidul Popular European, 
datau din timpul guvernării Tăriceanu, 
încă din anii 20002004. Demararea 
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neoficialǎ a negocierilor era cu-
noscută pe scena politică şi pe 
coridoarele puterii, iar anunţul fǎcut 
de Crin Antonescu, cu privire la 
transferul politic al PNLului la PPE, 
nu a surprins dreapta politică din 
România. Pentru a avea un exemplu 
despre faptul că se ştia de retragerea 
lui Crin şi rocada politică cu 
Iohannis, fostul consilier prezidenţial 
Sebastian Lăzăroiu a afirmat că 
„varianta cu Klaus Iohannis la şefia 
PNL şi candidat la prezidenţiale se 
ştia, încă din vara lui 2013”: „Eu am 
aflat în august 2013, ştiam că la 
vârful PNL era luată în calcul posi-
bilitatea ca domnul Antonescu să se 
retragă, inclusiv din candidatura 
pentru prezidenţiale, şi săl lase pe 
Klaus Iohannis. Ştiam din interiorul 
PNLului, nu din alte surse. Că la 
vârf se lua în calcul acest scenariu. 
Din momentul în care sa rupt 
USLul, mi se pare că toţi aceşti paşi 
au fost programaţi de Crin Antonescu, 
Klaus Iohannis şi probabil un cerc 
restrâns din conducerea PNL. Sa 
prăbuşit în sondaje, nu sa prăbuşit 
anul trecut, ci după interimatul din 
2012, atunci, în cele două luni cât a 
stat la Cotroceni. Ce nu am ştiut 
mulţi e faptul că domnul Antonescu 
nu e aşa de poet cum îl credeam noi. 
Este şi a fost un tip foarte calculat şi 
şia luat tot timpul, a avut scenarii 
alternative. Şia făcut calculul că nu 
mai are nicio şansă să câştige, şia 
salvat partidul scoţândul din USL, 
retrăgânduse din funcţie şi propu-
nând un alt candidat”33. 

Dacǎ negocierile politice ale PNL 
cu PEE erau cunoscute de actorii 

politici de dreapta din România, 
afilierea liberalilor la grupul popu-
larilor europeni era doar o chestiune 
procedurală administrativă, 
politicojuridică. Prin urmare, Kostas 
Sasmatzoglou, purtǎtorul de cuvânt al 
popularilor europeni, a declarat că 
PPE ar putea lua o decizie cu privire 
la primirea PNL, dacă liberalii români 
trimit documentaţia necesară la timp34. 
Astfel, Crin Antonescu, copreşedinte 
al USL, a anunţat electoratul liberal 
de negocierile politice pe care 
PNLul le ducea cu PPEul, oficiali-
zând acest transfer politic prin 
următoarea declaraţie: „Acum noi 
suntem întro corespondenţă admi-
nistrativă, pregătim documentaţia, şi 
la o dată care va fi stabilită, probabil 
la începutului lunii iunie, va avea loc 
o reuniune a PPE, care după 
declaraţiile care sau făcut ieri să 
discute cererea noastră de aderare, şi 
probabil atunci. Nu a fost o discuţie 
anume, una, întrun moment, întro 
zi. Sunt contacte mai vechi, sunt 
discuţii mai vechi, este o ipoteză care 
a existat în PNL din 20032004, dar 
care în ultima perioadă sau accelerat. 
Noi am avut întotdeauna, în 2003 
cred, sau 2004, a existat chiar un 
grup de lideri de atunci ai partidului 
care a făcut o solicitare în sensul 
acesta, preşedinte era Stolojan. 
Demersurile sau blocat, au fost 
blocate în vremea respectivă tot de 
Tăriceanu, care era vicepreşedinte cu 
probleme internaţionale, până neam 
pomenit că în PPE sau dus Traian 
Băsescu şi PD. După aceea, având în 
vedere evoluţiile din România, nu am 
putut relua demersurile din cauza 
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raporturilor interne. În ultima 
perioadă sigur că şi PPE a devenit 
mai deschis şi atunci discuţiile sau 
reluat. Dar, practic, accelerarea lor a 
avut loc acum, în preajma alegerilor, 
în perioada alegerilor, în zilele 
acestea”35. 

 Negocierile politice cu privire la 
transferul PNL erau finalizate din 
moment ce ele au devenit publice. În 
acest sens, vicepreşedintele PNL  şi 
arhitectul transferului politic al PNL 
la PPE, Sorin Frunzăverde, a  decla-
rat că Adunarea Politică a Partidului 
Popular European a hotărât, în data 
de 11 septembrie 2014, că Partidul 
Naţional Liberal va fi membru cu 
drepturi depline în PPE36, clarificând 
mutarea politică: „Nu sa semnat 
nimic la Bruxelles, deşi o anumită 
parte a presei a spus acest lucru. 
Domnul preşedinte Antonescu a fost 
la Bruxelles, dea lungul lunilor 
trecute; şi eu, şi domnul preşedinte am 
avut discuţii cu conducerea PPE, sunt 
discuţii de foarte multă vreme. PNL 
şia pus problema de la începutul 
anului 2000 să adere la PPE, am 
accelerat această iniţiativă după 
2012, de la începutul anului 2013”37. 

Pe de altă parte, pentru ca sce-
nariul sǎ fie credibil, pentru membrii 
de partid şi electoratul PNLului, 
şeful liberalilor Crin Antonescu a 
infirmat public că, Sorin Frunzăverde, 
devenit liberal din luna mai 2012, 
înaintea votului moţiunii de cenzură a 
opoziţiei prin care Guvernul Răzvan 
Ungureanu a căzut din Parlament, 
democratliberalul a purtat nego-
cierile politice în numele liberalilor, 
declarând că nu a avut un mandat din 

partea PNL să poarte negocieri cu 
PPE: 

„Nu are niciun mandat să nego-
cieze dl Frunzăverde. Nu cred că a 
purtat vreo negociere, poate ar fi 
deschis vreo intenţie. PNL este din 
2003 în analiza acestei posibilităţi. 
Are o dilemă. Din punct de vedere 
doctrinar, e limpede că e mai aproape 
de dreapta europeană clasică, dar 
există motive serioase care neau 
făcut să rămânem în grupul liberal 
european. Pentru a schimba filiera 
internaţională e nevoie de un congres, 
nu se discută de pe o zi pe alta”38. 

Prin urmare, având în vedere 
strategia transferului de putere, cu 
privire la trecerea PNL către PPE, 
deciziile politice nu au fost luate 
unilateral de Preşedintele PNL, ca 
urmare a rezultatelor slabe, dar 
preconizate, de la alegerile europar-
lamentare din luna mai 2014, ci au 
fost pregătite încă de la începutul 
anului 2014, iar primele informaţii au 
apărut în presă a doua zi după 
ruperea USL. Ȋn acest sens, vicepre-
şedintele interimar al PNL, Klaus 
Iohannis, beneficiarul politic retra-
gerii lui Crin Antonescu, a fost pe 
acceaşi linie politică cu PPEul: 
„Salut decizia PPE de a primi, în 
rândurile sale, Partidul Naţional 
Liberal. Ne regăsim, alături de cole-
gii noştri de la PDL, în marea familie 
a dreptei europene, care a avut şi are 
o contribuţie decisivă în crearea unei 
Uniuni puternice şi credibile. Adre-
sez mulţumiri, în numele PNL, şi 
liderilor noştri politici, în frunte cu 
domnul Crin Antonescu, pentru vi-
ziunea de a orienta Partidul Naţional 



POLIS 

 26 

Liberal spre familia europeană cu 
care este în cel mai înalt grad com-
patibil39. 

Deşi PNL era în USL şi guverna 
alături de PSD, totuşi, negocia în 
subteranele politicii cu PPE, iar la 
sfârşitul lunii februarie, negocierile 
cu popularii europeni erau aproape 
finalizate. În acest context, Adina 
Vălean, europarlamentar PNL şi 
vicepreşedinte ALDE, declara pe 17 
februarie 2014 că: „Aş fi bucuroasă 
dacă, după 25 mai, va fi susţinut un 
candidat al PPE la şefia Comisiei 
Europene, admiţând că e nevoie de 
politici de dreapta, iar liberalii 
români sunt mai de dreapta chiar faţă 
de ALDE, grupul politic de care 
aparţin. Pe mine nu ar putea decât să 
mă bucure susţinerea unui candidat al 
PPE, pentru că eu cred în continuare 
că este nevoie de politici de dreapta 
pentru a creşte competitivitatea eco-
nomiei europene în ansamblul ei şi 
pentru a avea o politică rezonabilă în 
ceea ce priveşte bunul echilibru între 
instituţii, între companii şi contri-
buabili şi aşa mai departe. Chestiunea 
nu cred că are repercusiuni asupra 
politicii noastre interne pentru că, în 
fond, în politica europeană nu există 
o reflexie a USL de acasă, adică nu 
înseamnă că noi acţionăm aici în mod 
unitar. De altfel, diferenţele între gru-
pul liberalilor români în Parlamentul 
European şi al socialiştilor români în 
PE sunt vizibile, pentru că noi sun-
tem, să zicem, mai la dreapta chiar 
faţă de grupul nostru politic şi, 
atunci, sunt foarte multe teme în care 
nu avem aceeaşi abordare”40. 

Deşi Adina Vălean a susţinut că 
locul PNL nu e în ALDE, „unde 
orientarea partidelor este majoritar 
centrustânga”, ci în PPE, totuşi 
Sorin Frunzăverde a fost arhitectul 
politic care a negociat intrarea PNL 
în PPE, acesta declarând că „eu duc 
negocierile cu PPE, cu preşedintele 
Joseph Daul”. Preşedintele PPE, 
Joseph Daul, ia transmis liderului 
PNL Crin Antonescu că salută pro-
punerea acestuia, privind aderarea 
eurodeputaţilor PNL la PPE şi că este 
gata demareze rapid toate procedurile 
necesare, pentru realizarea acestui 
proces. Astfel: „Domnule preşedinte, 
salut anunţul dumneavoastră privind 
aderarea la PPE. Împărtăşim aceeaşi 
viziune că avem nevoie de o forţă 
politică de centrudreapta puternică 
pentru o Europă stabilă şi puternică. 
Suntem gata să demarăm rapid toate 
procedurile necesare pentru aderarea 
partidului la PPE, îndată ce decizia 
finală este luată de către Partidul 
Naţional Liberal. Cu sinceritate, 
Joseph Daul”41. 

Eurodeputaţii PNL, inclusiv şefii 
ALDE, nu agreeau ideea schimbǎrii 
taberei politice la nivel european şi în 
Parlamentul European, unde con-
tactele cu grupul politic liberal erau 
strânse. Astfel, Renate Weber era de 
părere, făcând o declaraţie pentru o 
revistă, că PNL nu pleacă la PPE,  
neştiind că PNLul se reorientase 
politic: „Chestiunea asta pe care am 
tot auzito în campanie, că PNL va 
trece la PPE, este mai degrabă o 
poveste creată de presă. Am mai 
auzit şi varianta ca grupul ALDE să 
treacă în PPE. Este o enormitate. Cei 
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din ALDE neau sprijinit, eu nu am 
auzit de nicio discuţie privind 
aderarea noastră la PPE. În plus, dacă 
PNL va obţine un număr important 
de mandate, avem şansele să obţine 
mai mult decât funcţia de vicepre-
şedinte pe care o deţinem acum”42. 

Norica Nicolai, colega de grup a 
Renatei Weber în Parlamentul 
European, sa abţinut de la votul cu 
privire la afilierea PNLului la PPE: 
„Nu vreau să fac niciun comentariu 
înainte de a avea o discuţie cu el, lucru 
care se va întâmpla, luni, în Biroul 
Politic Naţional. Nu ştiu ce a generat 
atitudinea lui Crin Antonescu şi, 
pentru binele PNL, mă feresc să fac 
comentarii în buna tradiţie 
românească”43. „Îi înţeleg declaraţia şi 
supărarea lui Guy Verhofstadt, cred că 
este şi justificată în opinia mea, însă 
vam subliniat, din păcate întrun 
partid politic votul contează. Majo-
ritatea dictează, aşa stau lucrurile din 
păcate (...) Nu este vorba de o schim-
bare a doctrinei, componenta creştin 
democrată a făcut parte dea lungul 
timpului din statutul PNL, sper ca la 
viitorul statut să avem ambele com-
ponente foarte puternice, una liberală 
şi una creştindemocrată”44. 

Critic al mutării politice a 
PNLului la PPE, Călin Popescu 
Tăriceanu, a acuzat, în urma votului 
Biroului Politic Naţional al PNL, că 
„idealul liberal a fost trădat, în 
detrimentul unor interese particulare 
şi de grup”: „PNL a fost trădat de cei 
care ar fi trebuit să ducă mai departe 
tradiţia PNL. O mână de lideri au 
trădat PNL pentru interese meschine. 
PNL, aşa cum îl ştim de după ’90, 

care a activat până la venirea comu-
nismului în România, a murit. Asta e 
realitatea zilelor noastre. Liderii şiau 
pus mai presus interesele personale 
decât cele ale României şi românilor 
care neau acordat încrederea în 2012. 
Au distrus un proiect care putea să se 
opună lui Băsescu, au vândut PNLul 
lui Băsescu. Trădătorii nu sunt aici, îi 
căutaţi în altă parte. Cel care a fost 
duşmanul PNL de 10 ani încoace, care 
a rupt din PNL, care a făcut tot pentru 
a elimina liberalismul de pe scena po-
litică este simpaticul domn Băsescu. 
Cât am fost premier şi preşedinte au 
fost zădărnicite încercările. PPE nici 
na îndrăznit să bată la uşa PNL. 
Niciodată nu au îndrăznit să încerce 
să trecem din tabăra liberalismului în 
tabăra lor politică. Sunt un om anco-
rat în principii ferme, în principiile 
liberalismului”45. 

Sir Graham Watson lea reco-
mandat celorlalţi liberali, cu referire la 
gruparea lui Călin Popescu Tăriceanu, 
să se adune în jurul fostului premier şi 
sǎ să readucă PNL în ALDE sau să 
creeze alt partid liberal: „Numi pot 
imagina şi aş fi mirat dacă oameni ca 
Renate Weber, Norica Nicolai sau 
Ramona Mănescu ar sta împreună cu 
dl Băsescu, cu fiica lui şi cu alţii în 
PE. Cred însă că există o persoană 
care a identificat acest pericol din 
PNL în perioada lui Crin Antonescu şi 
acesta este Călin Popescu Tăriceanu, 
care acum ceva vreme, cu foarte mult 
curaj, cu multă determinare şi o 
viziune liberală a plecat din PNL 
pentru că avea impresia că nu merge 
în direcţia potrivită. Sper că şi ceilalţi 
liberali din România se vor alătura lui 
Tăriceanu, sper că vor recunoaşte că 
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împreună cu Călin pot păstra o ade-
vărată forţă liberală în România”46. 

Ȋn urma sugestiei lui Graham 
Watson, Călin Popescu Tăriceanu, 
Preşedintele Senatului şi fost preşe-
dinte al PNL, a susţinut că a avut o 
serie de discuţii cu mai mulţi liberali 
şi că va face un alt partid liberal: 
„Am discuţii foarte numeroase şi 
consistente cu mulţi colegi din PNL: 
parlamentari, aleşi locali, simpli 
membri care manifestă o preocupare 
pe care o împărtăşesc, legată de 
soarta PNL şi de profilul partidului, 
de consistenţa liberală a lui, care se 
pierde odată cu avansarea în acest 
proiect de fuziune cu PDL şi cu  
abandonarea familiei politice euro-
pene din care PNL a făcut parte atâta 
timp. Nu am discutat despre un nou 
partid, ci facem discuţii aşa cum e 
firesc întrun moment de cumpănă, 
oamenii caută răspunsuri, caută so-
luţii şi, sigur, că primul pe care 
trebuie săl fac este să discut cu ei şi 
să vedem încotro ne vom îndrepta. 
Ceva trebuie făcut! Nu cred că aban-
donarea PNL şi a spiritului liberal, în 
acest moment, este un lucru care să ne 
preocupe (…) În curând va trebui 
să anunţăm ceva şi în măsura în 
care aceste frământări capătă o soluţie 
şi o formă concretă, sigur că vă vom 
ţine la curent”47.  

Tăriceanu a precizat că decizia lui 
Antonescu de a părăsi ALDE la 
„întristat”: „Sper ca împreună cu co-
legii mei, cu tovarăşii mei de partid, 
vom putea în viitor să revenim asupra 
acestei decizii şi să facem ca PNL să 
revină în familia politică în care am 
fost primiţi cu braţele deschide şi 
foarte multă încredere în 1990”48. 

Guy Verhofstadt, liderul ALDE şi 
candidat al acestui grup europar-
lamentar la functia de preşedinte al 
Comisiei Europene, a spus ca prin 
decizia de a părăsi grupul liberal şi de 
a merge la PPE, europarlamentarii 
PNL se vor alinia cu preşedintele 
român Traian Băsescu, subliniinduşi 
astfel slăbiciunea: „Decizia nefericită 
a preşedintelui PNL, Crin Antonescu, 
de a propune Biroului Politic al 
Partidului o mişcare spre PPE, trece 
cu vederea faptul că în cadrul gru-
pului ALDE, PNL ar fi una dintre 
cele mai mari delegaţii  şi, în confor-
mitate cu acordurile anterioare, ar 
deţine o poziţie de conducere în 
cadrul Parlamentului European”49. 

Eurodeputatul Graham Watson, 
preşedintele partidului european 
ALDE, a declarat că: „Nu există 
niciun motiv logic pentru care un 
partid liberal să se alăture unui 
partid care la sprijinit pe Băsescu 
atâţia ani. PPE este partidul lui 
Viktor Orban, al lui Boiko Metodiev 
Borisov şi al lui Berlusconi. În niciun 
caz acesta nu este un partid libe-
ral”50. 

Preşedintele Partidului Democrat 
Liberal Vasile Blaga a salutat anunţul 
liderului PNL, Crin Antonescu, pri-
vind trecerea delegaţiei PNL la PPE: 
„Nici un partid nu cred că şia atins 
obiectivele, rezultatele puteau fi mai 
bune, le vom analiza în şedinţa Bi-
roului care va avea loc miercuri. Salut 
decizia domnului Crin Antonescu de 
aşi trimite europarlamentarii în 
grupul Partidului Popular European 
(PPE). Sigur că noi am spus mereu că 
dorim apropierea partidelor de 
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dreapta, vom putea discuta cu PNL 
săptămânile viitoare. Noi nu am 
contribuit cu nimic la dezbinarea 
dreptei. În plus, avem experienţa 
unor alianţe, fuziuni. Despre fuziune 
nu se pune însă vorbal”51. 

Victor Ponta, a fost de părere că 
preşedintele Traian Băsescu a stat în 
spatele retragerii lui  Crin Antonescu din 
cursa pentru alegerile prezidenţiale: 
„Nu ştiu dacă e chiar aşa definitivă 
această retragere, nimic nu e definitiv 
în politica, cel puţin în perioada asta. 
Mă uit că i sa pregătit acest lucru şi 
nu de către noi, ci de către cei pe care 
ia crezut apropiaţi. Era o chestiune 
lucrată şi era evident că la un 
moment dat ori se retrage, ori va fi 
retras. Şi în continuare cred că, din 
păcate, Crin Antonescu a fost doar 
intoxicat şi manipulat. În toamna 
anului trecut iam vazut sfătuitorii şi 
iam zis ca sunt mercenari de 
profesie”52. 

 
 
Susţinerea politică şi electo-
rală a PPEului pentru can-
didatul ACL 
 
Negocierile politice ale transfe-

rului PNL la PPE şi Congresul de 
fuziune dintre cele douǎ partide 
româneşti, au plasat PNL în familia 
politicǎ a popularilor, iar mutarea 
strategică îşi va arăta beneficiile po-
litice şi electorale. Astfel, Joseph 
Daul, Preşedinte PPE, a îndemnat 
partidele din România, membre ale 
organizaţiei populare europene, PDL, 
PNL, PMP, UDMR şi PNŢCD, să îl 
susţină în turul al doilea al alegerilor 

prezidenţiale pe candidatul popu-
larilor Klaus Iohannis: „În primul 
rând, vreau să felicit toate partidele 
româneşti de centrudreapta pentru 
rezultatul obţinut în primul tur al 
alegerilor prezidenţiale, care au avut 
loc ieri. Ca urmare a celor întâmplate, 
îndemn toate partidele din România, 
membre PPE săl susţină pe Klaus 
Iohannis pentru a câştiga alegerile de 
pe 16 noiembrie. Rezultatul obţinut 
ieri arată că Klaus Iohannis este un 
candidat foarte puternic şi com-
petitiv, cu o bază solidă carel va 
conduce spre succes la alegerile de 
peste două săptămâni. Îl felicit, încă o 
dată, şi îl asigur de tot sprijinul meu 
încă de pe acum. Reiterez importanţa 
mobilizării alegătorilor de centru 
dreapta atât în România, cât şi în 
străinătate pentru al sprijini pe Klaus 
Iohannis. De asemenea este crucial 
ca problemele ridicate de către 
candidaţii celorlalte partide membre 
PPE să fie abordate de către Klaus 
Iohannis în etapa finală a acestor 
alegeri. Valorile pentru care Klaus 
Iohannis şi partidele noastre membre 
sau luptat în această campanie sunt 
comune pentru toţi membrii familiei 
noastre politice şi trebuie să avem 
grijă ca toate aceste valori să meargă 
mai departe. Partidele membre PPE 
din România, PDL, PNL, PMP, 
UDMR şi PNŢCD – partidele de 
centrudreapta trebuie să rămână uni-
te dacă vrem să câştigăm pe 16 
noiembrie”53. 

CDU, Uniunea CreştinDemocrată 
din Germania54, membră a PPE, 
trimis o scrisoare de susţinere publică 
a candidatului Klaus Iohannis: 

„Stimate Domnule Iohannis,  
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Am aflat cu bucurie faptul că veţi 
candida la alegerile prezidenţiale din 
2 noiembrie din partea Alianţei 
Creştin Liberale. Cetăţenii români 
regăsesc în candidatura dumnea-
voastră o serie de virtuţi care în 
Europa sunt foarte apreciate. Ca 
primar al oraşului transilvănean Sibiu 
aţi dovedit competenţe administrative 
şi spirit european autentic. Prin tre-
cerea PNL la popularii europeni şi 
prin alianţa încheiată cu PDL aţi reuşit 
să creaţi o forţă puternică a clasei de 
mijloc. Vă doresc multă determinare 
şi energie şi sper întro victorie a dvs. 
şi a Alianţei Creştin Liberale”55. 

Preşedintele Partidului Popular 
European, Joseph Daul, a salutat vic-
toria lui Klaus Iohannis în al doilea 
tur al alegerilor prezidenţiale din 
România, spunând că aceasta este o 
veste excelentă pentru România şi 
pentru întreaga Uniune Europeană: 
„Sunt mândru de poporul român care 
a participat în număr mare la aceste 
alegeri important. Doresc săl felicit 
pe Klaus Iohannis pentru victoria sa 
binemeritată în alegerile prezidenţiale 
de ieri din România. Aceasta este o 
veste excelentă pentru România şi 
întreaga Uniune Europeană. Este o 
victorie pentru valorile de centru 
dreapta şi sunt mândru de rolul jucat 
de PPE. Klaus Iohannis va menţine 
România pe calea democraţiei şi o va 
conduce în interesul poporului 
român”56. 

După anunţarea rezultatelor celui 
deal doilea tur, Angela Merkel, şia 
felicitat colegul de partid, printrun 
mesaj public adresat lui Klaus 
Iohannis: 

 

„Dragă Domnule Iohannis, 
Vă felicit din toata inima pentru 

alegerea dumneavoastră în funcţia de 
preşedinte al României. Relaţiile 
dintre ţările noastre sunt foarte bune. 
Sfârşitul Războiului Rece pe care îl 
celebram pentru a 25a oară în acest 
an a deschis ţările noastre către o 
nouă faţă a relaţiilor bilaterale şi ne 
împuterniceşte să devenim parteneri 
şi mai apropiaţi. 

Vom sprijini România cu sfaturi 
şi fapte pe calea reformelor impor-
tante pentru ţara dumneavoastră şi 
pentru Uniunea Europeana şi vom 
rămâne un partener de nădejde. Sunt 
convinsă că impreună vom putea 
aprofunda relaţiile noastre bilaterale. 
Vă urez mult noroc şi succes în înde-
plinirea noilor dumneavoastră res-
ponsabilăţi”57. 

Preşedintele german Joachim 
Gauck la felicitat pe Klaus Iohannis, 
pentru câştigarea alegerilor preziden-
tiale: „Veţi prelua acest mandat întro 
perioada plină de provocări majore 
atât pentru Europa, cât şi pentru ţara 
dvs. Fiţi sigur că Germania va sprijini 
România în implementarea reforme-
lor, mai ales în ceea ce priveste îmbu-
nătăţirea statului de drept”, ia scris 
Joachim Gauck noului preşedinte al 
României58. 

Preşedintele Comisiei Europene, 
propus şi susţinut de grupul politic al 
PPE în Parlamentul European la şefia 
Comisiei Europene, JeanClaude 
Juncker, la felicitat pe Klaus Iohannis 
pentru câştigarea alegerilor preziden-
tiale: 
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„Dragă Preşedinte ales, 
Vă scriu pentru a vă felicita 

pentru victoria de la alegerile prezi-
denţiale din România. În numele 
Comisiei Europene şi al meu per-
sonal, vă urez succes în mandatul 
prezidenţial. Sper să avem şansa să 
ne întâlnim curând. Aştept cu nerăb-
dare să lucrez cu dvs. şi cu Guvernul 
român, pentru implementarea stra-
tegiei comune pentru Uniunea 
Europeană, concentrândune acţiunile 
pe zonele în care Uniunea poate face 
o reală diferentă, cum ar fi locuri de 
muncă, creştere, investiţii şi com-
petitivitate. Acest lucru este esenţial 
pentru prosperitatea românilor şi a 
tuturor europenilor”59. 

Deşi, în primul tur de scrutin 
Preşedintele Băsescu a susţinut can-
didatul Partidului Mişcarea Populară, 
în al doilea tur, fostul preşedinte a 
îndemnat români, la solicitarea PPE, 
să meargă la vot: „Românii trebuie să 
meargă la vot. Ştiu foarte bine ceea 
ce ştiţi şi dumneavoastră, în România 
votul nu este obligatoriu, dar, în acest 
moment, se trece întro altă etapă. Ar 
fi rău pentru viitorul ţării dacă 
românii, indiferent unde sar afla şi 
cât de rău lear fi, nu ar face efortul 
să meargă la vot. Tot acest zbucium 
al spectrului politic, al oamenilor din 
partide, al cetăţenilor simpli din 
această campanie se finalizează dumi-
nică, prin exercitarea dreptului suve-
ran al românilor de a vota”60. 

După îndemnul electoral al fostului 
şef al statului către români de a vota 
candidatul dreptei, preşedintele PPE, 
Joseph Daul ia mulţumit lui Traian 
Băsescu pentru implicarea în alegerea 

lui Klaus Iohannis: „Unul dintre ulti-
mele dumneavoastră acte ca preşe-
dinte a fost crucial ca poporul român 
să aleagă calea democraţiei. Apelul 
dumneavoastră în ultima zi de 
campanie, (…) a înclinat decisiv 
balanţa în favoarea candidatului de 
centrudreapta”61. 

După încheierea şi câştigarea ale-
gerilor prezidenţiale, Preşedinte-
le PNL, Klaus Iohannis, a spus că 
ACL nu mai există şi că el este 
copreşedinte al noului PNL, alături 
de Vasile Blaga: „ACL şia terminat 
misiunea, nu mai există începand de 
luni”62. 

 
În loc de concluzii  
 
Paşii nominalizării lui Klaus 

Iohannis drept candidat al Aliantei 
CreştinLiberale, în urma prezentei 
analize, sunt mai greu de descifrat, 
decât desfăşurarea campaniei elec-
torale şi câştigarea alegerilor prezi-
denţiale, din cel deal doilea tur de 
scrutin, din 16 noiembrie 2014. Paşii 
retragerii Preşedintelui PNL au fost 
vizibili din acţiunile şi deciziile pe 
care lea luat şi anunţat public. Lipsa 
datelor publice privează analiza de 
ştiinţa modului în care au decurs 
negocierile de aderare a PNLului la 
Partidul Popular European. În afara 
de declaraţii de presă ale actorilor 
politici liberali şi popularilor euro-
peni, precum şi ale liderilor USL, nu 
putem şti ce anume sa promis şi ce 
sa oferit. Susţinerea candidatului 
ACL de către popularii europeni a 
fost vizibilă şi anume că, prin vocea 
lui Daul, Preşedintele PPE, toate 
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partidele de dreapta din România, 
lau susţinut pe candidatul ACL, 
Klaus Iohannis. Ceea ce se ştie este 
faptul că PPEul nu la susţinut pe 
Crin Antonescu pentru funcţia de 
Preşedinte al României, din raţiuni 
politice ce au ţinut de suspedarea 
fostului preşedinte Traian Băsescu, şi 
el membru al PPE. Având în vedere 
că arhitectura politică a momentului 
nu ofera lui Crin Antonescu sprijin 
din partea PSD şi nici din cea a PPE 
şi nici din partea PDL, strategia 
Iohannis sa dovedit a fi soluţia poli-
tică de compromis prin care sa 

triumfat în alegerile prezidenţiale din 
toamna anului 2014, în al doilea tur 
de scrutin. Preşedintele României, 
ales democratic în urma votului cetă-
ţenilor din toamna lui 2014, a 
declarat: „Pentru mine na fost o 
surpriză că am câstigat, eram convins 
că o să câştig”63. Răspunsul oferit de 
Preşedinte se regăseşte în planificarea 
negocieriilor politice de trecere a 
PNLului la grupul politic al 
PPEului, în pretextul retragerii lui 
Crin Antonescu din funtea PNL, în 
renunţarea la cursa prezidenţială. 
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în cadrul partidului din vara lui 2013”, 
http://www.b1.ro/stiri/politica/lazaroiu
scenariulcuiohannissefalpnlsica
ndidatlaprezidentialesestiaincadr
ulpartiduluidinvaralui201384020.
html. 

Conducerea PNL a votat afilierea la 
grupul PPE, http://www.curierul 
national.ro/Politic/20140527/Condu 
cerea+PNL+a+votat++afilierea+la+gr
upul+PPE. 

PNL era în USL şi negocia cu PPE, 
http://jurnalul.ro/stiri/politica/pnlerai
nuslsinegociacuppe669278.htmlC
omunicat de presă: 

   http://www.iohannispresedinte.ro/ 
ro/noutati/comunicatedepresa/comun
icatdepresa1410510628. 

„Tăriceanu este împotriva abandonării 
PNL şi a spiritului liberal”, 
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   http://portaluldestiri.net/tariceanu 
esteimpotrivaabandonariipnlsiasp
irituluiliberal/. 

„Graham Watson, la Sinteza zilei: 
Antonescu fie şia pierdut minţile, fie 
a fost mituit pentru a se alătura PPE”, 
http://www.antena3.ro/romania/graha
mwatsonlasintezazileiantonescufi
esiapierdutmintilefieafostmituit
pentruase254792.html. 

„Blaga salută propunerea lui Antonescu 
privind aderarea PNL la PPE”, 
„http://www.amosnews.ro/blagasalut
apropunerealuiantonescuprivindad
erareapnllappe20140526. 

Scrisoarea de susţinere a Cancelarului 
Angela Merkel pentru candidatul 
Klaus Iohannis, http://adevarul.ro/ 
news/politica/exclusivalegeriprezide
ntiale2014scrisoareaangeleimerkel
sustinereklausiohannis1_54648e9b0
d133766a8d20608/index.html. 

Bundeskanzlerin Merkel gratuliert dem 
gewählten rumänischen Staats 
präsidenten Johannis, 

http://www.bundesregierung.de/Content
/DE/Pressemitteilungen/BPA/2014/11/
20141118merkeljohannis.html. 

„Traian Băsescu îi cheamă la vot pe toţi 
românii. Îi chem pe băsişti să vină 
duminica la vot să le dea o lecţie, 
http://www.hotnews.ro/stiriesential1
8557092traianbasescudeclaratiepre
saora1830.htm. 

„ACL nu mai există: Ce spune Iohannis 
despre succesorul sau în fruntea noului 
PNL”, 
http://www.ziare.com/klausjohannis/
presedintepnl/aclnumaiexistacesp
uneiohannisdespresuccesorulsauin
frunteanouluipnl1334079. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


