
PSD - capcaunul partidelor mici
Pe data de 17 iulie a.c. expira termenul pana la care partidele politice care functioneaza legal in baza
Legii 27/1996 urmeaza sa se reinregistreze conform prevederilor Legii 14/2003, noua lege a partidelor
politice. Tinand cont ca legea prevede un numar minim de 25.000 de membri fondatori si obligativitatea
obtinerii a minimum tot atatea voturi la alegerile parlamentare, de cateva luni asistam la un fenomen
anticipat comasarea prin fuziune a mai multor partide politice. Fenomenul nu este unul nou, dar este, la
aceasta ora, de mare actualitate. Analistul politic Cristian Parvulescu imparte in doua categorii fuziunile
dintre partide ?Exista fuziuni circumstantiale si acestea le intalnim cand un partid mai mare inghite
partide mici, nesemnificative ca pondere, fara rezultate si fara activitate. Scopul urmarit aici de partidul
mare este unul exclusiv de imagine, prin care doreste sa arate ca se afla intr-un proces continuu de
intarire. Avem la aceasta categorie inghitirea, zilele trecute, ale PSM si PSRN de catre PSD. Mai exista
ceea ce putem numi fuziuni strategice. Este vorba, in acest caz, de fuziunea intre doua partide cu pondere
relativ egala si care are drept scop obtinerea unor rezultate superioare la alegeri, in special. Privind
retrospectiv, putem spune ca in majoritatea cazurilor, in afara efectelor pozitive de imagine, nu s-au
inregistrat salturi electorale, indiferent despre ce categorie de fuziuni este vorba?, spune Parvulescu. Intre
1991 si 2003 s-au inregistrat, la nivelul partidelor politice, aproape 100 de fuziuni. Multe dintre ele nu au
rezistat mai mult de cateva luni, unele s-au inregistrat doar scriptic, doar 20% fiind viabile si cu rezultate
notabile. Printre cele mai nefericite fuziuni se numara cea din 1991 dintre PNL si Partidul Socialist
Liberal (condus de Nicolae Cerveni), care a durat pana inaintea alegerilor din 1992, cand Cerveni se
retrage si transforma PSL in PNL-CD. La mijlocul anilor ?90, au loc doua fuziuni care s-au destramat
dupa cateva luni PL?93 (fostul PNL-AT) cu PNLCD si PL?93 cu PAC. PUNR se poate lauda de-a lungul
anilor cu ?inghitirea? Partidului Progresist Baia Mare si a Partidului Reintregirea Romaniei Optiunea
Daco-Romana, al lui Mircea Druc, dar si cu mariajul foarte scurt si nefericit cu PNR (condus de Virgil
Magureanu) din vara-toamna anului 2000. Dupa esecul din alegeri, vechile structuri ale PNR s-au smuls
din PUNR fuzionand cu PD, fapt ce adus temporar la desfiintarea PUNR. Tot la capitolul ?nereusite? se
inscriu fuziunile succesive din primavara anului 2000 dintre PDAR-Partidul Pensionarilor, fuziune
urmata de cea dintre formatiunea nou-rezultata cu PSDR. Dupa inghitirea PSDR de PDSR, cateva
grupuri din cele trei partide s-au retras din combinatie. Cea mai ghinionista fuziune a fost insa cea din
2001, cand taranistii au reusit sa aduca inapoi echipa Ciorbea, care formase, in 1999, ANCD. Dupa
numai cateva luni, Ciorbea a ajuns presedinte al PNTCD, fapt ce a provocat o prima ruptura in partid. Sub
conducerea sa, fragmentarea PNTCD a continuat progresiv, in prezent mai toate numele grele de
odinioara aflandu-se la alte partide. Dupa 1998, atat PL?93, cat si PAC fuzioneaza cu PNL, acestea fiind
considerate unele dintre putinele regrupari reusite. O alta fuziune norocoasa a fost cea din iunie 2001,
dintre PDSR si PSDR, din care a rezultat PSD. De altfel, PDSR/PSD s-a dovedit, de-a lungul timpului, un
lider la inghitirea partidelor minuscule. In 1993, au fost inghitite Partidul Republican (numai ?aripa?
Manzatu), Partidul Cooperatist, Partidul Socialist Democratic Roman (condus de celebrul Carciumaru,
care a cerut azil politic in URSS in anii ?80); Partidul Liber Schimbist a fost preluat in 1996, iar in 1998,
Partidul National al Automobilistilor, Partidul Protectiei Sociale si Partidul Alianta pentru Unitatea
Romanilor ? disidenta din PUNR). In 2000, s-a consemnat fuziunea cu PSDR, iar in 2001, a fost inghitit
Partidul Moldovenilor al lui Simirad. Saptamana trecuta, a venit randul PSM si PSRN. 
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