
23 DECEMBRIE 1989 
Se \nfiin]eaz` Frontul Salv`rii Na]ionale, ca organ
provizoriu al puterii de stat. Pre[edinte este Ion 
Iliescu, care \l desemneaz` pe Petre Roman drept 
premier.

17 IUNIE 1990
Este \nvestit primul guvern „plin“, format din membrii
FSN - prim-ministru Petre Roman.

27 SEPTEMBRIE 1991
Guvernul Roman cade \n urma mineriadei, fiind 
precedat de divergen]e aprinse \ntre gruparea 
Iliescu [i gruparea Roman. Iliescu investe[te Guvernul 
lui Theodor Stolojan (Stolojan este acum prim-
vicepre[edinte al PDL).

27-29 MARTIE 1992
Bucure[ti. Prima Conven]ie Na]ional` a FSN. Petre Roman
devine pre[edintele FSN ([eful lui Ion Iliescu), \n urma
alegerilor interne. Gruparea Iliescu se retrage din FSN [i
formeaz` PDSR (actualmente PSD).

27 SEPTEMBRIE 1992
Alegerile legislative. PDSR cå[tig` alegerile. FSN cå[tig` 12%
din voturi [i trece \n opozi]ie al`turi de PN}CD, PNL [i UDMR.

11 MAI 1993
FSN fuzioneaz` prin absorb]ie cu un partid
cvasinecunoscut, Partidul Democrat, [i \[i ia numele
acestuia - Partidul Democrat (PD).

3 NOIEMBRIE 1996
Alegeri parlamentare. PD intr` la guvernare al`turi de
CDR, UDMR [i PSDR.

DECEMBRIE 2007
Criza guvernamental`. Traian B`sescu, ministru al
transporturilor, demisioneaz` din Guvernul Ciorbea.

28 IANUARIE 1998
To]i mini[trii PD demisioneaz` din Guvern.

29 MARTIE 1998
PD depune o mo]iune de cenzur` \mpotriva Guvernului
Ciorbea. Premierul demisioneaz`.

17 APRILIE 1998. 
PD reintr` la guvernare.

21 DECEMBRIE 1999
Guvernul Radu Vasile cade, vine Mugur Is`rescu. Petre
Roman, pre[edinte al Senatului, este numit ministru de
externe.

IUNIE 2000
Alegeri locale. Traian B`sescu cå[tig` primul mandat ca
primar general al Capitalei.

26 NOIEMBRIE 2000
Alegeri parlamentare [i preziden]iale. PD sufer` o
\nfrångere brutal` - 7% din voturi, iar Petre Roman,
candidat preziden]ial, una catastrofal` - 3% din voturi. PD
ajunge \n opozi]ie.

18-19 MAI 2001
Conven]ia Na]ional` Extraordinar` a PD. Traian B`sescu
cå[tig` pre[edin]ia PD \n fa]a lui Petre Roman.

SEPTEMBRIE 2003 
PD [i PNL (condus de Theodor Stolojan) pun bazele
Alian]ei D.A. „Dreptate [i Adev`r PNL-PD“. Stolojan este
desemnat candidat preziden]ial.

IUNIE 2004
Alegerile locale. Traian B`sescu cå[tig` din primul tur, \n
fa]a lui Mircea Geoan`,  al doilea mandat la Bucure[ti.
Emil Boc cå[tig` Prim`ria Clujului.

4 OCTOMBRIE 2004
Stolojan se retrage din cursa pentru Cotroceni. 
B`sescu devine candidatul Alian]ei PD-PNL la 
pre[edin]ie. 

28 NOIEMBRIE 2004
Alegeri legislative. Alian]a „PNL-PD“ ob]ine 31,3 % din
voturi.

12 DECEMBRIE 2004
|n al doilea tur al preziden]ialelor Traian B`sescu 
\l \nfrånge pe candidatul PSD Adrian N`stase, devenind
pre[edintele Romåniei. Din pozi]ia de pre[edinte 
impune guvernul format din PD, PNL  UDMR [i PUR
(actualul PC).

3 APRILIE 2005
Adriean Videanu cå[tig` fotoliul de primar general al
Capitalei l`sat liber de Traian B`sescu.

25 IUNIE 2005
Emil Boc ajunge pre[edintele PD.

NOIEMBRIE 2006
PNL se rupe. Se formeaz` un nou partid condus de
Stolojan, Partidul Liberal Democrat (PLD) care apoi
fuzioneaz` cu PD formånd PDL (Partidul Democrat
Liberal).

26 MARTIE 2007 
Premierul liberal C`lin Popescu-T`riceanu scoate PD de la
guvernare.

19 APRILIE 2007
Parlamentul \l suspend` pe pre[edintele B`sescu din
func]ie.

19 MAI 2007
Pre[edintele este repus \n func]ie la referendum cu un vot
zdrobitor - 75% din voturi \mpotriva demiterii.

27 NOIEMBRIE 2007
PD cå[tig` alegerile europarlamentare.

1 IUNIE 2008
Alegerile locale. PDL cå[tig` cele mai multe voturi, PSD
cele mai mult mandate.

30 NOIEMBRIE 2008
Alegeri legislative. PDL cå[tig` cel mai mare num`r de
mandate parlamentare, PSD cele mai multe voturi.
B`sescu formeaz` guvernul \mpreun` cu PSD.

22 DECEMBRIE 2008
Emil Boc este \nvestit \n func]ia de prim-ministru dup` o
nou` retragere a lui Stolojan c`ruia i se \ncredin]ase
misiunea de a forma guvernul.

NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2009
Traian B`sescu cå[tig` un al doilea mandat preziden]ial \n
fa]a lui Mircea Geoan` [i impune guvernul PDL.

Toamna anului 2000. |n fa]a unei mul]imi entuziaste Petre Roman \[i lanseaz` candidatura pentru alegerile preziden]iale.
Prezentarea candidatului cade \n sarcina lui Traian B`sescu. „Petre e[ti cel mai bun!“, strig` B`sescu, fluturåndu-[i måinile \n aer. 
|n prim`vara anului urm`tor Petre Roman avea s` fie \ndep`rtat de la [efia PD de acela[i B`sescu. Pe cer r`s`rea steaua lui.
Manifeståndu-[i sprijinul pentru Emil Boc la conducerea PDL (fostul PD), B`sescu arat` c` nu s-a putut desprinde nici la [ase ani de
mandat preziden]ial de fostul s`u partid pe care \ncearc` \n continuare s`-l controleze. Partidul are aceea[i problem`: nu se poate
desprinde de Traian B`sescu, omul care i-a adus toate victoriile \nsemnate \n lupta politic`. Carisma lui B`sescu a f`cut diferen]a.
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Boc [i Blaga, doi lideri f`r` carism` se bat s`
conduc` un partid plin de sine, dar uråt de to]i

IULIAN ANGHEL

P
artidul Democrat Liberal \[i alege måine
pre[edintele pentru urm`torii patru ani.
Are de optat \ntre actualul pre[edinte
pre mierul Emil Boc [i „buldogul“ Vasile
Blaga, secretarul general al PDL. 

Are de ales \ntre un om care a cå[tigat dou`
mandate de primar al Clujului \n 2004 [i 2008 -
sacrificåndu-se un an mai tårziu pentru a deveni
premier, dup` cea de-a doua retragere a lui Theodor
Stolojan, c`ruia i se \ncredin]ase, ini]ial, mandatul s`
formeze Guvernul – [i unul
care a pier dut o b`t`lie
stra te gic`, cea pentru Bu -
cu re[ti, \n 2008, dar care s-a
aflat \n spatele tu turor vic -
to ri ilor lui Tra ian B`sescu.
Cel de-al trei lea candidat,
Teodor Paleo logu, nu este
decåt o pat` de culoare.
Traian B`sescu va

participa la reuniunea
democrat-liberalilor. Va
pune prezen]a sa presiune
pe delega]i \n favoarea lui
Emil Boc? Greu de spus acum.
Ziua de azi i-ar putea aduce premierului un plus

de credibilitate \n fa]a delega]ilor care vor alege noul
pre[edinte al partidului. Institutul Na]ional de
Statistic` (INS) public` ast`zi datele privind eco -
nomia \n primul trimestru
al lui 2011. Dup` cum ara -
t` informa]iile pre limi -
nare, va exista o cre[ tere
economic` de 0,5-0,6%
fa]` de trimestrul IV al lui
2010. Såmb`t` premierul
poa te s` le spun` dele -
ga]ilor: am luat m`suri du -
re, dar ele \[i arat` acum
roadele.
Ar fi prima [i ultima zi

de campanie \n PDL cånd
s-ar vorbi despre starea
]`rii [i a economiei. Emil
Boc, ca premier, a f`cut
multe astfel de declara]ii
de-a lungul vremii, dar
teme de acest fel au lipsit
din campania electoral`
intern`. 
O singur` dat` s-a

exprimat Vasile Blaga cu
privire la starea economiei
[i la politica Guvernului [i
anume cånd a fost \ntrebat
ce crede despre decla -
ra]iile lui Traian B`sescu potrivit c`rora trebuie s`
r`månem \n continuare foarte pruden]i \n privin]a
politicilor economice. Blaga a aprobat aceste m`suri,
ceea ce \nseamn` c` nu contest` politica de
austeritate. Nu acela[i lucru se \ntåmpl` \ns` [i cu al]i
pdl-i[ti, mai cu seam` cei care de]in pozi]ii publice.
Pentru c` anul viitor vor fi alegeri [i, socotind dup`
\ncrederea \n sondaje,
partidul ar putea pierde
nu doar jum`tate din nu -
m` rul actual de parla men -
tari, ci [i de primari, con si -
lieri jude]eni sau locali.
Adic` mii de pozi]ii \n ad -
ministra]ie, lucru care va
diminua dra matic influ en -
]a partidului sau puterea
sa de nego ciere pe diferite
proiecte [i, \n cazul unora,
avantaje personale.
A[adar, campania in -

ter n` nu s-a axat pe programe. Subiectul central a
fost: care dintre candida]i este capabil s` p`streze
partidul la putere dup` alegerile din toamna
viitoare? Partidul \nc` mai sper` la o astfel de
minune, iar ra]iunea este urm`toarea: dac` USL
(PSD [i PNL) nu cå[tig` 50% dintre voturi, atunci

pre[edintele Traian B`sescu desemneaz`, potrivit
Constitu]iei, un premier care s` formeze Guvernul
din råndurile partidelor care au intrat \n Parlament.
Manevra i-a ie[it de dou` lui Traian B`sescu - \n
2004, cånd l-a desemnat pe T`riceanu, de[i acesta nu
avea o majoritate parlamentar`, [i \n 2008, cånd l-a
desemnat pe Emil Boc \n acelea[i condi]ii. Iat`,
a[adar, oricum o iei te love[ti de Traian B`sescu.
De altminteri, Emil Boc a jucat \n campanie

cartea apropierii de pre[edinte. 
„Voi cå[tiga“ pentru c` am fost \ntotdeauna

al`turi de cå[tig`tori, spune Boc cu referire la Traian
B`sescu. Puterea noastr`
st` \n Traian B`sescu [i \n
coeziunea intern`, adaug`
el. 
Astfel de lu`ri de

pozi]ie, la care se adaug`
faptul c` premierul nu a
f`cut niciun anun] public
major \n anii din urm`,
mesajele bune sau dure
venind de la Cotroceni, au
\nt`rit ideea c`, de fapt,
omul pe care B`sescu \l
nume[te „un partener

loial“ nu este decåt un subordonat disciplinat al
pre[edintelui.
Puterea lui Traian B`sescu \n PDL s-a mani -

festat \n anii din urm` \ntr-un mod curios. B`sescu
este cel care, pe cånd era pre[edinte al partidului, a

adus \n PD figuri noi [i
proaspete precum Emil
Boc, Anca Boagiu, Liviu
Negoi]`, Roberta Anas -
tase [i, mai nou, Cristian
Preda, Sever Voinescu sau
Monica Macovei. Dar
mul]i nu au evoluat na -
tural \n politic`, ochiul lui
Traian B`sescu ve ghind
atent de la Cotro ce ni asu -
pra a ceea ce se \n tåm pl`
\n aleea Modro gan, se diul
central al PDL. Multe
dintre figurile noi nu au
confirmat, altele nu au
fost l`sate s` o fac`. Garda
veche – cu excep]ia lui
Vasile Blaga – a fost ne -
voi t` [i ea s` cedeze.
Adriean Videanu [i Radu
Berceanu nu candideaz`
pentru vreo func]ie. Nu o
va face nici Cristian Preda,
nici Theodor Stolojan, nici
Valeriu Stoica. Cei r`ma[i
\n curs` precum Ioan

Oltean, Sorin Frunz`verde sau Sulfina Barbu sunt
cunoscu]i pentru aplombul verbal [i lipsa ideilor
virgine. Cu cine s` ai atunci o dezbatere? Iat` c`,
uitåndu-se \n propria-i ograd`, PDL nu g`se[te de
s`pt`måni bune un om pe care s`-l pun` \n fruntea
Ministerului Muncii.
|n ap`rarea proprie-i pozi]ii de candidat, Vasile

Blaga, aflat \n conflict ne -
declarat cu Traian B`sescu,
sus]ine c` va conduce par -
tidul cu o mån` de fier, a[a
cum a f`cut-o [i Traian
B`sescu. „Partidul nu are
nevoie de un caporal“, i-a
dat replica pre[edintele.
Dar de ce are atunci ne -
voie? De Emil Boc, sus ]ine
B`ses cu: „Mi-a fost un
partener loial“.
Dac` Boc va cå[tiga,

atunci \[i va consolida po -
zi ]ia \n guvern. Sau \l va ruga B`sescu s` se ocupe de
par tid cas` vin` altcineva la guvern. 
Dac` Boc va pierde \n fa]a lui Blaga, atunci

primul dintre perdan]i va fi chiar Traian B`sescu. Ar
fi prima lui \nfrångere politic`.
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cåte are PDL, sunt disputate de 39 de
candida]i (\ntre care [ase mini[tri) care sunt
plasa]i \n ambele tabere [i a lui Emil Boc [i a
lui Vasile Blaga.
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Momentele cheie ale PD \n ultimii 20 de ani

1990 1992 1996 2000 2004 2009

REZULTATELE CANDIDA}ILOR PD (sau sus]inu]i de PD)
la alegerile preziden]iale din 1990 \ncoace

51,2
%

50,6
%

20,5
%

4,7
%

85
%

3
%

Traian
B`sescu

Alian]a PNL-PD

Traian
B`sescu

PDL

Petre Roman
USD

Caius Traian
Dragomir –

FSN. (viitorul PD)

Ion Iliescu
FSN

Petre Roman
PD

19
IUNIE

2000

Petre Roman [i Vasile Blaga s`rb`toresc victoria lui Traian
B`sescu (centru) \n turul al doilea al alegerilor locale
pentru Prim`ria General` a Bucure[tiului 

6
IUNIE

2004

Sala Palatului.
PD \[i
lanseaz`
candida]ii
pentru
alegerile
locale. |n
urma
acestora,
Traian
B`sescu
cå[tig` un al
doilea
mandat \n
Capital`, iar
Emil Boc
Prim`ria
Clujului.

9
IULIE

2004

28
OCTOMBRIE

2004

24
OCTOMBRIE

2000

Petre Roman, pre[edintele PD, \[i depune
candidatura pentru func]ia de pre[edinte
al Romåniei. Alegerile de peste o lun` \i
aduc un scor de doar 3%

Cu sufletul la gur`. B`sescu [i Stolojan
a[teapt` \nfrigura]i rezultatul celui de-al
doilea tur pentru alegerile din Capital`.
B`sescu cå[tig` un al doilea mandat de edil-[ef

12
DECEMBRIE

2004

Traian B`sescu serbeaz` cå[tigarea primului s`u
mandat preziden]ial \n fa]a puternicului, la acea
vreme, Adrian N`stase (PSD)

6
DECEMBRIE

2009

Exit-poll-urile \l dau cå[tig`tor pe Mircea Geoan`
\n turul al doilea al preziden]ialelor, dar surpriza va
fi imens`: pre[edinte r`måne Traian B`sescu

Surpriza surprizelor. Candidatul preziden]ial al
Alian]ei PNL-PD Theodor Stolojan \[i anun]`
retragerea din curs` invocånd probleme medicale.
Traian B`sescu preia [tafeta

(sub diferitele lui denumiri) \n alegerile
legislative din 1990 \ncoace (%)76,4

12,5
15,4

7

31,3 32,5

REZULTATELE PDL

(FSN) (FSN.
viitorul
PD, dup`
plecarea
grup`rii
Iliescu)

(USD –
PD [i
PSDR)

(PD) (Alian]a
D.A. –
PNL-PD)

(PD)

1990 1992 1996 2000 2004 2008 

func]ii de
vicepre[edinte

se bat pentru cele [ase pozi]ii de secretar
executiv, \n vreme ce pentru pozi]ia de
secretar general s-au \nscris trei candida]i.

34 de 
candida]i
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