După ce un profesor de fizică
a ajuns în fruntea României,
un olimpic național la fizică
ajunge în fruntea TSD
Tineretul Social Democrat are un
nou președinte care nu seamănă
cu niciunul dintre predecesorii
săi, ales într-un Congres care
nu a semănat cu alte Congrese
ale TSD de până acum. Gabriel
Petrea,
proaspăt
alesul
președinte al TSD, este inigner,
ca și Liviu Dragnea, iubește fizica, ca și Klaus Iohannis,
știe să conducă oameni, ca și Traian Băsescu, ceea ce-l face
unul dintre cele mai interesante persoanje politice din
România.
Gabriel Petrea, noul Președinte al TSD este inginer de
profesie, așa cum chiar el s-a prezentat în fața colegilor săi
în timpul Congresului de sâmbătă. De altfel, Petrea are un
profil foarte diferit față de ceilalți trei președinți ai TSD
dinainte sa. Dacă Ponta a fost jurist și jucător de baschet,
Bănicioiu a fost medic stomatolog, iar Mihai Sturzu a fost
cântăreț, Petrea s-a dedicat științelor exacte:
a fost
olimpic național la fizică și a intrat cu 10 la cea mai grea
facultate din România, Facultatea de Automatică și
Calculatoare din cadrul Universității Politehnice, în cadrul
căreia a și lucrat după terminarea studiilor.
Noul lider al tinerilor social-democrați este obișnuit să
conducă mari organizații de tineret, fiindcă în trecut a fost
Președintele Uniunii Naționale a Studenților din România, o

federație asociativă care reprezintă un număr impresionant de
membri: 250.00 de mii de studenți, din 22 de centre
universitare, reuniți în 60 de organizații studențești.
Om de partid
De la intrarea sa în PSD și până acum, Petrea a lucrat cu toți
președinții partidului, declarându-se și fiind recunoscut ca
un om de partid. Tinerii studenți social-democrați, organizați
de Petrea în 2009 în LSSD – Liga Studenților Social Democrați
– for care a fost înființat atunci în cadrul TSD, au fost
activi în campania prezidențială a lui Mircea Geoană. Apoi
Petrea și echipa lui au lucrat pentru campaniile elctorale ale
PSD din 2012, atât la locale, cât și la parlamentare, punând
umărul la victoriile lui Victor Ponta și ale USL. Gabriel
Petrea lucrează bine și cu actualul președinte al PSD, Liviu
Dragnea, în condițiile în care președintele PSD a declarant
public că dorește cât mai mulți tineri pe listele de candidați
ale partidului pentru alegerile de anul viitor.
Fidelitatea lui Gabriel Petrea față de partid și nu față de
unul sau altul dintre lideri, precum și implicarea sa și a
echipei sale în toate campaniile electorale, l-au făcut să fie
apreciat de mulți dintre liderii mari ai partidului, care au
cerut ca măcar în acest an în TSD să se desfășoare alegeri
libere și corecte, spre deosebire de 2013, când Mihai Sturzu a
fost impus la tineret de către Victor Ponta.
Trebuie spus și că Petrea are sute de prieteni în toată țara
și în rândul tinerilor, lucru care a devenit evident la
Congresul de sâmbătă, prin aplauzele și scandările delegaților
aflați în sală.
Cum a ajuns Petrea președinte
Gabriel Petrea a câștiga alegerile pentru președinția TSD cu
un procent zdrobitor: 80,9%. Acest scor a reprezentat mesajul
tinerilor către seniorii partidului: lăsați-ne organizația în
pace! Între cei doi concurenți de sâmbătă, Petrea și Podașcă,

doar unul era perceput drept un produs natural al TSD, în timp
ce altul era perceput drept un intrus care a fost impus de la
centru și care până acum a fost tolerat în funcțiile obținute.
Voturile pentru Petrea au fost și voturi împotriva intruziunii
în TSD, în condițiile în care Mihai Sturzu a fost cea mai mare
și mai vizibilă intruziune de acest fel în structura politică
a tinerilor social-democrați. Din această perspectivă,
mandatul ne-explicit pe care îl are de dus la bun sfârșit
Petrea ține de armonizarea relației dintre TSD și PSD.
Gabriel Petrea a avut o campanie directă, bazată pe
interacțiuni personale cu județele și cu delegații, pe o
ofertă electorală simplă și clară și pe un program al TSD mult
mai de stânga și mult mai aplicat decât al contracandidatei
sale. Petrea a avut și un discurs ceva mai radical, atât pe
temele de stânga, cât și pe relația dintre PSD și TSD,
spunându- le seniorilor că aceștiau au motive de îngrijorare
pentru că” tinerii social-democrați vin tare din urmă”.
Gabriel Podașcă a avut o campanie cuminte în TSD, la fel cum
discursul ei de la Congres a fost unul cuminte. Însă din
puținele aplauze și din atitudinea generală a delegaților față
de ea, se poate deduce o reticență față de un candidat care
era prea puțin cunoscut tinerilor din sală și care nu crescuse
alături de ei și din rândurile lor.
O posibilă explicație pentru scorul astronomic obținut de
Petrea, 80,9%, a fost dată de unul dintre delegați, care a
preferat să rămână anonomim: “Gabi Petrea câștiga și acum doi
ani, cu Sturzu, dar nu cu diferența asta, e drept.
Poate ceva mai apropiat de 60%. Diferența asta (între 60% și
80% – n.red) este dată de tinerii care s-au supărat pe seniori
că le-au impus doi ani ce președinte au vrut ei, fără să țină
cont de tineri. Așa că astăzi au explodat și au votat să se
răzbune și pentru 2013”.
De altfel, votul de la Congresul TSD de sâmbătă a fost cel mai
democratic vot al tinererilor social-democrați din ultimii

zece ani. Procedura de vot de sâmbătă, organizată cu cabine de
vot, urne, buletine și ștampile, nu mai fusese implementată la
TSD vreme de un deceniu, de când, în urmă cu 10 ani de zile,
fusese folosită pentru alegerile în urma cărora Nicolae
Bănicioiu a fost declarat președinte TSD.
Diversiunea Sturzu și “ce înseamnă să fii mafiot”
Mihai Sturzu și-a făcut numărul și la acest Congres. Nu a
ratat ocazia să critice formula de “Restart TSD” și a folosit
toate ocaziile pentru a-l ataca pe Liviu Dragnea. Toate
acestea au reprezentat o diversiune care nu a fost foarte
gustată de către tineri. Chiar dacă aceștia au aplaudat unele
afirmații ale lui Sturzu, toți au izbuncit în ropote de
aplauze la răspunsul oferit acestuia de către Marius Dunca,
fostul președinte ANPC: “Eu nu mai înțeleg nimic. Am muncit
să-l scot președinte, am muncit să-l scot deputat și acum tot
pe mine mă ceartă. Asta înseamnă să fii mafiot!”. Și Gabriel
Petrea a scos aplauze de la tineri când a declarat, ironic, că
se va asigura personal ca Mihai Sturzu să fie invitat la toate
evenimentele majore ale TSD “pentru tot ce a făcut pentru
organizația de tineret“.

