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 Răzvan Dumitrescu: Suntem în direct la "Realitatea zilei", partea a doua. Anunţ 
umanitar: ţară mijlocie din Estul Europei. Condusă de Guvernul Boc sau de Guvernul 
Croitoru sau de Guvernul Johannis. Fără buget de stat. Aflată în campanie electorală de 
cel puţin 3 ani, cu economie la pământ şi o monedă naţională care se ţine greu pe 
picioare, caut îngăduinţă la marile instituţii financiare internaţionale. Aştept orice semn 
bun, măsurat în miliarde de euro, că oricum după alegeri urmează potopul. Anunţul a fost 
dat pe şest, deoarece nu trebuie deranjată campania electorală, mult mai importantă 
pentru o mână de oameni decât pentru cele peste 5 milioane de pensionari sau pentru cele 
800.000 de şomeri. Invitaţi la "Realitatea zilei" domnul Adrian Năstase, preşedintele 
Consiliului Naţional PSD, domnul Varujan Vosganian, senator, vicepreşedinte PNL, 
domnul Cezar Preda, deputat, vicepreşedinte PD-L. Începem însă cu rezumatul unui 
sondaj de opinie realizat de INSOMAR, la comanda Realitatea TV. Ni-l prezintă Dan 
Barbu, bună seara. 
 Reporter: Bună seara. Datele ultimului sondaj INSOMAR arată că liderul PSD 
Mircea Geoană conduce în preferinţele românilor cu 32%. Geoană este urmat de actual 
şef al statului Traian Băsescu, cotat cu 30% din preferinţele electoratului. Pe locul 3 se 
situează preşedintele PNL Crin Antonescu, cu 19%, urmat de liderul PRM Corneliu 
Vadim Tudor cu 7%. Primarul capitalei Sorin Oprescu ocupă poziţia a cincea, cu doar 
6%. Dacă în turul 2 al alegerilor pentru funcţia de preşedinte al României ar rămâne 
Mircea Geoană şi Traian Băsescu, liderul PSD ar învinge obţinând un procent de 53%, 
faţă de 47%, cât ar primi actualul preşedinte. În privinţa votului pentru partide, Alianţa 
PSD+PC ar obţine 33% din voturile românilor, pe locul 2 situându-se PD-L cu 30%, iar 
pe locul 3 PNL cu 20%. Sondajul INSOMAR a fost realizat la comanda Realitatea TV în 
perioada 29 octombrie - 1 noiembrie pe un eşantion de 1.207 persoane şi are o marjă de 
eroare de +/- 3%. 
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 Răzvan Dumitrescu: Mulţumim. Încercam în prima parte a emisiunii să vedem 
cum trebuie să arate un sondaj care să-i mulţumească pe toţi cei prezenţi. Acum vă întreb 
ce vă nemulţumeşte în acest sondaj. Domnule Năstase. 
 Adrian Năstase: Eu am învăţat în câţiva ani de politică un lucru foarte simplu: 
sondajele pot fio extrem de utile pentru mobilizare sau demobilizare. Pentru a transmite 
un semnal de siguranţă şi deci de demobilizare a unor trupe sau din contră, de mobilizare, 
atunci când arăţi că trendul este negativ. De aceea, întotdeauna mai curând am privit un 
sondaj ca fiind o capcană. Sper ca el să fie real, dar dincolo de faptul că el în momentul 
de faţă dă o anumită fotografie, care poate să fie eventual uşor mişcat, aş vrea în ceea ce 
ne priveşte cel puţin, să luăm mai curând trendul pozitiv şi să fim foarte atenţi ca nu 
cumva acest sondaj să fie o capcană. 
 Răzvan Dumitrescu: Domnule Cezar Preda. 
 Cezar Preda: L-aţi prezentat şi de la 7 la 8  şi am văzut că s-au fixat aici nişte 
păreri. Eu vă spun că nu cred în el, dar dacă e pentru liniştea domnului Geoană e bine. Eu 
cred că în ritmul ăsta s-ar putea să câştige din primul tur şi atunci nu mai e nevoie de 
turul 2, să nu se mai chinuie respondenţii să dea, a luat-o tare omul. Să-i dea Dumnezeu 
să creadă în sondajele astea şi să-şi facă toată campania electorală după poziţiile care le 
dă INSOMAR-ul. 
 Răzvan Dumitrescu: Domnule Vosganian, întrebarea era ce vă nemulţumeşte? 
 Adrian Năstase: Dreptul la replică la sfârşit, da? 
 Răzvan Dumitrescu: Îl doriţi acum? 
 Adrian Năstase: Nu... 
 Cezar Preda: N-am spus de dumneavoastră nimic, domnule Năstase, aşteptaţi 
mai târziu. 
 Răzvan Dumitrescu: Vă rog, domnule Vosganian. 
 Adrian Năstase: Eu cred că trebuie să vă pregătiţi foarte bine pentru momentul 
acela, dacă aveţi ceva de spus, dar în orice caz vreau să vă aduc aminte şi aş spune încă o 
dat ... Mie, ceea ce mi-a plăcut foarte tare în această emisiune de până acum, este ce aţi 
prezentat la început, pentru că era de fapt bilanţul mandatului prezidenţial al lui Traian 
Băsescu - situaţia României de astăzi. Putem să discutăm despre sondaje, despre alte 
lucruri, dar în realitate noi trebuie să discutăm despre ce a făcut sau n-a făcut Traian 
Băsescu. 
 Răzvan Dumitrescu: O să ajungem şi acolo, adică la partea economică. 
 Adrian Năstase: Eu o să revin de fiecare dată la lucrul ăsta, pentru că mie asta mi 
se pare important. Restul, glumele cu sondaje cu Geoană, pot să vă citesc eu din glumele 
lui Traian Băsescu, ce a spus la Suceava sau nu ştiu pe unde, când i-a spus lui Flutur că... 
Flutur i-a spus că începe a doua revoluţie portocalie, Doamne fereşte dacă românii mai 
suportă aşa ceva, şi că în orice caz că va ajunge la Suceava înaintea turului 2, dacă va mai 
fi un tur 2, spunea Traian Băsescu. Ştim foarte bine că aşa ceva nu se poate întâmpla. 
 Varujan Vosganian: Te pomeneşti că o să vedem şi certificate de revoluţionar 
portocaliu într-o bună zi. Dar domnul Năstase, vorba fiică-mii, nu vă riscaţi la exprimări 
de felul ăsta, că aţi dat oglinda fidelă a mandatului domnului Băsescu, pentru că fără 
neprecupeţitul ajutor al PSD şi PD la guvernare n-ar fi ajuns aici. Ca dovadă că... 
 Adrian Năstase: Domnul ministru, am o rugăminte, ştiu care este strategia 
actuală a PNL-ului... 
 Varujan Vosganian: Atunci spuneţi-o dumneavoastră. 
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 Adrian Năstase: Vă spun care este: aceea de a ataca PSD-ul şi candidatul PSD-
ului pentru a asigura intrarea în turul 2. Eu însă o să vă rog următorul lucru, să mă credeţi 
suficient de avizat în această chestiune şi în plus să vă spun că, după părerea mea, este o 
mare greşeală a se merge pe o astfel de strategie. 
 Răzvan Dumitrescu: Să revenim la... 
 Varujan Vosganian: Domnul Năstase, când te duci la masă şi mănânci, plăteşti. 
Când guvernezi... 
 Adrian Năstase: Am o rugăminte, hai să discutăm despre ultimii 5 ani. 
. Varujan Vosganian: Dar de ce săriţi aşa? 
 Adrian Năstase: Nu despre ultimii 10 ani, 20 de ani. Discutăm despre mandatul 
lui Traian Băsescu şi vedem cum procedăm... 
 Răzvan Dumitrescu: Am o sugestie să vă fac, haideţi să discutăm, echilibrând 
participarea la această emisiune despre ziua de astăzi şi despre cum arată fotografia. 
 Varujan Vosganian: Ziua de astăzi, aşa cum am discutat-o cu reprezentanţii 
Fondului Monetar şi Comisiei Europene, prezintă bilanţul unei guvernări care n-a fost de 
3 săptămâni şi de 10 luni, ci care a avut compoziţia politică pe care a avut-o. Nu-mi aduc 
aminte ca anul trecut Fondul Monetar să fi spus aşa ceva, trecem peste asta. Acum, în 
legătură cu sondajele. Până când nu există o autoritate în interiorul acestei bresle şi care 
să aibă capacitatea de a verifica acurateţea modului în care se culeg datele, modului în 
care se fac eşantioanele şi a modului în care se interpretează cu cheie de rezolvare 
încrucişată, tot timpul ne vom juca de-a sondajele. 
 Adrian Năstase: Sunt de acord. 
 Răzvan Dumitrescu: Haideţi să nu ne mai jucăm de-a sondajele, domnule Preda, 
să vedem o declaraţie interesantă. "Vreau un guvern de dreapta după alegeri, dar nu cu 
premier de la PNL", aşa a declarat preşedintele Traian Băsescu într-un interviu în "Ziarul 
de Iaşi". 
 Adrian Năstase: Cred că vrea de la UDMR am impresia. 
 
 "Opţiunea mea rămâne valabilă ca şi cea din 2004, ca şi cea din 2008, să formez 
un guvern de dreapta. Totul este, în ceea ce-i priveşte pe liberali, dacă îşi mai menţin 
opţiunea de a da prim-ministrul. Atunci, nu va fi posibil, pentru că am deja o experienţă 
cu premier liberal, dar în rest opţiunea mea rămâne o opţiune temeinică pentru o soluţie 
de dreapta", a declarat Traian Băsescu. 
 
 Răzvan Dumitrescu: Bun. De ce vrea preşedintele cu cei cu care n-a funcţionat? 
 Cezar Preda: Păi tot ce spune preşedintele are la bază propunerea domniei sale şi 
a PD-L după alegerile din toamnă, de a face un guvern împreună. Şi condiţia liberalilor a 
fost că fac un guvern cu PD-L-ul, de dreapta, dacă suntem de acord şi noi şi preşedintele 
cu un premier de la PNL. Iar noi, care aveam 34%, iar domniile lor 17% n-am putut să 
acceptăm pentru că eram un partid de două ori mai mare. Asta a fost toată chestiunea. 
Dacă acum s-au mai retras puţin pe poziţie în ceea ce priveşte dorinţa de a avea prim-
ministru, cred că nu e nimic spectaculos în a reuni centrul dreapta. 
 Răzvan Dumitrescu: Domnule Vosganian, dacă v-ar invita la guvernare, aţi 
merge? 
 Varujan Vosganian: Lucrurile stau aşa: a face o astfel de combinaţie cu domnul 
Traian Băsescu şi a sta liniştit, e ca şi cum ai dormi în loc de pernă pe un crotal încolăcit. 
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Să fie lămurit. Deci în ceea ce priveşte înţelegerile cu domnul Băsescu, ele durează exact 
5 minute şi ne-am fi gândit că se poate, dar din păcate PD a recidivat. S-a comportat 
acum la guvernare exact cum s-a comportat cu noi. Să vă reamintesc că domnul Stolojan 
care a stat pe scaunul Brătienilor a dat fuga la curtea lui Traian Băsescu şi a încercat să 
rupă PNL-ul, să facă altă alianţă, să ne scoată din politică? Deci, până în clipa de faţă nu 
avem suficiente elemente să credem că PD şi Traian Băsescu s-au smerit şi doresc să 
respecte în sfârşit un cuvânt dat în politică. 
 Răzvan Dumitrescu: Staţi puţin, că vorbim de politică, nu de biserică aici. 
 Varujan Vosganian: Smerenia este personală, biserica e doar un mijlocitor. 
 Răzvan Dumitrescu: Este o instituţie. Domnule Adrian Năstase, cum decriptaţi 
această declaraţie? 
 Adrian Năstase: Vreau să vă întreb dacă s-a schimbat între timp Constituţia şi 
noi n-am aflat? Eu nu ştiam că preşedintele îşi numeşte, îşi trage guvern. Eu ştiam că el 
eventual desemnează o persoană care eventual reprezintă o majoritate în Parlament şi că 
Parlamentul numeşte Guvernul. Asta era informaţia mea din cărticica asta pe care ne-o tot 
arată Traian Băsescu şi care a fost singura pe care a jurat în alegeri. Deci povestea asta iar 
este o formă de manipulare şi ea trebuie introdusă la ceea ce nu trebuie să faci, "aşa nu". 
Pentru că este o chestie absolut mincinoasă, este o formulă care induce ideea că partidele 
şi Parlamentul nu au niciun fel de rost. În realitate, Guvernul se formează pe baza 
aprobării Parlamentului, printr-un vot de încredere. Restul, negocierile dintre partide, cât 
mai există ele, că în dictatura care a început, în mod evident, s-ar putea ca şi partidele să 
fie reduse ca număr. Pentru că Parlamentul trebuie redus din punct de vedere numeric, 
poate şi partidele. Aşa cum rămâne un Parlament cu o singură Cameră, să rămânem cu un 
sistem politic cu un singur partid. 
 Răzvan Dumitrescu: Domnule Preda, vă rog. Să înţelegem cheia acestei 
declaraţii. 
 Cezar Preda: Domnul Năstase, îl urmăresc atent, complică lucrurile... 
 Adrian Năstase: În calitate de preşedinte al comisiei SRI sau...? 
 Cezar Preda: Nu, din mai multe perspective. Complică lucrurile. E o ofertă 
corectă, nu s-a discutat decât de primul ministru, nu mai trimiteţi la guvern, s-a referit 
preşedintele României la poziţia de prim-ministru şi era o opţiune între noi şi liberali, cei 
care formau o majoritate. 
 Adrian Năstase: Vă citez: "opţiunea mea rămâne valabilă, ca şi cea din 2004, ca 
şi cea din 2008, să formez un guvern de dreapta". Guvernul, nu primul ministru. 
 Cezar Preda: Am o rugăminte, văd că veniţi cu Constituţia şi cu o grămadă de 
documente. 
 Adrian Năstase: Ştiu că deranjează lucrul ăsta. 
 Cezar Preda: Nu deranjează, vă spun eu o chestiune acum care poate introduce 
ceva mai serios în analiză. 
 Adrian Năstase: Despre mandatul preşedintelui. 
 Cezar Preda: Da, eu cred că tot ce se întâmplă în spaţiul public şi constituţional 
românesc se întâmplă din cauza dumneavoastră. 
 Adrian Năstase: Sunt absolut sigur. 
 Cezar Preda: Nu din cauza lui Traian Băsescu. 
 Adrian Năstase: Din cauza lui Ion Iliescu... 

 4



 Cezar Preda: Lăsaţi-mă să mă explic. Relaţia dumneavoastră cu domnul Iliescu, 
aţi făcut o Constituţie după inima, dorinţa dumneavoastră şi a cercului de apropiaţi care 
v-au adus documente, de toate... 
 Adrian Năstase: Ştiţi când a fost aprobată...? 
 Cezar Preda: Da, în 2003. 
 Adrian Năstase: Nu, în 1991.  
 Cezar Preda: Mă refer la modificările... 
 Adrian Năstase: Iar în 2003 s-a modificat doar clauza europeană. Nu sunteţi 
informat. 
 Cezar Preda: Lăsaţi-mă să termin şi eu... 
 Răzvan Dumitrescu: Stimaţi invitaţi, alunecăm spre o discuţie interesantă, dar 
foarte tehnică şi istorică. 
 Varujan Vosganian: Trebuie să intervin puţin, ca absolvent de matematică, nu de 
drept. Atunci când vrei să verifici justeţea unei teorii faci reducerea la absurd. Deci, 
reducerea la absurd spune aşa: domnul Traian Băsescu nu va numi decât un prim-
ministru de la PD sau eventual un independent simpatizant. Atunci eu întreb la ce mai 
sunt bune alegerile? Pentru că dacă facem alegeri peste 3 ani şi PD va avea 10% şi 
domnul Băsescu ignorând orice majoritate parlamentară va numi pe ăla de la PD, noi 
vom face alegeri anticipate până când PD va avea 51%. Deci socoteala asta de a pune 
adjective majorităţii: "ostilă, iraţională... greşită" - majoritatea n-are adjective. Ca şi 
democraţia. Majoritatea e majoritate. Pentru că altminteri, poate să pună de la Uniunea 
Lipovenilor. Şi pune de la Uniunea Lipovenilor până când ne săturăm... 
 Adrian Năstase: ...şi pe urmă trimite în oraş să caute o majoritate. 
 Răzvan Dumitrescu: O clipă. Să revenim la chestiunea asta, pentru că ţara 
deocamdată n-are un guvern cu puteri depline. Şi acum vreau să vă întreb: cheia în a avea 
acest guvern stă în cine iese preşedinte? Haideţi să limităm timpul la 40 de secunde 
pentru fiecare la această întrebare. Domnule Preda, ca să înţelegem. 
 Cezar Preda: Pe această întrebare vreau să vă spun că toată cheia stă în 6 
decembrie. Şi de ce spun asta? Această majoritate clamată, anunţată, arătată, putea să dea 
Guvernul României, acest guvern care nu face treabă şi după 6 decembrie. Ce câştiga 
România dacă-l dădea după 6 decembrie? Câştiga tranşa de un miliard de la Uniunea 
Europeană, îşi câştiga ceea ce însemna angajamentul cu Fondul Monetar Internaţional, să 
nu mai fim nevoiţi să renegociem în ianuarie-februarie. Deci putea această majoritate 
calificată să dea acest guvern incompetent după 6 decembrie, având un buget pe 2010, 
având cele două sume de bani imense intrate în vistieria românească şi lucrurile erau 
clare. S-a preferat să se dea jos acest guvern acum, avem cele două nenorociri care sunt şi 
pierderea miliardului de euro şi ceea ce se va întâmpla cu Fondul Monetar şi clamăm că 
şi după 6 decembrie noi vom proceda la fel. 
 Răzvan Dumitrescu: Nu ştiu, eu acum vreau să vă întreb: cheia stă în cine iese 
preşedinte, ca să avem un guvern? 
 Varujan Vosganian: Să ne lămurim. Domnul Preda, nu mai spuneţi aşa, pentru 
că această criză a fost efectiv declanşată de revocarea lui Nica, nu puteaţi guverna cu 11 
miniştri la 22 de ministere. 
 Cezar Preda: Al cui e dreptul constituţional să revoce un ministru? Primului 
ministru, da? 
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 Varujan Vosganian: Dreptul constituţional să revoce un ministru, el l-a avut ce a 
meritat. Aşa a început criza. N-o mai întoarceţi. 
 Cezar Preda: Nu cred, criza a ieşit cu demisiile miniştrilor. 
 Varujan Vosganian: Trebuia să aveţi puţin fler, poate şi dragoste de ţară şi să 
înduraţi autobuzele lui Nica şi număratul de autobuze al lui Blaga şi să mergeţi cu 
Guvernul până la alegeri. 
 Cezar Preda: Spuneţi-le lor treaba asta. 
 Răzvan Dumitrescu: Stă cheia asta în a avea guvern în alegerile prezidenţiale? 
 Varujan Vosganian: Trebuie să avem guvern, de ce? Pentru că dacă am fi avut 
guvern acum 3 săptămâni, venea Fondul Monetar, bugetul se vota până la alegerile 
prezidenţiale şi cel puţin de la Fondul Monetar luam banii. De la ceilalţi nu ştiu dacă mai 
era timp, dar cel puţin 1,5 miliarde euro îi luam. Ştiţi care-i costul? 1,5 miliarde de euro 
de pe piaţă, cu o dobândă la euro de 10-12% înseamnă 200 şi ceva de milioane de euro. 
Şi cu diferenţa, jumătate de miliard de euro ne costă încăpăţânarea domnului Băsescu... 
 Cezar Preda: Dar cine a băgat moţiune de cenzură să pice Guvernul, PSD-ul sau 
dumneavoastră? 
 Adrian Năstase: Am dreptul la 40 de secunde? 
 Răzvan Dumitrescu: Aveţi dreptul la un minut şi 20 de secunde, că atâta s-a 
vorbit. 
 Adrian Năstase: Absolut, este îngrozitor ce se întâmplă aici. Viitorul guvern de 
dreapta văd că şi din dreapta şi din stânga mă atacă. Deci, în primul rând felul în care s-a 
declanşat această criză se datorează exclusiv lui Traian Băsescu. El, aduceţi-vă aminte, în 
loc să intervină şi să spună "dom'ne, avem o problemă, uite, Emil Boc a vrut să-l dea 
afară din anumite motive pe Dan Nica, eu vă chem şi vă cer să faceţi pace aici, să găsiţi o 
soluţie". Ce a făcut Traian Băsescu? ... 
 Cezar Preda: ... 
 Adrian Năstase: Vă aduc aminte: a spus: "nu, în locul lui Dan Nica puneţi voi un 
independent - de genul Predoiu sau eu ştiu, ceva de genul ăsta - sau pe cineva de la 
opoziţie". Asta înseamnă de fapt reducerea chiar sub oferta iniţială şi ceea ce era de fapt 
dreptul PSD-ului. Eu cred că în mod voit Traian Băsescu a declanşat această criză. Acum, 
în ceea ce priveşte chestiunea bugetului, eu cred că aici este o problemă tot de negociere. 
Eu nu cred că FMI-ul ar fi fost împotrivă ca noi în acest moment să fim de acord la 
nivelul partidelor politice cu un deficit bugetar pentru anul viitor de 5,9%, că de fapt pe ei 
asta îi interesează; şi să spunem foarte clar că de fapt după alegerile din 6 decembrie, cu o 
formulă guvernamentală care ar fi putut să fie stabilită ulterior, vom... pentru că oricum 
noi vom avea o schimbare a bugetului, deci o rectificare. Din acest motiv, eu cred că şi 
aici s-a jucat foarte prost. Cum să faci în acest moment un buget, cine să-l facă, pe ce 
strategie, pe ce program de guvernare? Eu cred că trebuie - acum, dacă nu se mai poate 
altfel - să găsim o soluţie. Am impresia că sunt vreo 2-3 variante în care să se găsească o 
soluţie pentru a aduce acest buget în Parlament şi a rezolva această chestiune, dar vă spun 
încă o dată că s-a negociat greşit şi că această problemă ne va crea probleme de la 
începutul anului viitor. 
 Răzvan Dumitrescu: Să revenim, pentru că tot ce se întâmplă stă sub semnul 
acestei campanii electorale şi a alegerilor, iată ce spunea, probabil că e importantă această 
declaraţie, Sorin Oprescu despre cei care-l votează pe el. 
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 Sorin Oprescu: Majoritatea electoratului, chiar dacă spun sau nu spun... În 
primul rând eu nu spun astfel de lucruri. Majoritatea voturilor, adică peste 80 şi ceva la 
sută se duc la Băsescu. 
 
 Răzvan Dumitrescu: Deci domnul Sorin Oprescu, cu referire la cei care-l 
votează spune aşa: spun sau nu spun, adică recomand sau nu electoratului meu să voteze 
cu cineva, majoritatea voturilor, 80% dintre ele o să meargă spre Traian Băsescu. Şi 
atunci vreau să vă întreb foarte clar dacă mai încercaţi să-l convingeţi pe domnul Oprescu 
să se retragă din cursă şi să anunţe eventual că-l sprijină pe domnul Antonescu, domnule 
Vosganian? 
 Varujan Vosganian: Domnul Oprescu merge probabil pe ideea că tipologic este 
destul de aproape de domnul Băsescu, nu doar că vin din acelaşi imobil de pe Bd. 
Elisabeta, dar şi că au un mesaj mai îndreptat către populism şi cu o anumită miştocăreală 
românească care ţine. Dar opinia mea este că alegătorii nu ţin seama, mai ales la domnul 
Oprescu, de ceea ce face sau nu face domnia sa. Strategia în ce ne priveşte pe noi nu este 
condiţionată de absenţa sau prezenţa domnului Oprescu, sigur că pe noi ne-ar avantaja o 
formulă în care se observă că cei mai puţini votanţi merg la domnul Geoană, de la 
domnul Oprescu. Şi socotind că pentru noi a câştiga alegerile - cum dumneavoastră n-aţi 
spus, dar sondajul INSOMAR arată - că în turul 2 Crin Antonescu ia cele mai multe 
voturi în raport cu Traian Băsescu, deci pentru noi e un câştig relativ retragerea lui Sorin 
Oprescu. 
 Răzvan Dumitrescu: S-a vorbit despre această retragere, domnule Cezar Preda, 
a lui Oprescu, eventual în favoarea lui Antonescu. Vine acum Oprescu şi atrage atenţia că 
80% din voturile lui merg spre Traian Băsescu. Vă bazaţi pe ele? 
 Cezar Preda: Nu. Eu aş vrea întâi să mă refer la primul aspect, acela când un 
candidat se referă la alt contracandidat, candidat, spunând că ar trebui să se retragă să-i 
dea lui voturile. Nu prea se face aşa ceva la nivel înalt. Când e o bătălie pentru asemenea 
funcţie, în general jigneşti când faci o asemenea propunere, dacă nu e bine armonizată. În 
ceea ce priveşte însă unde se duc voturile, aici mă despart de domnul Vosganian, eu cred 
că este o raţiune lucidă pe ceea ce l-a dus pe Sorin Oprescu la Primăria Capitalei. După 
părerea mea, el a luat voturile lui Traian Băsescu, celor care nu erau în PD-L şi care l-au 
votat pe Traian Băsescu să fie primar al capitalei, au dat voturile lui Sorin Oprescu. 
 Varujan Vosganian: De la PSD a luat... gros. 
 Cezar Preda: E posibil să fi luat. 
 Adrian Năstase: În turul 2 el s-a bătut cu Blaga şi bănuiesc că Blaga a obţinut 
totuşi voturile lui Băsescu. Ar fi foarte ciudat... 
 Cezar Preda: Domnul Năstase, Vasile Blaga n-a obţinut voturile lui Traian 
Băsescu. Înseamnă că facem analize... 
 Adrian Năstase: Câte a luat. 
 Răzvan Dumitrescu: E o miză Oprescu pentru Băsescu şi Antonescu? 
 Cezar Preda: Nu cred că trebuie judecat aşa. 
 Adrian Năstase: Nu, deci în orice caz ar fi o premieră ca Octav Cozmâncă să 
obţină voturi pentru Băsescu. Şi în orice caz eu nu cred povestea asta şi am să vă spun... 
 Răzvan Dumitrescu: Dar Oprescu crede, a dat declaraţii.  
 Adrian Năstase: Eu am văzut, nu e poate argumentul cel mai bun faţă de ce am 
spus înainte, dar am văzut analiză de conţinut şi analize privind bazele de date, nu cred 
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lucrul ăsta de niciun fel. Probabil că este un element de negociere viitoare sau este o 
impresie, poate este supărat acum sau în orice caz are o altă analiză la acest moment 
Sorin Oprescu, mi-e foarte greu să spun. 
 Cezar Preda: Vreau să vă spun câteva lucruri. Ne-aţi întrebat pe toţi 3 aici, 3 
partide diferite despre această cercetare sociologică care aţi făcut-o. 
 Răzvan Dumitrescu: Da, ce nu vă place. 
 Cezar Preda: O discutăm, ne place, nu ne place, o putem duce în derizoriu. 
Acum, fiecare din noi însă avem analize acasă la noi pe care ne bazăm, ca să fie clară 
treaba şi ştim bine unde stăm şi cum stăm. 
 Adrian Năstase: Şi unde s-ar duce voturile. 
 Cezar Preda: Şi unde s-ar duce voturile, aşa că... 
 Răzvan Dumitrescu: Bun. Are şi Crin Antonescu o declaraţie. Crin Antonescu 
nu i-a făcut lui Sorin Oprescu o ofertă concretă de colaborare în campania electorală. 
Candidatul liberal spune însă că pentru învingerea lui Traian Băsescu şi a lui Mircea 
Geoană s-ar putea să fie nevoie de o coaliţie a oamenilor de bun-simţ, din care candidatul 
independent nu poate să lipsească. Sorin Oprescu a declarat că el este deschis la orice 
propunere. 
 
 Crin Antonescu: Nu există niciun fel de înţelegere. Continui, aşa cum am spus, să 
consider că Sorin Oprescu este unul dintre candidaţii cu şanse reale. Eu nu vreau să mai 
continue acest sistem nici cu Băsescu, nici cu Geoană. Suntem într-o bătălie în care s-ar 
putea să fie nevoie - şi sper să fim capabili - să facem o coaliţie a bunului-simţ. 
 Sorin Oprescu: Sigur, sunt deschis la orice fel de discuţie despre lucrurile astea 
cu creionul în mână, matematica. Dumneavoastră ştiţi că voinţa lumii întotdeauna 
depăşeşte lucrurile astea. 
 
 Răzvan Dumitrescu: Haideţi să vorbim puţin despre zvonuri, pentru că sunt două 
care circulă cu insistenţă în această campanie electorală. Primul este că Sorin Oprescu, la 
un moment dat, se va retrage, eventual în favoarea domnului Crin Antonescu. Am văzut 
şi o declaraţie în acest sens. E zvon sau e altceva? 
 Varujan Vosganian: Este destul de dificil să întemeiezi comportamentul 
domnului Sorin Oprescu în baza zvonurilor. Amintiţi-vă că dânsul a spus răspicat că nu 
vrea să urmeze pilda lui Victor Ciorbea sau a lui Traian Băsescu şi rămâne până la capăt 
la primărie. 
 Răzvan Dumitrescu: Şi a fost un zvon. 
 Varujan Vosganian: Apoi s-a răzgândit. 
 Răzvan Dumitrescu: Deci a fost un zvon declaraţia aceea? 
 Varujan Vosganian: E posibil. Acum puneţi-vă în situaţia dânsului. Probabil că a 
evaluat anumite finanţări, anumite susţineri, ele s-au dovedit pe parcurs o parte iluzorii, 
startul într-un fel l-a ratat. E greu pentru dânsul acum să mai intre în... 
 Răzvan Dumitrescu: Mizaţi pe o retragere? 
 Varujan Vosganian: E posibil să se retragă. Fireşte că cel mai apropiat este Crin 
Antonescu. Mircea Geoană este exclus, din motive lesne de înţeles. 
 Adrian Năstase: De ce? 
 Răzvan Dumitrescu: E posibil să retragă şi să-l sprijine pe Crin Antonescu? 
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 Varujan Vosganian: De ce este exclus Mircea Geoană? Pentru că dacă ar fi dorit 
o susţinere pentru Mircea Geoană stătea acasă de la început. 
 Adrian Năstase: Nu, este totuşi acelaşi bazin electoral şi chiar dacă Sorin 
Oprescu s-a deplasat din zona PSD-ului, e a plecat de acolo, are mulţi prieteni, de aceea 
nu exclud această chestiune. Însă eu aş spune altceva: la acest moment pe buletinul de vot 
Sorin Oprescu va figura. Indiferent ce discutăm noi aici şi indiferent ce zvonuri vor fi. 
Acest nume, această candidatură nu mai poate fi retrasă până la primul tur. De aceea... 
deci o astfel de analiză este destul de ciudată. 
 Răzvan Dumitrescu: E zvon sau e altceva? 
 Adrian Năstase: Nu ştiu, Sorin Oprescu vă poate răspunde. Dar eu vreau să spun 
totuşi că din punct de vedere formal numele lui, indiferent ce decizie s-ar lua, chiar dacă 
s-ar lua, numele lui va rămâne pe listă. Şi atunci e o situaţie destul de complicată pe care 
în anumite momente am mai văzut-o. Deci el va trebui să se gândească foarte bine dacă 
va face acest lucru înainte de primul tur. 
 Răzvan Dumitrescu: Bun. E zvon sau e altceva, domnule Preda? 
 Cezar Preda: Am să fiu scurt: nu pot să comentez aşa ceva. La nivelul acesta, a 
vorbi despre un candidat la preşedinţia României care s-a angrenat cu toate forţele, despre 
ce cred eu că va face el, mi se pare greşit. E dreptul domniei sale şi dânsul va infirma sau 
va confirma. 
 Răzvan Dumitrescu: Ştiţi că sunt două zvonuri, acesta era unul - că la un 
moment dat Sorin Oprescu se retrage, v-am prezentat declaraţiile. Mai era un zvon cum 
că Elena Udrea ar putea să fie propunere pentru funcţia de prim-ministru. E zvon sau e o 
posibilitate? 
 Cezar Preda: Mă întrebaţi pe mine? 
 Răzvan Dumitrescu: Da. 
 Cezar Preda: Am dat răspunsul în conferinţă de presă. 
 Răzvan Dumitrescu: Vă mai întreb o dată. 
 Cezar Preda: Asta vine de la Mircea Geoană, numai Mircea Geoană are... 
 Adrian Năstase: Nu poate să vină decât de la Traian Băsescu chestia asta. 
 Cezar Preda: Zvonul acesta, domnul Năstase. 
 Varujan Vosganian: Decizia domnului Traian Băsescu. 
 Cezar Preda: Aveţi amândoi o problemă mare cu Traian Băsescu, o să vă dau un 
calendar pe 2010 la amândoi. 
 Adrian Năstase: Eu recunosc că am, dar eu cred că românii au o mare 
problemă... 
 Răzvan Dumitrescu: O lămurim şi pe asta cu doamna Udrea? Vă rog. 
 Cezar Preda: Deci după părerea mea, aici se poate aplica marele proverb 
românesc, ştiţi că unul aruncă o piatră în baltă, ca să nu-i spun cum e, că l-a definit Ion 
Iliescu, şi 100 de înţelepţi se chinuie s-o scoată.  
 Adrian Năstase: Spuneţi-i: Traian Băsescu, e Traian Băsescu. 
 Cezar Preda: Nu am discutat aşa ceva, eu cred că ar trebui să discutăm lucruri 
serioase şi domnul Geoană... 
 Răzvan Dumitrescu: Discutăm. Tot aşa cum era zvonul cu Oprescu, discutăm şi 
zvonul ăsta, ca să eliminăm. 
 Adrian Năstase: E jignitor ce spune domnul Preda. Adică de ce n-ar putea să fie 
o variantă de propunere? 
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 Răzvan Dumitrescu: Înţeleg că v-o doriţi. 
 Adrian Năstase: N-am spus asta, dar încerc acum, cum l-a apărat pe domnul 
Oprescu domnul Preda, o apăr şi eu pe doamna Udrea, deci o persoană care stă la dreapta 
preşedintelui, după cum am văzut, în campania electorală. 
 Varujan Vosganian: Cu două portofolii. 
 Adrian Năstase: Cu două portofolii. O persoană pentru care s-a creat un minister, 
o persoană care a fost director de cabinet şi am că toţi cei care erau apropiaţi preşedintelui 
au căpătat funcţii. Am văzut, Monica Macovei a plecat europarlamentar, Sever Voinescu 
parlamentar şi secretar. 
 Răzvan Dumitrescu: Dar nu prim-ministru. 
 Adrian Năstase: Şi atunci, în definitiv, de ce să refuzăm această şansă doamnei 
Elena Udrea? Adică eu chiar nu vă înţeleg? Şi oricum e colega dumneavoastră şi nu-mi 
place cum... 
 Răzvan Dumitrescu: O clipă. 
 Cezar Preda: Eu v-aş mai da din timpul meu de aici din emisiune să mai spuneţi, 
că spuneţi într-un fel care, daţi-mi voie să spun, nu vă onorează. Să discutaţi în glumă, în 
băşcălie, eu aş putea să vă spun că toţi apropiaţii dumneavoastră care v-au stat de-a 
stânga şi de-a dreapta acum dau pe la DNA de ani de zile explicaţii la ce au făcut. Păi 
despre ce vorbim aici? 
 Adrian Năstase: La cine vă referiţi? 
 Cezar Preda: Păi mă refer şi la domnul Şerban Mihăilescu, n-a stat la dreapta 
dumneavoastră? Şi dă săracul acum cu ridicarea imunităţii, la Sechelariu, la oamenii care 
au stat pe lângă dumneavoastră. 
 Răzvan Dumitrescu: O clipă. La stânga domnului Năstase în această emisiune 
stă domnul Vosganian... 
 Cezar Preda: Lăsaţi-o pe Elena Udrea. Elena Udrea deocamdată îşi face treaba. 
 Adrian Năstase: Până una-alta eu cred că cei care stăteau la stânga şi la dreapta 
lui Traian Băsescu sunt cei care merg acum la DNA. Am văzut că astăzi doamna Ridzi a 
fost la DNA. 
 Cezar Preda: Nu, doamna Ridzi a fost... dumneavoastră, dacă nu veniţi pe la 
Cameră, decât mai rar aşa...  
 Răzvan Dumitrescu: Domnule Năstase, domnule Preda... O clipă. E zvon sau nu, 
domnule Vosganian? Să încheiem această... 
 Varujan Vosganian: Este zvon, a fost zvon şi despre doamna Monica Macovei şi 
atunci par plauzibile amândouă, că una se identifică cu cealaltă. Dar am o rugăminte, 
domnul Preda, nu mai spuneţi că noi suntem obsedaţi de domnul Băsescu. 
 Cezar Preda: Nu am folosit cuvântul obsedat. 
 Varujan Vosganian: Bun, în raport cu mine cel puţin, eu n-am o problemă, 
dânsul a avut probleme cu mine, eu mi-am văzut de treabă înainte, dânsului i-a căşunat pe 
mine, nu mie pe dânsul.  
 Cezar Preda: Asta spuneţi dumneavoastră.  
 Răzvan Dumitrescu: Cu doamna Udrea voiam să terminăm, pentru că avem o 
legătură directă interesantă, foarte serioasă. 
 Adrian Năstase: Am eu o legătură foarte interesantă. Domnul Preda vine mai rar 
pe la Parlament, nu ştie că astăzi am avut o şedinţă a Biroului Permanent din care... 
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 Cezar Preda: Ba ştiu, lăsaţi venitul mai rar că luăm prezenţa, domnule Năstase. 
Şi acolo aveţi o bilă neagră. 
 Adrian Năstase: Sunteţi neinformat, domnul Preda. Membrii Biroului Permanent 
nu semnează prezenţa. Aveţi o problemă că nu ştiţi despre... 
 Răzvan Dumitrescu: Ne oprim puţin. Avem o legătură directă cu The Money 
Channel, acolo se află invitat domnul Mihai Tănăsescu, va fi invitatul lui Radu Soviani 
de la ora 21, bună seara, domnule Tănăsescu. 
 Mihai Tănăsescu: Bună seara. 
 Răzvan Dumitrescu: Există nişte declaraţii foarte importante şi suntem înainte de 
trecerea prin Parlament a Guvernului Croitoru, când toată lumea spune că acest guvern o 
să cadă. Eu vreau să vă întreb dacă vi s-a propus să fiţi premier al României, vi s-a 
propus? 
 Mihai Tănăsescu: Bună seara, domnule Dumitrescu. Cred că în momentul de faţă, 
cel mai important este să privim înainte, să vedem ce putem face pe termen scurt, ce 
putem face pe termen mediu şi lung. Iar prezenţa în acest moment în România a celor 3 
finanţatori externi ai României, Comisia Europeană, Fondul Monetar şi Banca Mondială 
denotă, cred eu, această dorinţă a lor, ca în cooperare cu România să găsească soluţiile 
respective. De aceea, cred că în aceste momente, lucrul cel mai important este să 
identificăm acel set de măsuri pentru ca acum şi după 6 decembrie, fiindcă viaţa nu stă în 
loc, să putem să implementăm măsurile, pentru ca să stabilizăm şi să putem să 
consolidăm în perioada următoare finanţele publice ale României şi nu numai. 
 Răzvan Dumitrescu: Revin la întrebare: vi s-a propus să fiţi premier al 
României? 
 Mihai Tănăsescu: V-am răspuns... 
 Răzvan Dumitrescu: Şi cine a făcut propunerea? 
 Mihai Tănăsescu: Cred că această propunere nici n-are importanţă din partea cui a 
venit, este cel mai important... trebuie să găsim acea majoritate care să fie conştientă că 
atât acum, cât şi în anul 2010, şi în 2011, şi în 2012 va fi nevoie de foarte multe reforme 
structurale. Va fi nevoie de foarte multă muncă să putem din nou să facem ca bugetul să 
aibă un deficit din ce în ce mai mic. Să putem ca în anii care urmează să avem din nou o 
creştere economică. 
 Răzvan Dumitrescu: Dar care este scenariul cel mai optimist în varianta 
dumneavoastră? Şi cel mai pesimist pentru România? Adică sub aspectul economiei, 
evident. 
 Mihai Tănăsescu: Nu cred că există un scenariu pesimist şi unul mai puţin 
pesimist. Există un scenariu realist. Există un scenariu în care astăzi România este într-o 
contracţie economică majoră, este în acelaşi timp foarte important de aflat că trebuie să 
avem un buget al anului următor, aprobat cât mai repede, că trebuie să implementăm nişte 
măsuri structurale fără de care în anii care urmează nu vom putea să ducem mai departe şi 
cred că e foarte important să ne uităm ce se întâmplă în 2009 astfel încât să nu avem o 
depăşire a deficitului care ni l-am propus împreună cu finanţatorii externi. 
 Răzvan Dumitrescu: Înainte să vă mulţumesc pentru această intervenţie, o să-i 
rog pe invitaţi să spună dacă au vreo întrebare să-i pună domnului Tănăsescu, dacă există, 
dacă nu - încheiem această legătură cu mulţumiri. Vă rog, domnule Preda. 
 Cezar Preda: Dacă-mi permiteţi. Domnul Tănăsescu şi eu în emisiunea de la 7 la 
8, dar şi acum în această emisiune s-a vorbit despre bugetul României pe 2010. Eu nu 
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sunt lămurit ca parlamentar al României, ca vicepreşedinte de partid, cum elaborăm noi 
bugetul pe 2010. Întrebarea asta s-a pus şi domnului Mircea Geoană şi domnului Crin 
Antonescu. Şi înainte de a se lua decizia de a pica Guvernul cred că nu s-a luat în 
considerare deloc cum putem face bugetul pe 2010. Şi v-aş ruga pe dumneavoastră ca 
fost deputat specialist să-mi spuneţi şi mie cum se poate face bugetul, fără scenarii 
fantasmagorice şi modalităţi de tatonare a bugetului a României până pe 10 decembrie? 
 Mihai Tănăsescu: Domnul Preda, am mai auzit în cursul zilei de astăzi acest 
scenariu. Eu vreau să vă spun următorul lucru: venirea celor 3 finanţatori aici arată de 
fapt o dorinţă de a se găsi un consens la nivel naţional pentru a se merge înainte. Iar 
elaborarea bugetului şi definitivarea lui este una dintre ele. Se pare că astăzi este mai greu 
să se agreeze un asemenea act. De aceea probabil bugetul pe 2010 o să fie aprobat mai 
târziu, iar consecinţele o să le vedem cu toţii în lunile care urmează. 
 Răzvan Dumitrescu: Domnul Năstase înţeleg că are o întrebare. 
 Adrian Năstase: Domnul Tănăsescu, eu aş vrea să vă pun următoarea întrebare: 
credeţi că decizia lui Traian Băsescu şi a alianţei în 2005 de a rupe relaţiile cu FMI-ul a 
fost întemeiată sau nu?  
 Mihai Tănăsescu: Nu, domnule Năstase, am spus-o de foarte multe ori şi o repet: 
a fost o greşeală că în anul 2005 Guvernul care era la putere a făcut acest lucru. După 
cum bine ştiţi, această discuţie am avut-o în decembrie 2004 când am hotărât să mergem 
în continuare în 2005 şi 2006, astfel încât să consolidăm România şi finanţele publice 
până la aderarea ţării în Uniunea Europeană. Acest lucru nu s-a întâmplat şi am văzut ce a 
rezultat. 
 Varujan Vosganian: Am o constatare şi eu şi o întrebare. Constatarea este că 
până în ziua moţiunii de cenzură bugetul trebuia să fie gata şi dat fiind că ar fi fost rodul 
activităţii a 70% dintre membrii Parlamentului, s-ar fi putut apoi discuta în Parlament. 
Deci nu e legat de faptul că a trecut moţiunea. Dar, domnule Tănăsescu, am o întrebare: 
în ultimele două zile s-a discutat numai de buget. Dumneavoastră însă aţi avut un set mai 
mare de solicitări şi incluzând anumite legi ce trebuie adoptate, legi la care cel puţin la 
două dintre ele - mă refer la reforma pensiilor şi salarizarea unică - Curtea Constituţională 
a cerut răgaz până în 9 decembrie, iar dumneavoastră ne-aţi cerut să fie adoptate până în 
4 decembrie. Aşadar, probabil că oricum nu am fi reuşit să îndeplinim aceste cerinţe. 
Întrebarea mea este: s-a renunţat între timp la acestea şi s-a rămas doar la cea privind 
bugetul? 
 Mihai Tănăsescu: După cum bine ştiţi, bugetul poate să fie elaborat pe baza 
actelor normative aflate în vigoare. Atâta vreme cât aceste acte normative, care sigur, 
creează unele efecte în bugetul anului următor, nu sunt încă aprobate sau se află în fază 
de definitivare, este limpede că bugetul pe anul următor nu poate să fie construit şi 
elaborat pe baza reformelor care se cer. Sigur că el poate să fie elaborat pe baza altor 
principii, dar plecând de la angajamentele României, pe care într-o paranteză 
dumneavoastră sigur, nu le ştiţi, dar se află pe site-ul Fondului şi a Uniunii foarte bine şi 
puteau fi citite... 
 Varujan Vosganian: Lăsaţi paranteza. 
 Mihai Tănăsescu: Am închis paranteza. 
 Varujan Vosganian: Foarte bine aţi făcut. 

 12



 Mihai Tănăsescu: Plecând de la aceste lucruri, este clar că bugetul ca principal 
instrument financiar trebuie să fie construit plecând de la aceste lucruri, şi anume 
continuarea reformelor structurale. 
 Varujan Vosganian: Trec peste chestia răutăcioasă cu site-ul, cred că sunt 
singurul care l-am citit, nici măcar ministrul finanţelor... 
 Mihai Tănăsescu: Trebuia să-i spuneţi şi preşedintelui dumneavoastră atunci, când 
a făcut afirmaţia că nu ştie despre el. 
 Varujan Vosganian: Întrebarea mea e... 
 Adrian Năstase: Domnul Vosganian, o clipă, aş vrea să întreb şi eu, pentru că e o 
chestiune constructivă, domnul Tănăsescu nu credeţi că adoptarea unui buget în aceste 
condiţii, acum, ştiind de pe acum că el va fi rectificat în ianuarie, datorită alegerilor, 
datorită modificărilor electorale, practic nu înseamnă decât un act formal? Nu ar fi fost 
mai util ca doar parametrii de bază ai construcţiei bugetare pentru anul viitor să facă 
obiectul unui consens politic în Parlament şi pe această bază să lăsăm totuşi, în funcţie de 
un program politic, pe care nu-l ştim încă, în funcţie de un program guvernamental pe 
care nu-l ştim încă... 
 Răzvan Dumitrescu: ... este ultima întrebare care vi se adresează din acest studio 
şi mai anunţ telespectatorii că de la ora 21 domnul Mihai Tănăsescu, reprezentantul 
României la Fondul Monetar Internaţional, este invitatul lui Radu Soviani la TMC, un 
răspuns vă rog. 
 Mihai Tănăsescu: Domnul Năstase, această cerinţă de consens a finanţatorilor 
externi venea tocmai în întâmpinarea de a arăta că ceea ce trebuie făcut în România se 
poate face de către români. Sigur că în momentul în care ar fi venit la putere după 6 
decembrie o formaţiune sau o coaliţie, el ar fi putut, respectând ţintele pe care le-am 
convenit să modifice acest buget. Dar sensul acestei aprobări de buget era tocmai un 
semnal dat de către România finanţatorilor externi. 
 Răzvan Dumitrescu: Mulţumim domnului Mihai Tănăsescu pentru acest dialog, 
la 21 dânsul este invitat la TMC de Radu Soviani. Dar vă întreb: nu vi se pare cam 
sinistră concluzia domnului Tănăsescu? Apropo de ce ne aşteaptă. 
 Adrian Năstase: Eu am un sentiment extrem de neplăcut, am impresia că nu are 
rost să mai discutăm despre guverne, despre alte lucruri. Pentru că felul în care se 
derulează acum lucrurile în sistem catastrofă cu faptul că trebuie să împrumutăm de la 
FMI pentru prima dată, pentru a plăti salarii şi pensii, într-adevăr este absolut îngrijorător. 
Eu cred că trebuie să avem aici două planuri de acţiune... 
 Răzvan Dumitrescu: Dar mai vin banii? Aţi auzit: s-ar putea să nu mai vină. 
 Adrian Năstase: Un plan de urgenţă în care să vedem soluţii rapide, inclusiv dacă 
este nevoie, dacă stau lucrurile aşa, în Parlament cum putem rezolva lucrurile şi vă 
spuneam că sunt deja 2-3 formule care s-au discutat astăzi. Dar până la urmă problema 
este programul de modernizare, de acţiune pentru lunile şi anii următori. Dar aici este de 
fapt o chestiune pe care n-am apucat s-o discutăm, pentru că discutăm despre tot felul de 
scandaluri şi tot felul de alte probleme, iar aceste... 
 Răzvan Dumitrescu: Am discutat acum despre bani, dacă mai vin sau nu în 
contextul ăsta. Domnule Vosganian... 
 Adrian Năstase: Sigur, dar şi pentru ce anume este important, pentru ce vin 
aceşti bani. 
 Răzvan Dumitrescu: Ce facem cu banii, da. 
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 Varujan Vosganian: Cred că n-am reuşit să mă fac bine înţeles de domnul 
Tănăsescu la întrebarea mea. Întrebarea mea era aşa: dacă Fondul Monetar doreşte să ne 
dea aceşti bani, de ce ne-a pus condiţia să avem legile adoptate până în 4 decembrie, când 
ştim bine că la Curtea Constituţională termenul e 9 decembrie? 
 Cezar Preda: Eu aş putea să spun că domnul Tănăsescu a făcut în calendar 
această... a spus că bugetul României trebuie aprobat până în 10 decembrie, 10-15 
decembrie, iar un buget pe 2010 nu poate fi elaborat în structura şi pe reforma pe care 
vrei s-o faci cu legile. 
 Varujan Vosganian: Dar câtă vreme există un termen pe care nu-l putem călca în 
9 decembrie, ar fi trebuit să spună altceva... 
 Răzvan Dumitrescu: Mai vin banii?  
 Varujan Vosganian: Eu aşa am înţeles de la Fondul Monetar şi văd că lucrurile 
au alunecat între timp. Fondul Monetar a spus aşa: legea bugetului până la sfârşitul 
anului. De ce? Chiar dacă în ianuarie, începem potrivit legii bugetare cu cheltuielile egale 
cu media anului trecut facem economii pentru că media va fi mai mică... 
 Răzvan Dumitrescu: Bun. Domnul Preda o intervenţie şi o să luăm o scurtă 
pauză obligatorie. Vreau să vă întreb dacă mai vin banii aceia despre care ni s-a spus 
foarte clar şi ne-a asigurat şi preşedintele şi au fost mesaje - domne, s-ar putea să nu prea 
mai avem cu ce să plătim pensiile şi salariile, dacă nu vin banii ăia, domnule Preda? 
Domnul Tănăsescu tocmai ne-a dat o veste proastă. 
 Cezar Preda: Pe ceea ce am auzit de la domnul Tănăsescu - sper să nu interpretez 
greşit - e clar că vom suporta consecinţele nerespectării angajamentelor pe care le-am 
avut la finalul acestui an. Părerea mea personală, iar în ceea ce priveşte relaţia cu Fondul, 
pe care am văzut că a ironizat-o puţin şi domnul Tănăsescu, domnule Vosganian, eu nu 
înţeleg, dumneavoastră aţi fost ministru de finanţe şi am văzut că imediat aţi percutat la 
ceea ce însemna construcţia bugetului pe 2010, nu înţeleg de ce această îndârjire 
împotriva FMI a partidului dumneavoastră? Nu înţeleg. De ce credeţi că a fost un lucru 
rău faptul că noi am făcut acest acord, de ce? 
 Răzvan Dumitrescu: Luăm o scurtă pauză şi ne lămurim după pauză dacă mai 
primim aceşti  bani care ar fi fost foarte importanţi pentru plata pensiilor sau a salariilor 
pentru că altminteri s-ar putea să nu putem plăti, rămâneţi cu noi. Două minute şi 
jumătate până la final. Foarte scurt, domnule Vosganian, 20 de secunde, vin banii sau nu 
vin banii? Ca să ne lămurim dacă ameninţările cu neplata pensiilor s-ar putea... 
 Varujan Vosganian: Din cele 3 miliarde 1,5 miliarde nu mai vin, ni s-a şi spus 
deja: de la Comisia Europeană şi Banca Mondială. Pentru celălalt miliard şi jumătate de 
la Fondul Monetar este destul de greu de presupus că vom avea un guvern într-o 
săptămână care să vină cu proiect de buget. 
 Răzvan Dumitrescu: Mulţumesc pentru răspuns, vă rog domnule Năstase să 
spuneţi... 
 Varujan Vosganian: Dar atenţie, salariile şi pensiile se plătesc, dar cu costuri 
mai mari. 
 Răzvan Dumitrescu: Dacă i-aţi spus şi de ce i-aţi spus prim-ministru domnului 
Rus la Cluj? 
 Adrian Năstase: A fost o uşoară ironie, pornind de la un articol din "Ziua de 
Cluj", recent cumpărat de cineva care probabil a vrut să facă o uşoară diversiune acolo şi 
ca să marchez faptul că am înţeles despre ce este vorba am folosit această formulă. 
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 Răzvan Dumitrescu: După domnul Croitoru, dacă pică în Parlament, s-ar putea 
să urmeze Rus sau Tănăsescu? 
 Adrian Năstase: Iertaţi-mă, eu nu ştiu cine este domnul Croitoru, este o persoană 
care... 
 Răzvan Dumitrescu: Îl cunoaşteţi miercuri în Parlament. 
 Adrian Năstase: Eu nu cred că o să particip la povestea asta, e un demers 
neconstituţional. După părerea mea, toată această procedură este în afara Constituţiei. 
Ceea ce trebuie să discutăm acum, nu despre alegerile guvernamentale, ci alegerile 
prezidenţiale şi mandatul dezastruos de 5 ani al lui Traian Băsescu. 
 Răzvan Dumitrescu: Bun. Domnule Preda, după domnul Croitoru, dacă dânsul 
nu trece de Parlament, ar putea să urmeze o propunere de tip Rus sau Tănăsescu? 
 Cezar Preda: Noi ne vom duce la preşedinte cu o propunere, însă preşedintele 
este cel care va nominaliza primul ministru. Aşa cum ne-am angajat, suntem consecvenţi, 
dacă domnul Croitoru nu trece, dar eu aş vrea să treacă, şi domnul Năstase, nu e corect 
faţă de oameni să spuneţi cine este acest domn Croitoru. E un cetăţean respectabil, un om 
de valoare... 
 Adrian Năstase: Iertaţi-mă, îl cunosc, ştiu despre dânsul. 
 Cezar Preda: Şi dumneavoastră când aţi ajuns prim-ministru putea să întrebe 
lumea cine sunteţi. 
 Adrian Năstase: N-aţi înţeles despre ce e vorba sau vă prefaceţi. Eu am întrebat 
că această propunere este o propunere neconstituţională... 
 Cezar Preda: De ce n-a fost atacată la Curte? 
 Adrian Năstase: N-avea cum, pentru că ştiţi foarte bine că fiind vorba de un 
decret al preşedintelui nu poate fi atacat la Curte. 
 Răzvan Dumitrescu: Ne vom mai întâlni. Mulţumim... 
 Adrian Năstase: ...e o şmecherie pe care a făcut-o şi în 2004 şi o face şi acum. O 
să ne mai întâlnim în formula asta, pentru că avem multe de lămurit. Dar se aud, aţi văzut 
câte nume, s-a auzit de domnul Rus şi de domnul Tănăsescu, am fost în direct cu dânsul, 
mulţumesc stimaţi invitaţi, rămâneţi cu noi, urmează ştirile. 

(Prin Monitoring Media: Realitatea TV – Realitatea zilei - II, Ora: 20:05) 
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