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Gabriela Vrânceanu Firea: Bună seara, bine v-am regăsit la Ştirea zilei, 
doamnelor şi domnilor. Preşedintele reales a depus jurământul în Parlament astăzi şi a 
decretat că vremea coaliŃiilor anti a trecut. E vremea coaliŃiilor pro. A sugerat cum vrea 
să-l vadă istoricii viitorului. Preşedintele care a modernizat statul. Dar nu a explicat ce 
anume înŃelege prin stat modern, în condiŃiile în care e acuzat că şi-a subordonat 
Guvernul, dar şi că vrea să taie din influenŃa Parlamentului. De remarcat este faptul că 
preşedintele nu a pronunŃat zi nici măcar o dată termenul de anticorupŃie. InvitaŃii mei din 
această seară sunt domnul Adrian Năstase, preşedintele Consiliului NaŃional al PSD, 
bună seara, bine aŃi venit. 

Adrian Năstase: Bună seara. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Domnul Ludovic Orban, prim-vicepreşedinte PNL, 

bună seara, mulŃumesc pentru prezenŃă. 
Ludovic Orban: Sărut mâna. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Radu Preda, redactor-şef la „Săptămâna 

Financiară”. 
Radu Preda: Bună seara.  
Gabriela Vrânceanu Firea: Am făcut o comparaŃie în ceea ce priveşte discursul 

de azi al domnului Traian Băsescu şi discursul de acum 5 ani al aceluiaşi Traian Băsescu. 
Cu invitaŃii mei vreau să detaliem şi să răspundă la întrebarea, dacă dumneavoastră 
credeŃi că Traian Băsescu va fi altul în cel de-al doilea mandat? Acum 5 ani corupŃia la 
nivel înalt provoca sărăcie după cum a declarat preşedintele Traian Băsescu. Acum nici 
un cuvânt despre anticorupŃie şi foarte multe în schimb, fraze şi parafraze despre 
modernizarea statului. Cum interpretaŃi dumneavoastră, domnule Adrian Năstase, 
această diferenŃă de discurs? 

Adrian Năstase: Discursul de azi este dublu ca număr de cuvinte, ca durată, faŃă 
de discursul din 2004. Limbajul este mai sec, este mai greoi, mai instituŃional şi într-un 
fel aş spune că la fel ca preşedintele, discursul a fost mai plictisitor, mai lipsit de interes. 
Pe fond, vă rog să observaŃi, comparând cele două texte, în 2004, Traian Băsescu vorbea 
repetat despre sărăcie şi corupŃie, în discursul de azi nu apare nici măcar o singură dată 
cuvântul sărăcie, faŃă de anul 2004 când obiectivul era să trăiŃi bine. Acum obiectivul a 
devenit un obiectiv instituŃional, oricum mai larg şi oricum preluând tema principală pe 
care şi eu am avut-o în campania electorală din 2004. Dar sigur, la momentul acela se 
justifica în mod evident conceptul de modernizare şi eu cred că s-au pierdut 5 ani pentru 
realizarea acestui obiectiv.  
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Gabriela Vrânceanu Firea: La ce se referă Traian Băsescu când pronunŃă 
această sintagmă modernizarea statului. Ce trebuie să înŃeleagă pensionarul, intelectualul, 
muncitorul, omul de afaceri, tânărul? Hai să devoalăm şi să decriptăm aceste cuvinte mari 
care se regăsesc în mult prea mică măsură în inima şi mintea cetăŃeanului. 

Adrian Năstase: În 2004, Traian Băsescu spunea că-i inadmisibil ca pensionarul 
să primească mai puŃin decât banii care-i sunt necesari pentru factura la încălzire. În 
2004, spunea că tinerii nu trebuie să mai simtă cumva dorinŃa de a pleca din Ńară. În 2004, 
spunea că-i inadmisibil să avem două Românii şi că va lucra să facă în aşa fel, încât să 
avem o singură Românie. În 2004, vorbea despre lumea rurală şi lumea urbană şi vorbea 
despre Ńărani, care nu se puteau bucura de recoltele lor. Acum nici un cuvânt despre Ńărani 
deşi în campania electorală a vorbit pe tema rurală. Deci observăm că prin această 
comparaŃie putem să observăm că Traian Băsescu a devenit acum mult mai vag. Nu ştie 
foarte bine ce vrea. În acest moment este sub presiunea alegerilor. Cei care l-au ajutat să 
câştige alegerile vin şi aduc un program care e un program care bănuiesc că va fi 
favorabil medicilor dentişti deoarece dacă vom strânge cu toŃii din dinŃi s-ar putea ca 
stomatologii să aibă mult de lucru în 2010. Dar lăsând gluma la o parte este evident, 
Guvernul va fi principala problemă a lui Traian Băsescu sau mai bine zis guvernarea 
realizată cu acest Guvern.  

Gabriela Vrânceanu Firea: O comparaŃie pe care dorim s-o facem cu ceea ce a 
promis acum 5 ani. În ceea ce vă priveşte, domnule Ludovic Orban, v-a impresionat 
ceva în mod deosebit din cele afirmate de Traian Băsescu? E ceva care dincolo de 
contradicŃiile normale între partidele care au rămas în opoziŃie şi preşedintele Ńării, 
susŃinut de un partid care se află la putere – a făcut deja şi guvernul cu UDMR – ceva v-a 
mişcat sau nu? Vi s-au părut nişte cuvinte goale ce din coadă vor suna, înşirate pe o foaie 
de hârtie, mai multe decât data trecută după cum a remarcat domnul Adrian Năstase. 

Ludovic Orban: M-a revoltat aproape tot. De la tronul care i-a fost pus acolo 
să… 

Gabriela Vrânceanu Firea: JilŃul. 
Ludovic Orban: Da.  
Gabriela Vrânceanu Firea: Pentru Zeus trebuie jilŃ, nu? 
Ludovic Orban: JilŃul n-are ce să caute în clădirea Parlamentului. În clădirea 

Parlamentului conducerea aparŃine unui parlamentar care e ales prin vot. Nu vine 
preşedintele care-şi pune jilŃul acolo, ostentativ, ca şi cum ar vrea să arate că Parlament 
este condus până la frazeologia goală şi găunoasă, în spatele căruia nu se ascunde nici un 
fel de idee… Cum poate să vorbească Traian Băsescu şi cu camarila portocalie despre 
modernizarea statului? La ora asta, statul român nu mai funcŃionează. InstituŃiile statului 
sunt încălecate, sunt transformate în filiale ale PD. Dacă vă uitaŃi în orice fel de instituŃie 
guvernamentală din Ńară o să vedem că-i condusă de sus până jos de oameni numiŃi pe un 
singur criteriu şi anume apartenenŃa la PD şi care în momentul de faŃă au transformat 
aceste instituŃii care ar trebui să funcŃioneze în beneficiul cetăŃeanului, au ajuns să 
politizeze inclusiv servicii publice, să politizeze exercitarea unor drepturi fundamentale. 
dreptul la sănătate, dreptul la şcoală, asistenŃă socială, drepturi fundamentale care sunt 
consfinŃite de ConstituŃie. Vorbeşte Traian Băsescu de modernizarea statului. Ce 
înseamnă în mintea lui? Înseamnă desfiinŃarea Parlamentului sau transformarea într-o 
anexă a unui Guvern, desfiinŃarea şi a guvernului ca şi instituŃie a puterii executive, 
pentru că aşa cum a construit acest executiv, el n-are nicio autoritate, nicio personalitate 
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şi nici un fel de capacitate ca să lupte cu instituŃia prezidenŃială. Ce ne mai oferă? Ne 
oferă un Parlament în care este ridicat la rang de politică de stat trădarea, dezertarea din 
formaŃiunea politică? 

Adrian Năstase: Pot să vă ajut, să dau un argument suplimentar. În 2004, citez, 
spunea Traian Băsescu, „avem nevoie de un Parlament puternic, care să nu mai fie o 
anexă a executivului”.  

Ludovic Orban: Acum n-a mai scos nici un sunet. A venit şi şi-a pus jilŃul ca să 
arate băieŃilor că e şeful şi la Parlament. 

Radu Preda: Dar e consecvent. Vrea să nu mai fie Parlamentul anexă a 
executivului, ci a preşedintelui. 

Ludovic Orban: Închei, apropo de tot ce înseamnă modernizarea statului. E o 
aberaŃie ca şi sintagmă. Statul e stat, e definit aşa cum e definit… 

Gabriela Vrânceanu Firea: Poate se uită tinerii la noi. Ce înseamnă stat, ce vor 
ăştia să modernizeze, că noi ne-am dus la Craiova şi am rămas 12 ore în zăpadă. Până 
modernizează statul n-ar face bine să facă nişte autostrăzi şi să nu se mai întâmple aşa 
ceva? 

Adrian Năstase: Modernizarea are multe componente, nu doar… 
Gabriela Vrânceanu Firea: Eu ştiu foarte bine ce înseamnă. Dar vreau să pun în 

oglindă micimea acestor cuvinte mari şi importanŃa aspectelor pe care poate politicienii 
de la putere le consideră minore, dar care Ńin de viaŃa de zi cu zi a omului. 

Ludovic Orban: Când vorbeşte că trebuie să separeu afacerile de politică… cum 
îndrăzneşte Traian Băsescu să spună aşa ceva? De la Adriean Videanu, Radu Berceanu 
care au afaceri chiar în domeniul de activitate până la Udrea… şi lista poate continua. Şi 
pe domnul Vlădescu pe care l-au recuperat acum ca bun şi frumos, e un om care are 
afaceri şi sunt cunoscute. 

Gabriela Vrânceanu Firea: V-a fost coleg la PNL. SunteŃi avizat. 
Ludovic Orban: O scurtă perioadă. Iar în ceea ce mă priveşte pe mine să ştiŃi că 

niciodată n-am fost prieten cu Vlădescu. Şi aş putea spune că am fost unul din liderii 
opoziŃiei care a determinat schimbarea domnului Vlădescu de la Ministerul FinanŃelor. În 
cadrul guvernării liberale. 

Radu Preda: Să vă spun eu ce înseamnă modernizarea statului.  
Gabriela Vrânceanu Firea: Rezolvăm şi cu oamenii rămaşi în troiene? Aş vrea 

să înceapă modernizarea statului cu un lucru considerat minor. 
Radu Preda: Asta-i modernizarea parcului auto.  
Gabriela Vrânceanu Firea: Şi asta-i modernizarea nesimŃiŃilor care se ocupă de 

drumurile naŃionale şi de străzi.  
Ludovic Orban: Apropo de Vlădescu. Modernizăm statul în era informatică? Cu 

un ministru de FinanŃe care recunoaşte că nu ştie să deschidă calculatorul. Care e un 
instrument fundamental. Noi vrem să colectăm taxele şi impozitele, să nu mai stea 
oamenii la coadă la ghişee, să se calce în picioare, vrem să generăm un sistem de plată al 
taxelor şi impozitelor prin intermediul ăsta şi ministrul spune că nu ştie să deschidă un 
calculator. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Radu Preda, gust amar spune Mircea Geoană. Că a 
simŃit un gust amar în urma depunerii jurământului lui Traian Băsescu.  

Radu Preda: Mă rog, domnul Mircea Geoană trebuie să aibă un gust amar vreo 
10 ani de-acum încolo în fiecare zi. Nu asta-i problema ce simte domnul Mircea Geoană. 
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E mai important ce simŃim noi. Dar eu unul aş fi mulŃumit, mă rog, n-am cum să-l votez 
peste 5 ani, dar dacă s-ar putea l-aş vota pe Traian Băsescu dacă în acest mandat ar putea 
să producă această modernizare a statului care în viziunea domniei sale să însemne o 
reformă constituŃională. Dar mai mult decât transformarea Parlamentului într-unul 
unicameral cu maxim 300 de parlamentari. În mod normal acum ar trebui să înceapă să 
funcŃioneze comisia de modificare a ConstituŃiei, să producă noul text al legii 
fundamentale care să fie votat de Parlament şi apoi supus referendumului. Eu sunt 
convins că dacă comisia din care vor face parte reprezentanŃi ai tuturor partidelor va 
încerca să aducă şi alte modificări decât cea de la referendum va ieşi un tărăboi maxim. 
Dacă va rămâne doar Parlament unicameral aia nu va fi modernizarea statului. Şi mai 
mult, sunt convins că, cu toate artificiile lor nu vor reuşi să treacă de referendum această 
modificare. Şi mai mult, Traian Băsescu când spune modernizare se gândeşte, în afară de 
acest aspect al modificării ConstituŃiei la reformarea sistemului administraŃiei publice 
centrale şi locale. Şi ne va spune că în anul 2009, un an de criză, Guvernul Emil Boc, 
acest Guvern care a fost trântit în mod samavolnic în Parlament de PSD şi PNL a făcut 
reformă. Respectiv a reorganizat şi restructurat agenŃiile guvernamentale, autorităŃi etc. să 
dăm două cifre. S-a spus că vor fi 7800 de angajaŃi, Emil Boc a anunŃat chiar 9000, ai 
agenŃiilor guvernamentale care au fost disponibilizaŃi deja. Aceştia reprezintă 1,7% din 
numărul angajaŃilor din instituŃiile autofinanŃate sau finanŃate prin subvenŃii de la buget şi 
generează o economie de 0,03% din PIB. Asta-i modernizarea clamată în 2009. 

Adrian Năstase: Totuşi, Traian Băsescu aici ar trebui să explice de ce în timpul 
mandatului său numărul funcŃionarilor publici a crescut de la 900.000 la 1,4 milioane. Iar 
acum practic reproşează nu ştiu cui acest fapt, când în realitate această chestiune i se 
datorează în mare măsură. A acceptat promulgând diverse legi, colaborând într-un fel cu 
miniştrii săi la aceste evoluŃii. Iar acum iată, trebuie să scădem inclusiv ponderea 
cheltuielilor pentru administraŃie producând nişte efecte într-o perioadă de criză, efecte 
care vor fi extraordinar de dificile. Numărul şomerilor a ajuns la aproape 700.000 de mii. 
E dublu faŃă de anul trecut. Şi lucrurile se vor agrava. Traian Băsescu sigur, ne spune tot 
felul de cuvinte în momentul de faŃă, dar are nişte probleme extrem de dificile. Spuneam 
înainte de problema guvernării, dar şi problema relaŃiei cu partidele politice. L-am auzit 
vorbind despre dialog. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Şi mai afirmă Traian Băsescu că vremea coaliŃiilor 
contra a trecut, a venit timpul coaliŃiilor pro. La ce se referă concret, pentru că eu nu 
înŃeleg care au fost coaliŃiile contra până acum, atunci când a făcut alianŃă cu PD-L, 
AlianŃa DA părea o alianŃă bazată pe iubire, înŃelegere, simpatie. Când a făcut cu PSD a 
ieşit şi a spus că-i visul meu, am vrut o coaliŃie puternică în Parlament, am visat totul 
timpul la aşa ceva. Şi care a fost coaliŃia contra naturii?  

Adrian Năstase: CoaliŃia pro acum e o coaliŃie între baronii PD-L şi consilierii 
prezidenŃiali. Şi este o formulă de guvern care să-i asigure liniştea. Dar îi creează o 
problemă pentru că nu va mai avea Ńapii ispăşitori necesari în afara PD-L, pentru perioada 
care va urma. Şi de aceea sigur, o încercare de a vorbi despre reconciliere, naŃională…, 
dar tema asta îi stă foarte rău lui Traian Băsescu. Şi nu a fost în stare să menŃină măcar 
spiritul unei formule de reconciliere câteva zile. Dacă ar fi fost altcineva în locul lui 
probabil că venea cu altă formulă de prim-ministru, probabil că încerca o formulă de 
consultare reală cu partidele pentru desemnarea unui Guvern în situaŃia asta dificilă. Or, 
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el a preferat de fapt un guvern personal, un guvern care evident că va începe să fie atacat 
de îndată. Şi este deja atacat pentru diverse motive. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Dar credeŃi că sunt motive neîntemeiate?  
Adrian Năstase: Nu, din contră.  
Gabriela Vrânceanu Firea: CredeŃi că sunt oameni care n-au altceva de făcut 

decât să noteze şi să găsească nod în papură? 
Adrian Năstase: Nu. E vina esenŃială a lui Traian Băsescu. El a oferit Ńinte pentru 

o nemulŃumire care va creşte şi pentru cei care aşteptau ca preşedintele României să fie în 
al doilea mandat un om mai înŃelept, care nu mai poate să aibă aceleaşi obiective ca în 
primul mandat. Or, iată, primele acŃiuni pe care le-a realizat, şi nu intru acum în detalii, 
dar absolut niciuna dintre ele nu a dat sentimentul unei dorinŃe de a privi lucrurile mai 
deschis, în încercarea unui dialog cu cealaltă Românie, cea care nu l-a votat.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnul Ludovic Orban, avem 5 milioane şi ceva 
de români care l-au votat pe Traian Băsescu, 5 milioane şi ceva care l-au votat pe Mircea 
Geoană. DiferenŃa e mică, extrem de mică. Nu ştiu dacă a mai fost în istorie un scor atât 
de strâns. Pornind de la aceste principii enunŃate de mine şi venind cu propunerea PSD, 
un partid foarte mare şi important de pe scena politică, trecând peste orgoliul 
politicianului, vorbesc la nivel macro, cu acea propunere Crin Antonescu premier, care ar 
fi fost gestul lui Traian Băsescu pentru a dovedi prin fapte şi nu prin vorbe, că doreşte 
într-adevăr o atmosferă mai bună, un climat mai armonios în politica românească? 

Ludovic Orban: PNL-ul îi stă în gât lui Traian Băsescu. După ce împreună cu 
colegii lui au cântat internaŃionala socialistă vreo 10 ani, din oportunism, fără să creadă şi 
fără să aibă interiorizat un sistem de valori, de principii, fără nici un fel de credinŃă Traian 
Băsescu a decis că aşa e oportun, să se ducă în PPE. Sigur că acolo sunt partide creştin-
democrate, creştin-democraŃie reprezintă un curent de gândire politică, sunt partide 
conservatoare, conservatorismul fiind de asemenea un fond de idei, el n-a înŃeles nimic 
din ceea ce înseamnă PPE şi a zis că-mi mai bine să fie în PPE. Din momentul în care a 
luat decizia să treacă pe dreapta, în cadrul dreptei europene, domnul Traian Băsescu are 
un singur gând. Să distrugă PNL. Începând cu luni, de când s-a văzut din numărătoarea 
paralelă că Traian Băsescu va câştiga, asupra membrilor PNL, parlamentari, primari, 
oameni care sunt cunoscuŃi, consilieri judeŃeni, a început o agresiune din partea PD. Sigur 
că a fost un mesaj dublu. Pe de-o parte, telefoniada dată la baza partidului, pe de altă 
parte, mesajele mieroase lansate de Traian Băsescu care a zis că vrea să facă guvern de 
dreapta cu liberalii. Pe de altă parte, mesajele transmise în teritoriu, că ticălosul de Crin 
Antonescu şi de Ludovic Orban nu vor să ducă partidul la guvernare şi hai să guvernăm 
împreună, să aveŃi bani, să aveŃi funcŃii etc. În mod evident totul a fost o mascaradă, o 
bătaie de joc în care profitând de o anumită aşteptare, pentru că PNL în baza lui era 
pregătit pentru guvernare, pentru că nimeni nu şi-a putut imagina că Mircea Geoană nu o 
să câştige alegerile. Sigur că a fost un şoc faptul că a rezultat din numărătoarea paralelă 
că Traian Băsescu va ieşi preşedinte şi profitând de această ocazie, cu declaraŃii mieroase, 
lansate la nivel naŃional şi în acelaşi timp cu munca asta de telefoniadă care a fost dată în 
frunte cu domnul Gheorghe Flutur care cred că dacă i s-ar vedea factura s-ar vedea numai 
telefoane de liberal, s-a creat această falsă percepŃie publică, că Traian Băsescu şi-ar fi 
dorit să guverneze cu PNL… 

Gabriela Vrânceanu Firea: Dacă-i plac liberalii domnului Gheorghe Flutur? Ce-
aŃi dumneavoastră împotriva lui? 



 6 

Ludovic Orban: Nu a vrut niciodată. În timp ce făceau declaraŃiile publice 
vorbeau cu parlamentarul X, cu parlamentarul Y, Z etc., şi aveau mai multe, fie trecerea 
la PD, fie înscrierea în grupul independenŃilor, fie să voteze Guvernul că o să-i dea câteva 
miliarde deputatului sau senatorului care votează Guvernul aşa, în bătaie de joc… n-au 
vrut niciodată să guverneze cu PNL pentru că e o diferenŃă de calitate umană ca de la cer 
la pământ. Acum vă spun sincer, uitaŃi-vă, PD în afară de baronii binecunoscuŃi în care 
trebuie s-o pun şi pe Udrea, din cauza relaŃiei speciale, n-au fost în stare să facă un 
Guvern. UitaŃi-vă şi dumneavoastră, au apelat la justiŃie la eternul Predoiu… 

Adrian Năstase: Nu de la justiŃie, ci de la liberali. 
Ludovic Orban: Mă rog, hai să spunem că-i de la liberali. 
Gabriela Vrânceanu Firea: AveŃi o pepinieră importantă la liberali acolo. 

Domnul Vlădescu, Predoiu… 
Ludovic Orban: Aurescu nu a fost bun. Mai bun Baconschi, că 13 secunde pe 

vot e o performanŃă inegalabilă şi trebuie recompensată. 
Adrian Năstase: Şi a fost consilier prezidenŃial. 
Ludovic Orban: Da. Şi e bine… 
Gabriela Vrânceanu Firea: Prezintă anumite garanŃii. 
Ludovic Orban: Onofrei nu a fost bun, l-am scos pe unul care nu ştiu ce face. 

Dumitru Mihai. Sunt convins că 90% din PD nu-l cunoştea. La EducaŃie Croitoru nu a 
fost bun, l-am scos… 

Adrian Năstase: Nu… e de la delegaŃia de la UE. 
Ludovic Orban: …pe domnul Funeriu, care domn Funeriu… eu vă spun sincer, 

în locul membrilor PD-L care şi-au pus în pericol inclusiv libertatea, prin modul în care 
au condus campania electorală, văzând această bătaie de joc a Guvernului, eu în locul 
colegilor de la PD n-aş vota caricatura asta de Guvern care nu reprezintă nici măcar PD. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Şi-au pus libertatea în pericol poate peste 5 ani. 
Deocamdată sunt la adăpost. 

Adrian Năstase: Eu azi am sugerat colegilor de la PD-L să intre în grupul 
independenŃilor pentru că în felul ăsta ar fi avut şanse mai mari să obŃină portofolii.  

Ludovic Orban: Să nu zic chestiunea cu Oprea. Deci Oprea a fost organizatorul 
manifestaŃiei din 2004… 

Gabriela Vrânceanu Firea: SunteŃi invidios pe domnul Oprea? 
Ludovic Orban: Doamne fereşte! 
Gabriela Vrânceanu Firea: Nu aŃi sesizat ironia? 
Ludovic Orban: Oprea a fost organizatorul contramanifestaŃiei de la Televiziune 

din 2004, în care a fost scuipat, Băsescu a fost scuipat, lovit cu steguleŃul… 
Gabriela Vrânceanu Firea: Cum îi spunea domnul Băsescu? Mafia 

dumneavoastră… dumneavoastră aŃi rămas în partea neagră, domnul Oprea a trecut în 
partea roz. 

Ludovic Orban: Oprea a ajuns brusc independent după ce a fost bun de ministru 
PSD şi aici trebuie să se gândească bine toŃi cei care au votat din PSD cu Oprea şi l-au 
proŃăpit unde? La MAPN unde vă garantez că domnul Oprea are o misiune foarte 
serioasă. În afară de a se ocupa de planul de înzestrare de 10 miliarde euro pe care trebuie 
să-l deruleze în următorii 5 ani de zile, terenurile şi toate activele care sunt la ora actuală 
în unităŃi militare dezafectate şi pe care sunt aŃintiŃi extrem de mulŃi ochi pofticioşi ai 
diverşilor dezvoltatori care se pricep la PUZ-uri de P+24 etc.  
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Adrian Năstase: Vreau să vă dau o informaŃie. PD n-a intrat niciodată în PSE. A 
făcut cerere… 

Ludovic Orban: Au făcut anticameră. Dar au cântat, InternaŃionala au cântat-o. 
Adrian Năstase: Sunt mulŃi care sunt în InternaŃionala Socialistă şi sunt multe 

partide serioase. Dar în PSE… au vrut să intre şi li s-a refuzat intrarea. Ăsta e un lucru pe 
care puŃini îl ştiu. Eu sunt de acord cu această analiză. Pentru că, într-adevăr, după cele 
două încercări de formare a unor guverne cu tot felul de mici capcane, cu formule mai 
atrăgătoare gen Bogdan Aurescu… 

Ludovic Orban: Pe amărâtul de Croitoru nici măcar ministru de FinanŃe nu l-au 
pus acum, după ce l-au pus să ia întreg… 

Adrian Năstase: Absolut. Şi după ce au făcut această poveste au venit cu un 
mozaic de guvern care nu mai este nici politic… să spui că-i un guvern minoritar PD-L. 
Este de fapt un guvern care are un guvern, dur al zonei care l-a sprijinit pe Traian 
Băsescu în campanie şi probabil Traian Băsescu ar fi vrut să scape de unii din ei în 
guvern, dar n-a reuşit şi atunci sigur că are şi această problemă, o problemă nu doar de 
imagine, dar de substanŃă. Pentru că se vor crea nişte feude. Ce legătură este între 
dezvoltarea regională şi turism? Putem să creăm… 

Gabriela Vrânceanu Firea: O legătură frumoasă. Tânără şi blondă. Cum a spus 
Dana Grecu azi? Că a fost mortală. Cărnoasă?!? Dana, ai spus într-un fel azi. Eu spun o 
apariŃie frumoasă, feminină, blondă… 

Adrian Năstase: E în ordine. Dar care-i legătura? 
Gabriela Vrânceanu Firea: O apariŃie care-i face pe bărbaŃii din Parlament să 

întoarcă capul. 
Adrian Năstase: Iar ceea ce au hotărât acum în legătură cu departamentul 

Cultelor este chiar mai amuzant. 
Ludovic Orban: Pădurile pe Culte. Putea UDMR fără păduri? 
Adrian Năstase: Corect. 
Gabriela Vrânceanu Firea: S-a supărat azi domnul Verestoy Attila, când Dana 

Grecu l-a luat la întrebări. Ce firmă aveŃi? De mobilă. Şi nu-i aşa că vă convine că aveŃi 
pădurile? Păi ce, că iau din altă parte etc. Şi s-a supărat şi a plecat.  

Adrian Năstase: Pădurile au trecut de la Agricultură la Mediu, iar Cultele au 
trecut la primul ministru care tocmai ne explica cum a redus Cancelaria. Iar acum a mai 
luat 50 de oameni, probabil că va mai lua şi alŃii. E un circ total. Asta este de fapt ceea ce 
ne preocupă în egală măsură. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Radu Preda, ai curea? Strânge-o. Ai dinŃi? Strânge 
din dinŃi. Aşa ne-a rugat azi domnul Emil Boc. 

Ludovic Orban: Nu-i sănătos să strângi din dinŃi.  
Gabriela Vrânceanu Firea: Aşa a spus Emil Boc. Aha!… îmi spune Dana 

Grecu, subiect cărnos. Da. Înseamnă că oamenii de pe culoare visează altceva cărnos 
acum, aproape de Crăciun. Asta cu numărul de boci probabil că ne va urmări mulŃi ani 
înainte. Dar cum o scoatem la capăt cu problemele noastre de zi cu zi? 

Radu Preda: Prima reacŃie când am văzut cine-i noul prim-ministru desemnat 
care era şi demis, şi interimar şi desemnat, era în triplă calitate, şi pe urmă când am văzut 
propunerile pentru miniştri am zis bun, ne face Traian Băsescu o aroganŃă ca să ne intre 
bine în cap cine a câştigat alegerile şi cum face el ce vrea în Ńara asta. Asta-i o senzaŃie 
care a dispărut rapid. Şi a încolŃit un gând care nici nu vreau să-l aprofundez. Dacă asta-i 
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cea mai bună ofertă pe care o avea PD-L? Deci pe mine gândul ăsta mă înspăimântă. 
Pentru că sunt acolo nişte lucruri care se vor vedea. Anul 2010 nu ştiu cum va fi din punct 
de vedere economic, nu ştiu dacă creşterea economică pe care o anunŃă premierul se va şi 
întâmpla. Şi apropo, dacă din trimestrul III avem creştere economică asta nu înseamnă că 
în buzunarele românilor veniturile cresc cu 1% sau cât va fi creşterea economică. Să nu 
ne amăgim. Eu sunt convins că anul 2010 va fi un an în care presa va avea ce să scrie din 
greu. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Adrian Năstase, aşadar, după ce am 
strâns din curea, acum trebuie să mai strângem din dinŃi. Ideea este că nu tot românul 
trebuie să facă astfel de sacrificii. Ideea este că încă vedem cum din politică se câştigă 
mai mult decât venitul, salariul de demnitar. Încă există această percepŃie pentru mulŃi 
miniştri care sunt din nou în Guvernul Boc 4, că pot face afaceri şi fiind ministeriabili. Şi 
avem exemplele clasice.  

Adrian Năstase: Lucrul acesta este grav şi probabil că va fi sancŃionat de opinia 
publică. Dar ceea ce este cel puŃin la fel de grav este ceea ce s-a întâmplat în acest an cu 
economia, faptul că datoria publică pe 10 luni a ajuns la 13 miliarde euro, faptul că 
practic economia subterană continuă să se dezvolte, faptul că, chiar banii din străinătate 
despre care s-a vorbit atât de mult şi care au un rol important în ceea ce priveşte nivelul 
de consum mai ales, dar şi unele investiŃii, s-au redus în acest an. Deci nivelul s-a redus 
cu aproape o treime. Ceea ce arată, pe de-o parte, sigur, creează o problemă în interior, 
dar arată că legătura noastră, inclusiv din punctul de vedere al comerŃului exterior, nu 
doar a funcŃionării economiilor din Europa, toate aceste lucruri creează deja o problemă 
foarte mare. Foarte gravă. Şi toate lucrurile astea se accentuează. Datoria, creditele, 
împrumuturile mai bine spus pe care Guvernul le-a luat anul acesta de pe piaŃă, au fost de 
6 ori mai mari decât cele din anul anterior. Şi pot să continui cu aceste date statistice care 
sigur că sunt seci. Ele nu arată încă faptul că aceste lucruri creează cu o anumită inerŃie 
probleme tot mai dificile. Şi în condiŃiile în care capacitatea de producŃie, capacităŃile de 
producŃie, numărul celor angajaŃi în activităŃi productive, combinate cu numărul de 
falimente inclusiv la nivelul IMM-urilor, toate aceste lucruri combinate creează de fapt 
premise pentru o situaŃie mai grea nu pentru una mai bună. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnul Ludovic Orban, „voi fi adversarul 
tentativelor de oligarhizare a României, un pericol la adresa democraŃiei şi a statului de 
drept, la care m-am mai referit este influenŃa excesivă a unor grupuri de interese 
economico-financiare asupra politicienilor şi instituŃiilor statului” a spus preşedintele la 
preluarea celui de-al doilea mandat. CredeŃi că se referă şi la cei care au tendinŃe de 
oligarhizare din interiorul PD-L? 

Ludovic Orban: Dacă s-ar fi uitat în propria ogradă înainte de a spune asta ar fi 
trebuit să se apuce de curăŃenie în propria ogradă. E ca şi cum arăŃi cu degetul la vecinul 
că nu şi-a dat zăpada, dar la tine stă zăpada de un metru în faŃa trotuarului tău. Îmi doresc 
din toată inima să încep să vorbesc din ce în ce mai puŃin despre acest om.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Nu aveŃi cum, e preşedintele Ńării. 
Ludovic Orban: Traian Băsescu nu înŃelege democraŃia. În mintea lui, în 

conceptul lui, în cultura lui, în experienŃa de viaŃă pe care o are, este incompatibil cu ceea 
ce înseamnă democraŃia. DemocraŃia înseamnă dialog, înseamnă toleranŃă, înseamnă 
respect faŃă de celălalt. Parcă instinctul lui primar e acela de a-i umili pe toŃi cei care au 
altă părere. De a-i determina să se alinieze. E un instinct pe care îl cunosc marea 
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majoritate a celor care au lucrat cu el sau care au fost în diferite meciuri cu el. asta-i 
plăcerea lui cea mai mare. Să facă rău şi să-i umilească pe aceia pe care-i consideră 
aparent superiori. DemocraŃia este un lucru profund, un lucru pe care trebuie să-l 
interiorizăm, un lucru care se naşte în cei 7 ani de-acasă, în educaŃia pe care o primim la 
şcoală, se naşte în experienŃa de viaŃă pe care o avem. DemocraŃia începe de la şcoală, 
dintr-o echipă în care joci, democraŃie există în asociaŃiile de proprietari unde se votează 
preşedintele, democraŃie există în firme unde acŃionarii se adună în adunări generale, 
stabilesc consilii de administraŃie, democraŃia există în sindicate, în asociaŃii profesionale 
şi abia după aia ajunge să fie o democraŃie la nivelul statului. Din păcate, Traian Băsescu 
are mari lacune de cultură generală, are mari probleme în ce priveşte înŃelegerea efectivă 
în viaŃa de zi cu zi a democraŃiei. Întotdeauna va fi în mod natural un adversar al tot ce 
înseamnă democraŃie. UitaŃi-vă la comportamentul lui. În democraŃie un lucru 
fundamental este dialogul cu partenerii sociali. Între puterea politică, puterea publică şi 
partenerii sociali. De câte ori preşedintele a chemat patronatele, sindicatele sau alte 
asociaŃii profesionale la dialog? Aproape niciodată. În experienŃa lui de 5 ani ca şi 
preşedinte. ONG-urile, în momentul în care ONG-urile au îndrăznit să prezinte un punct 
de vedere le-au luat la băşcălie, a făcut mişto de ele. A şters pe jos cu organizaŃiile 
neguvernamentale. Nu poŃi să-Ńi baŃi joc. Că până să ajungă o decizie… o decizie nu se 
naşte numai între trei miniştri care pun la o cină sau la un prânz sau la o băută, pun de un 
business. Sau pun de un program de guvernare. Care-i programul de guvernare al acestui 
Guvern?  

Gabriela Vrânceanu Firea: Vă spun eu. 
Ludovic Orban: Facem ce ne ordonă FMI. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Şi asta, dar vă mai spun un program de guvernare. 

AuziŃi, de mâine din Financiarul ştirea. La 3 zile după încheierea celui de-al doilea tur de 
scrutin, după faptă şi răsplată. Recompensă pentru vot. JudeŃele PD-L şi UDMR au luat 
caimacul finanŃărilor pentru educaŃie. Şi toată explicaŃia. Apoi un articol de Stelian 
Negra: „Ministerul de FinanŃe a împărŃit la trei zile de la încheierea celui de-al doilea tur 
de scrutin un cadou de 150 milioane lei noi care a ajuns în cea mai mare parte în judeŃele 
dominate politic de PD-L şi UDMR, care reformează acum Cabinetul Boc. Banii alocaŃi 
pentru modernizarea unităŃilor de învăŃământ universitar vin într-o perioadă de criză 
economică, ca o bulă de oxigen pentru autorităŃile locale confruntate cu o puternică criză 
de lichidităŃi care le determină să amâne plata salariilor propriilor angajaŃi.”  

Ludovic Orban: Hotărâri de Guvern, de alocare, fie pe Mediu, fie pe Dezvoltare, 
fie pe zonele controlate… 

Radu Preda: Terenuri de sport. 
Ludovic Orban: Aia-i pe Ministerul Dezvoltării. Au fost 4 HG-uri… 
Gabriela Vrânceanu Firea: Şi mă mai întrebaŃi de planul de guvernare? Ăsta-i 

planul de guvernare. 
Ludovic Orban: ŞtiŃi în ce condiŃii? Să vă arăt cinismul şi lipsa totală de omenie. 

În condiŃiile în care ajutorul social este plătit cu întârziere în marea majoritate a 
localităŃilor conduse de primari PSD şi PNL. În condiŃiile în care nu se plătesc 
indemnizaŃiile pentru asistenŃii personali cu handicap şi pentru asistenŃii maternali, în 
condiŃiile în care au ajuns să apară întârzieri în plata salariilor cadrelor didactice. Ăsta-i 
cinismul. Spun că n-au bani şi de fapt au bani pentru primarii PD. 
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Adrian Năstase: Vom începe să discutăm în curând despre bugetul pentru anul 
viitor. Şi vreau să vă spun următorul lucru. Noi suntem dispuşi să acŃionăm extrem de dur 
în acest domeniu, să refuzăm orice discuŃie în măsura în care bugetul nu va avea alocări 
transparente şi nu va mai fi folosită rezerva la dispoziŃia primului-ministru ca o puşculiŃă 
care să fie alimentată în permanenŃă şi de unde să plece aceşti bani pe aceste hotărâri de 
Guvern… 

Ludovic Orban: Nu se poate. ŞtiŃi de ce? Pentru că pe Ministerul EducaŃiei 
investiŃiile se aprobă prin HG, deci e sub controlul Guvernului, degeaba stabilim noi un 
cuantum de bani care sunt stabiliŃi ca investiŃii atâta timp cât hotărârea de guvern 
repartizată efectivă pe unităŃi administrativ-teritoriale se face prin… trebuie să atacăm în 
instanŃă fiecare hotărâre de Guvern care creează discriminări între cetăŃeni. 

Adrian Năstase: În măsura în care aceste lucruri vor fi făcute se va încerca într-
un mod netransparent să se construiască acest buget tocmai pentru clientela politică a PD-
L, în mod evident punctul nostru de vedere va fi foarte dur. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Scurtă pauză publicitară. Când ne întoarcem îi rog 
pe invitaŃii mei să comenteze următoarea situaŃie. Traian Băsescu va veni să spună 
răspicat deocamdată doar a formulat în termeni mai domoli, următoarea situaŃie. Partidele 
care nu vor vota Guvernul ne vor aduce în situaŃia de a nu avea guvern şi deci să nu avem 
bani de la FMI şi deci să nu avem bani de pensii şi salarii. Revenim în câteva clipe. Ne-
am întors pentru concluziile serii. Cum se va descurca această clasă politică cumva 
obligată să-l voteze pe Emil Boc şi guvernul, arătându-li-se tuturor pisica FMI şi a lipsei 
de bani la buget? 

Radu Preda: Eu sunt convins că acest Guvern va trece. Chiar dacă PNL a afirmat 
public că nu va vota guvernul, chiar dacă PSD va face acelaşi lucru sunt convins că va 
trece fără nicio problemă. Şi din momentul în care va trece şi va fi investit cu puteri 
depline Emil Boc va avea două mari probleme. Prima a fost cea discutată înainte de 
pauză, cum alocăm banii, cum îi împărŃim între ai noştri, dar va avea o mare problemă 
bugetară legată de venituri. Acolo nu ştiu dacă ce a spus astăzi şi anume că nu se va 
majora nici cota unică nici TVA, este o veste bună. Pentru că, pentru a strânge bani la 
buget va avea nevoie să mărească alte taxe şi vom plăti aceiaşi bani ca şi în cazul TVA 
mărit, dar cu un cost triplu de timp, nervi etc.  

Adrian Năstase: Aici voiam să adaug ceva. ANAF are nişte probleme foarte mari 
în returnarea TVA. Sunt deja peste 400 milioane euro restanŃe. Economia în mod evident 
nu funcŃionează bine iar colectarea taxelor va fi tot mai dificilă. 

Gabriela Vrânceanu Firea: CredeŃi că vor fi trădători din PNL şi PSD care vor 
vota guvernul Emil Boc doar pentru a nu se ajunge la o criză politică ulterior şi poate 
chiar să-şi piardă mandatul?  

Adrian Năstase: Ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme, mita electorală iată că se 
transferă în zona vieŃii parlamentare. Şi ăsta-i un lucru extrem de grav. Felul în care s-a 
format acest aşa-zis grup de independenŃi care e de fapt o aberaŃie, Parlamentul este 
construit pe grupuri politice. În alte Ńări chiar aşa se numesc. Nu se numesc grupuri 
parlamentare. Sunt grupurile politice din Parlament. Ele sunt unite de o anumită filozofie, 
de o anumită ideologie. Un grup care-i format din bucăŃi, unul venit de la PRM, altul de 
la UDMR nu sunt legaŃi prin ceva. Nu pot să reprezinte cumva un grup semnificativ de 
alegători. Dar dincolo de asta, părerea mea este că în condiŃiile de-acum, cu presiunea 
pusă mai ales pe unii dintre parlamentarii mai tineri, unii mai lipsiŃi de experienŃă, eu am 
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văzut la unii dintre colegii noştri care au venit pentru prima dată în Parlament, probabil 
cu anumite vulnerabilităŃi… 

Gabriela Vrânceanu Firea: Care vor să rămână mai mult. Şi nu prea 
îmbrăŃişează crizele politice. 

Adrian Năstase: În mod evident sunt speriaŃi de această perspectivă. Şi atunci 
sigur că folosind din nou această presiune, aşa cum a făcut de altfel Traian Băsescu şi în 
2005, cum a făcut în 2006, cum a făcut de fiecare dată, folosind de fapt şantajul ca 
principală armă a dialogului. Am pus evident, nişte ghilimele.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnul Ludovic Orban, apropo de posibili 
trădători în PNL.  

Ludovic Orban: Somnul naŃiunii naşte dictatură. Suntem în pericol sub o mască 
aparentă a democraŃiei ca în România să avem un sistem autoritar. În ce ne priveşte pe 
noi suntem hotărâŃi să luptăm împotriva oricărei încercări de a abuza, şi sunt foarte multe, 
abundă în ce priveşte… pot să vă spun… n-am vrut s-o spun în campania electorală… în 
1932, Hitler, în alegeri, a folosit acelaşi sistem. Era Hitler cu cadavrele partidelor politice. 

Adrian Năstase: Singur împotriva tuturor partidelor.  
Ludovic Orban: Omul forŃei. Aşa a fost şi Traian Băsescu şi a câştigat voturi 

negative exploatând sentimentele negative, frustrările pe care le au oamenii împotriva 
parlamentarilor sau împotriva partidelor şi a clasei politice în general. El ieşind din clasa 
politică ca şi cum ar fi un înger care brusc a intrat într-o clasă de drăcuşori. Are probleme 
mari guvernul în investire. Au 239 parcă de parlamentari… 

Gabriela Vrânceanu Firea: E la limită. 
Ludovic Orban: Trei absenŃi dacă vor fi guvernul riscă să nu fie investit. În ce ne 

priveşte am spus că din punct de vedere procedural am acceptat calendarul cât mai rapid 
pentru că suntem conştienŃi că România are nevoie cât de cât de un guvern, dar nu vom 
vota acest guvern pentru că ar însemna să fim complici la ceea ce va face rău acest 
guvern. Pentru că din păcate, pentru economia românească şi pentru societatea 
românească, guvernul Boc al şaptelea sau al nouălea va face la fel… 

Adrian Năstase: Sper să nu ajungem la situaŃia din Albania. Şi cu un alt prilej am 
să explic ceea ce se întâmplă acum în Albania, cu un blocaj parlamentar datorat acestor 
presiuni de genul celor de la noi. 

Gabriela Vrânceanu Firea: MulŃumesc pentru participare. O seară frumoasă, la 
revedere! 

(Prin Monitoring Media, Antena 3 – Ştirea Zilei, ora 20:10) 
 


