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TALK-SHOW 
 
 Răzvan Dumitrescu: Bună seara, doamnelor şi domnilor! Sunt Răzvan 
Dumitrescu, m-am întors şi sunt subiectiv. Îmi asum, împotriva regulilor din tot felul de 
coduri şi cursuri de jurnalist, faptul că sunt subiectiv. Vă voi spune în această seară de la 
această oră ce nu-mi place şi mai ales cine nu-mi place. Dacă nu-mi place preşedintele, 
vă spun nu-mi place Traian Băsescu, dacă nu vă spun nimic nou, nu-i aşa, faptul că nu 
tace preşedintele, dacă nu-mi place premierul vă spun că nu-mi place Emil Boc, dar 
pentru că este prieten cu Tom şi Jerry, îmi place de el mai mult decât de Traian Băsescu 
cu câţiva pixeli mai mult, ca să înţeleagă şi preşedintele. De und eştiu eu că premierul 
României e prieten cu Tom şi Jerry? Ei bine, veţi afla şi dumneavoastră imediat, la fel 
cum vor afla şi invitaţii din această seară, Adrian Năstase, preşedintele Consiliului 
Naţional al Partidului Social Democrat şi Relu Fenechiu, deptat şi vicepreşedinte al 
Partidului Naţional Liberal. De asemenea, vom fi în direct cu Vasile Marica, 
preşedintele Federaţiei Sed Lex a Funcţionarilor Publici. Să începem abrupt, ca să nu 
pierdem timpul. În 2004, jurnaliştii de la Observatorul Antenei 1 au provocat şapte dintre 
parlamentarii României la un test. Cei şapte erau obligaţi să încerce pe propria piele să 
trăiască o săptămână cu 400.000 de lei, aceeaşi sumă cu care trăia un muncitor plătit cu 
salariul minim pe economie. Printre cei care au acceptat atunci acest experiment a fost şi 
Emil Boc, la acea vreme deputat al Partidului Democrat. De ce difuzăm materialul 
următor? Ca să vedeţi diferenţa dintre opozantul Emil Boc plângând pe umerii românilor 
săraci şi, spune el, prost conduşi, şi acelaşi Emil Boc după şase ani, ajuns premier la 
Bucureşti, care vorbeşte şi acţionează în consecinţă despre salarii şi pensii nesumţite. 
Priviţi materialul, e ca vinul vechi, cu cât mai bătrân, cu atât mai bun.  
  
 Emil Boc: Orice parlamentar care reprezintă cetăţeanul ar trebui să cunoască 
exact în mod firesc cum se poate trăi în România cu salariul minim pe economie şi cred 
că ar fi o experienţă extrem de interesantă şi utilă oricărui parlamentar. 



 A fost o săptămână interesantă pentru actualul premier al României. A mers cu 
metroul sau autobuzul la Parlament, a mâncat covrigi la micul dejun şi a gătit singuri şi 
a citit ziare împrumutate de la prieteni.  
 Emil Boc: Dimineaţă am sărit…pentru că nu-mi permite, până acum un covrig de 
3.000, un iaurt de 7.000 şi un pachet de biscuiţi de 5.000, pentru seară, pregătesc o masă 
copioasă, macaroane cu lapte în valoare de 16.000 de lei şi mă încadrez astăzi în 57.000 
de lei. Va fi greu. 
 Avea dreptate, a devenit din ce în ce mai greu, meniul zilnic – mai sărac şi grija 
zilei de mâine mai apăsătoare i-au dat de gândit lui Emil Boc. 
 Emil Boc: Peste masa de dimineaţă la fel ca mulţi români am sărit, la prânz, 150 
de grame de slănină, 12.000 kilogramul, 69.000, 150 de grame de telemea de vacă 
15.000, 75.000 de lei kilogramul, o bucată de ceapă, 1.000 de lei, o franzelă, 5.000. 
Seara, două ochiuri cu cartofi prăjiţi, 12.400, un bilet de autobuz, 8.000 de lei, în total 
500.400 pentru ziua de azi.  
 Reporter: Faceţi faţă? 
 Emil Boc: Nu pot să spun că este uşor, dar încerc să fiu solidar cu foarte mulţi 
dintre români care trec prin aceeaşi situaţie şi să sperăm că voi rezista până la capăt.  
 La Parlament, cantina n-a mai fost deschisă pentru deputatul Boc aşa că s-a 
descurcat cu mâncarea la pachet. Slănină cu ceapă de la Răchiţeele. De unde să mai 
facă şi pomană? După doar trei zile de test, deputatul Emil Boc cheltuise deja 157.400 
de lei şi mai avea în buzunar puţin peste 200.000 de lei aşa că slănina cu ceapă au fost 
numai bune.  
 Emil Boc: Numai în Ardeal este slănină de casă şi mai ales la mine la munte la 
ţară, din punctul acesta de vedere, slănina aceasta am cumpărat-o de la Cluj, să ştiţi, am 
venit special cu ea de la Cluj, e 68.000 de lei chilul, dar nu mai găsiţi, în Bucureşti, cu tot 
respectul, nu se mai găseşte o asemenea… 
 Reporter: Atunci o să mai iau o felie, dacă-mi dai voie. 
 Emil Boc: Chiar vă rog ! Şi ceapă, cu tot riscul şi ceapă că altfel n-are farmec. 
Eu mi-am potolit foamea pe moment. Sperăm să facă faţă şi când mă întors, colegii m ei 
ştiu că n-au ce şi s-au apropiat de masa copioasă. 
 Cu mâncarea, Emil Boc a reuşit cumva să-şi scoată cămaşa, dar cu transportul în 
comun n-a fost deloc floare la ureche. Actualul prim-ministru a recunoscut că a întârziat 
constant la serviciu pentru că autobuzul nu-i atât de rapid precum maşina 
Parlamentului. Emil Boc a realizat pe propria piele că uneori, bătălia pentru un loc pe 
scaunul din autobuz e mai dură decât pentru un loc în Parlament, cel puţin aşa era acum 
şase ani, când primar era Traian Băsescu. O nouă zi, o nouă experienţă. Metroul. 
 Emil Boc: Am mers două staţii de maşină pe jos şi două staţii …trei staţii cu 
metroul pentru a economisi 16.000 de lei. A fost o experienţă interesantă cu metroul 
întrucât am aflat pe de-o parte lucruri noi despre Partidul Democrat pe care nu le-am 
ştiut. Am dat consultaţii juridice în metrou. 
 În a patra zi a testului, Emil Boc a mâncat ceva mai bine: un iaurt, un covrig, o 
porţie de costiţă cu fasole şi la cină crenvurşti. În total a cheltuit 53.000 de lei. Pe 
transport a dat 8.000 de lei, dar din nefericire, o cheltuială neprevăzută i-a dat bugetul 
peste cap. A trebuit să scoată din buzunar încă 100.000 de lei pentru că i s-a spart o 
ţeavă în casă. Ca să se descurce, Emil Boc a încercat să-şi găsească o a doua slujbă. 



 Emil Boc: Licenţiat, două facltăţi, ofer servicii d ebaby-sitter cu diplomă în 
Marea Britanie şi copiii dumneavoastră vor fi în siguranţă. Pot să mă joc de la Tom şi 
Jerry pe care-i cunosc foarte bine, pot să inventez tot felul de jocuri cu apă şi cu nisip, 
dacă este posibil, cu pictură cu mâna, cu picioarele, cu degetele. 
 Cine şi-ar da copiii pe mâna prietenului lui Tom şi Jerry? N-a reuşit să se 
angajeze aşa că după patru zile, bugetul lui Emil Boc a scăzut dramatic. Cu puţin peste 
80.000 de lei trebuia să se descurce încă trei zile, dar era optimist, doar era guvernarea 
Năstase cu creşteri economice.  
  
 Răzvan Dumitrescu: Ce l-o fi schimbat în ultimii şase ani pe Emil Boc? Chiar 
aşa, aşteptăm opiniile dumneavoastră la subiectiv@antena3.ro, ce l-o fi schimbat pe Emil 
Boc în ultimii şase ani? O să vedeţi, mâine dăm şi restul zilelor din acest experiment, dar 
care-i diferenţa dintre Emil Boc din 2004, când plângea pe umerii oamenilor săraci, 
eventual pe umerii celor plătiţi cu salariul minim şi Emil Boc din 2010, când taie salariile 
şi ar fi tăiat şi pensiile dacă ar fi putut. Domnule Năstase.  
 Adrian Năstase: Într-un fel e amuzant să-l vezi pe Boc făcând lucrurile acestea şi 
încercând un exerciţiu care poate că putem, merită să fie făcut sau încercat sau măcar 
pentru a înţelege dimensiunea în ceea ce înseamnă salariul minim pe economie.Dincolo 
de asta, eu cred că până la urmă, este foarte importantă performanţa omului politic şi cred 
că mai ales acum ar trebui să judecăm ce a înţeles Emil Boc din acea perioadă, din 
experienţele de atunci şi dacă cumva ce face acum reprezintă o consecinţă inteligentă a 
acelui efort. Într-un fel mi se pare uşor jenant pentru cineva care poate să aibă de la 
început intuiţia clară că salariul minim este o formă de ajutor până la urmă, este un nivel 
care nu poate să mulţumească decât pe foarte puţini, probabil pe nimeni şi că de fapt 
datoria celor care condc este aceea de a face ca acest nivel de salarizare, de venituri să fie 
cât mai ridicat, or ceea ce s-a întâmplat de atunci şi până acum şi mai ales în ultima 
vreme nu dovedeşte că Emil Boc a înţeles sensul mai profund al acestri întrebări şi al 
acestui experiment.  
 Răzvan Dumitrescu: Bun. Care-i diferenţa, domnule Fenechiu, între Emil Boc 
din opoziţie, care plângea pe umerii oamenilor săraci şi Emil Boc aflat la putere, premier, 
care taie din salarii şi ar fi tăiat şi din pensii dacă ar fi putut?  
 Relu Fenechiu: În primul rând, daţi-mi voie domnule Dumitrescu să vă urez 
succes în noul format al emisiunii, să fiţi subiectiv, obiectiv, nu contează, să fiţi aşa cum 
vă cunosc eu, iar în ceea ce-l priveşte domnul Emil Boc, diferenţa-i foarte mare şi 
diferenţa este mare pentru că atunci era un fel de Tom şi Jerry sau de Tom sau de Jerry, 
trebuie să fac o paranteză aici, cu astfel de manifestări au ajuns oameni politici mari în 
România pentru că astfel de populisme au ţinut şi din nefericire, încă mai ţin la români, 
dar marea diferenţă este că dacă atunci putea să joace teatr şi nu afecta pe nimeni, teatrul 
pe care dumnealui îl joacă acum pentru că este un teatru deplorabil, afectează pe toţi 
românii. De aceea diferenţa este uriaş. Îl vedem acum mai subţirel, atunci chiar dacă 
trăia, a trăit o săptămână cu salariul minim pe economie, era mai bucălat, eu i-aş dori să 
ajungă din nou în forma de atunci, mai bucălat, dar să lase românii în pace pentru că 
poziţia dumnealui de premier acum este marea diferenţă în rău faţă de ce era atunci. 
 Răzvan Dumitrescu: De fapt noi nu facem decât să comparăm declaraţiile şi să 
vedem dacă politicienii păstrează principiile, asta-i de fapt important, am văzut principiile 



domnului Boc, cred că le-a văzut şi domnul Vasile Marica, aflat în legătură directă cu 
noi, preşedintele Sed Lex. Ce l-o fi schimbat pe Emil Boc?  
 Vasile Marica: Eu cred că nimeni n-are principiile în lumea politică. Singura 
dorinţă a lor este de a ajunge la putere, de a intra pe mâna banilor după ce a clientela şi 
dorinţa asta de a fi în fiecare câte un mic Ceauşescu, acel individ care vrea să domine 
imediat tot ce este în jurul lui şi pentru asta-i în stare să fie sclav, e în stare să fie fachir, e 
în stare să faăc orice, să se tăvălească, să plângă, să facă orice. Lucrul acesta se întâmplă 
şi în lumea sindicală şi anumite zone şi în lumea politică şi peste tot, iar cei serioşi de 
obicei poporul îi marginalizează, cei care ar putea ăs facă ceva sunt marginalizaţi pentru 
că nu sunt în stare şi nu vor sub nicio formă să ajungă la tipul acesta de Tom şi Jerry, la 
tipul acesta de fanfaronadă de lipsă de bun simţ şi cei cu bun simţ. Când văd aşa ceva, se 
retrag, se închid în ei şi zic băi eu nu pot să particip la un asemenea tip de atitudine, nu 
pot să fiu partener cu Boc, nu pot să fiu partener cu Traian Băsescu, nu pot să fiu partener 
cu cei care nu sunt seriioşi. În schimb, pufoaica, mica donaţie e moacă noi o plătim acum 
şi toaă fanfaronada asta pe care o fac politicienii ne costă pe noi, pensiile, salariile, 
locurile de muncă şi nu toţi politicienii pentru că sunt şi oameni de bună credinţă, dar 
sunt obligaţi şi noi în lumea sindicală şi peste tot, atunci când vine un demagog trebuie să 
găseşti o soluţie ca să închizi gura omului ăluia. Dacă nu o ai, întotdeauna se exacerbează 
toată politica asta de demagogie. Cine nu mai poate de obicei pierde şi asta-i marea 
pierzanie a României, cine nu mai poate să fie demagog şi spune până aici oamenii îl dau 
la o parte şi preferă indivizii care-s demagogi şi nu sunt în stare să mute o piatră de acolo 
mai încolo şi de aceea, cred că România ar trebui să vedem de unde provine omul acela, 
ce-a făcut în viaţa lui, dacă are familie, dacă nare familie, cum se comportă în societate, 
cred că lucrurile astea sunt absolut necesare, pedigriu-ul acesta al românului se manifestă 
întotdeauna pentru că nu poţi spune că avem oameni care au ajuns la putere şi au fost 
serioşi până la ora actuală. 
 Răzvan Dumitrescu: Bun, dar ce-ai făcut şi ce-ai declarat rămâne, rămâne pe 
casete, rămâne pe bandă şi poţi compara la un mmoment dat să vezi dacă declaraţiile au 
corespondent în fapte sau dacă principiile acelui om rămân în picioare. Ştiu că v-aţi 
distrat sau v-aţi înfuriat când aţi auzit ce spunea premierul, ei bine, vorbele sale mi-au 
inspirat o rubrică „Tezaur politic”.  Ei bine, iată cum încerca Emil Boc să-şi găsească un 
loc de muncă acum şase ani bazându-se pe prietenia cu Tom şi Jerry. Menţionez că încă 
nu la angajat nimeni să aibă grijă de copil, l-a angajat în schimb Traian Băsescu să aibă 
grijă de România !  
 Emil Boc: Licenţiat, două facultăţi, ofer servicii de baby-sitter cu diplomă în 
Marea Britanie şi copiii dumneavoastră vor fi în siguranţă. Pot să mă joc de la Tom şi 
Jerry pe care-l cunosc foarte bine, pot să inventez tot felul de jocuri cu cu apă şi cu nisip, 
dacă este posibil, cu pictură cu mâna, cu picioarele, cu degetele.  
  
 Răzvan Dumitrescu: N-am auzit să-l fi angajat cineva pe domnul Emil Boc ca 
baby-sitter. Domnule NăStase, v-aţi fi dat copiii pe mâna domniei sale? 
 Adrian Năstase: E trist că Traian Băsescu a dat ţara pe mâna lui Emil Boc care 
înţeleg că funcţionează mai curând ca un fel de baby-sitter deşi am impresia că nici copiii 
nu sunt foarte mulumiţi sau în orice caz, părinţii lor nu sut foarte mulţumiţi de el acum. 
Dar eu aş spune altceva, trecând într-un registru şi sigur, poate puţin schimbat într-o 
paranteză, în 2004, datoria pe termen scurt a României era de 3 miliarde, acum e de 16 



miliarde, au fost şi 20 de miliarde la un moment dat. Ceea ce sigur că trebuia să rezolve 
atunci Emil Boc din salariul minim nu ştia probabil lucrul acesta atunci şi de fapt fiecare 
dintre cetăţeni ar trebui să ştie că într-un fel funcţionează şi în cadrul comunităţii, în 
cadrul societăţii şi aceste obligaţii pe care la un moment dat un guvern sau altul le ia în 
numele cetăţenilor va trebui să fie plătite şi probabil că problema cea mai mare, cea mai 
gravă, şi aici e de fapt ceea ce aş vrea eu să spun acum în această paranteză, noi anul 
acesta poate că vom avea un deficit bugetar de 6,8%, dar anul viitor, va trebui să fie şi 
acesta probabil că va fi una dintre temele importante cu Fondul Monetar Internaţional 
zilele astea, va trebui să fie 4,4%. Asta înseamnă aproape 3 miliarde de euro care vor 
trebui să fie scăzute de la cheltuieli anul viitor aşa încât după părerea mea, ce e greu acum 
va fi extraordinar de dificil anul viitor şi aş fi curios să-l văd pe Emil Boc trăind 
cusalariul minim pe economie anul viitor. 
 Răzvan Dumitrescu: Bun, aici putem să abordăm în registrul acesta pe care ni l-a 
propus atunci domnul Emil Boc cu Tom şi Jerry şi într-un registru foarte serios, domnule 
Fenechiu. Într-un registur foarte serios, întrebarea ar putea să sune aşa, tipul acesta de 
comportament cu astfel de declaraţii înseamnă populism sau înseamnă competenţă? 
 Relu Fenechiu: Bănuiesc că n-aţi fost subiectiv sau obiectiv când aţi vorbit de 
competenţă că aţi fost cel puţin ironic, nu?, pentru că nu putem discuta de competenţă în 
ceea ce priveşte domnul Emil Boc nici ca ministru, nici măcar ca profesor de drept 
constituţional pentru că la un moment dat întrebaţi dacă l-aş lăsa pe domnul Băc să aibă 
grijă de copilul meu. De copilul meu cel mic sub nicio formă, de copilul meu cel mare 
nici măcar atât pentru că dacă domnul Emil Boc l-ar învăţa Constituţie pe copilul meu cel 
mare, vă daţi seama ce s-ar alege de săracul copil şi nu-i doresc asta. În ceea ce priveşte 
acum…vreau să repet o idee pe care am avut-o în prima intervenţie şi pe care şi 
dumneavoastră aţi enunţato şi domnul Marica, domnilor, în ţara asta, toţi cei care au fost 
populişti au prins. Singurul ministru de justiţie din România care a reuşit să aibă imagine 
a fost doamna Macovei. De ce? Că le-a spus românilor ce justiţie va face dumneaei în 
ţara asta, le-a spus cum îi va închide pe toţi oamenii politici, pe toţi demnitarii şi că 
românii vor avea pâine şi sare din belşug din chestia asta. Foarte mult timp românii au 
crezut au zis ia uite domne ce om acolo la justiţie, va face justiţie în ţara asta. Ce s-a 
întâmplat domnule Dumitrescu? Au trecut din 2004 de când doamna Macovei a fost la 
justiţie 6, 7 ani acuşi, nu s-a întâmplat nimic bun în justiţia din România şi n-o spun eu, 
că eu n-am expertiză în domeniu. 
 Răzvan Dumitrescu: Populism sau competenţă în tipul acesta de comportament, 
asta era întrebarea. 
 Relu Fenechiu: Da, dar o spune la ora actuală, o spun organismele europene, asta 
este în această ţară şi asta se va întâmpla dacă nu vom lăsa să se întâmple lucruri normale. 
Dacă oamenii politici nu vor ajunge să fie puternici decât în condiţiile în care vor fi ei 
înşişi, în condiţiile în care nu vor juca teatru, în condiţiile în care vor avea curaj să spună 
că sunt bogaţi, în condiţiile în care vor avea curaj să spună ce gândesc şi nu ce vor să 
audă. 
 Adrian Năstase: Să comentez, doar un singur comentariu, vedeţi, ceea ce făcea în 
2004 Emil Boc lansând într-un fel o formulă de populism care după aceea s-a dezvoltat 
extraordinar de mult odată cu Traian Băsescu şi tot mecanismul lui de comunicare cu 
populaţia. Aceste lucruri de fapt au generat o competiţie între oamenii politici pe  formule 
de populism, pe formule demagogice şi într-un fel suntem acum într-un impas din punct 



de vedere politic, din punct de vedere economic, şi aici probabil criza la noi are în 
momentul de faţă o semnificaţie dramatică pentru că, dincolo de ceea ce era până la urmă 
tema de politică într-un fel ca seminar politic, acum a ajuns la buzunarele oamenilor…. 
 Răzvan Dumitrescu: Să ştiţi că n-am parcurs nici măcar o treime din aceste 
dezvăluiri pe care materialul din 2004 ni le prilejuieşte. Domnul Gâtej ne scrie pe mailul 
nostru de pildă că pe Emil Boc, cel din 2004, l-a schimbat Traian Băsescu. 
Subiectiv@antena3.ro e adresa de mail la care ne puteţi răspunde ce l-a schimbat în 
ultimii şase ani pe domnul Emil Boc. Ne întoarcem la domnul Marica. Domnul Gâtej 
susţinea aşa, pe domnul Emil Boc, cel din 2004, care experimenta pe propria piele traiul 
pe salariul minim pe economie l-ar fi schimbat Traian Băsescu. Ce părere aveţi? 
 Vasile Marica: Nu. Eu ced că în fiecare există caracterul pe care-l are, nu există o 
schimbare după un individ decât dacă ai un caracter slab sau eşti doritor de putere, avar, 
nu eşti moral, n-ai calităţi morale. Nu poţi sub nicio formă niciodată dacă nu te pricepi la 
ceva să-ţi dai cu părerea sau să nu-l întrebi pe cel care ştie. Nu se poate să aduci oameni 
neexperimentaţi de la Cluj să-i plimbi cu avioanele şi să crezi că ştii administraţie la nivel 
de Bucureşti. Sunt două lucruri diferite la ora actuală în ţara noastră, dăm la o parte 
oameni care ştiu ce au de făcut şi au curajul să mai zică nu câteodată câte unui infatuat 
din politică sau câte unui infatuat care este susţinut de un politician şi aduce tot felul de 
găinari, tot felul de indivizi, tot felul de persoane care ameninţă, că-s agenţi economici 
care ameninţă funcţionari, care ameninţă doctori, care ameninţă pe toată lumea şi tipul 
acesta de ameninţare al preşedintelui când spune ştiu eu că cei care fură sunt din 
agricultură. Ce-i aia, aia înseamnă că-i chemi cumva la tine să-şi dea cu socoteala sau 
pentru ce-i chemi la tine, de ce nu iei atitudine pe chestia asta? Tipul acesta de reacţie o 
fac şi unii politicieni dind teritoriu, adică le dă lor un mesaj, vezi Doamne!, să ştii că eu 
ştiu ce faci, să treci pe la mine cumva dacă vrei să te iert. Cam aşa sună lucrurile astea, 
astea sunt găinării la nivel naţional care au adus în forma asta, de aceea nu cred că Emil 
Boc poate fi schimbat de preşedinte, nu cred că poate fi schimbat de formula din jur. 
Singurul care trebuia să-l schimbe pe Boc şi să-l facă responsabil era cetăţeanul român, 
dacă avea dragoste de noi, dacă putea să iubească România, dar ei n-au nicio treabă cu 
dragostea de România pentru că au venit acolo pe o formulă de gaşcă. Dânsul a fost 
propus după o formulă d egaşcă, fiind în vârful găştii, fiind cel mai bun discurs 
demagocic în gaşca respectivă şi atunci a fost propulsat de ceilalţi, băi lasă că zice acesta 
şi noi după el, deci lucrurile astea s-au agravat atât de mult şi criza morală prin care 
trecem noi la ora actuală şi faptul că nu mai putem spune real oamenilor cu ce se 
confruntă pentru că nu mai crede nimeni în nimeni şi toată lumea ar vrea să plece să nu 
mă mai vadă nici pe mine, nici pe toată lumea care vorbeşte şi nu face nimic. Lucrurile 
astea sunt grave pentru că oamenii schimbă televizorul, nu mai vor să asculte, sunt 
saturaţi de treaba asta, vor să li se întâmple ceva bine şi nu se întâmplă. La ora actuală 
nici n-au pe cine urma foarte clar în domeniul acesta, să fie foarte clar, pe cine, cum şi în 
ce fel ar trebui să-l urmeze că nu vine nimeni să spună bă asta este calea de urmat. 
 Răzvan Dumitrescu: Ştii ce este interesant, şi o să vedem după o scurtă pauză 
publicitară e este interesant, adică după experimentul acesta câţi bani a cerut domnul 
Emil Boc Guvernului Adrian Năstase atunci după acel eperiment pe care l-a făcut ca să 
trăiască românii mai bine, asta o să vedeţi şi o să vedem şi pe cifre dacă trăiesc acum mai 
bine în guvernarea Boc 2010 faţă de etapa Boc 2004 din experiment. Ne-am întors în 
direct la „Subiectiv”. Primim în continuare mesajele telespectatorilor, răspunsul la acea 
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întrebare, cine l-a schimbat, sau ce l-a schimbat pe Emil Boc 2004, faţă de 2010? 
Doamna Alina Ciolca: „Pe Emil Boc l-a schimbat Traian Băsescu, tăticul lui, fiindcă a 
fost cuminte şi docil, a mâncat tot din farfurie şi i-a făcut rost de jucării – poporul 
român”, spune Alina Ciolca. E bine să ştiţi că, vă spuneam, putem să ne amuzăm, dar e 
foarte serioasă problema. Experimentul acesta, iniţiat de Antena 1 acum şase ani, s-a 
finalizat cu o declaraţie politică a lui Emil Boc. Iată ce spunea cel care a tăiat salariile cu 
25% şi ar fi vrut să taie şi pensiile cu 15%. Mai ales, priviţi ce îi cerea Boc fostului 
premier, Adrian Năstase.  
 
 Emil Boc, februarie 2004: Pensionarii au ajuns să fie umiliţi, până la punctul de 
a se simţi o povară pentru stat, în ciuda faptului că acesta administrează fonduri la care 
şi vârstnicii de astăzi şi-au adus contribuţia, iar o bună parte din contribuţia acestora se 
regăseşte în buzunarele... partidului de guvernământ. Mii de pensionari din toată ţara au 
ajuns să ia credite de la Casa de Ajutor Reciproc pentru a plăti întreţinerea sau pentru a-
şi cumpăra medicamente necesare pentru a supravieţui. Pot să spun acum că nu cred că 
există umilinţă mai mare decât să îţi petreci toată ziua scotocind mărunţişul din buzunar 
şi căutând cele mai ieftine soluţii de supravieţuire. Din fericire pentru mine, experimentul 
la care am participat a durat doar o săptămână. Pentru milioane de oameni, în marea 
lor majoritate pensionari, această viaţă de cerşetori este viaţa lor obişnuită şi sunt puşi 
în situaţia de a nu mai vedea nicio ieşire din sărăcia cruntă la care au fost aruncaţi din 
nepăsare, din nebunia guvernanţilor, preocupaţi cu toate averile lor. Solicit Guvernului 
să îşi facă o prioritate absolută, de prim rang, din adoptarea urgentă a măsurilor 
necesare pentru aducerea pensiilor la un nivel decent, de cel puţin 100 de euro, din 
respect faţă de aceşti oameni.  
 
 Răzvan Dumitrescu: Aşadar, Emil Boc cerea atunci, în 2004, o pensie de cel 
puţin 100 de euro, adică patru milioane de lei vechi, când acum, în 2010, dacă ar fi putut 
şi ar fi fost lăsat, ar fi tăiat şi pensia aceea de 350 de lei. Pe asta unde o mai încadrăm, 
domnule Năstase?  
 Adrian Năstase: Mie mi-e foarte greu să vorbesc. Într-un fel, această iniţiativă pe 
care o aveţi şi pentru care vă felicit, ne pune pe noi înşine, pe toţi, să ne gândim care ar fi 
putut să fie un alt drum al României, decât, în sfârşit, direcţia şi, mai ales, situaţia aceasta 
în care ne găsim acum. Şi aici este, probabil, tristeţea multora dintre noi, dincolo de 
greşelile pe care probabil că toţi oamenii politici le-au făcut şi vreau să spun că lucrul ăsta 
e valabil şi pentru mine. Dar, văzându-l acum pe Emil Boc, mi se pare cu atât mai trist 
faptul că, în aceşti şase ani, România, având o şansă absolut extraordinară prin intrarea în 
Uniunea Europeană şi în NATO, nu a reuşit să valorifice aceste lucruri şi a rămas la acest 
nivel de discurs, absolut jenant.  
 Răzvan Dumitrescu: Dar, ca principiu, un cetăţean care probabil că a uitat 
discursurile din 2004, ce să înţeleagă când vede că în 2004 Emil Boc cerea o pensie 
minimă de patru milioane? Acum, pensia minimă e de 3,5 milioane şi ar fi tăiat-o şi pe 
aia, dacă nu ar fi fost Curtea Constituţională. Că asta e, de fapt, discuţia: cât preţ punem 
pe vorbele oamenilor politici, care ajung să conducă? E simplu.  
 Adrian Năstase: Nu e vorba... imediat, probabil că întrebarea era pentru domnul 
Fenechiu, dar, ca să mai adaug câteva cuvinte, eu cred că, până la urmă, acest demers pe 
care îl faceţi trebuie să arate, până la urmă, că votul, în final, trebuie să fie un vot 



responsabil, un vot care să fie şi un vot-sancţiune, atunci când oamenii politici intră în 
acest mod de a-şi lua angajamente care sunt absolut penibile. Probabil că toate partidele 
au făcut, mai mult sau mai puţin, aceste lucruri. Dar, eu încerc, totuşi, să compar faptul că 
în 2004, când vorbea domnul Boc acolo, România, într-un an de alegeri, cu alegeri 
prezidenţiale, parlamentare, locale, a terminat anul cu finalizarea negocierilor cu Uniunea 
Europeană, ceea ce a însemnat o sumă de constrângeri extraordinare, cu un deficit 
bugetar de 1,3%, cu o rată a inflaţiei coborâtă foarte mult şi cu o creştere economică 
deosebită. 
 Răzvan Dumitrescu: Aceste lucruri sunt abstracte pentru cetăţenii care au parte 
de tăieri de salarii, credeţi-mă. Să revenim la cetăţeni.  
 Adrian Năstase: Fără îndoială, dar eu cred că foarte mulţi au înţeles că minunile 
promise de oamenii politici nu se pot întâmpla, şi că numai printr-o evoluţie sănătoasă a 
economiei şi a societăţii, în general, se pot adăuga la salarii, la pensii, sume suplimentare.  
 Răzvan Dumitrescu: Bun. Ce pot să spun eu, ca cetăţean, când văd cum domnul 
Boc cerea patru milioane pensia minimă în 2004, şi acum, ar fi tăiat-o şi pe aia de 3,5 
milioane, dacă ar fi putut? Domnule Fenechiu.  
 Relu Fenechiu: Domnule Dumitrescu şi toţi telespectatorii care ne ascultă, este o 
emisiune din care trebuie să tragem învăţăminte. Şi nu o spun doar aşa, pentru că sunt la 
această emisiune. Dar, este foarte clar: trebuie să învăţăm că nu cel care ţipă mai tare este 
cel care poate să şi rezolve problema. Trebuie să învăţăm că nu e neapărat să fii sărac, sau 
să o faci pe săracul, ca să fii un politician competent, trebuie să învăţăm că nu cei care 
promit pensiile cele mai mari şi salariile cele mai mari sunt cei capabili să gestioneze 
România pentru ca aceste pensii şi salarii să fie, ci trebuie să ne uităm foarte bine la 
oamenii pe care îi alegem, să vedem ce au făcut în viaţa lor, dacă vreţi, privată. Să 
vedem, după aia, ce au făcut de când sunt pe anumite poziţii politice, sau poziţii de 
demnitate publică şi doar pe aceia să îi alegem. Pentru că, de 20 de ani facem 
experimente şi românii îi aleg pe cei care promit mai mult. De cele mai multe ori, românii 
s-au păcălit. Trebuie să se termine odată cu acest mod de a se face politică şi emisiuni ca 
asta, a dumneavoastră, cred că pot schimba ceva în România. 
 Răzvan Dumitrescu: E cât se poate de serios ce se întâmplă aici, în această 
emisiune.  
 Relu Fenechiu: Şi eu vorbesc foarte serios.  
 Răzvan Dumitrescu: Pentru că nu ne limităm la declaraţii. Facem şi calcule. Şi l-
aţi văzut pe domnul Boc încercând să facă economie, să se strângă la pungă, cum se 
spune, şi să trăiască atunci, în 2004, cu un salariu minim. Am prezentat doar câteva zile 
din acest experiment. O să le revedem şi pe celelalte mâine, dar noi am calculat să vedem 
cum stăm la preţuri, cel puţin. Atunci, în 2004, faţă de cele din 2010, când domnul Boc 
este premier. Am apelat la colegul nostru, Dan Barbu, care a tot făcut calcule. Bună seara, 
Dan. Ce ne arată comparaţia preţuri 2004 – preţuri 2010, pe ce mânca domnul Boc 
atunci?  
 Reporter: Bună seara. Într-adevăr, în februarie 2004 Emil Boc se plângea de 
preţul foarte mare al produselor alimentare. La şase ani de atunci, preţurile au continuat 
să crească, însă nivelul de trai a continuat să scadă. Spre exemplu, în 2004 un covrig 
costa 30 de bani, în iulie 2010 covrigul a ajuns să coste un leu. Este unul din aceste 
exemple. De asemenea, tot în 2004 un iaurt costa 70 de bani, iar în iulie 2010, acelaşi 
produs a ajuns să coste un leu. Un alt produs pe care Emil Boc l-a folosit în meniul zilnic, 



franzela, în februarie 2004 costa 50 de bani, în iulie 2010 a ajuns să coste 1,2 lei. Şi alte 
alimente din meniul lui Emil Boc s-au scumpit între timp. De exemplu, 150 de grame de 
telemea în februarie costa 1,5 lei, în iulie 2010 a ajuns să coste 2,7 lei. Un alt produs pe 
care l-a folosit Emil Boc, biletul RATB, pe care am văzut cum l-a compostat în autobuz, 
costa în februarie 2004 80 de bani. Acum a ajuns să coste 1,3 lei şi este posibil să se 
scumpească. De asemenea, un litru de benzină în februarie 2004 costa 3,1 lei. A ajuns să 
coste în prezent 4,6 lei. Au fost momente în care litrul de benzină a ajuns şi la pragul 
psihologic de cinci lei. În continuare, după cum se poate observa, gigacaloria s-a scumpit 
foarte mult între timp, ceea ce a dus şi la scumpirea întreţinerii. Spre exemplu, în 
februarie 2004, un proprietar care avea un apartament de trei camere, cu trei persoane, 
plătea la întreţinere 290 de lei. În prezent, iarna trecută a plătit 450 de lei. Acesta este 
exemplul cu gigacaloria. Şi cursul valutar a avut de suferit în ultimii ani. De exemplu, în 
2004 un euro se putea cumpăra cu 4,05 lei. În prezent, un euro costă 4,27 de lei. În ultimii 
şase ani, practic, salariul minim pe economie s-a dublat, însă preţurile, după cum s-a 
putut observa, au explodat. Şi, pe deasupra, veniturile a milioane de români au scăzut, din 
cauza impozitelor foarte mari, a majorării TVA şi a tăierilor de salarii şi de pensii.  
 Răzvan Dumitrescu: Mulţumim, Dan. Mulţumim foarte mult. Ne întoarcem la 
domnul Vasile Marica, pentru că, în acest moment, curiozitatea este dublă. Am văzut 
preţurile. Sunt mai mari preţurile din 2010 faţă de acele preţuri pe care domnul Boc le-a 
practicat atunci când a făcut acel experiment. În plus, se micşorează salariile cu 25%, nu 
a lipsit mult să se reducă şi pensiile cu 15%. Prognozele sunt că economia scade în 
continuare şi întrebarea e firească: acum, în 2010, când domnul Boc e premier, se trăieşte 
mai bine, se trăieşte mai prost, sau se trăieşte la fel ca în 2004, când domnul Boc era 
revoltat de traiul acesta mizerabil al celor plătiţi cu salariul minim, domnule Marica?  
 Vasile Marica: O să vă dau un răspuns al unui bătrân dintr-o zonă, care a spus 
aşa: „Eu, pe timpul lui Ceauşescu, luam ca conducător de ceva, luam 1.900 de lei şi acum 
iau 600 de lei. Care este diferenţa?”.De-aia se gândeşte toată lumea la Ceauşescu, era 
siguranţă. Eu nu spun de Ceauşescu că a fost bine, Doamne fereşte, eu aveam o vârstă şi 
ştiu ce se întâmpla cu Mihaela de la ora şapte. Dar, ceea ce se întâmplă acum, cu TVA 
mărit, cu 25% scăzut, duce la scăderea nivelului de cumpărare mult sub 2004, când 
vorbea domnul Boc. Noi am vrut să facem lucrul ăsta, am făcut un calcul. Şi era 
intervenţia mea, mi-aţi luat-o înainte, pe această temă. Pentru că gigacaloria, energia, 
toate s-au scumpit. Scad veniturile. Deci, mi-au luat şi rata inflaţiei, mi-au luat şi din zona 
asta a cheltuielilor pe care le am cu întreţinerea şi, la ora actuală, ar vrea să fiu corect, să 
nu fiu corupt, să am un finanţist deosebit de corect în România, să am omul de la Garda 
Financiară, de la vamă, de la Inspecţia Muncii, care să fie devotat statului român, să se 
pună rău cu toată comunitatea lui, un poliţai care să se pună rău cu toată comunitatea în 
care trăieşte, să îl dea acum, să îl ameninţe că îl dă afară. Şi noi să colectăm banii 
respectivi, să urmărim hoţii şi mâine să mă arunce statul unde vrea el şi eu, acum, trebuie 
să fiu şi corect, şi cu banii luaţi. Şi ştiţi dumneavoastră vorba aia, din popor, pe care nu 
pot să o pronunţ decât după ora 10. Deci, nu se poate să ameninţi de dimineaţă până seara 
că dai afară, să colectezi bine... 
 Răzvan Dumitrescu: Bine că terminăm emisiunea până atunci.  
 Vasile Marica: Deci, lucrurile astea sunt atât de urâte, încât nu am cum să 
comentez dacă este incompetent, da sau nu, Boc. Dumneavoastră ştiţi că eu am dat 
prognoză 2015 ieşirea din criză. Şi am avut dreptate şi am dreptate.  



 Răzvan Dumitrescu: Să ştiţi că noi l-am invitat pe domnul Boc să vină la 
emisiunea noastră. Invitaţia – 19 iulie 2010. Temele şi aşa mai departe, urmează a fi 
convenite împreună. Îl invităm în continuare să vină pe domnul Emil Boc, eventual 
mâine, la emisiune, sau poimâine, sau când poate domnia sa. Pentru că, repet, discutăm 
pe declaraţiile foarte serioase. Noi le-am luat în serios, pe care politicienii le-au făcut. 
Acum vorbim despre domnul Boc. Dar, peste asta, discutăm şi despre cifre foarte 
concrete. Şi ne întoarcem la Guvernul de atunci, domnule Adrian Năstase. Se trăieşte 
mai bine ca atunci, sau mai prost ca atunci? 
 Adrian Năstase: În primul rând, aş vrea să facem un apel împreună, poate se va 
găsi cineva care să îi ofere postul acela, job-ul acela de baby sitter domnului Boc şi, în 
felul acesta, eu ştiu, am putea să fim martorii unei demisii spectaculoase, pornind de la 
ceea ce dânsul şi-a dorit, înţeleg, ca o formulă alternativă, în 2004. Revenind, însă, pe un 
ton mai serios, noi nu am introdus în discuţia de astăzi şi nici nu avem vreme, un concept 
care mie mi se pare mult mai important: puterea de cumpărare. Şi, poate, altul la fel de 
important: calitatea vieţii. Poate o să avem vreme să discutăm altă dată. Dar, practic, 
cifrele acestea care au fost redate aici... 
 Răzvan Dumitrescu: Să accelerăm puţin. Ne apropiem de final. Vă rog.  
 Adrian Năstase: Deci, toate aceste cifre care au fost date aici ne arată că, de fapt, 
şi puterea de cumpărare a scăzut, şi calitatea vieţii a scăzut. Ori aceste lucruri sunt foarte 
grave şi trebuie să găsim soluţii.  
 Răzvan Dumitrescu: Vă rog, domnule Fenechiu, foarte scurt. Se trăieşte mai 
bine în 2010, când domnul Boc e premier, decât în 2004, când era în opoziţie şi făcea 
experimente?  
 Relu Fenechiu: Domnul Boc cu siguranţă trăieşte mai bine. Mai sunt câţiva. 
Restul românilor, nu aş putea spune dacă trăiesc mai bine sau mai prost. Dar ştiu că au o 
mare teamă pentru ziua de mâine toţi românii, şi cei bogaţi, şi cei săraci. Şi ăsta este cel 
mai grav lucru în România. Şi mai vreau doar două secunde să vă spun că foarte mult a 
fost hulit Guvernul Tăriceanu, dar, în perioada guvernării liberale, pensiile şi salariile 
românilor au crescut cu sută la sută, s-au dublat. În perioada guvernării Boc, chiar dacă şi 
în 2008 şi în 2009 li s-au promis creşteri de salarii, nu au făcut decât să scadă salariile cu 
25%, iar cu creşterea TVA, au scăzut puterea de cumpărare la jumătate.  
 Răzvan Dumitrescu: Bun. Vedem un alt exemplu de cum e condusă ţara, de fapt. 
Inaugurăm acum o rubrică la „Subiectiv”. În fiecare zi căutăm în arhivă şi vă readucem în 
atenţie întâmplări din ultimii trei ani. De această rubrică se ocupă colega mea, Ionela 
Năstase. Bună seara, Ionela. Spune-ne ce ai găsit pentru astăzi.  
 Reporter: Bun găsit. Am scotocit în arhivă şi am descoperit foarte multe lucruri 
interesante. Am ales să vorbim astăzi despre inundaţii, pentru că pe 26 iulie, în urmă cu 
doi ani, în 2008, nordul Moldovei era înroşit pe hartă de către hidrologi. Râul Suceava, 
devenit între timp fluviu, de la atâta apă de ploaie, a făcut prăpăd în judeţul cu acelaşi 
nume. Vă invit să vedem imagini din vara lui 2008.  
 
 Reporter: Foarte multe porţiuni de drum sunt rupte, foarte multe poduri sunt, 
probabil, imposibil de trecut.  
 Intervievat: Noroc cu bărcile alea, ne-au salvat de pe stradă. Altfel, eram toţi 
înecaţi pe stradă. Nu avem apă potabilă. Noi nu am băut de azi-dimineaţă apă.  



 Reporter: Foarte multe curţi în apă. Şoseaua, din nou, nu se mai vede. Este 
pentru a nu ştiu câta oară astăzi. Mergem de-a lungul râului Suceava. Pe întregi 
porţiuni, şoseaua este acoperită de apă. Doar din aer se vedea întreg dezastrul pe care l-
a făcut râul Suceava în nordul acestui judeţ. 
 Intervievat: A mai fost în ’69, dar nu chiar aşa.  
  
 Reporter: A mai fost în ’69 şi apa a mai venit o dată în 2010. Ne amintim că, 
acum o lună, toate jurnalele de ştiri din România se deschideau cu vestea inundării 
Moldovei, aceeaşi Moldovă inundată şi în urmă cu doi ani. Bilanţ tragic: trei morţi în 
2008, opt morţi în 2010. Poate vă întrebaţi dacă, de atunci până în momentul ăsta, s-a 
reparat ceva. Un răspuns a avut Valentin Iliescu, secretarul de stat pentru relaţia cu 
Parlamentul. Permiteţi-mi să îl citez: „S-a furat ca în codru şi s-au alocat bani pentru 
localităţi pe unde nu trece niciun râu”.  
 Răzvan Dumitrescu: Mulţumim, Ionela. Doi ani şi nu s-a întâmplat nimic, decât 
alte inundaţii. Mulţumim invitaţilor. Şi mergem în direct la Mihai Gâdea, „Sinteza zilei” 
urmează. Bună seara, Mihai. Ce ne-ai pregătit?  
 Mihai Gâdea: Bună seara, Răzvan, felicitări pentru prima emisiune! Am urmărit 
cu foarte mult interes şi e interesant să îl vezi pe Emil Boc când era în opoziţie. Exerciţiul 
de mai devreme este realmente interesant. Este seara premierelor la Antena 3. După ce ai 
vorbit despre Emil Boc şi modul în care se raporta la modul în care trebuie guvernată 
România, l-am ascultat pe domnul Adrian Năstase, fostul prim-ministru, la tine în 
emisiune. La „Sinteza zilei” în această seară – Călin Popescu Tăriceanu, fostul prim-
ministru al României, face o radiografie a acestei guvernări. Am să îi ofer posibilitatea să 
dea note. Şi, în această seară, de asemenea, o să vă ofer un top al imbecilităţii. În câteva 
clipe, la „Sinteza zilei”.  
 Răzvan Dumitrescu: Mulţumim, Mihai. Ne uităm la „Sinteza zilei”. Mulţumesc 
invitaţilor. Ne revedem mâine, la „Subiectiv”, cu materiale foarte interesante. O să vedeţi 
cum a continuat Emil Boc experimentul său, cum s-a sfârşit el. Rămâneţi cu noi!  

(Prin Monitoring Media: Antena 3, Subiectiv, Ora: 21:00) 
 


