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Gabriela Vrânceanu Firea: Bună seara, doamnelor şi domnilor, bine v-am regăsit la 

Ştirea zilei. În următoarele trei luni, aproape 2000 de angajaţi din Ministerul Finanţelor îşi vor 
pierde locul de muncă, potrivit bugetului pentru 2011. Întrebat de ziarişti, ministrul 
Ialomiţianu s-a ferit să dea un răspuns concret. Un fost secretar de stat de la Finanţe, Graţiela 
Iordache, a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Noua lege a salarizării a trecut de 
Parlament. Ea spune că e legal ca Emil Boc să nu dea înapoi bugetarilor sfertul tăiat din 
salarii, deşi Constituţia spune că-i obligat să-i dea. Invitaţii mei sunt domnul Adrian Năstase, 
preşedintele Consiliului Naţional al PSD, bună seara, bine aţi venit! 

Adrian Năstase: Bună seara. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Domnul Ludovic Orban, deputat PNL, bună seara, bine 

aţi venit. 
Ludovic Orban: Bună seara. 
Gabriela Vrânceanu Firea: În câteva clipe intrăm în direct şi cu domnul Gyorgy 

Frunda, senator UDMR. Domnule Ludovic Orban, vă adresez prima întrebare. Aţi fost 
extrem de metaforic astăzi în Parlament când v-aţi referit la această conducere a ţării, la 
cabinetul Emil Boc. 

Ludovic Orban: La guvern.  
Gabriela Vrânceanu Firea: Înţeleg din cele afirmate de dumneavoastră înainte de a 

intra în emisie că aveţi de făcut nişte completări. Să vedem discursul domnului Ludovic 
Orban din Parlament.  

 
Ludovic Orban: Ce face un om atunci când are hemoroizi? Ce-ar trebui să facă 

naţiunea română atunci când în loc de guvern are şi furuncul, şi o măsea stricată, are şi 
hemoroizi? Ar trebui să facă un singur lucru. Ceea ce face un om normal. Îşi scoate măseaua, 
îşi operează furunculul şi-şi taie hemoroizii. Nu sunt altceva decât o suferinţă nenecesară. 

 
Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Adrian Năstase, a exagerat domnul Ludovic 

Orban? Sau mă rog, fiecare folosind termenii pe care-i consideră, până la urmă concluzia este 
aceeaşi şi a dumneavoastră în legătură cu cabinetul Emil Boc?  

Adrian Năstase: Domnul Ludovic Orban vorbeşte mai colorat, mai expresiv. Pe 
fond însă, cred că sunt 90% din cetăţenii României care consideră că guvernul Emil Boc ar 
trebui să plece. Problema pe care o avem este că în Parlament, datorită cumpărării unor 
parlamentari, datorită transferurilor, după părerea mea, neconstituţionale, s-a ajuns la o 
situaţie care e absolut incalificabilă şi este un divorţ evident între această aritmetică 
parlamentară şi realitatea din stradă, din casele oamenilor. Or, frustrarea şi starea de 
nervozitate socială vin tocmai din aceste lucruri. Aici este cumva presiunea care duce şi spre 
un limbaj mai colorat. Pentru că încerci cu proceduri, încerci cu argumente, încerci cu 
elemente de logice… dar astăzi, spre exemplu, la o şedinţă la care am participat împreună, 
reuniunea celor două Birouri Permanente, decizia a fost luată cu 12 pentru, 10 împotrivă şi 
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două abţineri. Este clar că nu se adoptase programul respectiv pentru joi. Dar decizia a fost că 
s-a adoptat măsura respectivă.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Îl întreb acum pe domnul Ludovic Orban. În afară de 
cele auzite de telespectatori, înţeleg că vreţi să aveţi o nuanţă acum… 

Ludovic Orban: N-am nuanţă. Chiar asta-i realitatea. Pare o comparaţie mai plastică, 
mai dură poate, dar ce-ţi provoacă o măsea? Durere. Nu poţi dormi, nu poţi mânca, nu poţi să 
priveşti, să asculţi o muzică. Asta face guvernul Emil Boc pentru fiecare român. Nu mai zic 
de celelalte, de furuncul sau de hemoroid. Ştiţi ce m-a determinat să folosesc această tuşă mai 
groasă, dar care este acceptată? Dom’ne, insensibilitatea şi starea amorfă în care se găseau 
acei majoritari parlamentari care acceptă ca oile să fie târâţi în orice fel de decizie care este 
evident împotriva interesului general, împotriva interesului fiecăruia dintre români. Nu ştiu ce 
le-a făcut. Le spală creierele, suferă un proces de… se generează asupra lor… nu aţi văzut că 
mulţi poartă joi culoare violet, mulţi apelează la parapsihologi… Oricum, primesc ghiduri de 
mesaje şi vorbesc… 

Adrian Năstase: Cravata mea nu e mov.  
Gabriela Vrânceanu Firea: Nu are nici măcar o tentă. 
Ludovic Orban: Dacă schimbi parlamentarii între ei aproape nu contează cine din PD 

vine să susţină un punct de vedere, spun aceleaşi lucruri. Ar trebui să dea nişte benzi desenate 
în care să spună lucrurile respective. Vă dau un alt exemplu. Acum, la dezbaterea legii 
bugetului de stat, din nou, Emil Boc a spus că opoziţia e de vină că nu avem buget.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Avem un subiect distinct în legătură cu reacţia opoziţiei.  
Ludovic Orban: Iar la moţiunea asta se ştie clar, toţi parlamentarii puterii n-au făcut 

altceva decât să prelungească agonia acestui guvern, dar că realitatea este că n-au prelungit 
doar agonia guvernului, ci prelungesc această agonie a României şi a cetăţenilor. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Îi spun bună seara şi domnului Gyorgy Frunda.  
Gyorgy Frunda: Sărut mâna, bună seara. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Spune Emil Boc, „respingerea moţiunii de cenzură în 

cazul legii salarizării reprezintă” – şi să fim atenţi – „o veste bună pentru bugetari, care vor 
beneficia astfel de o creştere salarială cu 15% şi nu vor primi cadoul otrăvit al opoziţiei care a 
încercat să blocheze această măsură din raţiuni populiste”. Domnule Gyorgy Frunda, aşa să 
stea lucrurile? Opoziţia oferă un cadou otrăvit, iar guvernul oferă o creştere salarială cu 15%? 
Uităm că în 6 mai s-a anunţat că bugetarii vor pierde un sfert din salariu, dar doar până la 31 
decembrie, iar acum ar trebui să fie fericiţi că recuperează unii 15, alţii mai puţin la sută din 
cât au pierdut? 

Gyorgy Frunda: Eu cred că atât opoziţia, cât şi coaliţia guvernamentală îşi joacă rolul 
politic. Un guvern, un Parlament este ales pe 4 ani. În acest interval fiecare coaliţie 
guvernamentală, fiecare majoritate îşi face propria politică pentru a câştiga şi viitoarele 
alegeri. Rezultatul se vede la sfârşit. Eu de multe ori am criticat actualul guvern, din care face 
parte şi UDMR, pentru lipsa măsurilor active economice sau pentru o gândire relaxată în 
domeniul financiar, dar asta-i dorinţa majorităţii. Eu, de exemplu, m-am opus faptului să nu 
participăm la vot. Înseamnă că nu avem încredere în propriii noştri oameni. Eu dacă spun că 
votez împotriva moţiunii nu trebuie să mă verifice nimeni pentru că sunt senator al acestei 
ţări. Trebuie să am demnitatea de a ţine cuvântul dat. Acestea sunt nuanţe despre care vorbim. 
Putem vorbi despre moralitate politică, coloană vertebrală. Dar aceasta-i strategia actualului 
guvern. Dacă ea va fi bună sau nu, se va vedea la alegerile viitoare. Dar nu cred că opoziţia 
vrea să dea un cadou otrăvit populaţiei. Cred că este o exprimare metaforică a primului 
ministru. Cred că opoziţia joacă jocul, pe asumarea răspunderii e normal să introducă o 
moţiune de cenzură, e normal să încerce atacarea legii la Curtea Constituţională. Dar sunt 
convins că judecătorii Curţii vor aduce decizia în acest an. Pentru că ştiu că dacă nu aduc 
decizia, legea care e o lege temporară nu-şi mai produce efectele. Deci eu sunt convins de 
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faptul că judecătorii Curţii vor aduce hotărârea anul acesta, chiar dacă trebuie să hotărască 
într-o singură zi, iar de la anul viitor va intra în vigoare noua lege a bugetului. Sunt convins că 
săptămâna asta legea bugetului va trece. 

Adrian Năstase: Am mai multe comentarii legat de substanţa acestei legi. Această 
lege a intrat în pachetul legilor curbei de sacrificiu. Ea a apărut din dorinţa de a reduce 
cheltuielile şi a fost una dintre… deci miza acestei legi a fost reducerea cheltuielilor astfel 
încât deficitul bugetar să fie redus. Or, părerea mea este că fără o dezbatere serioasă această 
lege, care poate să rezolve pe termen scurt unele dintre problemele macroeconomice, creează 
probleme grave pentru că generează fracturi între diferitele bresle, între diferitele profesii. Ea 
este îndreptată mai degrabă spre trecut decât spre viitor. Această abordare, care n-are nimic 
de-a face cu sistemul modern de salarizare care să încurajeze performanţa, eficienţa… e o lege 
care ca esenţă este greşită. Nu discutăm până la urmă… moţiunea, sigur, a fost provocată, nu 
s-a întâmplat, nu-mi aduc aminte ca în Parlament un guvern să-şi angajeze de două ori 
răspunderea într-o singură zi. Deci aceste moţiuni sunt provocate de guvern şi aşa se şi 
numesc în Dreptul Constituţional. Dar las la o parte asta, dacă e bine sau nu să facem moţiuni. 
Eu spun că această lege se va răzbuna pe guvernele viitoare, se va răzbuna pe relaţiile… 
vedeţi de-acum comentarii, că un şofer are un salariu mai mare ca o asistentă etc. Toate aceste 
lucruri gândite în această perspectivă, care a avut doar o miză financiară, nu una care să 
încerce să mărească performanţa, va genera în opinia mea aceeaşi indolenţă a celor din 
serviciile publice, aşa cum aveau şi până acum. Cei care o aveau până acum. Pentru că nu va 
exista nici un alt criteriu de evaluare, de recompensă pentru performanţă. Or, eu cred că legea, 
aşa cum a fost gândită, a fost prost concepută. Şi eu am spus asta, ca să nu spună domnul 
Gyorgy Frunda că legea aceasta a fost pornită sau prima lege, în perioada în care ministrul la 
Muncă era domnul Sârbu, eu am spus atunci când PSD a participat la elaborarea primei legi. 
Deci punctul de vedere pe care l-am exprimat atunci îl spun şi acum. Eu cred că asta-i 
chestiunea de esenţă. Iar faptul că lipseşte dialogul, faptul că Emil Boc încearcă să 
stigmatizeze într-un mod penibil acţiunea noastră se va întoarce nu împotriva lui, pentru că el 
e o cantitate neglijabilă, va fi probabil rejectat de către Traian Băsescu şi va fi scos din 
formula asta fără nici un fel de milă când nu va mai fi necesar, dar problema este că intrăm 
într-un sistem pe care foarte greu îl vom putea schimba. Asta-i de fapt ceea ce mi se pare 
anormal. Parlamentul a fost o instituţie a dialogului. Or, acest dialog nu mai există. Aici, pe 
aceste legi, puterea actuală a stabilit calendarul susţinerii şi dezbaterii moţiunii înainte ca noi 
să depunem moţiunea. Deci e absolut incredibil.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Gyorgy Frunda, la cele afirmate de domnul 
Adrian Năstase dacă doriţi să faceţi vreun comentariu? 

Gyorgy Frunda: Sigur că da. Cu unele din observaţiile domnului Adrian Năstase sunt 
de acord. Trebuie un dialog şi trebuie căutat compromisul şi consensualitatea în politica 
modernă. Această lege a salarizării are o altă viziune decât avea legea salarizării adoptată în 
timpul când domnul Adrian Năstase era prim-ministru. Locul unde competitivitatea, 
concurenţa, competenţa trebuie încurajate este Codul Muncii. Şi cred că domnul Adrian 
Năstase îşi aduce aminte, atunci când dumnealui era în funcţie şi noi susţineam în Parlament, 
eu am avut obiecţii serioase, şi nu numai eu, unii chiar de la PSD, în legătură cu Codul 
Muncii. În unele articole, Codul Muncii e mai restrictiv din punct de vedere al angajatorului 
decât legea lui Ceauşescu. Dacă pe vremea aceea la un combinat chimic intrai cu o ţigară sau 
te prindea beat erai dat afară în aceeaşi secundă. Azi poţi să intri cu un cartuş de ţigări şi nu 
poate să te dea afară în doi ani. Deci Codul Muncii nu-i stimulativ. Desigur, această lege a 
salarizării poate fi criticată, nu e perfectă. Pe gustul meu, pe gândirea mea, trebuia să existe o 
scală mai mare între salariul minim şi maxim. Ca să fie competitivitate. Trebuie să încurajezi 
intelectualitatea ţării, nu poliţia, nu armata ţării. Aş merge spre o societate civilă… 

Adrian Năstase: Şi nu ar fi trebuit să discutăm lucrurile acestea în Parlament? 
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Gyorgy Frunda: Ba da. 
Adrian Năstase: În condiţiile în care guvernul vine cu o formulă prefabricată pe care 

după aceea ne cere s-o aprobăm sau s-o respingem. O lege… 
Gyorgy Frunda: Ştiţi bine că eu sunt un mare suporter al parlamentarismului, eu sunt 

împotriva posibilităţii constituţionale a asumării răspunderii sau ordonanţelor extraordinare. 
Dar atâta timp cât am această posibilitate constituţională, guvernul foloseşte aceste 
instrumente. Dacă eu aş fi fost în opoziţie, n-aş fi introdus două moţiuni de cenzură. Pe 
analiza mea politică e o greşeală. Trebuia introdusă o singură moţiune pe legea-cadru, nu pe 
legea segmenţială a aplicării salariului în 2011, pentru că una e legată de cealaltă. Dar asta-i 
normal în politică, dumneavoastră vă jucaţi acea carte, în parte vă dau dreptate… 

Adrian Năstase: Pentru noi e important să dăm nişte mesaje cu punctele noastre de 
vedere în legătură cu aceste legi. Ştim bine că aritmetica în momentul de faţă nu ne permite să 
câştigăm această bătălie, dar dincolo de ea rămâne în istoria acestei legi un punct de vedere pe 
care noi le-am prezentat clar şi neechivoc. Acesta-i sensul dezbaterii. Când eşti în opoziţie 
cele mai multe bătălii le pierzi. 

Gyorgy Frunda: Efectele legii le vom vedea în doi-trei ani. 
Ludovic Orban: Vreau să vă spun despre legea salarizării. E falsă. Pleacă pe o 

premisă falsă. Cum poate Emil Boc să elaboreze o lege a salarizării pe care să-şi angajeze 
răspunderea, când astăzi spune că în România există 1.365.000 de angajaţi în sectorul public 
şi peste trei zile spune că sunt 1.296.000? Cum poţi să ai încredere în faptul că Guvernul este 
capabil să fundamenteze o lege a salarizării, în condiţiile în care premierul nu ştie numărul de 
angajaţi din sectorul public? Doi. Uneori este nevoie ca guvernele să ia măsuri care să 
provoace suferinţă. Dar numai dacă această diminuare, aşa cum au spus, înainte de 1 iulie e pe 
o perioadă limitată şi este urmată această suferinţă temporară de o însănătoşire. Păi ce face 
guvernul? Ne-a spus, în mai, iunie, că va reduce veniturile numai pe 6 luni, urmând ca de la 1 
ianuarie veniturile să fie readuse la nivelul anterior… UDMR şi cu independenţii au şi spus că 
dacă nu revin salariile la nivelul anterior nu mai susţin guvernul. Sunt declaraţii publice. 
Poveşti! Parlamentari ai PD au declarat public că nu mai sprijină, că salariile trebuie să revină 
la normal. Şi acum să vă spun care-i realitatea. Salariul în sectorul public astăzi, ca putere de 
cumpărare, reprezintă mai puţin de 60% decât salariul ca şi putere de cumpărare în 2008. În 
realitate, bugetarilor nu li s-a dat 15%, li s-a luat. Pentru că au scăzut cu 25%, plus TVA…, 
dar fac abstracţie de TVA. Inflaţia care va fi de 8%. Asta nu o calculează guvernul Emil Boc. 
Deci inflaţia este indicele de creştere a preţurilor de consum care implicit duce la… 

Gabriela Vrânceanu Firea: Avem şi pe 2010 şi pe 2011. 
Ludovic Orban: Al doilea lucru pe care nu l-au luat în calcul. Al 13-lea salariu şi cu 

prima de vacanţă, şi cu tichetele de masă reprezintă aproximativ 17% din venitul salarial pe 
care-l încasează un salariat pe parcursul unui an. Au dispărut. Deci în realitate guvernul Emil 
Boc nu doar că n-a acoperit cu 15%, în realitate a micşorat salariile. Asta a făcut Guvernul 
Emil Boc care vine şi ne spune nouă… 

Adrian Năstase: Puterea de cumpărare… 
Ludovic Orban: Iar puterea de cumpărare… dacă adăugăm rata inflaţiei plecând de la 

nivelul lui 2008, octombrie… În plus, legea asta a salarizării e o lege complet stupidă. Pe 
2011 nu se plătesc ore suplimentare, nu se fac decât recuperări… păi ce sens are să-l pui pe 
unul să muncească, că n-are nicio şansă… Dacă munceşte mai mult nu e plătit. Indiferent cât 
munceşte un individ, spune că faţă de nivelul salariului din octombrie 2010 nimeni nu poate 
să obţină mai mult de 15% faţă de nivelul salariului din octombrie 2010. Păi asta înseamnă că 
i-am condamnat pe toţi în mod comunist şi egalitarist să nu muncească. Invitaţie! Nu vă faceţi 
treaba funcţionari publici, că nu veţi primi niciodată recompensa pentru efortul pe care-l faceţi 
în sistemul public. 
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Gabriela Vrânceanu Firea: Atunci îl întreb pe domnul Gyorgy Frunda, având în 
vedere cele spuse de domnul Ludovic Orban, cele afirmate de domnul Adrian Năstase şi 
convingerea domnului Ponta cum că, în martie 2011, România va scăpa de preşedintele 
Traian Băsescu şi de premierul Emil Boc, declaraţie făcută în weekend-ul pe care l-am 
depăşit, înseamnă că legea salarizării pentru care, iată, atâta energie se risipeşte în aceste zile, 
va fi practic schimbată de noua putere. 

Gyorgy Frunda: Asta este soarta noastră, a parlamentarilor. Să facem legi. Nu ştiu…  
Adrian Năstase: Nu, în principiu.  
Gyorgy Frunda: Eu cred că cele susţinute de domnul Ludovic Orban sunt în parte 

adevărate. Nu poţi aduna mere cu pere. TVA cu impozitul... Uitaţi-vă un principiu, şi cred că-i 
un numitor comun pe care-l am cel puţin cu domnul Adrian Năstase ca şi colegi de breaslă, 
sunt împotriva salariului al 13-lea. Pentru că lucrezi 12 luni şi trebuie să fii plătit 12 luni. Să 
nu ţi se dea nici al 13-lea salariu, nici a 13-a pensie. Dacă am un salariu corect pe munca mea 
n-am nevoie de alte surse. Iar banii de concediu să mi se calculeze conform legii. Asta ar fi 
într-un stat normal. Dar din 1990 încoace mereu am acordat salarii suplimentare, am încercat 
să câştigăm încrederea oamenilor. Or, un stat de drept înseamnă stabilitate şi previzibilitate. 
Am 12 salarii şi ştiu să-mi fac calculul pe anul viitor. 

Adrian Năstase: Domnule Gyorgy Frunda, dar veţi fi de acord cu mine că în 
momentul în care de-a lungul anilor s-a constituit un anumit sistem prin care salariul de bază 
este foarte coborât şi sunt adăugate diverse stimulente, în momentul în care vrei să reformezi 
iei aceşti bani şi cu bună-credinţă îi introduci în salariu, în venit.  

Gyorgy Frunda: În salariul de bază. Aş merge pe modelul german, domnule Adrian 
Năstase. Noi doi am discutat asta. Nu e bine numai să tai, aveţi dreptate. Dar scuzaţi-mă, spre 
exemplu, la judecători s-a adăugat un spor de efort psihologic, de stres. Păi când judecătorul 
când şi-a ales meseria nu ştia că face treaba asta, chirurgul nu ştia că face treaba asta? Noi 
care suntem jurişti ştiam la ce ne înhămăm. De ce să mi se acorde spor de stres? Să mi se 
acorde un salariu decent, să trăiesc bine.  

Adrian Năstase: În momentul de faţă cred că se justifică pentru judecători, mai ales 
că am înţeles că ei reprezintă principala problemă şi în comparaţie cu alţi magistraţi din ţările 
europene chiar au făcut mult rău ţării. Deci sunt sub un stres mare. 

Gyorgy Frunda: Judecătorii n-au făcut rău ţării. Nu. Eu vă înţeleg aluzia fină. 
Adrian Năstase: Traian Băsescu a afirmat asta. 
Gyorgy Frunda: Judecătorii sunt în marea lor majoritate oameni corecţi. Nu sunt de 

acord cu declaraţia domnului Traian Băsescu.  
Ludovic Orban: Eu n-am spus că sunt sau nu de acord cu al 13-lea salariu, cu prima 

de vacanţă, cu stimulente etc. Ceea ce-am spus eu este faptul că în raport cu drepturile de 
natură salarială care existau în cursul anului 2010 în realitate guvernul nu doar că nu a 
recuperat 15%, ci mai mult a scăzut venitul salarial per ansamblul anului.  

Adrian Năstase: Prin efectele măsurilor.  
Gyorgy Frunda: Unde nu sunt de acord cu dumneavoastră... nu cu 60% a scăzut 

valoarea reală a salariului, ci cu 35%. 
Ludovic Orban: Puterea de cumpărare a salariului mediu în sectorul public, în 

octombrie 2010, reprezintă mai puţin de 60% faţă de octombrie 2008. Asta am spus. Sunt 
foarte exact. Nici eu nu sunt de acord cu stimulente, ca să suplineşti absenţa unui salariu de 
bază. 

Gyorgy Frunda: Corect. 
Ludovic Orban: Normal trebuie să-i plătim aşa cum sunt plătiţi funcţionarii publici în 

Europa, cum sunt plătiţi şi la nivelul CE, şi la nivelul instituţiilor europene, cu salarii care să 
fie rezonabile şi care să reprezinte o garanţie a faptului că munca lor este răsplătită.  
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Gyorgy Frunda: Eu cred că dialogul nostru chiar de la distanţă e un semn de 
încurajare. Dacă trei parlamentari din trei partide politice putem avea un asemenea dialog care 
e constructiv şi cu toată contradicţia dintre noi găsim puncte comune, eu cred că putem face 
acest lucru şi la nivelul grupurilor noastre parlamentare şi să îmbunătăţim legislaţia. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Vă lipsesc eu. Trebuie să mă invitaţi.  
Gyorgy Frunda: Sunteţi invitata mea permanentă, doamna Gabriela Vrânceanu 

Firea. 
Ludovic Orban: Lipseşte un actor politic aici. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Eu şi Radu Tudor, suntem invitaţi permanenţi. 
Adrian Năstase: Ştiţi bine că problema nu e între noi trei, problema este că e al 

patrulea undeva deasupra dumneavoastră şi acela este... 
Gyorgy Frunda: Şi asupra dumneavoastră.  
Adrian Năstase: Eu mă simt mult mai liber pentru că nu trebuie să stau în bancă 

atunci când trebuie să votez.  
Gyorgy Frunda: Nici eu.  
Gabriela Vrânceanu Firea: Comentarii şi în studio în legătură cu cele afirmate de 

Victor Ponta, l-am auzit pe domnul Gyorgy Frunda ce opinii are în legătură cu spusele 
domnului Victor Ponta. Aşadar, până în martie 2011, spune Victor Ponta, încercăm împreună 
cu Crin Antonescu să netezim ceea ce a apărut în acest an. Martie e o lună bună să schimbăm 
guvernul şi să-l schimbăm pe Traian Băsescu, să scăpăm România de Traian Băsescu şi Emil 
Boc. Este absolut esenţial – mai spune Victor Ponta – nu cred că în România nu există o 
mulţime de politicieni de o mie de ori mai buni şi de o mie de ori mai puţin nocivi decât 
Traian Băsescu şi Emil Boc. Ne întoarcem apoi la domnul Gyorgy Frunda pentru că mai avem 
de comentat tot în legătură cu legea salarizării câteva aspecte. 

Adrian Năstase: Astăzi a avut loc o întâlnire foarte interesantă la Parlament, probabil 
că ea a avut mai puţină vizibilitate decât scandalurile acestea legate de moţiuni, de buget. O 
întâlnire a grupurilor parlamentare reunite, PSD-PC şi PNL cu reprezentanţi ai aleşilor locali 
ai acestor partide, din teritoriu. Pentru mine a fost, deci mesajul a fost extrem de important, 
pentru că este evident pentru oricine vrea să privească cu seriozitate şi responsabilitate 
strategii posibile pentru lunile care urmează şi pentru anii care urmează, că niciunul dintre 
partidele noastre, singur, nu poate să producă un efect concret în ce priveşte schimbarea 
guvernelor. Şi atunci trebuie soluţii, dar nu doar din când în când la centru, prin anumite 
discuţii care pot fi după aceea urmate de diverse talk-show-uri cu mici înţepături între lideri. 
Este foarte important dacă reuşim să verificăm la nivel local dacă un astfel de proiect ar avea 
susţinere mai largă. Eu cred că azi discuţia a fost extrem de pozitivă şi încurajatoare în acest 
sens. Luna martie e importantă ca obiectiv, ca moment pentru a testa un nou proiect în 
Parlament, în măsura în care noi reuşim să dăm un mesaj de soliditate pentru ideea unei 
opoziţii unite. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Ludovic Orban, mai spune Victor Ponta că 
România împreună cu Emil Boc şi Traian Băsescu va intra într-un colaps total. Fără ei iese 
din criză, din recesiune România? 

Ludovic Orban: În 2008, 2009, 2010 şi acum bugetul pentru 2011 Emil Boc a spus că 
nu vinde iluzii românilor, ne-a spus că acest buget este bugetul relansării economice, că acest 
buget este bugetul prin care se stopează risipa, bugetul prin care se asigură relansarea 
economică. Rezultatele le vede fiecare cu ochiul liber. O contracţie economică, cea mai mare 
de la nivelul UE, de peste 10%, o deteriorare gravă a tot ce înseamnă nivel de viaţă, nu numai 
în sectorul public, pentru că vreau să se înţeleagă foarte clar şi mai ales în sectorul privat unde 
au fost distruse sute de mii de firme, unde s-au pierdut 500.000 de locuri de muncă, minim, 
alea care sunt evidenţiate, unde nivelul veniturilor a scăzut dramatic şi unde din păcate nu va 
urma o evoluţie favorabilă. Pentru că, dacă guvernul ăsta nu-şi achită obligaţiile contractuale, 
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arieratele de peste 2 miliarde jumate, şomajul va creşte, numărul de falimente sau numărul de 
firme care au incidente de plată şi care nu o să poată să mai sprijine activitatea economică, va 
creşte. Or, îmi pare rău că... sincer, eu am ajuns la un nivel de exasperare pe care nu l-am avut 
niciodată. Sunt un om calm, liniştit... Simt că orice fel de mesaj ar primi Traian Băsescu, Emil 
Boc, Udrea şi toată camarila asta, oricâte rugăminţi, oricâte implorări, oricâte critici, oricâte 
lovituri ar primi sunt insensibili. Nu mai au nicio urmă de bun-simţ. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Asta din partea politicienilor. 
Ludovic Orban: Din partea oamenilor, a societăţii. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Să vedem care e reacţia atunci când guvernul află, vede, 

aude ce spun oamenii aşa cum se va întâmpla şi acum. Un profesor care-şi va spune opinia în 
legătură cu această nouă lege a salarizării. Suntem în direct de la Tg. Mureş cu Daniela 
Chirilă. Bună seara. 

Reporter: Bună seara. Stăm de vorbă preţ de câteva momente cu domnul profesor 
Sorel Hancu, aşa cum spuneai şi tu. O să-l întrebăm cum se descurcă în această perioadă, este 
decembrie, o lună cu facturi mai mari la întreţinere şi mai vin şi sărbătorile. Domnule Hancu, 
bun găsit. 

Sorel Hancu: Bună seara tuturor invitaţilor dumneavoastră. Sigur, comentând şi auzind 
atâtea comentarii cu tăierea aceea de 25%, nu e adevărat. Nu e 25%, este 33,3%, iar cei care 
şi-au pierdut salariile de merit au pierdut încă vreo 15%.  

Reporter: La dumneavoastră cu cât a scăzut salariul? 
Sorel Hancu: După aplicarea acestor măsuri, cu salariul de merit, 15 şi 33, 48,5%. Am 

avut un salar decent, mi-am făcut nişte planuri, nişte rate... sigur, nu mă aşteptam să se 
întâmple aşa ceva. Eram sigur că salariul va rămâne, chiar dacă nu va creşte. Dar să ni se taie 
salariul este un drept constituţional încălcat de guvernanţi. Şi dau dreptate domnului 
Nicolăescu despre exasperarea pe care a spus-o, că a ajuns-o şi dânsul. Noi şi colegii mei 
chiar probabil în toată ţara, din învăţământul românesc, o duc foarte greu. 80-90%. Probabil 
cei care au salarii peste trei, patru mii de lei şi li s-a tăiat 25% o duc mai binişor.  

Reporter: Cum e situaţia la dumneavoastră? Îmi spuneaţi că aveţi 62 de ani. Câţi ani 
vechime aveţi în învăţământ şi câţi bani primiţi în această perioadă? 

Sorel Hancu: Efectiv 21... am 40 de ani, am intrat la ultima tranşă de vechime. Şi în 
total 43 de ani de muncă. La 59 de ani puteam să ies la pensie şi am rămas să mi se 
întregească puţin pensia. M-am păcălit. Ne-au păcălit guvernanţii. Dacă vă aduc o altă situaţie 
în discuţie să vedeţi cum ne-au păcălit. Ne-au ameţit că ne măresc salariile între 3000 şi 5000 
lei ca să-i votăm. Vă daţi seama ce păcăleală. Aşa spune şi preşedintele Traian Băsescu, să 
trăim bine. Aş vrea să trăiască dânsul aşa cum trăim noi. 

Reporter: Dumneavoastră câţi bani aţi primit în decembrie şi cu câţi bani trăiţi în 
această lună? 

Sorel Hancu: În decembrie 744 lei am primit, pe luna noiembrie. Dar în vară am primit 
într-o lună, în iulie 100 lei şi în august 83 de lei. 

Reporter: Din 744 lei trebuie să vă ocupaţi de masa de Crăciun, o atenţie celor dragi... 
cum va fi? 

Sorel Hancu: Nu mă pot ocupa. Soţia se ocupă, dar în niciun an nu a fost ca acum, să 
nu aştept Crăciunul şi Anul Nou. Vă daţi seama cum pot să fiu pregătit pentru Anul Nou. Şi 
colegii mei cum pot fi şi ei pregătiţi când au ajuns la exasperare şi n-au bani. 

Reporter: Cam ce tăiaţi de pe listă în acest an? 
Sorel Hancu: Nu ştiu. Nu am ce tăia. 
Reporter: Cum credeţi că va fi masa de Crăciun, atmosfera? 
Sorel Hancu: Nu ştiu, cred că cel mai rău Crăciun. Cel mai prost Crăciun şi cel mai 

prost an pe care l-am petrecut. De-o viaţă am fost de sacrificiu.  
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Gabriela Vrânceanu Firea: Daniela, mulţumesc mult, tot respectul pentru domnul 
profesor Sorel Hancu. Îşi păstrează demnitatea chiar şi în aceste condiţii mai mult decât 
vitrege în care-şi va petrece împreună cu familia sărbătorile aşa cum spunea. Deci o scădere, 
ne spune domnul profesor, de 48,5%, nu de 25%.  

Gyorgy Frunda: Tot respectul şi toată empatia mea pentru domnul profesor Sorel 
Hancu, pentru familia domniei sale şi pentru toţi profesorii acestei ţări. Domnule profesor a 
spus că tăierea reală este la 33% plus salariul de merit. După părerea mea, de salariile de merit 
nu aveam voie să ne atingem pentru că-i stimulent pentru nivelul calitativ nu doar al 
profesorilor dar şi în varii profesii în ţara asta. Asta-i situaţia la ora asta, trebuie să spunem că 
e şi o componentă internaţională, nu o duce mai bine nici profesorul din Grecia sau cel din 
Franţa, dar nu e asta o alinare. Trăim vremuri grele în care trebuie să strângem cureaua. 
Trebuie să-i ajutăm pe oameni şi clasa politică, guvernul are obligaţia să găsească soluţii 
pentru situaţia acestor categorii profesionale. Chiar dacă nu e o bucurie, recuperarea a 15% 
din salarii contează pentru mulţi profesori, nu-i suficient şi sunt convins că acest guvern are 
obligaţia de a găsi soluţii active din punct de vedere al relansării economice şi de relaxare din 
punct de vedere a măsurilor financiare.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Adrian Năstase? 
Adrian Năstase: Eu sunt aici susţinător al domnului Ludovic Orban, care spunea, a 

demonstrat clar, că acei 15% pentru anul viitor nu vor exista. Deci speranţa că se modifică 
ceva din această scădere de 48,5% de care vorbea domnul profesor Sorel Hancu, nu se poate 
împlini. Pentru că acea promisiune de recuperare a 15% nu are niciun fel de suport în 
elementele legate de evoluţia economiei. Nivelul inflaţiei dar şi celelalte aspecte de care 
vorbea mai devreme Ludovic Orban. Dar eu aş vrea să spun ceva mai mult. Bugetul 
educaţiei anul viitor va fi de 3,5% faţă de 6% cât era promisiunea şi pactul încheiat la 
Cotroceni de către partidele politice invitate fiind de Traian Băsescu să semneze acel pact 
privind educaţia. Evident, eu am spus de-atunci că acea invitaţie avea un caracter electoral şi 
s-a dovedit asta. S-au făcut promisiunile respective pentru alegerile prezidenţiale, s-au pregătit 
lucrurile într-un fel şi iată, acum, în acest buget pentru anul viitor vor fi probleme nu doar cu 
veniturile profesorilor, vor fi probleme cu numărul profesorilor şi din datele pe care noi le 
avem se pare că anul viitor numărul profesorilor va fi redus cu încă vreo 15.000. De aceea, cel 
puţin asta a fost discuţia pe care am avut-o de dimineaţă, la noi la partid sper să nu fie 
adevărat, dar dacă aceste cifre pe care noi le avem sunt corecte şi oricum ele decurg chiar din 
cifrele de la buget, din bugetul educaţiei care iată, e aproape jumate din ceea ce era 
promisiunea făcută iniţial. Or, toate aceste lucruri ne arată că până la urmă naţiunea ca atare... 
noi vorbim de stat, de reforma statului... Statul e o suprastructură pentru ceea ce este 
societatea care se organizează într-un anumit fel. Şi dacă lezezi interesele pe termen lung din 
punctul de vedere al educaţiei, din punctul de vedere al sănătăţii, o discuţie despre stat este 
numai o retorică demagogică într-un moment în care iată, măsurile concrete duc la ceea ce 
înseamnă investiţia pe termen lung şi discutăm degeaba după aceea despre felul în care noi ne 
vom reveni, felul în care se va revigora economia, felul în care pornesc motoarele economiei. 
Când noi nu mai reuşim să asigurăm educaţia de bază şi acest element necesar pentru 
civilizaţie şi pentru relaţii decente. Normalitatea. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Ludovic Orban, veştile proaste vor continua 
şi anul viitor pentru bugetari, inclusiv pentru profesori.  

Ludovic Orban: Astăzi, Emil Boc şi-a dat jos masca, şi-a dat arama pe faţă. Trebuie 
să ştie fiecare român din ţară, fiecare profesor, fiecare medic, poliţist, fiecare funcţionar 
public, să ştie clar de ce i s-a redus salariul. Ca să i se dea doamnei Udrea bani pentru nişte 
proiecte pe care nu le poate controla nimeni. Drumuri judeţene, comunale, alimentări cu apă. 
Păi ei vorbesc de alimentări cu apă şi canal în condiţiile în care fondul de mediu din care se 
pot finanţa astfel de proiecte anul acesta a avut un buget de 13.000 miliarde, iar ministrul 
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Mediului n-a fost lăsat să cheltuiască banii respectivi pentru susţinerea proiectului de 
investiţii? Iar investiţiile aprobate urmează să se aprobe în ianuarie. Păi ei vorbesc? E hoţie pe 
faţă. Se creează o nedreptate profundă şi strigătoare la cer. Pentru fiecare cetăţean al acestei 
ţări, pentru fiecare om amărât care s-a dus în administraţie, a îmbrăţişat cariera profesorală, s-
a făcut poliţist etc. Îşi bate guvernul joc de ei ca să facă rost de bani de furat pentru Udrea şi 
pentru toată camarila din jurul lui Traian Băsescu.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Scurtă pauză publicitară. Ne-am întors. De ce regretaţi că 
n-aţi luat-o pe doamna Udrea avocat? Aşa aţi spus pe blogul dumneavoastră. Şi o postare 
semnată Elena Udrea, dar nu ştim dacă era chiar domnia sa sau cineva care se dădea drept 
Udrea, spune „disperare, numele tău este Adrian Năstase”. Vă rog. 

Adrian Năstase: Eu am spus pe blog într-un anumit context, am scris... acum, ştiind 
că Elena Udrea a fost atât de eficientă ca avocat în cazul Mihăileanu, am spus, dom’ne, pentru 
dosarul meu, pentru dosarul Zambaccian am greşit că n-am luat-o pe ea ca avocat. Ăsta era 
sensul. Sigur însă că am adăugat câteva elemente care erau legate de faptul că în perioada în 
care au pornit dosarele mele era şefă de cabinet la Traian Băsescu. 

Gabriela Vrânceanu Firea: A avut un rezultat bun, la asta vă refereaţi. 
Adrian Năstase: Fără îndoială. 
Gabriela Vrânceanu Firea: În calitate de avocată a lui Traian Băsescu. 
Adrian Năstase: Pentru Traian Băsescu a obţinut un NUP în două zile.  
Gabriela Vrânceanu Firea: Un NUP binemeritat. 
Adrian Năstase: Exact. Însă ceea ce mie mi se pare mult mai serios de discutat este 

faptul că Elena Udrea a anunţat un program de 4 miliarde euro pentru care se vor lua 
comisioanele probabil anul viitor înainte de alegeri iar lucrările le vor plăti guvernele viitoare. 
Comisioanele, aşa îmi spuneau unii dintre colegii mei, probabil ar reprezenta la nivel de 5%, 
cam 200 milioane euro care ar putea să meargă în campania electorală. De-asta cred că 
bugetul actual este de fapt împreună cu aceste legi, un ansamblu de pregătire a campaniei 
electorale. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Care e într-un fel vinovat, pentru că dumnealui ne spunea 
că a acceptat-o pe doamna Udrea în calitate de consilier la Primăria mare a Capitalei. I-a fost 
prezentată de domnul Stolojan. 

Adrian Năstase: N-am timp să vă citesc din discursul lui Emil Boc din ianuarie, la 
bugetul pe 2010 în care spunea că nu mărim impozitele, păstrăm cota unică, păstrăm TVA, 
vom încheia cu 3% creştere... Ce s-a ales din toate astea? 

Gabriela Vrânceanu Firea: O propoziţie, trebuie să ne oprim. Domnule Ludovic 
Orban? 

Ludovic Orban: Cetăţenii nu trebuie să-şi piardă speranţa dar după sărbători să 
reflecteze serios. E nevoie de acţiune socială pentru a scăpa ţara de această catastrofă politică 
care duce la o deteriorare gravă a vieţii fiecăruia dintre noi. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Mulţumesc foarte mult pentru participare. O seară 
frumoasă, la revedere! 

(Prin Monitoring Media: Antena3, Sinteza zilei, ora:20:10) 
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