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Victor  Ciutacu:  Bună seara,  doamnelor şi  domnilor,  bine aţi  revenit  la "Vorbe 
grele"!  Trei  voci  importante ale PD-L acuză,  în cor,  la finele unei  săptămâni  pline de 
proteste, o tentativă de lovitură de stat. Iniţiatori ar fi ruşii, coordonatori - mogulii care îl 
enervează pe Băsescu, iar executanţi - liderii opoziţiei. Aşa-zisei coaliţii transpartinice i-a 
fost  alăturat  şi  numele  lui  Blaga,  ministrul  demisionat  cu  forţa,  la  începutul  acestei 
săptămâni. Mogulii tac sau îl provoacă pe preşedinte, iar liderii opoziţiei se disociază de 
orice alăturare cu ei, şi  fac guverne sau programe de guvernare alternative. Să cânte 
tonomatul. 

Intervievat: Domnul Băsescu este un criminal al ţării. Domnul prim-ministru care  
habar n-are, un pitic. În Ţara Românească să trăiască poporul român şi nu javrele!

Traian  Igaş:  Aş  comenta  în  două  secunde  cazul  domnului  Ciutacu:  ceea  ce  a  
semănat până acum la televiziune, acum...  În faţa camerelor incită românii la ură, la  
violenţă.

Emil  Boc:  Doi  moguli  şi  doi  politicieni  şi-au  dat  mâna  în  continuare  pentru  
suspendarea preşedintelui, contrar şi Constituţiei şi intereselor României. Acei moguli şi  
politicieni nu au învăţat nimic din lecţiile istoriei.

Sever  Voinescu:  Se  vede  de  la  o  poştă  coordonarea  dintre  atacurile  
antiprezidenţiale ale domnului Ponta şi campania mediatică a trustului domnului Vântu.  
În  ceea ce-l  priveşte  pe domnul  Voiculescu,  aici  lucrurile  sunt  cât  se  poate  de clare:  
partidul domniei sale este de multă vreme partenerul de troc - televiziuni contra locuri în  
Parlament al Partidului Social Democrat.

Victor Ciutacu: Din nou, în direct la "Vorbe grele", o emisiune incorectă politic, 
care incită la violenţă, după cum spune ministrul de interne, domnul Igaş, şi am plăcerea 
şi  bucuria  de  a  vi-l  prezenta pe invitatul  din  această  seară,  preşedintele  PSD,  Victor 
Ponta. Bună seara, domnule preşedinte! 

Victor Ponta: Bună seara! Succes cu noul format! 
Victor Ciutacu: Mulţumesc. 
Victor Ponta: V-am întrebat înainte dacă mai putem fi aşa liberi, degajaţi sau... 
Victor Ciutacu: Da, nicio problemă. 
Victor Ponta: ... sau trecem la lucruri serioase. 
Victor Ciutacu: Sigur, dacă vă mai certaţi mult cu mogulii, sigur, după ce executaţi 

ordinele lor, ca să îl daţi jos pe Băsescu... 



Victor  Ponta:  Şi  dacă  mă  cert,  şi  dacă  nu  mă  cert,  dumneavoastră  şi  toate 
televiziunile mogulilor vor începe tot cu Boc, cu Sever Voinescu, cu Igaş.  E bine că îi 
promovaţi. Cu Gelu Vişan, cu Hoară, cu... 

Victor  Ciutacu:  Când  o  să  îl  vedeţi  pe  Gelu  Vişan  sau  pe  Hoară,  la  mine  în 
emisiune... 

Victor Ponta: Nu m-ar mai mira. Dar, îi văd toată ziua la dumneavoastră... 
Victor Ciutacu: La mine? Vreodată? 
Victor Ponta: Nu, la dumneavoastră, la Antenă, la Realitatea. Îi văd pe ăla... cum 

îl cheamă, Popoviciu... toţi trepanaţii ăştia, care vin şi spun. 
Victor Ciutacu: Păi, domnule preşedinte... 
Victor Ponta: Nu gândesc, şi vin şi spun aşa... Eu îi văd la televiziunile mogulilor, 

eu nu înţeleg cum e chestia asta. 
Victor Ciutacu: Ca să nu mă amendeze CNA, aveţi vreo dovadă că sunt trepanaţi? 

Pun şi eu întrebări imbecile. 
Victor Ponta: Da, putem să căutăm, să vedeţi că le lipseşte... Ei au doar partea cu 

vorbirea. 
Victor Ciutacu: Haideţi să ne întoarcem în prezent, domnule preşedinte. 
Victor Ponta: Eu cred că nici nu ştiu ce înseamnă trepanaţi; deci, e în regulă, nu 

mă dau în judecată. 
Victor  Ciutacu:  Până la  urmă,  este  un  scenariu  lansat  pe  piaţă  -  e  drept,  de 

faimosul  domn Cristoiu,  care  a  uitat  că a  mâncat  o  pâine bună,  aici  -  cu  ruşii,  care 
organizează o lovitură de stat, prin intermediul celor doi moguli, şi executanţii sunteţi 
dumneavoastră şi domnul Antonescu. Pe de altă parte, văd reacţiile dumneavoastră şi 
ale domnului  Antonescu,  care nu numai că vă disociaţi  de cei  doi  moguli  -  cum face 
domnul Antonescu - ba dumneavoastră şi îi mai faceţi şi oamenii trecutului şi spuneţi că 
nu vreţi să jucaţi după cum ar încerca ei să vă cânte. Lămuriţi-mă: până la urmă, sunteţi 
mână  în  mână,  să-l  daţi  jos  pe  Băsescu,  sau  vă  certaţi  cu  mogulii  şi  faceţi  jocul  lui 
Băsescu? Eu nu mai pricep nimic. 

Victor Ponta:  Dar,  nu vreţi  să mă întrebaţi  pe mine? Sau îl  ascultaţi  pe Sever 
Voinescu? 

Victor Ciutacu: Eu vă întreb pe dumneavoastră, de-aia... 
Victor Ponta: Păi, nu, n-am absolut nicio treabă şi, nu că n-am nicio treabă. Mă 

uit, eu cred că sunt masochişti, şi domnul Vîntu, şi domnul Voiculescu. 
Victor Ciutacu: De ce? 
Victor Ponta: Toate lăturile, în capul lor..., 
Victor Ciutacu: Da. 
Victor Ponta: ... sunt vărsate... 
Victor Ciutacu: În direct. 
Victor Ponta: În direct, la ei, la televiziuni. Eu vrea să vă spun că... 
Victor Ciutacu: Profund democratic, domnule Ponta. 
Victor Ponta: Eu vreau să vă spun că Liviu Dragnea, secretarul general al PSD-

ului... 
Victor Ciutacu: Da... 
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Victor Ponta: ...  nu orice piţifelnic de la PD-L, a ţinut o conferinţă de presă, în 
care a vorbit de programul de guvernare. L-au dat televiziunile astea două, care vor să 
dea jos guvernul şi pe Băsescu, l-au dat vreo două minute. Sever Voinescu a vorbit 11 
minute şi nu i-a pus nimeni pe ecran "ăsta e hoţul din Parlament". 

Victor  Ciutacu:  Dar  staţi  un  pic.  Aţi  ajuns  să  staţi  pe  ceas,  să  vedeţi  cât  îi 
mediatizează... 

Victor Ponta: Nu, încerc să vă spun că este o bătălie... 
Victor Ciutacu: Este o bătălie. 
Victor  Ponta:  ...  între  Băsescu  şi  doi  oameni  -  pe  unul  dintre  ei  nu-l  cunosc 

personal, pe celălalt îl cunosc... 
Victor Ciutacu: Pe care nu îl cunoaşteţi? 
Victor  Ponta:  Pe  domnul  Vîntu  nu-l  cunosc.  Cu domnul  Voiculescu am relaţii 

extrem de rare şi extrem de puţin cordiale şi nu mă interesează. Şi mă deranjează că se 
foloseşte numele PSD-ului, în această bătălie. 

Victor Ciutacu: Bun, domnule Ponta... 
Victor Ponta: Chiar nu sunt de acord şi chiar nu e cazul. 
Victor Ciutacu: .. eu nu v-am invitat, în seara asta, ca să vorbim de relaţia noastră 

cu mogulii. 
Victor Ponta: Sper, sper. 
Victor  Ciutacu:  Invitaţia  mea,  la  bază,  are  legătură  taman  cu  programul  de 

guvernare, care vă plângeaţi că n-a fost mediatizat. 
Victor Ponta: Excelent! În sfârşit! 
Victor Ciutacu:  Însă, există o ştire care se dezbate. Şi întrebarea mea este: aţi 

anunţat public că vreţi să-l suspendaţi pe preşedintele Traian Băsescu. 
Victor Ponta: Da. 
Victor Ciutacu: Aţi anunţat, de asemenea, public, că v-aţi întâlnit cu ambasadorul 

Statelor Unite ale Americii şi că l-aţi informat... 
Victor Ponta: Dar, n-are nicio legătură una cu alta. 
Victor  Ciutacu:  Dar,  mi-aţi  spus  că  l-aţi  informat  asupra  demersului  pe  care 

urmează şă-l iniţiaţi... 
Victor Ponta: Sigur că da. 
Victor  Ciutacu:  ...  în  Parlament.  În  acelaşi  timp,  sau  oarecum  concomitent, 

domnul  Blaga  demisionează  cu forţa,  cum ştim,  bine,  toţi.  Nu se  mai  ascunde după 
demisii de onoare şi aşa mai departe, şi e acuzat că face parte dintr-o formaţiune politică 
transpartinică,  împreună  şi  cu  dumneavoastră,  şi  cu  ăştia,  şi  că  încercaţi  să  daţi  jos 
puterea aleasă democratic... 

Victor Ponta: Care e întrebarea, că eu deja am uitat de unde aţi pornit. 
Victor Ciutacu: Păi, cum am uitat de unde am pornit? De la lovitura de stat, pe 

care o organizaţi zilele astea, şi vreau să vă întreb dacă sunteţi partener cu Vasile Blaga şi 
dacă îl luaţi la dumneavoastră, la partid, pe Vasile Blaga... 

Victor Ponta: Domnule Ciutacu, este o tâmpenie. Dacă îmi amintesc că, în ultimii 
ani, numai în Iran, Puterea, care începe să semene cu cea din România, a acuzat opoziţia, 
de lovituri de stat. Cred că este un subiect ridicol şi nu am ce să discut despre el. Pot să 
vă informez pe dumneavoastră şi pe cei care se uită la noi că.... 

3



Victor Ciutacu: V-aş fi recunoscător să...
Victor Ponta: ... joi, m-am întâlnit eu cu Crin Antonescu, doar noi doi... 
Victor Ciutacu: Aşa. 
Victor Ponta: ...am spus, ne-am spus opiniile vizavi de faptul că frauda aia din 

Parlament a lui Anastase... 
Victor Ciutacu: ... că e fraudă... 
Victor Ponta: ...şi a lui domnul ăsta care face declaraţii, Voinescu... 
Victor Ciutacu: Da. 
Victor Ponta: ... nu trebuie lăsate, am fost amândoi de acord, nu trebuie lăsată, 

nici uitată, nici îngropată în lăturile cu nu ştiu ce bani ne-au dat, cu înjurăturile la adresa 
noastră şi...

Victor Ciutacu: ...a fost lovitură de stat. săptămâna asta. 
Victor Ponta: ...sau cu loviturile de stat. Trebuie s-o sancţionăm. 
Victor Ciutacu: Cum o sancţionaţi, domnule preşedinte? Cum v-aţi pus de acord, 

că întrebarea mea e simplă: aţi depus o plângere penală - da? - la organul unde aţi lucrat 
şi dumneavoastră. 

Victor Ponta: Staţi să-mi termin şi eu o idee... 
Victor Ciutacu: Întrebarea mea e simplă, fac şi eu ca Dana Grecu. Lămuriţi-mă şi 

pe  mine:  v-a  dat  cineva  vreun  SMS  măcar,  că  au  primit  plângerea  penală  şi  că  o 
cercetează? Doamna Kövesi, adjuncţii domniei sale? 

Victor Ponta: Nu, dar nici nu vreau să.... 
Victor Ciutacu: ... un procuror de caz. Nu dumneavoastră. 
Victor Ponta: Sunteţi un pic haotic, iertaţi-mă! Haideţi să terminăm întâi cum s-

au luat deciziile, în al doilea rând ce vrem să facem şi după aia ajungem şi la doamna 
Kövesi. 

Victor Ciutacu: Scoateţi-mă din haos. 
Victor Ponta: Da, nu ştiu. Puneţi şapte întrebări şi nu reuşesc să răspund la nici 

una.  Hai  să  o  luăm  pe  rând.  Unu  -  decizia  noastră  şi,  după  aceea  în  BPN,  Biroul 
Permanent  Naţional  al  PSD,  a  fost  votat  în  unanimitate,  înţeleg  că şi  la  PNL,  a  fost 
următoarea: s-a întâmplat un lucru foarte grav, furtul la legea pensiilor, s-a întâmplat un 
lucru care se întâmplă  destul  de rar  în politica  românească...  în  sensul  că au fost  şi 
dovezile, şi aici rolul dumneavoastră, al media, a fost uriaş, pentru că noi..., eu ţipam... 

Victor  Ciutacu:  E  meritul  lui  Radu  Tudor,  că  a  avut  răbdare  să  se  uite  pe 
înregistrările publice de pe site-ul Parlamentului. 

Victor Ponta: Dom'ne, staţi să-mi termin o idee. Domnule Ciutacu, staţi, tăceţi 
puţin, să-mi termin şi eu ideea. Noi, de joi, de când am depus plângerea penală, dacă nu 
dădea nimeni la televizor, rămâneam cu plângerea şi cu atât. Dar, duminică, Radu Tudor 
s-a apucat să numere şi am avut proba. Bun. Strategia lui Băsescu şi a celor ai lui era deja 
clasică -  hai  să aruncăm şi  noi  cu lături  în  ei,  nu răspundem dacă s-au furat  sau nu 
voturile, că era, totuşi, era prea mult să spui că nu s-au furat... 

Victor Ciutacu: ... ce au făcut cu mare graţie... 
Victor Ponta: ...şi au ieşit cu nu ştiu ce bani, după aia au ieşit şi ne-au înjurat că 

am vrut să candidez la Primărie, apropo, dumneavoastră sunteţi unul din puţinii oameni 
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care ştiţi că l-am susţinut de la început pe Sorin Oprescu şi m-am bucurat că a câştigat 
Primăria, nu mi-a trecut prin cap... 

Victor Ciutacu: Nu, sunt unul dintre puţinii oameni care, de asemenea, ştie că 
dumneavoastră şi domnul Crin Antonescu, că tot vorbeaţi de liderii opoziţiei, mai mult 
de atât... 

Victor Ponta: ...am fost în campanie pentru Sorin Oprescu. 
Victor  Ciutacu:...m-aţi  sunat  amândoi,  individual,  fără să ştiţi  unul  de celălalt, 

oferindu-vă serviciile de susţinători ai domnului Antonescu în campania electorală... 
Victor Ponta: Perfect. 
Victor Ciutacu:... ai domnului Oprescu. 
Victor Ponta: Haideţi să-mi închei ideea. Deci, petardele astea şi prostelile astea 

tipice pentru Băsescu, 'zi-le de altceva, că poate uităm'. Ne-am întâlnit doar eu cu Crin 
Antonescu şi am spus: "dom'ne, n-are rost să lăsăm...", apropo, doar o mică paranteză. 
Vreau să vă spun că după ce Băsescu a fost, miercuri seară, la "Naşul", a doua zi, normal, 
de când mă trezesc, mă mai uit şi eu la ştiri, Realitatea, Antena 3... 

Victor Ciutacu: Iar mă persecutau... 
Victor Ponta: ...erau numai ce a spus Băsescu... 
Victor Ciutacu: Sunteţi un pic persecutat, aveţi viitor. Şi Băsescu a fost persecutat 

şi e preşedinte de două mandate... 
Victor Ponta: Nu, încerc să vă explic că există totuşi un tip de promovare a lui 

Băsescu de tip masochist, închidem paranteza. Şi am decis amândoi şi am propus celor 
două partide... 

Victor Ciutacu: Vă dau telefonul lui Gâdea? 
Victor Ponta: Dom'ne, tăceţi puţin să-mi termin o idee, că dacă mă întrerupeţi 

mereu... 
Victor Ciutacu: Păi, mă certaţi pe mine pentru programul de ştiri al Antenei 3? 
Victor Ponta: Nu, încerc să-mi termin o idee şi cred că oamenii deja se plictisesc 

dacă vorbim unul peste altul şi trec pe alt canal şi nu vă doriţi chestia asta. 
Victor Ciutacu: Facem pariu că nu? 
Victor Ponta: Încerc să... 
Victor Ciutacu: Vă rog, domnule preşedinte! Am tăcut. 
Victor Ponta: Eu renunţ, mă gândesc că eu trebuie să... nu? Cum e, cine cedează? 

Vreau să  vă spun,  până la  sfârşit,  că  am anunţat  foarte  clar  că,  dacă  Băsescu,  dacă 
domnul Băsescu, uitaţi, faptul că el e mitocan şi-mi spune Ponta mie, şi Antonescu, nu 
mă scuză pe mine să-i spun Băsescu, îi spun domnul Băsescu. Dacă domnul Băsescu îşi 
pune  semnătura  lui  de  preşedinte  pe  decretul  de  promulgare  a  unei  legi  fraudate, 
singura sancţiune pe care noi o avem, cei din opoziţie, PSD şi PNL, este iniţierea acţiunii 
de  suspendare.  Se  pare  că  această  acţiune  întâi  n-a  fost  luat  în  serios  ,  ei  erau 
concentraţi pe bătălia lor cu Blaga, de fapt, s-au suprapus, cred, oarecum, întâmplător, 
după care s-au trezit, l-au terminat, l-au omorât pe Blaga, foarte bine, eu nu plâng după 
Blaga, mie mi se pare foarte bine că a plecat Blaga. 

Victor Ciutacu: Şi vi se pare bine că l-a schimbat cu Igaş? 
Victor Ponta: Era să zic... 
Victor Ciutacu: Ziceţi... 
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Victor Ponta: Îmi menţin opinia.... 
Victor Ciutacu: ... ziceţi, că pe mine mă amendează... 
Victor Ponta:  ...exprimată iniţial,  cine au schimbat cu cine. Hoţii,  cu proştii  au 

schimbat. Cred că se întâmplă în continuare. Vreau să vă spun însă că s-au trezit şi şi-au 
dat seama, 'dom'ne, ăştia vorbeau serios, şi nu numai că vorbeau serios , au şi un motiv 
extrem de corect:  să mă suspende pentru că o ţin în braţe pe Anastase  şi  pe Sever 
Voinescu, care au furat voturile, şi nu la orice lege, ci la legea pensiilor, e un motiv serios' 
.  Şi  atunci  au început, şi  cu asta închei  -  şi  ştiu că vă e greu să mă ascultaţi  încă 30 
secunde, dar faceţi efortul... 

Victor Ciutacu: O fac de atâţia ani de zile, încă 30 secunde nu mor. 
Victor Ponta: Corect. Şi atunci au început din nou cu aceleaşi ciorbe reîncălzite, 

cu mogulii,  cu loviturile  de stat,  cu nu ştiu ce.  În  mod normal,  eu nici  n-am vrut  să 
răspund la aşa ceva, că mi se par nişte prostii. De altfel, şi Crin Antonescu am văzut că v-
a spus foarte clar. 

Victor Ciutacu: Ştiţi de ce v-am, întrebat... 
Victor Ponta: Dar vreau să repet, şi cu asta închei..., că cei care guvernează acum 

România o guvernează atât de prost, pentru că sunt dependenţi de acest stil Băsescu - tu 
nu faci nimic, te mulţumeşti să arunci cu lături,  să-i înjuri pe ceilalţi,  că poate prinde 
chestia asta, şi argumentul este - 'dom'ne, noi suntem foarte răi, noi am furat voturi, noi 
suntem proşti, suntem corupţi, suntem aşa, dar, uite, ceilalţi sunt şi mai răi'. 

Victor Ciutacu: E cu...
Victor Ponta: ... dacă mai prinde încă argumentul ăsta. 
Victor Ciutacu: Domnule preşedinte, dumneavoastră... - facem un scurt rezumat 

ingineresc - o acuzaţi pe Roberta Anastase, împreună cu domnul Sever Voinescu, de furt. 
Aţi depus o plângere penală. 

Victor Ponta: Categoric, da. 
Victor Ciutacu: Legea, de asemenea, este contestată la Curtea Constituţională. 
Victor Ponta: Pe probleme de fond ... 
Victor  Ciutacu:  Şi  aţi  anunţat  că,  dacă  domnul  preşedinte  Băsescu  promulgă 

această lege, în măsura în care trece de Curtea Constituţională... 
Victor Ponta: ... da.... 
Victor Ciutacu: ... dumneavoastră depuneţi documentele... 
Victor Ponta: ...rog, iniţiem procedura de suspendare. Corect. 
Victor  Ciutacu:  ...pentru suspendarea domnului  preşedinte Băsescu.  Astăzi  au 

apărut, la un moment dat, pe surse, ca de obicei, diverse zvonuri. Există PD-L-işti care cer 
demisia  doamnei  Roberta  Anastase,  care  nici  măcar  n-a  mai  apărut,  în  ultima 
săptămână, ca preşedinte de şedinţă, însă domnul Boc a răspuns acestor lucruri şi  aş 
vrea să vedem împreună declaraţia  domnului  Boc,  ca să terminăm o dată cu iluziile 
privind demisia Robertei Anastase. 

Emil  Boc:  Nu,  exclus.  Roberta  Anastase  este  susţinută  de  Partidul  Democrat  
Liberal  fără niciun fel  de reţinere, n-a fost niciun fel  de discuţie cu privire la posibila  
schimbare din funcţie a Robertei Anastase.
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Victor  Ciutacu:  "Exclus.  Roberta  Anastase  este  susţinută  de  PD-L,  fără  nicio 
reţinere." 

Victor Ponta: Sunt două lucruri. Unu - Roberta Anastase nu e susţinută de PD-L. 
Domnul Boc minte, aşa cum minte foarte des. E susţinută de domnul Băsescu. Doi, ce 
spune domnul Boc are valoare zero. Vreţi să facem o emisiune, până mâine dimineaţă, 
cu nenumăratele răzgândiri ale domnului Boc şi nenumăratele lucruri pe care le-a... 

Victor Ciutacu: Ştiţi de când îmi doresc să-mi petrec noaptea cu dumneavoastră? 
Hai să mergem la un şpriţ, mai bine, să nu plictisim lumea vorbind de...

Victor Ponta: Tocmai asta spun, decât să vorbim de Boc, haideţi să vorbim de 
lucruri serioase. 

Victor Ciutacu: Vorbi, de lucruri serioase. Vreau să vă întreb un lucru, şi vă întreb 
ca jurist. 

Victor Ponta: Vă rog. 
Victor Ciutacu: Dacă plenul Curţii Constituţionale, cu o majoritate mai mare sau 

mai mică, declară legea ca fiind constituţională, populaţia României, poporul suveran, 
spuneţi-i  cum vreţi  dumneavoastră  să-i  spunem, în  această  seară,  nu  o  ia  ca pe  un 
precedent şi ca pe o legalizare a furtului, care deja este oficial, în statul român? 

Victor Ponta: Depinde cum prezentaţi dumneavoastră. Mă uit... 
Victor Ciutacu: Tot în noi stă nădejdea, domnule Ponta? 
Victor Ponta: Da, iertaţi-mă. Am lângă mine sondajul făcut de CCSB, că oamenii, 

73% din informaţiile despre politică le iau de la televizor. Bun, atunci eu, îmi fac datoria 
să explic: Curtea Constituţională nu este nici poliţie, nici Procuratură, nici Tribunal Penal. 

Victor Ciutacu: De acord. 
Victor Ponta: Ei niciodată nu vor putea să spună - nu e ..., nu asta e treaba Curţii, 

sunt nouă judecători care judecă altceva, să spună 'domnule, au fost în sală 80, câţi au 
fost cu adevărat, sau au fost 170, cât a minţit Anastase'. Curtea Constituţională are de la 
noi şi de la liberali nişte contestări, pe fond, pe nişte articole, care ar fi sau...

Victor Ciutacu: Am înţeles că liberalii au contestat şi procedura, nu doar fondul. 
Victor Ponta: Da, dar vă explic încă o dată, că poţi să conteşti, vizavi de cvorum, 

dacă trebuie o majoritate simplă, calificată - nu vreau să intru în foarte multe detalii. 
Victor Ciutacu: Ok. 
Victor Ponta: Dar nu poate Curtea Constituţională să numere ei, cum a numărat 

Radu Tudor - nu e treaba lor asta - să zică, da, domnule, n-au fost 170. 
Victor Ciutacu:  Dar Curtea Constituţională,  legal,  domnule Ponta, poate lua în 

calcul ce-a văzut la televizor, la Radu Tudor? 
Victor Ponta: Nu. 
Victor Ciutacu: Asta vă întreb, ca procedură. 
Victor Ponta: Nu. Tocmai de-aia ne-am dus cu plângerea la Procuratură, pentru 

că  procurorii  pot  să  administreze  probe,  începând  cu  filmarea  oficială  din  Camera 
Deputaţilor, cu stenograma, şi un - mi se pare c-o aveam aici, la mine - în care Mircea 
Toader declară, pe stenogramă - "n-am avut niciun fel de înţelegere din asta. Staţi în sală 
şi nu vreţi să ..., şi ne sabotaţi să adoptăm legea" - poate să ia mărturii şi vreau să ia cei 
170 de deputaţi ai PD-L, să-i pună să scrie, procurorul, 'am fost în sală, în seara aceea.' 
Pentru că, vă spun eu, că nu vor scrie. Că unii erau acasă, şi se poate dovedi, alţii erau 
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prin străinătate, alţii erau în alte locuri şi n-o să aibă curaj să se ducă la procuror, să 
scrie, cu mâna lor, să depună mărturie mincinoasă. Începând cu Sever Voinescu. Eu vă 
spun că Sever Voinescu, bănuiesc eu că nu e atât de nebun, până la urmă, să se ducă să 
scrie că a numărat el 170 de voturi. 

Victor Ciutacu: Eu vreau să vă întreb: îl cheamă cineva pe Sever Voinescu, să...
Victor Ponta: ... ei, asta e o altă discuţie. Asta este o altă discuţie şi vom avea 

grijă, noi cel puţin, sunt convins că şi dumneavoastră, ca, din săptămână în săptămână, 
noi avem dreptul, că noi am depus plângerea, să cerem Parchetului în ce stadiu se află 
cercetările. 

Victor Ciutacu:  Până acum, Parchetul v-a transmis că s-ar afla în vreun stadiu 
cercetările? 

Victor Ponta: Nu. O să cerem noi, săptămâna viitoare. Şi o să cerem în fiecare 
săptămână, să vedem dacă s-au administrat probe, dacă s-a făcut ceva sau nu. 

Victor Ciutacu: Domnule Ponta, noi ăştia nasoi, care-l mediatizăm des pe domnul 
Băsescu, cerem în fiecare seară câte un răspuns de la Parchet - la Gâdea, în emisiune, la 
Badea, în emisiune, uneori la ... 

Victor Ponta: Bun. Haideţi să încheiem, că nu-şi are sens. Eu... 
Victor Ciutacu: Nu-şi are, dar eu vreau să mă întorc la presă, şi am să vă spun de 

ce vreau să mă întorc, la presă. Domnule Ponta, dumneavoastră... 
Victor Ponta: Eu nu m-am plâns de presă...
Victor Ciutacu: A mea este, că de aici îmi câştig pâinea. Dumneavoastră, astăzi, 

aţi luat din atacurile domnilor Boc, Voinescu şi al doamnei Udrea, de ieri, numai partea 
care vă privea pe dumneavoastră - aia, cu politicienii şi mogulii. Însă mai este un lucru şi 
în toate cele trei declaraţii, domnule Ponta, şi vă rog să mă credeţi pe cuvânt şi după 
aceea să le citiţi, apar nişte sintagme identice, de genul "presa care este ..." 

Victor Ponta: Faptul că ăştia nu gândesc cu mintea lor, că li se dă scris, asta ştiu. 
Victor Ciutacu: Da, li se dă scris o chestie, care-i poate face pe ei ori să ne acuze 

de subminarea autorităţii statului, de vulnerabilizarea siguranţei naţionale, toate dilelile 
lor.  Şi  vă anunţ politicos că există şi  varianta - şi  se discută asta - să ne ardă câte o 
suspendare de emisie, pentru început, şi nouă, şi Realităţii TV, şi s-ar putea să vorbiţi, de 
poimâine, nu ştiu, la...

Victor Ponta: Domnule Ciutacu, până o să vi se întâmple lucrurile astea, repet, eu 
personal am aflat, din gura domnului Traian Băsescu, că domnia sa ştie exact unde îmi 
fac eu vacanţele, cu cine şi cum, ceea e un pic de act de securitate. 

Victor Ciutacu: E poliţie politică, de-a dreptul. 
Victor Ponta: E poliţie politică, de-a dreptul. 
Victor Ciutacu: Nu vă sfiiţi! 
Victor Ponta: Tot prin diverşi interpuşi ai domniei sale, am tot primit mesaje, cu 

tot  ce  o  să  păţesc  -  bănuiesc  că  şi  Crin  Antonescu  primeşte  la  fel  -  ce  chestii 
compromiţătoare  au  despre  noi.  Ăsta  nu  m-a  intimidat  deloc,  de  aia  mă  aflu  la 
dumneavoastră. 

Victor Ciutacu: Aveţi scheleţi în dulap, că vă întreb şi eu, ca Oprescu. 
Victor Ponta: Niciunul; că, altfel, nu veneam în seara asta. 
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Victor Ciutacu: Ei, nu veneaţi! Sunteţi blat cu mine, că lucrăm la suspendarea lui 
Băsescu, împreună. 

Victor Ponta: Da, de acord... Şi, indiferent de ce face domnul Băsescu şi cu toţi ai 
lui,  dacă  semnează  decretul  de  promulgare,  introducem  cererea  de  suspendare. 
Indiferent de ce fac ei, la sfârşitul acestei luni, vom avea moţiune de cenzură şi vă rog să 
mă credeţi că foarte mult din timpul meu, din ultima perioadă, l-am consumat discutând 
cu oameni care ar putea să voteze această moţiune, nu mă refer evident la PSD-işti şi 
PNL-işti. 

Victor Ciutacu: 22 de parlamentari, am înţeles că aveţi nevoie, ca să treacă dintr-
o barcă, în alta, cu certitudinea că ai dumneavoastră votează toţi. 

Victor Ponta: În 15 iunie, absolut toţi de la PSD şi absolut toţi de la PNL au votat 
moţiunea - nu am niciun motiv să mă îndoiesc de ei - şi, tot în 15 iunie, ne-au lipsit opt 
voturi şi acele opt voturi puteau să vină şi - nu că vreau neapărat să-i acuz pe ei, dar 
puteţi să vă uitaţi la cei de la minorităţi sau cei de la independenţi, sau cum se numeşte 
partidul ăsta, al lor, care au fost suficient de laşi... 

Victor Ciutacu: Ai naşului dumneavoastră, dacă... 
Victor Ponta: Da, domnule Ciutacu, nu-i problemă, îmi asum tot. Dar, care au fost 

atât de laşi, încât nici să nu vină ca să susţină Guvernul, că le era frică să nu-i vadă lumea 
la televizor, dar nici nu au venit să voteze moţiunea. Opt dintre ei puteau să ne ajute, în 
momentul ăsta, să nu-l mai avem pe Boc. Cine ar fi fost prim-ministru, ce ar fi fost, nu 
are rost să speculăm. 

Victor Ciutacu: Pot să vă întreb, aşa, din casă? 
Victor Ponta: Puteţi să mă întrebaţi orice. 
Victor Ciutacu: Din întâlnirea dumneavoastră privată cu domnul Crin Antonescu, 

dacă aţi abordat cumva - şi vă întreb cât se poate de serios - atitudinea domnului Ghişe 
şi insistenţa domniei sale ... 

Victor Ponta: Nu. 
Victor Ciutacu: Atunci, vă întreb pe dumneavoastră. Într-o perioadă, în care, în 

paralel cu atacuri la dumneavoastră, se lucrează şi la noi, da? Şi în care ne scot ăştia 
"vulnerabilitate la adresa siguranţei naţionale" şi tot, când vine Ghişe, parlamentar de-al 
dracu de liberal, şi propune un proiect, care nici măcar nu e al lui, în care să ne caute la 
psihiatru... 

Victor Ponta: Care e întrebarea, domnule Ciutacu? 
Victor Ciutacu: Dacă partidul colegului dumneavoastră de opoziţie nu are nimic 

de spus? Da, asta voiam să vă întreb, dacă...
Victor Ponta: Nu mă puneţi pe mine să vorbesc în numele PNL-ului. 
Victor Ciutacu: Nu, nu., de aia v-am întrebat dacă în discuţia cu Crin Antonescu 

măcar l-aţi întrebat aşa prieteneşte "măi Crine, voi sunteţi întregi la minte, de nu-l opriţi 
pe ăla?". 

Victor Ponta: Nu. Eu am vorbit în numele PSD-ului şi PSD-ul a spus foarte clar că 
nu susţine un asemenea proiect. Tot PSD, prin parlamentarii noştri şi Carmen Moldovan 
e, să zic, şefa de proiect pe tema asta, ne-am bătut în comisii - Titus Corlăţean la Senat, 
acum, la Cameră - să scoatem prostia aia, cu "presa - ameninţare la siguranţa naţională", 
asta e poziţia noastră. 
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Victor Ciutacu: Şi nu v-a ieşit, deocamdată. 
Victor Ponta: Poate o să ne iasă. Până la urmă, tot o să ne iasă. 
Victor Ciutacu: Când , domnule preşedinte, şi unde? Ajunge în plen strategia aia. 
Victor Ponta: Când nu o să mai mă uit toată ziua să-l văd numai pe Băsescu şi pe 

slugile lui la televizor, o să avem şanse mai mari. 
Victor Ciutacu: ...o idee fixă cu Băsescu. 
Victor Ponta: Nu, nu, nu am o idee fixă. Să ştiţi că m-am săturat şi eu să mă tot 

înjure Băsescu la "Naşul" şi să mă văd la Antena şi la Realitatea, cu înjurăturile lui şi, în 
momentul în care vin şi dovedesc că minte, s-a închis subiectul. Dom'ne, dar de ce nu se 
vorbeşte o zi că a minţit Băsescu? 

Victor Ciutacu: Domnule, vă promit eu că vorbesc eu, în fiecare săptămână, cum 
minte Băsescu. Fac chestia asta, de trei ani şi jumătate. Vă face să vă simţiţi mai bine? 

Victor Ponta: Vreau să vă explic doar... 
Victor Ciutacu: Vă spun că bateţi în nişte uşi batante, domnule Ponta. 
Victor Ponta: Nu bat deloc. Vă explic doar că ne învârtim într-un cerc vicios... 
Victor Ciutacu: Aşa e. 
Victor Ponta: ... în care, de fapt, Traian Băsescu şi cu ai lui se joacă, aruncă tot 

felul de petarde, noi fugim după petarde şi vreau să vă spun, ca vă enervez de tot şi să 
ne luăm la bătaie în pauza de publicitate, 

Victor Ciutacu: Vă rog, facem şi noi o treabă în seara asta? 
Victor Ponta: ... că singura emisiune, la care am fost în ultimul timp şi am putut şi 

eu să vorbesc de programul nostru de guvernare, nu e nici la Antena 3, nici la Realitatea. 
Victor Ciutacu: E aia de la B1TV. 
Victor Ponta: E aia de la B1TV, de-am putut să scriu şi eu cum facem cotele de 

impozitare. Credeam că mă întrebaţi şi dumneavoastră. 
Victor  Ciutacu:  Deci,  ne  înţelegem  să  nu  vă  mai  întreb  din  programul  de 

guvernare, dacă daţi... că aia e singura? 
Victor Ponta: Pănă în astă-seară este singura. 
Victor Ciutacu: Voiam să vă dedic jumate de emisiune, în care puteţi să explicaţi. 
Victor Ponta: De abia aştept şi o să fiu cel mai fericit. 
Victor Ciutacu: O să fiţi atât de fericit... 
Victor Ponta: Cel mai fericit o să fiu, că mă întreabă şi pe mine ceva... 
Victor Ciutacu: Şi când vă duceţi data viitoare la Radu Moraru, îi spuneţi că v-a 

lăsat Ciutacu să vorbiţi de programul de guvernare? 
Victor Ponta: O să vă laud, domnule Ciutacu. 
Victor  Ciutacu:  Vă taie emisia în direct,  domnule Ponta,  cam asta e diferenţa 

dintre posturi. 
Victor Ponta: Există moguli buni şi moguli răi, nu? 
Victor Ciutacu: Cam despre asta e vorba. Nu, ai noştri sunt răi întotdeauna.
Victor Ponta: N-am făcut niciodată, însă, eu - şi cred că dumneavoastră sunteţi 

unul din cei care trebuie să apreciaţi - n-am făcut niciodată confuzia între proprietarii de 
posturi de televiziune şi cei care realizează emisiuni. 

Victor Ciutacu: Nici să nu o faceţi, dacă vreţi un sfat gratis de la mine. 
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Victor Ponta: Nu, nu. Vă spun că n-am făcut-o, pentru că cred că este o confuzie 
şi o alăturare greşită. Proprietarii au propriile lor interese şi viziuni. Eu am fost la toate 
televiziunile, şi cele două ale mogulilor răi, şi cele ale mogulilor buni, Dan Diaconescu şi 
Păunescu, pentru că am fost convins, la cei la care eu am fost, că pot să comunic cu 
oamenii care se uită la televizor. 

Victor Ciutacu: Ceea ce văd că vă iese de minune. 
Victor Ponta: Mai mult sau mai puţin. Încerc. 
Victor Ciutacu: Mai mult sau mai ... 38 % nu e rău. 
Victor  Ponta:  Cel  puţin  în  cazul  dumneavoastră,  da,  mi-a  ieşit.  Veneam  şi  la 

Antena 2, chiar dacă erau mai puţini telespectatori, erau de bună calitate. 
Victor Ciutacu: Uite că s-au făcut mai mulţi. 
Victor Ponta: Meritaţi lucrul ăsta. 
Victor Ciutacu: Vă mulţumesc. Domnule preşedinte... 
Victor Ponta: Vă rog. 
Victor Ciutacu: Astăzi am citit, cu mare atenţie, sinteza programului de guvernare 

pe care urmează să-l propuneţi... 
Victor Ponta: Unde aţi citit-o? 
Victor Ciutacu: O parte din sinteză. Pe surse, domnule Ponta. Sunt băiat isteţ, mă 

descurc. Am dat eu vreodată vreo informaţie greşită despre PSD? 
Victor Ponta: Voiam să ştiu cine de la noi v-a dat sinteza, pentru că, realmente nu 

e gata. 
Victor  Ciutacu:  Inclusiv,  înjurăturile  domnului  Vanghelie  la  adresa  domnului 

Geoană. Le-am dat greşit, înainte să v-alegeţi dumneavoastră preşedinte? Cred că mi-a 
ieşit, atunci, nu? 

Victor Ponta: Nu ştiu, domnule Ciutacu. De obicei vă ies lucrurile. Da. Vă rog. 
Victor Ciutacu: Hai s-o luăm metodic. 
Victor Ponta: Haideţi să aflaţi de la mine, nu de pe surse. Eu sunt cea mai bună 

sursă a dumneavoastră. 
Victor Ciutacu: "Guvern de criză" spuneţi după moţiunea de cenzură. 
Victor Ponta: Împreună cu PNL-ul, da, dar aia e o altă discuţie. 
Victor Ciutacu: Nu. Presupunem că trece moţiunea de cenzură, deci plecăm de la 

asta, da? 
Victor Ponta: De acord. 
Victor Ciutacu: ...şi-a venit guvernul de criză PSD - PNL. 
Victor Ponta: Da. 
Victor Ciutacu: Cum vreţi să-i spuneţi dumneavoastră. 
Victor Ponta: Nu contează. 
Victor Ciutacu: Cu UDMR, fără UDMR... 
Victor Ponta: De acord. 
Victor Ciutacu: Cum e? E "cu" sau "fără"? 
Victor Ponta:  Nu ştiu. În momentul  ăsta,  nu ştiu.  După ce trece moţiunea de 

cenzură o să vedem. 
Victor Ciutacu:  Domnul Antonescu tot insistă că nu e musai ca PSD-ul să aibă 

premierul. 

11



Victor Ponta: Nu, nu e musai. 
Victor Ciutacu: Dumneavoastră sunteţi dispus să nu aveţi premierul? 
Victor Ponta: Nu e musai, dar nici nu-i interzis. 
Victor Ciutacu: Nu, dar nu, nu vă ţineţi ca orbul de ciomag de chestia asta, cum a 

făcut Tăriceanu, "ori eu prim-ministru, ori la revedere". 
Victor Ponta: Nu, domnule Ciutacu, nu ne ţinem ca orbul de nimic... 
Victor Ciutacu: Adică e negociabil, nu? 
Victor Ponta: Ceea ce eu cred este că nu putem negocia prin televiziuni. Eu mă 

văd cu Crin Antonescu... 
Victor Ciutacu: Eu vă întreb dacă e negociabil. Nu vă cer să negociaţi aici. 
Victor Ponta: Eu vin şi vă spun că am stabilit împreună cu Crin Antonescu şi cu 

Daniel Constantin, preşedintele PC-ului că vom discuta la un moment dat, după ce avem 
programul pe care noi îl propunem, vom discuta şi componenţa. N-am discutat chestia 
asta. N-am discutat-o până acum. 

Victor Ciutacu: Liberalii au anunţat un număr de ministere pentru guvernul lor, 
cel din umbră, care, vreau să vă întreb dacă coincide cu numărul dumneavoastră.  La 
dumneavoastră parcă am înţeles că erau 13, în guvernul de criză pe care îl conduceţi. 

Victor Ponta: Nu. Cred că faceţi o confuzie... 
Victor Ciutacu: Nu sunt 13, la dumneavoastră? 
Victor Ponta: ...şi-aş vrea să... 
Victor Ciutacu: Sau e vorba de 13 la guvernul definitiv? Nu ştiu. Vă întreb. 
Victor Ponta: Păi, haideţi să lămurim oamenii, că n-aş vrea... 
Victor Ciutacu: Scoateţi-mă din bezna neştiinţei. 
Victor Ponta: Şi noi, separat, şi PNL-ul, avem un program de guvernare şi-o să 

vedeţi între cele două programe diferenţe fundamentale, pornind de la sistemul fiscal... 
Victor Ciutacu: Despre asta discutăm după publicitate, despre diferenţele... 
Victor Ponta: Şi noi şi PNL-ul am vorbit despre acest program de guvernare. În 

cazul lor au şi vorbit de guvern din umbră. Noi nu facem aşa ceva. Să vă spun, să aflaţi de 
la mine: nu facem guvern din umbră. 

Victor Ciutacu: Bun. 
Victor Ponta: După alegeri...  pentru că noi ne propunem să câştigăm 50% , să 

guvernăm singuri. PNL-ul îşi propune, de asemenea, să fie câştigător. 
Victor Ciutacu: Îmi permiteţi să vă opresc, un pic? 
Victor Ponta: Numai un pic. 
Victor Ciutacu: Că, am ajuns la o desfăşurare logică a faptului. 
Victor Ponta: Da. 
Victor Ciutacu: Până la alegerile alea cu 50%, guvernul de criză... 
Victor Ponta: Guvernul de criză... 
Victor Ciutacu: ...cât conduce ţara? Asta e întrebarea. 
Victor Ponta: Până la alegerile anticipate din primăvară, pe care ne propunem... 
Victor Ciutacu: Că, asta înseamnă, 'calendaristic'. Lumea vrea să ştie, domnule, 

când avem din nou alegeri, în cazul în care... 
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Victor Ponta: În mod normal, un guvern de criză cu actuala componenţă viciată a 
Parlamentului, pentru că e viciată, de ce? Oameni care au fost alături de noi şi de PNL s-
au trezit de-ai lui Băsescu, acuma... 

Victor Ciutacu: ... 
Victor Ponta: Nu, neapărat. Unii-s pe la PD, alţii cine ştie pe unde. 
Victor Ciutacu: Da' majoritatea sunt la domnii Oprescu şi Diaconescu. 
Victor  Ponta:  Deci,  tot  la  PD,  dar  în  anticameră.  Nu  poţi  să  zici  că  'dom'ne, 

porneşti un program de reforme serios cu aşa ceva. 
Victor Ciutacu: Bun. Deci, e un guvern care să gestioneze ţara până la alegeri. 
Victor Ponta: Pe care trebuie să-l ţinem şase luni. 
Victor Ciutacu: Şase luni, trebuie să ţină chestia asta. 
Victor  Ponta:  Maxim.  Şase,  opt  luni,  ceva  la  stilul  Guvernului  Stolojan  sau 

Guvernului Isărescu. 
Victor Ciutacu: Şi care să aibă doar două atribuţii, din câte deduc eu şi din cât 

experienţă  am eu  în  povestea  asta  cu politica.  Unu -  să  exercite  actele  normale  de 
administrare a ţării... 

Victor Ponta: Nu. Să ia nişte măsuri urgente. 
Victor Ciutacu: Păi, un guvern de criză poate să ia măsuri urgente? 
Victor Ponta: Da. Prima măsură ar fi să abrogăm prostiile lui Boc, care ne duc din 

ce în ce mai rău în jos. 
Victor  Ciutacu:  Îmi  spuneţi  cum acţionează  guvernul  de  criză,  după  o  scurtă 

pauză de publicitate? 
Victor Ponta: Dacă nu faceţi confuzia cu guvernul pe care PSD-ul îşi propune să îl 

aducă după alegeri în fruntea ţării. 
Victor Ciutacu: Arăt eu a prost, domnule Ponta? 
Victor Ponta: Nu, dar aş vrea să-i informăm pe oameni corect. 
Victor Ciutacu: Hai să luăm publicitate, şi-i informăm după aia. Din nou, în direct, 

la "Vorbe grele", împreună cu  Victor Ponta,  preşedintele PSD. Rămăsesem la primele 
măsuri, pe care le va lua Guvernul de criză. Guvernul de criză... aţi spus, generic vorbind, 
să abroge prostiile lui Boc. Numiţi-mi prostiile lui Boc, care trebuie abrogate. 

Victor Ponta:  Tăierea nediferenţiată, cu 25%, a tuturor cozilor tuturor pisicilor 
din România, ca să vorbesc să mă înţeleagă Boc. Este o prostie chestia asta 

Victor Ciutacu:  Nu lui  Boc, vă adresaţi  acum; vă adresaţi  celor care se uită la 
televizor. 

Victor Ponta: De acord. 
Victor Ciutacu: Deci, tăierea salariilor, cu 25%? 
Victor Ponta: Da. Dacă vrei să faci reduceri - şi trebuie să faci reduceri ca să te 

încadrezi  în  marjele  de  deficit  pe  care  le-ai  negociat  cu FMI şi  Comisia  Europeană - 
atunci, poţi, foarte bine, pentru că ei nu au spus să tai de la salarii, şi cu atât mai puţin de 
la pensii... 

Victor Ciutacu: Din cheltuielile bugetare. 
Victor Ponta:... ci au spus să taie din cheltuielile bugetare.... 
Victor Ciutacu: Din "anvelopă", cum ar fi spus domnul Şeitan. 
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Victor  Ponta:...  ceea  ce  este  cu  totul  şi  cu  totul  altceva.  Poţi  să  stabileşti  la 
aparatul bugetar că poate nu ai nevoie de absolut toţi şi la toţi să le tai 25%, ci că poţi să 
externalizezi servicii, aşa cum se întâmplă în autorităţile locale. 

Victor Ciutacu: Altă abrogare. 
Victor Ponta: În al doilea rând, TVA-ul. Aici ne-am pus de acord şi am şi calculat şi 

am arătat, noi, PSD, am cerut 5% pentru produsele agricole, iar PNL, pentru construcţii. 
Victor Ciutacu: Ăsta, de 24%, rămâne...? 
Victor  Ponta:  Ăla,  de  24,  propunerea  iniţială  era  de  reducere  la  19%.  O  să 

calculăm  acum,  dacă  îşi  mai  produce  efecte.  În  general,  economiştii  ne-au  spus, 
domnule, s-a produs un efect negativ asupra colectărilor la buget şi asupra economiei, 
dacă îl reduceţi acuma s-ar putea să nu aveţi un efect pozitiv în acelaşi fel. 

Victor Ciutacu: Altă abrogare? 
Victor  Ponta:  În  al  treilea  rând,  să  anunţăm  foarte  clar,  ca  să  se  oprească 

nebunia, că nu impozităm pensiile sub o mie de lei, sub zece mii... 
Victor Ciutacu: Deocamdată n-au impozitat nici ei, deci... 
Victor Ponta: Ba, da, le vor impozita. Le vor impozita. 
Victor Ciutacu: N-au făcut-o încă. Este greu de abrogat ceva ce nu s-a întâmplat, 

domnu Ponta. 
Victor Ponta: De acord. În al patrulea rând, putem începe şi să intrăm în măsuri 

pe care le avem şi noi în programul nostru, nu vorbim acum neapărat de impozitarea 
diferenţiată, ci vorbim de... 

Victor Ciutacu: Aia, bănuiesc că o faceţi numai în cazul în care ajungeţi singuri cu 
peste 50%. 

Victor Ponta: Probabil. Probabil că, da. Sau, dacă vom avea nişte parteneri care 
vor ieşi din, cum să spun, aşa, din încuietoarea asta ideologică şi vor înţelege că de la noi 
în stânga, adică înspre Vest, toată lumea are impozitare diferenţiată. 

Victor Ciutacu: Bun. 
Victor Ponta: Numai Boc poate să spună... 
Victor Ciutacu: Dar, poate, reuşiţi să comunicaţi şi chestia asta, domnul Ponta, 

dincolo de... televizor. 
Victor Ponta: Dacă îmi daţi ocazia. Deci, de la Ungaria încolo... 
Victor  Ciutacu:  Aveţi  un  partid,  nu  trebuie  să  vorbească  numai  preşedintele 

partidului. 
Victor  Ponta:  Nu.  Vorbim  toţi.  Important  este  dacă  mai  suntem  şi  lăsaţi  să 

vorbim. De la Ungaria, încolo... 
Victor Ciutacu: ...
Victor Ponta:... până-n Franţa, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii, toată 

lumea are impozitare diferenţiată şi, numai un incult economic, cum este Boc, vine astăzi 
şi spune că impozitarea diferenţiată opreşte economia. Păi, eu n-am văzut că s-a oprit 
economia, în Occident; văd că la noi s-a oprit. 

Victor Ciutacu: Mie mi se pare că la noi nu se mişcă economia, adică... opri. 
Victor Ponta: Ba da., se mişcă în jos. Se mişcă în jos, domnule Ciutacu. Se mişcă în 

jos. 
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Victor  Ciutacu:  Păi,  atunci...  practică  de  comunicare,  puteţi  să  spuneţi  "opriţi 
căderea", nu "opriţi economia". 

Victor Ponta: Oprim căderea... 
Victor Ciutacu: Asta-i gratis, de la mine, pentru dumneavoastră. 
Victor  Ponta:  Da,  vă  mulţumesc.  Există  măsuri  economice  şi  regândirea 

sistemului  economic  în  acest  moment,  pentru a  opri  căderea,  şi  vă  folosesc  această 
formulă, şi pentru a încerca după aceea să reaşezi economia ca să poţi să vorbeşti de 
social şi de educaţie şi de toate celelalte. 

Victor Ciutacu: Întrebarea mea pentru dumneavoastră... domnule preşedinte. 
Victor Ponta: Vă rog. 
Victor Ciutacu: "Daţi înapoi - aşa scria acolo, în sinteza asta la care mă uit eu, 

vedeţi? 
Victor Ponta: ...ca să confirm eu. Nu, nu, zic: trebuie să vă confirm eu. 
Victor Ciutacu: Este a dumneavoastră asta? 
Victor Ponta: Ăla este un newsletter, nu este programul de guvernare. 
Victor Ciutacu: Eu am spus că este sinteză. 
Victor Ponta: De acord. Bun. 
Victor Ciutacu: Reacordarea drepturilor luate s-au încălcate. 
Victor Ponta: De acord cu dumneavoastră. 
Victor Ciutacu: Întrebarea este: cu ce bani? Adică, de unde vine diferenţa aia, de 

25%, pe care o puneţi înapoi, la... 
Victor Ponta: Din regândirea... Din regândirea sistemului fiscal... 
Victor Ciutacu:  Nu. Eu vă întreb pe chestia imediată. Deci, dumneavoastră îmi 

spuneţi... 
Victor Ponta: Dumneavoastră... 
Victor Ciutacu: Nu. Dumneavoastră spuneţi "de luna viitoare", deci guvernul, ăla, 

de criză... 
Victor  Ponta:  Eram convins că aţi  diferenţa şi  acum îmi  dau seama că nu aţi 

înţeles-o.  Îmi  citaţi  din  programul  de  guvernare  al  PSD:  "Cand  vom  veni  PSD  la 
guvernare..." 

Victor Ciutacu: Asta-i numai după ce faceţi 50%... 
Victor Ponta: Păi, arătaţi încă o dată la cameră ce aveţi în faţă. 
Victor Ciutacu: Hai să arătăm la cameră. 
Victor  Ponta:  Scrie  "Programul  de  criză  PSD-PNL"?  Nu.  "Viziunea  noastră  de 

guvernare până în 2020. 
Victor Ciutacu: O.K. Da. 
Victor Ponta: Şi ne-am făcut toate calculele bugetare... 
Victor Ciutacu: Fiindcă vă văd decis, aşa, domnul Ponta... 
Victor Ponta: Nu. Chiar ştiu despre ce vorbesc. 
Victor Ciutacu: Păreţi informat. 
Victor Ponta: Chiar sunt foarte informat. 
Victor  Ciutacu:  Deşi  domnul  Băsescu,  ca  să  fiu  răutăcios,  zicea  că  faceţi  ca 

maimuţica, ca să-i plăceţi lui Năstase sau nu ştiu cui. 
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Victor Ponta: Cred că se gândea la Boc. Aţi văzut, cum a lăsat el poliţiştii, a venit 
şi maimuţica Boc şi a lăsat poliţiştii. 

Victor Ciutacu: Normal. 
Victor Ponta: Cum a zis el de moguli, a zis şi maimuţica Boc, de moguli. 
Victor Ciutacu: Vorbeam de decizia dumneavoastră şi apreciez faptul că sunteţi 

decis şi aş vrea să văd... 
Victor Ponta: Sunt foarte decis... 
Victor  Ciutacu:...  rubrica  noastră,  pe  care  încercăm să  o  consacrăm,  "Decizia 

săptămânii", cu Nadina Câmpean, şi revenim imediat în direct. 
Reporter:  Bună seara!  La  o  primă vedere  am fi  tentaţi  să  spunem că decizia 

săptămânii aparţine lui Vasile Blaga, cel care luni şi-a prezentat demisia de onoare, dar 
este greu de crezut că a luat această hotărâre de bunăvoie şi nesilit de nimeni, având în 
vedere că duminică a fost  chemat la guvern, unde a stat  mai bine de 4 ore şi  a dat 
explicaţii referitoare la mitingul poliţiştilor. Ceea ce a urmat însă a fost peşte aşteptările 
cârcotaşilor.  Noul ministru de interne a fost  numit Traian Igaş,  un cadou pe care l-a 
primit din partea PD-L cu doar două zile înainte să primească 42 de ani. Dar, totuşi cine 
este Traian Igaş? Vedem chiar acum.

Vasile Blaga: Dimineaţă am înaintat primului ministru Emil Boc demisia mea.
Traian  Băsescu:  Este  o  misiune  extrem  de  dificilă,  extrem  de  grea  şi  

responsabilitatea dumneavoastră de a fi la înălţimea predecesorului vă face misiunea şi  
mai grea.

Traian  Igaş  a  fost  asul  din  mâna  lui  Băsescu,  probabil  pregătit  pentru  noua  
funcţie  cu  mult  timp  înainte  ca  Vasile  Blaga  măcar  să  se  gândească  la  o  demisie.  
Mitingul poliţiştilor a fost pretextul perfect pentru a înlătura şi ultima urmă a tripletei  
BVB. E timpul ca noile speranţe portocalii să bea din serul puterii.

Traian Igaş: Bună seara! Mulţumesc pentru atenţia pe care mi-o acordaţi în acest  
moment.

La  prima  vedere,  Traian  Igaş  pare  un  om  şcolit,  pregătit  să  preia  frâiele  
ministerului. La a doua vedere, lucrurile se complică puţin.

Traian Igaş: Domnul Mircea Geoană a încălcat „fragrant” regulamentul nostru de 
funcţionare.

Actualul ministru s-a luptat mult cu cărţile până să obţină diplomele cu care se  
laudă.  În  liceu  a  rămas  repetent,  iar  părinţii  au  fost  nevoiţi  să-l  mute  din  Pecica  la  
Nădlac. A recuperat însă mai târziu când a reuşit să termine două facultăţi. Chiar dacă s-
a  descurcat  mai  greu  pe  băncile  şcolii,  Igaş  a  dat  dovadă  de  un  puternic  simţ  de  
orientare. A mirosit potenţialul primarului din Arad Gheorghe Falcă şi s-au împrietenit.  
Atât de tare încât Falcă i-a şi botezat fetiţa. Aşa, indirect, Igaş a ajuns să fie oarecum  
legat de preşedintele Traian Băsescu, el la rândul lui naşul lui Falcă. A nu se înţelege că  
insinuăm faptul că Igaş este omul lui Falcă, adică omul lui Băsescu. Dar de la Arad până  
la minister nu a avut de făcut foarte mulţi paşi. Unul mare a fost suficient, doar că de-
acum încolo va trebui să aibă mare grijă de poliţişti să nu mai protesteze, să nu cumva  
să-l  mai  numească  pe  şeful  statului  „javră  ordinară”  şi  să  lupte  împotriva  ziariştilor  
impertinenţi  care  nu  laudă  realizările  şefului.  Igaş  a  recunoscut  că  este  un  adept  al  
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corecţiilor fizice, cu regret că cei doi indivizi care l-au ameninţat pe Victor Ciutacu nu şi-
au dus la îndeplinire misiunea. Luat la Interne, Traian Igaş are planuri mari. Îl aşteaptă o  
perioadă  grea  cu  noi  proteste  organizate  de  poliţiştii  care  l-au  supărat  deja  pe 
preşedinte. Igaş caută acum oameni de încredere, aşa că noi, echipa emisiunii „Vorbe  
grele” îi sugerăm un adevărat apărător al drepturilor lui Băsescu.

Intervievat: Stimaţi cetăţeni ai ţării ăsteia, domnul Traian Băsescu, îmi puteţi da 
şi mie o mitralieră să-i împuşc pe toţi „rapenii” ăştia? Luptaţi până vă lăsaţi mort!

Victor  Ciutacu:  Din  nou  în  direct  la  "Vorbe  grele"  în  direct  cu  Victor  Ponta. 
Domnule ministru Igaş, dacă nu îi daţi o mitralieră omului să-i împuşte pe toţi 'rapenii', 
poate  mă  bateţi  dumneavoastră,  să  terminăm  odată  cu  chestia  asta.  Rezolvaţi  şi 
dumneavoastră cazul, aveţi o viaţă mai liniştită, un început de mandat plin de 'succesuri'. 
Domnule preşedinte, ne întoarcem la programul de guvernare... 

Victor Ponta: La oile noastre, că la oile lui Băsescu le ştim. 
Victor Ciutacu: ... la programul al PSD, nula povestea comună cu PNL până la... 
Victor Ponta: Da, haideţi să vorbim de aia. 
Victor Ciutacu: Da. Întrebarea mea pentru dumneavoastră e tot politică. Vorbiţi 

de  mai  multe  ori  sau  scrieţi  în  respectiva  sinteză  despre  falimentul  dreptei.  Care  e 
celălalt  model  economic,  domnule  Ponta?  Care  faliment  al  dreptei?  Al  cotei  unice? 
Spuneţi-mi al căror...? 

Victor Ponta: Nu, al cotei unice. Cota unică e doar o parte destul de mică şi vreau 
să vă spun că dreapta guvernează în multe ţări din Europa... 

Victor Ciutacu: Fără cotă unică. 
Victor Ponta: Fără cotă unică, deci nu e neapărat o măsură de dreapta sau... 
Victor Ciutacu: Deci spuneţi-mi care e mixul care a dus la falimentul dreptei? 
Victor  Ponta:  Marea  diferenţă  şi  nu  vreau  să  intru  în  discuţii  accentuate 

ideologice  este  ce  consideri  că  e  mai  important.  Din  punctul  nostru  de  vedere,  mai 
importantă  este  munca,  cei  care muncesc şi,  mai  departe,  sigur,  cei  care  trăiesc din 
pensie pentru că au muncit, cum facem să încurajăm mai multe locuri de muncă, dacă 
am mai multe locuri de muncă, am mai multe venituri la buget şi nu mai trebuie să mai 
tai de la văcuţa aia amărâtă, în timp ce cei de dreapta au venit şi au spus "domnule, 
business-ul este mai important, nu mă interesează cum îl plătiţi... 

Victor  Ciutacu:  Deci  maşina  e  mai  importantă  decât  omul,  în  esenţă,  aşa, 
reducând la ei. 

Victor Ponta: Dacă vreţi să o facem aşa, marxist, da. 
Victor Ciutacu: Da, dumneavoastră sunteţi cu omul, ei sunt cu maşina, nu? 
Victor  Ponta:  Noi  suntem  cu  omul...  Nu,  ei  sunt  cu  banii,  atenţie.  În  lumea 

actuală... 
Victor Ciutacu: Ceea ce nu e rău aşa, în principiu. 
Victor Ponta: În lumea actuală se vorbeşte: decizia de dreapta - nu pot să spun că 

PD-L-ul  este de dreapta,  că ei  nu sunt de nimic,  dar decizia de dreapta este să ajuţi 
capitalul şi să impozitezi omul, munca, decizia noastră si modelul social, pe care noi il 
vom propune este cum facem să încurajezi munca... 

Victor Ciutacu: Să ajuţi omul, impozitând capitalul. 
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Victor Ponta:.... şi să impozitezi capitalul. Şi, din acest punct de vedere, şi vreau 
să lămuresc unul din atacurile băsesciene şi ale ăstora, ultimii deontologi ai lui: am tot 
citit cum noi distrugem cu cota de impozitare diferenţiată clasa medie şi  vreau să vă 
spun - pentru veniturile sub 10 milioane pe lună, 120 de milioane de lei vechi pe an, 
impozitul este zero; în felul acesta, sperăm şi... 

Victor Ciutacu: Impozit zero? 
Victor Ponta: Da, impozit zero şi sperăm şi dovedim că în felul ăsta o mare parte 

din munca la negru, care este, în general, muncă sub 10 milioane, putem să-i convingem 
pe oameni să şi-o declare, asta însemnând mai multe încasări  la bugetul de asigurări 
sociale. 

Victor Ciutacu: Dar dumneavoastră şi mizaţi pe conştiinţa românului că se duce 
la organul fiscal... 

Victor Ponta: Nu, cred sincer şi am învăţat că există politica morcovului şi a bâtei: 
vii şi dai nişte avantaje, în momentul în care vorbesc de 5% TVA la alimente, mă bazez pe 
faptul că în acest moment evaziunea la producţia agricolă este de 85%. În momentul în 
care vin şi spun "ok, la 24 % te înţeleg că faci evaziune; la 5% nu te mai înţeleg şi...

Victor  Ciutacu:  La  cât  estimaţi  dumneavoastră  că  se  reduce  evaziunea  în 
produsele agricole, făcând TVA-ul 5%... 

Victor Ponta: Când pui TVA 5%... 
Victor Ciutacu: ...de la 85% la, nu ştiu, hai să... 
Victor Ponta: Noi am calculat nişte... 
Victor Ciutacu: Da, sunt nişte specialişti în domeniu. 
Victor Ponta: ...Da, poate să se reducă la o medie de 25% maxim şi vorbim în 

special de alimentele din import de data asta. Or noi vrem la producţie agricolă, nu la 
cele din import. 

Victor Ciutacu: Pot să vă rog ceva politicos? Să nu spuneţi niciodată că veţi stârpi 
evaziunea fiscală... 

Victor Ponta: Dar nu am spus că am stârpit-o. Am zis eu zero? 
Victor Ciutacu: Nu, nu. 
Victor Ponta: Nu, Doamne fereşte! 
Victor Ciutacu: Nu, aţi spus 25%. A fost o rugăminte a mea politicoasă. 
Victor Ponta: Da şi o să vă explic de ce. Când omul ştie că are de plătit... 
Victor Ciutacu: Dat fiind că eu nu am văzut încă niciun stat în lume care a stârpit 

evaziunea fiscală, adică... 
Victor Ponta: Nu, nu. Asta e ca şi cu corupţia şi... Dar în momentul în care omul 

zice 'domnule, prefer să plătesc 5% TVA, să fiu cu actele în regulă, decât să vină şi Garda 
şi toţi ăia, să le dau şpagă la toţi ca să scap de ei, mai bine plătesc cei 5%'. Acum, la 24% 
nu le convine. 

Victor  Ciutacu:  Pot  să  vă  întreb  un  lucru  şi  puteţi  să  o  luaţi  ca  un  interes 
personal? 

Victor Ponta: Sunt gata să vă răspund. Vă rog. 
Victor Ciutacu:  Domnul Băsescu poate să o ia ca un trafic de influenţă,  acum 

depinde care...
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Victor Ponta: Dar numai dacă mă lăsaţi să-mi termin ideea cu clasa medie. Deci 
marea  minciună,  pentru  că  nu  e  o  prostie,  e  o  minciună  când  văd,  chiar  şi 
dumneavoastră, când văd trei PD-L-işti sau, mă rog, susţinători de-ai lor spunând acelaşi 
lucru, e clar că e o minciună, nu e o prostie. Cum impozitarea diferenţiată atacă clasa 
medie. Clasa medie în România, pe care noi dorim să o impozităm cu 15%, nu cu 16%, 
deci scădem cu un procent... nu o să simtă nimic, clasa medie din care cred că faceţi şi 
dumneavoastră parte şi noi...

Victor Ciutacu: După criteriile...
Victor Ponta: ... este aceea care are venituri în jur de - o să stabilim exact cota - 

în jur de 5000 de lei pe lună. Aia este... 
Victor Ciutacu: Asta înseamnă 50 de milioane de lei vechi. 
Victor Ponta: Asta înseamnă mult peste salariul mediu, care ştiţi foarte bine, este 

1700... 
Victor Ciutacu: 17, nu? 
Victor Ponta: Da, 1720, dacă nu mă înşel era ultimul, deci clasa medie nu că nu-i 

luăm niciun leu în plus, să-i... un procent pe care nu-l va simţi, categoric nu se simte, dar 
este o minciună totală. Faptul că avem o treaptă de impozitare de 25 şi una de 35 se 
referă la veniturile foarte mari, de care... 

Victor Ciutacu: Definiţi venitul foarte mare. 
Victor Ponta: De exemplu, cea de 35 la cei care au peste 10.000 de RON pe lună 

salariu.
Victor Ciutacu: Asta înseamnă... Net sau brut? 
Victor Ponta: Păi, nu, discutăm numai... 
Victor Ciutacu: Deci discutaţi de brut şi ce se taie din el, da? 
Victor Ponta: Discutăm de brut şi venituri, pentru că vreau să vă explic, şi cu asta 

închei... 
Victor Ciutacu: Păi, la 100 de milioane dacă îi luaţi 35, l-aţi dus la 65, l-aţi dus la 

clasa medie. 
Victor Ponta: Ştiţi ce mi-a zis ministrul de justiţie britanic cu care m-am văzut 

alaltăieri? M-a întrebat şi cum vreau să... 
Victor Ciutacu: N-am avut onoarea... 
Victor Ponta: ...şi i-am zis 35. Zice, aaaa, mă mut în România! De ce? Păi la noi 

este 45! Acum cu noi, cu dreapta la putere, laburiştii au avut 50. În continuare suntem 
sub media europeană. 

Victor Ciutacu: E uşor mai bine la ei. 
Victor Ponta: Dar vreau să explic altceva: eu nu vreau să luăm acei bani efectiv de 

la cel care câştigă... bravo lui, câştigă 100 de milioane pe lună, deşi sunt destul de puţini. 
Eu vreau, prin deduceri fiscale, pentru că nu există impozitare diferenţiată fără deduceri 
fiscale, prin deduceri fiscale să-i spun omului, chiar şi celui care îmi plăteşte 15%, chiar şi 
la el se aplică aceste deduceri, să-i spun: omule, dacă tu vrei să cheltui banii ăia pentru 
iahturi, concedii în străinătate, maşini scumpe şi...

Victor Ciutacu: Dar 100 de milioane nu poţi să-i cheltui pe iahturi... 
Victor Ponta: Ascultaţi-mă un pic, dacă vrei pe ceea ce eu consider că nu-mi ajută 

mie economia, aia nu-ţi deduc. Dar dacă tu vrei să-ţi faci o asigurare privată de sănătate, 
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ca să mai îmi iei de pe mine, de pe stat, această povară de a oferi, aia îţi deduc. Dacă vrei 
să-i plăteşti copilului şcoala ca să facă o şcoală mai bună şi să mai îmi iei de pe mine 
chestia asta, asta-ţi deduc. Dacă vrei să-ţi faci o pensie privată, asta-ţi deduc. 

Victor Ciutacu:  Păi staţi  un pic, şi  eu dacă vreau să-l  dau pe fii-meu la Şcoala 
americană îmi deduceţi? 

Victor Ponta: Există cote în care pot să vă deduc cheltuielile... 
Victor Ciutacu: A! O parte din cheltuielile cu Şcoala americană. 
Victor Ponta: Sigur că da. Ştiţi foarte bine, ca şi la sponsorizări, există cote. De 

ce? Pentru că eu spun în felul următor: nu vreau neapărat să-ţi iau la stat mai mulţi bani, 
pentru că statul poate nu foloseşte destul de bine ce ia de la tine. Acum ce face? Ia 16% 
de la toţi... Până la urmă nu mă întrebaţi ce fac eu cu banii; dacă vreau să-i dea doamna 
Udrea să-şi facă semn din ăla de turism, îi cheltuie acolo, dacă... Eu fac altceva, eu vin şi 
spun: dom'ne, nu ţi-i iau, dar te oblig, dacă vrei să nu ţi-i iau, să-i foloseşti la ceea ce mie 
ca societate îmi foloseşte - şcoală... 

Victor Ciutacu: Ceea ce-ţi declar eu ca stat prioritate, nu? 
Victor  Ponta:  Ceea  ce  declar  eu  ca  guvern  şi  ca  stat  că  e  prioritate:  şcoala, 

sănătatea, pensia, inclusiv proiecte sociale locale - şi alea ţi le deduc, dar cu condiţia să 
bagi  banii  acolo,  să nu-i  bagi  în ceea ce eu consider...  În felul  ăsta,  pe o cale un pic 
ocolită, pentru că UE nu ne dă voie, dar poţi să ajuţi economia internă... 

Victor Ciutacu: Şi ăia nu se prind? 
Victor Ponta: Nu, ăia folosesc şi ei acelaşi lucru, de aia au impozitare diferenţiată 

şi deduceri ca să cumpere cât mai mult din producţia lor internă, sunt mai deştepţi decât 
Boc al nostru, ceea ce nici nu-i greu. Şi, în acelaşi timp, încerc să păstrez un echilibru 
pentru că nu poţi să spui: dom'ne, când a fost bine, am câştigat toţi, acum când e rău tai 
numai de la profesori, medici, militari sau tai de la angajaţii pe care eventual o firmă 
privată le taie salariile sau îi dă afară. Nu, e o chestie de filozofie şi, în acelaşi timp, hai să 
vă spun direct, şi de un pic mai multă inteligenţă, că în momente de criză trebuie să vii 
cu modele noi şi cu lucruri noi... 

Victor Ciutacu: Aveţi oameni mai inteligenţi care vor fi în guvern decât ăştia de 
astăzi? 

Victor Ponta: Indiscutabil! Dar ăsta nu e nici măcar un compliment, iertaţi-mă, să 
fii mai deştept decât echipa asta Boc ... 

Victor Ciutacu:  ...e o întrebare la care publicul  aşteaptă un răspuns, domnule 
Ponta. 

Victor Ponta: E foarte simplu... Sigur că da. Sigur că da. 
Victor Ciutacu: Acum ajungem la micul meu interes privat, întâmplător coincide 

cu interesele a 500.000 de oameni minim, declaraţi în ţara respectivă. Când aţi enumerat 
tâmpeniile Guvernului Boc, pe care le veţi abroga, aşteptam... 

Victor Ponta: ... impozitul forfetar... 
Victor  Ciutacu:  ...  aşteptam  să  vorbiţi  despre  faimoasele  taxe...  nu,  despre 

faimoasele taxe suplimentare, pe care ni le-au băgat nouă şi tuturor celor care încasează 
drepturi de autor şi pe care le-aţi condamnat la momentul adoptării, respectiv CAS-ul şi 
pe drepturi  de autor,  CASS-ul  şi  pe drepturi  de autor,  pensii  şi  pe drepturi  de autor 
ş.a.m.d. Faimoasele cozi, alea...
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Victor Ponta: Efectul va fi foarte simplu şi o să îl vedeţi în următoarele luni: nu o 
să mai plătiţi taxe, nu o să mai fie înscrişi la drepturi de autor şi nu o să-şi mai încaseze 
nici ăia 16%. 

Victor Ciutacu: Eu vă întreb ce face PSD-ul: abrogă acest act normativ care ne 
pune să plătim de două ori? 

Victor Ponta: Da, este pe lista actelor pe care noi le abrogăm dintre prostiile lui 
Boc dar, în acelaşi timp... 

Victor Ciutacu: Pentru că... 
Victor Ponta: Staţi un pic! 
Victor Ciutacu: Nu, nu, ajungem la ce spunea Badea, pentru că... şi vreau să insist 

pe chestia asta. Noi suntem groaznic acuzaţi şi demonizaţi că făceam evaziune fiscală şi 
că nu vrem să ne plătim contribuţiile. Nu, dimpotrivă, noi am plătit o căruţă şi plătim o 
căruţă de contribuţii şi fără ălea suplimentare, domnule preşedinte. Şi întrebarea mea e 
dacă în logica actuală guvernamentală - eu iau două pensii, mă duc la două spitale... 

Victor Ponta: Dar nu e nici o logică... Ascultaţi-mă o secundă. Logica actuală este 
în felul următor: vrea Băsescu să îl dea jos pe Blaga? Se bate cu toată poliţia.  A vrut 
Băsescu şi cu Boc să dea în jurnaliştii care nu sunt cuminţi? Au dat în toţi care nu sunt 
plătiţi cu drepturi de autor. 

Victor Ciutacu: Păi, dar i-a ars pe toţi! Şi pe actori, şi pe artişti, şi pe toţi! 
Victor Ponta: Asta e logica lor! Pe ei nu îi interesează! Ei dau foc la un bloc ca să îl 

omoare pe unul de la etajul trei. Asta încerc să vă spun, că astea sunt măsuri aberante 
care se reverberează... 

Victor Ciutacu: Stingeţi incendiul şi în cazul ăsta? 
Victor Ponta: Categoric da, păi după chestia asta da. Dar vreau să vă spun că, mai 

mult de cei 500.000, eu mă gândesc la cei cinci milioane - pe care ar trebui să îi facem 
şase într-un termen foarte scurt - de salariaţi din această ţară cărora, dacă le reduci cu 
trei puncte procentuale contribuţia la asigurări sociale, dacă măreşti salariul minim şi îl 
faci  identic şi  la stat  şi  la privat,  în felul  acesta obligându-l  pe patron să nu mai dea 
salariul minim pe cartea de muncă şi restul din mână, dar în acelaşi timp scăzându-i CAS-
urile şi dându-i deducerile la impozitarea diferenţiată, poţi să scoţi... în acest moment 
noi avem... cam 60% din cei care muncesc au carte de muncă, e muncă la alb, şi 40% 
muncă la negru. 

Victor Ciutacu: Sau la gri. 
Victor Ponta: Nu cred, ca şi dumneavoastră... La gri cei care pun puţin şi... Nu 

cred, ca şi dumneavoastră, că nu va mai exista muncă la negru, cum nu cred că nu va mai 
exista evaziune sau... 

Victor Ciutacu: Doamne fereşte! 
Victor Ponta: Dar poţi să o reduci la o limită la care, dacă măcar 20% din această 

muncă o scoţi  la alb,  începi  şi  îţi  redresezi  bugetul  asigurărilor  sociale şi  începi  să ai 
răspunsuri de unde dai pensii şi de unde dai ajutoare de şomaj. 

Victor Ciutacu: Următoarele răspunsuri le aflăm după publicitate. 
Victor  Ponta:  Vă  rog.  Din  nou  în  direct  la  "Vorbe  grele",  din  nefericire  doar 

pentru a-i mulţumi domnului Ponta pentru prezenţa în această seară... 

21



Victor Ponta: Şi eu mulţumesc pentru că am apucat să vorbesc de programul de 
guvernare. 

Victor Ciutacu: Aţi vorbit suficient sau o reînnodăm? 
Victor Ponta: Mă declar mulţumit. 
Victor Ciutacu: Mai e loc de una? 
Victor Ponta: Oricând. 
Victor Ciutacu: Cu cea mai mare plăcere, domnule Ponta. Puteţi să vă mai certaţi 

un pic cu mogulul la începutul emisiunii şi după aia vorbim de ale noastre, da? 
Victor Ponta: E în regulă proporţia. Mulţumesc.
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