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Victor Ponta la „Ora de foc” 

Realitatea Tv, 9 Noiembrie 2010  
 
Oana Stancu: Bună seara, doamnelor şi domnilor, bun găsit la „Ora de Foc”. 

Armistiţiu până la Crăciun este propunerea şefului statului făcută astăzi partidelor 
parlamentare. Va pica, în schimb, Roberta Anastase (…) va merge alături de ea pe acest 
drum şi Emil Boc, aşa cum cer partidele din opoziţie? Vom afla în această seară. Victor 

Ponta, preşedintele PSD, este la „Ora de Foc”, mulţumesc pentru prezenţă, bună seara. 
Împreună cu domnul Emil Hurezeanu, bună seara. Aşteptăm anunţul de după întâlnirea 
de la Cotroceni. Preşedintele Traian Băsescu i-a primit pe premierul Emil Boc, pe 
Roberta Anastase, pe Vasile Blaga şi pe Adriean Videanu, vom afla ce au decis în privinţa 
liniştii de până la Crăciun. Vom avea o ediţie specială în această seară. Vom discuta cu 
Victor Ponta şi tensiunile din sânul opoziţiei, vom vedea şi ce planuri au cu puterea, cu 
sau fără Roberta Anastase. Va răspunde Victor Ponta întrebărilor pe care le va primi de 
la invitaţii mei speciali. Îl salut pe Florin Vâlnei, îl salut pe domnul Iulian Crăciun, om de 
afaceri, profesorul Daniel Petriceanu este alături de noi, bună seara. Îi spun bună seara 
domnului Ioan Neamţu, pensionar. Domnule Victor Ponta, 45 de zile de linişte, de pace, 
v-a cerut preşedintele Traian Băsescu pentru a putea trece prin Parlament trei legi 
importante. Legea bugetului, legea pensiilor, legea salarizării. Cum răspundeţi acestei 
oferte de pace a şefului statului?  

Victor Ponta: Ideea de a mai opri războiul politic cred că e o idee bună şi 
corectă. Şi într-un fel cred că toţi suntem obosiţi de veşnica ceartă şi lipsa de soluţii şi 
rezultate.  

Emil Hurezeanu: Am vrea să ne lăsăm la vatră. 
Victor Ponta: Dacă se poate. Din păcate, uitaţi-vă la poliţişti, la militari e mai 

greu să se lase la vatră, că nu ştiu cu ce se lasă. Deci principiul e frumos, e corect, în 
general la enunţarea principiilor domnul preşedinte Traian Băsescu stă bine. Doi. 
Moratoriul sigur, are un alt sens dar bănuiesc că vorbea de un armistiţiu domnul 
preşedinte, nu de un moratoriu. Era însă un mesaj în primul rând pentru cei din sală. Cei 
din sală nu eram noi cei din opoziţie că noi n-am fost prezenţi. Erau cei din coaliţia de la 
putere. trei. Am spus clar, din punctul nostru de vedere suntem pregătiţi cu 
amendamente, cu poziţii clare şi pe legea educaţiei deşi sigur, nu legea educaţiei face 
obiectul acordului cu FMI dar a fost un alt conflict acolo, şi pe legea pensiilor unde slavă 
Domnului că cu ajutorul dumneavoastră am demonstrat o fraudă şi legea n-a fost 
promulgată. Şi pe legea bugetului şi legea salarizării unitare care încă n-au venit în 
Parlament. Nu ştiu pe ce ne cere acordul că nu le-a văzut nimeni. Dar suntem pregătiţi 
să venim cu nişte poziţii. Suntem pregătiţi să acceptăm că noi suntem în minoritate şi nu 
toate amendamentele vor trece. Puterea îşi trece având majoritate. Ceea ce nu putem 
accepta şi cred că asta domnul preşedinte Traian Băsescu a înţeles bine, este faptul că 
nu putem legitima un furt evident, cel de la legea pensiilor, nu putem legitima un mod 
de vot în special în Camera Deputaţilor în care nu există cvorum şi când avem noi mai 
multe voturi preşedinta de şedinţă nu vrea să supună la vot ceva, nu putem legitima 
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faptul că legi atât de importante, legea salarizării unice, legea bugetului de stat, legea 
pensiilor, care vor afecta fiecare român din această ţară, direct sau nu, sunt adoptate 
prin fraudă şi prin lipsă de majoritate. Aici din punctul nostru de vedere… 

Oana Stancu: Deci cu Roberta Anastase nu discutăm nici legea bugetului, nici 
legea salarizării… 

Victor Ponta: N-avem cum. Moral, nu poţi să zici, dom’ne, hai să mă fac 
complice cu cineva care a furat, că aşa vrea ţara. Ţara nu cred că vrea să lăsăm o faptă 
de furt nesancţionată. Doi. Din păcate, vorbim de legi importante, legea pensiilor, legea 
bugetului de stat, legea salarizării care pe baza a ceea ce s-a întâmplat până acum, sub 
conducerea doamnei Anastase vor fi adoptate fraudulos şi împotriva interesului public.  

Oana Stancu: Să vedem dacă domnul Adriean Videanu va anunţa acum 
schimbarea Robertei Anastase.  

 
Adriean Videanu: În primul rând, vreau să vă mulţumesc că aţi răspuns invitaţiei 

noastre la o oră atât de târzie şi, după cum aţi prezentat, unele televiziuni, vreau să vă 
confirm că am fost invitaţi în această seară de şeful statului. La această discuţie au 
participat primul-ministru, preşedintele Camerei Deputaţilor, secretarul general al PD-L, 
domnul Vasile Blaga, şi subsemnatul, prim-vicepreşedinte al PD-L. Subiectul discuţiei au 
fost priorităţile României până la sfârşitul acestui an în ideea servirii interesului naţional 
şi aş vrea să fac o precizare legată de solicitarea şefului statului privind instituirea unui 
moratoriu, care practic nu înseamnă nimic altceva decât îngheţarea disputelor politice şi 
servirea interesului naţional. În discuţiile pe care le-am avut, şeful statului s-a arătat 
pesimist că liderii opoziţiei vor înţelege să servească interesul naţional, iar în acest sens 
permiteţi-mi să vă aduc aminte şi să vă dau un singur exemplu: legea pensiilor, care a 
fost un gest pe care şeful statului l-a făcut în ideea găsirii unei formule şi pentru servirea 
interesului naţional, în ideea găsirii unei formule de funcţionare a Parlamentului, astăzi 
ceea ce avem nu este nimic altceva decât o tergiversare în parlament legată de găsirea 
unor soluţii privind votarea acestei legi. Credem că opoziţia trebuie să înţeleagă că are şi 
responsabilităţi faţă de ţară şi să renunţe să se ascundă în spatele unor justificări 
politicianiste şi să servească interesul naţional prin a nu mai bloca activitatea 
Parlamentului României. Ştiţi foarte bine că opoziţia are majoritate în birourile celor 
două camere legislative. Menţionez încă o dată, nu cerem nimic altceva opoziţiei decât 
să renunţe la a mai bloca activitatea Parlamentului României. Vreau să-i anunţ pe 
români că PD-L şi partenerii din coaliţia de guvernare se angajează să ducă până la 
capăt toate legile asumate prin programul de guvernare şi acordul cu FMI, Comisia 
Europeană şi Banca Mondială până la sfârşitul acestui an. De aceea, încă odată, 
solicităm partidelor de opoziţie un singur lucru: să nu blocheze activitatea Parlamentului 
României şi să servească interesul naţional. Din păcate, reacţiile liderilor partidelor din 
opoziţie nu fac nimic altceva decât să justifice politicianismul de care au dat dovadă în 
toată această perioadă. Dacă aveţi, o singură întrebare? 

Loara Ştefănescu (Televiziunea Română): Domnule prim-vicepreşedinte, PSD 
condiţionează participarea la dezbaterile pe cele trei legi importante pomenite de 
preşedintele Traian Băsescu de înlocuirea Robertei Anastase de la conducerea Camerei 
Deputaţilor. Întrebarea pe care v-o adresez, după discuţia pe care aţi avut-o în această 
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seară cu preşedintele României, este dacă PD-L îi va retrage sprijinul Robertei Anastase 
sau ce aveţi de gând să faceţi? 

Adriean Videanu: Din păcate, constatăm că mass-media a căzut în plasa 
opoziţiei. Vreau să vă spun că priorităţile României reprezintă legile pe care le avem de 
adoptat şi servirea interesului naţional. Nu Roberta Anastase este, în momentul de faţă, 
prioritatea României. Vă mulţumesc mult de tot. 

 
Victor Ponta: Pot să fac o precizare? 
Oana Stancu: Domnule Ponta, vă aşteptaţi la un anunţ privind schimbarea din 

funcţie a Robertei Anastase, pentru că după mesajul din Parlament al şefului statului 
spuneaţi că celor de la putere s-a adresat Traian Băsescu. Sugeraţi că ar fi dat semnalul, 
cumva, pentru înlocuirea doamnei preşedinte al Camerei Deputaţilor? 

Victor Ponta: Da. Mesajul, acum nu ştiu, este şi domnul Hurezeanu lângă mine şi 
fiecare dintre... Mesajul cred că a fost dat săptămâna trecută, când preşedintele practic 
a spus "mi-au fost trimise la promulgare legi adoptate fără cvorum". Nu ştim altă lege 
decât legea pensiilor. Dar vreau să vă spun, nu pentru domnul Videanu. Domnul Videanu 
minte de principiu. Eu ştiam când l-am... I-am văzut faţa, că ştii... Îi cunosc faţa că se 
apucă să mintă. Vreau să spun următorul lucru. 

Oana Stancu: Cu ce a minţit acum? 
Victor Ponta: Păi, a zis să nu blocăm, nu? 
Oana Stancu: Activitatea... 
Victor Ponta: Noi suntem în minoritate, nu există în acest moment, astăzi şi dacă 

domnul Videanu dovedeşte altceva îmi dau eu demisia. 
Oana Stancu: În Birourile Permanente. Ştiţi foarte bine, nu este majoritate... 
Victor Ponta: Nu, nu. Ascultaţi-mă o secundă. Nu există nicio lege blocată. Toate 

legile, absolut toate legile, proiectele de legi sunt repartizate la comisii, astăzi a fost vot 
în Parlament, mâine va fi vot, inclusiv cererea de arestare a deputatului PD-L trimisă 
săptămâna trecută de Parchetul General, a fost trimisă la Comisia Juridică. Nu există 
nicio lege blocată dintr-un motiv foarte simplu - la Birourile Permanente noi am 
participat şi participăm de câte ori nu participă doamna Anastase. Ieri a fost un Birou 
Permanent condus de domnul Oltean de la PD-L şi a funcţionat foarte bine. În plen, ei au 
majoritate. Faptul că nu vin la serviciu ca să fie 167, cred că asta le-a reproşat şi Traian 
Băsescu, nu vin la serviciu nu numai pentru că chiulesc, ci pentru că mulţi dintre 
parlamentarii puterii şi de la PD-L şi de la UDMR şi de la independenţi nu vor să vină să 
voteze când tăiem pensii, când tăiem salariile, Legea salarizării unice, nu au vrut să vină, 
special au lipsit de la Legea pensiilor. Acolo însă intervine Roberta Anastase care zice, 
80, sunteţi 170. Suntem 100? Nu, suntem 200. Despre asta discutăm, dar încă o dată o 
spun şi vă rog întrebaţi-l pe domnul Videanu, o singură lege, un singur proiect de lege 
care astăzi este blocat în Parlamentul României. 

Oana Stancu: Există, domnule Ponta... 
Victor Ponta: Minte, faptul că minte, nu este vorba de asta. Vreau să spun 

altceva. Domnule, dar totuşi, sfidarea asta pentru noi toţi, un om obişnuit, oricare din 
cei de aici prezenţi şi cei care se uită la noi. Dacă fură ceva, dacă încalcă o lege, domnule 
păţeşte ceva. Dacă eşti Roberta Anastase şi eşti acolo, al treilea om în stat pus de Traian 
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Băsescu poţi să faci chestia asta, nimeni, nici măcar Videanu nu a spus că nu s-a furat la 
votul ăla şi spune, domnule, nu este în interesul naţional să... Dar interesul naţional este 
să-l protejăm pe un hoţ? Ca să înţeleg ce înseamnă interes naţional în viziunea lui 
Videanu. 

Oana Stancu: Asta vreau să-l întreb şi eu pe domnul Emil Hurezeanu pentru că 
am încercat, inclusiv cu reprezentanţi ai Preşedinţiei să aflu de la dumnealor ce 
înseamnă interesul naţional şi cine îl stabileşte, domnule Hurezeanu. Este des invocat de 
cei de la putere. Deţin monopolul asupra interesului naţional. Interesul naţional este cel 
stabilit de domnul Băsescu, de domnul Videanu? 

Emil Hurezeanu: Interesele naţionale în democraţie sunt formulate de fiecare 
dată cu concursul organismului vital al democraţiei de tip liberal, de tip occidental, care 
într-o republică parlamentară, cum este România sau puţin semiprezidenţială, dacă 
vreţi, rămâne Parlamentul. Interesul naţional, chiar în situaţia în care preşedintele SUA, 
în SUA declară război se declină prin acordul sau dezacordul Senatului şi al Camerei 
Reprezentanţilor. Nimeni nu are monopolul interesului naţional, nici măcar 
preşedintele. Preşedintele este mesagerul ... 

Oana Stancu: Că nu o să mai suportaţi să auziţi. 
Emil Hurezeanu: Mesagerul interesului naţional, în situaţia în care el a depăşit 

ecluzele legalităţii şi ale legitimităţii şi care se opresc sau au de-a face cu Parlamentul în 
orice situaţie. 

Oana Stancu: Nu ştiu dacă aţi auzit cât de tare a oftat domnul Vâlnei, probabil că 
nici dumnealui (...) să auziţi despre interesul naţional.  

Emil Hurezeanu: Staţi puţin. Deci, nu poţi să şantajezi pe nimeni cu interesul 
naţional, cu atât mai puţin Parlamentul. Îmi pare foarte rău. 

Oana Stancu: Asta vedeţi că face preşedintele Băsescu sau asta face domnul 
Videanu? 

Emil Hurezeanu: Nu. Adică, a vorbi în numele interesului naţional cu un subtext 
că îţi faci din popor aliat împotriva Parlamentului care, nu-i aşa, este insensibil la virtuţile 
sau semnalele interesului naţional este o formă de şantaj nedatorat într-o democraţie. 
Interesul naţional este rezultatul unor procese de deliberare, de reflectare, de consens 
între toate organismele supreme ale unui stat democratic. 

Oana Stancu: Încadraţi în această... 
Emil Hurezeanu: Şi Parlamentul nu poate fi evitat. În afară de asta, vreau să mai 

spun ceva. Deci, să punem interesul naţional puţin de-o parte acum pentru că interesul 
naţional este al oamenilor care oftează, care s-au săturat de această atmosferă 
irespirabilă în interiorul propriei lor ţări, în care nimic nu se mai mişcă, în care nu vin 
investiţii, în care se fac împrumuturi pentru generaţii viitoare pe care... Pentru plata 
salariilor şi pensiilor, aşa cum nici măcar Ceauşescu, care a fost primul lider comunist 
care a semnat acordul cu FMI în anii '70 nu a făcut. Ceauşescu a luat bani de la Banca 
Mondială şi de la FMI ca să industrializeze România. Că după aceea s-a dat totul peste 
cap, asta este altă poveste. Deci, am intrat într-o situaţie insuportabilă din perspectiva 
cetăţeanului. Autorii acestei situaţii sunt multipli, sunt mai mulţi. După părerea mea, 
domnul Ponta, cu tot respectul şi îmi permit să spun chiar prietenia pe care i-o port de 
multă vreme, nu este în situaţia să declare că, având în vedere că Băsescu nu mai este 
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mediatorul pe care îl doreşte domnia sa, are dreptul să spună acest lucru, o fracţiune a 
unui partid important din opoziţie nu se mai prezintă la sesiunile Parlamentului, după 
cum nici domnul Crin Antonescu nu este în situaţia să spună că, atâta vreme cât Băsescu 
nu mai conduce decât serviciile speciale el nu îl mai recunoaşte. Băsescu este ales pe 
următorii şase ani, ne convine, nu ne convine, cu o majoritate firava, mult mai firavă 
decât ar... 

Oana Stancu: Cinci, nu îi daţi un an în plus, va rugăm. 
Emil Hurezeanu: Cinci ani. 
Victor Ponta: Încă patru mai sunt. 
Emil Hurezeanu: Mai sunt încă patru. Bun. Asta e situaţia. El este reprezentantul 

tuturor românilor în calitate de şef al statului, iar domnii... 
Victor Ponta: Trebuie să se şi poarte aşa, domnule Hurezeanu. 
Emil Hurezeanu: Dar şefii partidelor şi reprezentanţii în parlament ai partidelor 

nu au obligaţie faţă de Băsescu. Nu Băsescu e reperul lor. Băsescu este egalul sau 
colegul lor de putere, potrivit paradigmei constituţionale. Ei sunt reprezentanţii 
societăţii, ai colegilor care i-au ales. Pe ei trebuie să-i respecte când se prezintă sau nu în 
parlament, nu pe Băsescu. Atâta tot. 

Oana Stancu: Domnule Hurezeanu, am o legătură cu ministrul Laszlo Borbely, 
vicepreşedinte UDMR. Aş vrea să văd cum vede partidul de care a depins zilele acestea 
menţinerea lui Emil Boc în funcţia de prim-ministru, cum vede această pace? Bună 
seara, domnule Borbely. 

Laszlo Borbely: Bună seara. 
Oana Stancu: Armistiţiul acesta propus de Traian Băsescu este parte din motivul 

pentru care aţi decis să rămâneţi în guvern? 
Laszlo Borbely: Deci în momentul de faţă e clar că există un blocaj şi trebuie să o 

recunoaştem şi de fapt şi mesajul preşedintelui a fost în acest sens. Există un blocaj, de 
ce? Pentru că Legea educaţiei, care e o lege importantă, a fost declarată 
neconstituţională. Trebuie să vedem până la sfârşitul anului cum putem s-o promovăm, 
deşi aşteptăm motivarea Curţii şi e un blocaj pentru că în coaliţie trebuie să clarificăm 
următoarea problemă. În momentul de faţă, şi ştie şi domnul preşedinte Ponta, totuşi 
din cauza unui, în fine, boicot sau neprezentării de mai multe ori a opoziţiei în birourile 
permanente, nu se desfăşoară activitatea în mod normal în parlament şi trebuie să o 
rezolvăm cumva. 

Oana Stancu: Aici vă rog să vă opriţi puţin. 
Laszlo Borbely: Eu sunt pentru dialog şi chiar astăzi am spus dacă alţii nu au 

această iniţiativă, şi văd că deocamdată nu apare această iniţiativă, iniţiem noi, UDMR-
ul, un dialog între putere şi opoziţie, pentru că nu ne place ceea ce e în jurul nostru. 

Oana Stancu: Bun. Dacă tot faceţi asta, domnule ministru, atunci vă întreb şi eu. 
Este atât de importantă persoana Robertei Anastase, pentru că funcţia de preşedinte 
bănuiesc că ar rămâne tot la PD-L? Doamna Roberta Anastase a fost văzută de o ţară 
întreagă furând acel vot la Legea pensiilor. Nu cred că mai există dubiu aici. Nu spune 
Oana Stancu, nu spune Ponta sau nu spune nimeni altcineva, o spun imaginile pe care 
le-am văzut cu toţii. Acolo nu au fost 167 de oameni şi atunci vă întreb. Dumneavoastră. 
găsiţi că este atât de importantă persoana Robertei Anastase încât să nu se poată 
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construi această pace la care iniţial achiesau şi cei din opoziţie, pentru trei legi 
importante? 

Laszlo Borbely: Nu cred că ar trebui să vorbim de persoane. Atunci când ai patru 
legi, cel puţin patru legi foarte importante, şi vreau să vă atrag atenţia că dacă nu 
propunem Legea bugetului cât de curând nu o s-o putem aproba până la sfârşitul anului, 
atunci nu vorbeşti de persoane, ci vorbeşti ... 

Oana Stancu: Păi atunci, iertaţi-mă că vă întrerup, dar aici cred că nu mai sunt de 
vină nici Ponta, nici Antonescu, nici nimeni din parlament. Aici dumneavoastră, cei din 
guvern, nu sunteţi în stare să propuneţi Legea bugetului. E deja 9 noiembrie astăzi, 
domnule ministru. 

Laszlo Borbely: Evident, ne asumăm răspunderea pentru această întârziere. 
Vorbesc de ceea ce se va întâmpla. În momentul de faţă a trebuit să ne asumăm 
răspunderea în ceea ce priveşte Legea salarizării unice şi în momentul de faţă, după 
părerea mea, dacă nu stăm la o masă cu opoziţia şi nu clarificăm... Bun, ce probleme 
aveţi la Legea educaţiei? Ce probleme aveţi la Legea salarizării unice? La buget, haideţi 
să vedem câteva principii sau unele priorităţi. Măcar să încercăm, stăm două-trei zile, 
nicio problemă. Acest dialog a lipsit în ultima perioadă. Sincer, eu am 20 de ani sau 16 
ani de prezenţă în parlament. Mi-e dor de acele perioade în care, chiar dacă era opoziţie 
şi putere, era un dialog pe legi, pe unele modificări, cădeam de acord nu întotdeauna cu 
discuţii, ştiu eu, foarte publice, dar cădeam de acord şi vota şi opoziţia o lege 
importantă, dacă vorbim de interesul naţional. De ce nu am putea s-o facem acum? 

Oana Stancu: Vă răspunde domnul Victor Ponta. Vă ascult, domnule preşedinte. 
Victor Ponta: Păi nu, putem să o facem. Noi ne-am întâlnit cu cei de la UDMR şi 

ne întâlnim oricând. Ne-am întâlnit cu cei de la minorităţi. Ne-am întâlnit inclusiv zilele 
trecute, am negociat o schimbare de regulament în Cameră cu cei de la PD-L, cu Mircea 
Toader, o schimbare de regulament în Cameră, exact ca acele fraude ale Robertei 
Anastase să nu se mai întâmple, şi anume am negociat să punem clar că nu mai poate să 
se strice sistemul ăla electronic de vot să votăm cu mână sus. Nu mai poţi să mai dezbaţi 
legi dacă nu ai cvorum. Nu mai poţi să dezbaţi legi dacă nu ai şi reprezentantul 
guvernului, lucruri de bun-simţ, iar acum se vine şi se spune în felul următor: bun, e 
foarte bine. Până acum noi am avut un preşedinte de cameră care v-a încălcat toate 
regulile, care v-a făcut în toate felurile, care nu şi-a ţinut niciodată cuvântul, hai de aici 
să plecăm de la zero. Şi noi spunem: ok, haideţi să discutăm cu un om în care putem 
avea încredere şi un om care exprimă un pic de respect pentru parlament. Ce or să 
gândească oamenii obişnuiţi când o să vadă Anastase care a furat voturi, care a ieşit... 
Apropo de Legea bugetului, a luat amendamentele noastre din ianuarie şi a ieşit cu ele 
în septembrie şi a zis: PSD-ul a cerut bani. Nu a mai întrebat-o nimeni: domnule, e 
adevărat sau nu? A minţit sau nu? Ce-o să creadă oamenii despre noi... 

Oana Stancu: Doamna Anastase spune că aţi refuzat să semnaţi ieri acest 
protocol pentru modificarea regulamentului. 

Victor Ponta: Păi da, dar vreţi să vă spun cum? Vă rog să-l întrebaţi şi pe domnul 
Borbely, că a fost liderul de grup al UDMR acolo. S-au întâlnit cei patru lideri de grup de 
la PSD, PD-L, UDMR şi PNL, s-au pregătit să semneze şi a venit doamna Anastase şi a 
spus: nu, nu semnaţi decât dacă semnez şi eu ca să arătaţi că nu mai aveţi pretenţii 
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împotriva mea. Păi cum adică? Ce caută? Că doamna Anastase nu e lider de grup. De 
fapt totul era o chestie... Aici cred ca doamna Anastase vrea să-şi salveze scaunul. Nu o 
mai interesează PD-L sau UDMR, sau consensuri. Şi vă spun un lucru, nu ştiu, poate că o 
să se supere cineva, din punctul meu de vedere, pentru că am trăit experienţele pe 
pielea mea anul trecut. Anul trecut, coaliţia de guvernare în august-septembrie s-a rupt 
pentru că, nu ştiu, s-a supărat doamna Udrea, a fost atacată atunci. Acum nu mai 
funcţionează Parlamentul pentru că s-a supărat doamna Anastase. Domnule, dar trebuie 
să facă ceva preşedintele. Nu putem de fiecare dată când se supără o doamnă de la PD-
L, ba să schimbăm Guvernul României ca anul trecut, ba să blocăm Parlamentul ca acum. 

Oana Stancu: Ce să facă, domnule Ponta, preşedintele? 
Victor Ponta: Nu ştiu ce să... păi eu vreau să vă spun... 
Oana Stancu: Poate schimba preşedintele pe doamna Anastase? 
Victor Ponta: Bineînţeles. De ce i-a chemat la Cotroceni acum? I-a chemat ca să 

ce? Să vorbească despre emisiunea Oanei Stancu sau despre ce? 
Oana Stancu: Despre armistiţiu, despre moratoriu, cum aţi spus. 
Victor Ponta: Bun, şi în concluzie a fost că domnul Videanu, cunoscut totuşi ca 

cel mai corupt şi hoţ, aşa, din PD-L, a ieşit şi a spus că o apără pe doamna Anastase şi că 
nu e important că a furat. 

Oana Stancu: Cred că aveţi un proces cu Adriean Videanu pentru aceste cuvinte. 
Victor Ponta: L-am câştigat deja, am decizia. 
Oana Stancu: Domnule ministru Borbely, sunteţi de acord cu varianta părţii 

importante a puterii, să spun aşa, din această seară? A propus preşedintele armistiţiu, 
opoziţia e clar că nu vrea să servească interesul naţional, vrea ţină Parlamentul blocat. 
Dumneavoastră. aşa vedeţi dialogul pe care îl invocaţi mai devreme? Cum puteţi media 
dumneavoastră, cei de la UDMR... 

Laszlo Borbely: Deci eu văd altfel acest dialog. Sunt două variante de fapt. O 
variantă în care coaliţia aflată la guvernare are puterea să treacă aceste legi şi sunt 
posibilităţi, dacă ai majoritatea, atunci hai s-o facem. Deocamdată, se pare că e un 
blocaj şi la voturile din Senat. Din săptămânile trecute s-a demonstrat că opoziţia a avut 
mai multe voturi decât coaliţia majoritară sau atunci faci un compromis, stai de vorbă cu 
opoziţia şi negociezi. 

Oana Stancu: Inclusiv scaunul Robertei Anastase? 
Laszlo Borbely: Altă variantă eu nu văd. 
Oana Stancu: Domnule Borbely, inclusiv scaunul Robertei Anastase poate fi 

negociat din punctul dumneavoastră. de vedere? 
Laszlo Borbely: Vă repet, nu cred că ar trebui să vorbim de persoane. Şi dacă 

vorbim de interesul naţional, cred că interesul naţional şi al opoziţiei ar fi ca să discutăm 
concret aceste legi, să vedem...la Legea educaţiei eu cred că nu sunt mai mult de şase-
şapte articole importante care ar putea fi negociate, după părerea mea, chiar dacă se 
fac declaraţii de alt gen. La celelalte legi şi eu am spus de la început, acest guvern este 
un guvern de sacrificiu, pentru că a trebuit să ia unele măsuri care totuşi nu au luat alte 
guverne timp de 20 de ani. Putem discuta legile cum sunt mai bune sau mai rele şi 
evident este datoria opoziţiei să critice, dar acest guvern totuşi a venit cu aceste legi, 
care nu a avut curajul niciun guvern să le rezolve. Aceste legi trebuie duse la bun sfârşit, 
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după părerea mea, trebuie să vedem ce facem cu acordul cu FMI şi între timp să vedem 
cum asigurăm o majoritate în parlament. Astfel ne vom chinui, se va ieşi în fiecare 
săptămână, va fi un circ mediatic, cu tăbliţe, cu diferite sloganuri şi nu ajungem să facem 
pasul următor.  

Oana Stancu: Domnule Hurezeanu, aţi vorbit despre şantaj mai devreme, 
încadraţi tot aici trimiterea şefului statului la acordul cu FMI, dacă nu se face această 
pace riscăm să pierdem acordul şi anul viitor să nu avem bani de pensii şi de salarii? 

Emil Hurezeanu: Nu contest faptul că domnul preşedinte Băsescu are perfectă 
dreptate să constate gravitatea acestei perioade, pentru că neîncheierea acestui ultim 
acord de precauţie cu FMI poate să ducă după aceea la derapaje foarte grave, 
importante pentru întreaga ţară. Dar pe mine mă miră apelul acesta la apărarea, 
salvgardarea interesului naţional, se întâmplă din când în când în istoria României - aş 
spune asta - în momentele de criză maximă. 

Oana Stancu: Şi anul trecut pe vremea asta spunea la fel. 
Emil Hurezeanu: Unde a fost interesul naţional înaintea încheierii acordului, a 

primului acord cu FMI? Unde a fost interesul naţional transferat, tradus în dialogul 
naţional, în efortul de găsire a unor "consense" transpartinice şi naţionale în momentul 
când ai luat hotărârile cele mai dure, care au dus la întărirea şi ruperea fronturilor 
astăzi? Noi suntem în situaţia unui câmp de luptă devastat cu un om într-un singur 
picior, dar în mână cu un steag alb, îi cere altuia, care eventual nu mai are decât o mână 
şi care nu mai poată să facă nimic, pace şi moratoriu - poate vine de la moarte cuvântul 
"moratoriu" - în numele intereselor naţionale. Păi, staţi puţin, interesul ăsta naţional 
trebuia lucrat puţin mai demult. Dar acum, pentru că nu s-a întâmplat, problema e 
următoarea: dacă considerăm că fiecare victorie a grupului de putere este o înfrângere a 
opoziţiei sau invers, atunci nici nu mai e nevoie să vorbim de interesul naţional, pentru 
că oricum nu se mai întâmplă nimic, oricum lumea s-a resemnat, România este o ţară 
blocată. 

Oana Stancu: Vroiaţi să adresaţi o întrebare domnului ministru Borbely, vă rog 
să o faceţi după fix 20 de secunde de pauză. Am revenit. Domnule Hurezeanu, vă rog să 
adresaţi întrebarea domnului Borbely. 

Emil Hurezeanu: Nu, nu aveam nicio întrebare pentru domnul Borbely. 
Victor Ponta: Am eu o întrebare. 
Emil Hurezeanu: Am avut ocazia să spun într-una din emisiunile trecute, eu 

admir asiduitatea, probabil demnă şi de cauze transnaţionale, în interiorul României, 
mai nobile decât votarea unei legi a învăţământului. 

Oana Stancu: Are domnul Ponta întrebarea… 
Emil Hurezeanu: Bun! Vreau numai să spun că am ajuns într-o situaţie destul de 

paradoxală. Cine face apel la interesul naţional? Atâta vreau să spun. 
Oana Stancu: S-a adăugat şi domnul Borbely pe această listă. Nu ştiu dacă la 

dumnealui vă referiţi sau la preşedintele Băsescu, la domnul Videanu... 
Emil Hurezeanu: Nu ştiu. 
Oana Stancu: Că până acum astfel de apeluri la interesul naţional am auzit. 

Domnule Ponta, vă rog! 
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Victor Ponta: Nu, eu vreau să spun direct, tocmai că s-a formulat destul de 
corect aici. Problema e scaunul lui Anastase ? Eu vă spun direct: nu, nu mă interesează 
doamna Anastase, treaba dânsei ce va face în politică. Problema este... mai ales că în 
locul doamnei Anastase - şi aţi precizat foarte bine - tot un reprezentant al PD-L va 
ocupa funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, pentru că aşa a spus şi Curtea 
Constituţională, nu poate să vină cineva de la UDMR sau de la PSD, tot de la PD-L. Marea 
problemă aici este ca să funcţioneze acest for, Parlamentul, trebuie... preşedintele 
Camerei şi, respectiv, al Senatului nu e şeful Camerei, este arbitrul, este cel care are grijă 
să se respecte regulile. Noi atât am cerut preşedintelui Traian Băsescu şi celor de la PD-
L. Mâine ne aşezăm la masă şi discutăm şi cu UDMR, şi cu PD-L, şi cu ceilalţi, şi cum 
facem cu Legea educaţiei - deşi nu e în acordul cu FMI, asta e başca pentru UDMR - şi 
cum facem cu Legea salarizării şi cu Legea pensiilor. Daţi-ne voie doar în Camera 
Deputaţilor ca un arbitru, care s-a dovedit că a furat la meciurile anterioare, să fie 
schimbat cu un alt arbitru tot de la voi, de la PD-L, că nu am vrut să punem noi. Despre 
asta discutăm, noi nu discutăm despre Anastase că doar pentru domnul Băsescu e un 
orgoliu, el vrea să arate că Traian Băsescu nu cedează niciodată nimic. Nici când îi spune 
toată lumea. 

Emil Hurezeanu: Exact. 
Victor Ponta: Noi vrem atât. Domnul Băsescu are un orgoliu, noi avem... Noi nu 

avem niciun orgoliu pe tema asta. 
Emil Hurezeanu: Suntem în situaţia clamării interesului naţional care 

funcţionează sau se transpune în realitate prin orgolii personale şi vanităţi monstruoase 
de grup, de partid şi aici şi dumneavoastră... 

Victor Ponta: Nu, nu, domnul... 
Emil Hurezeanu: Veţi recunoaşte că toate aceste "quid pro quo"-uri cu puterea, 

între putere şi opoziţie, "îţi dau ca să-mi dai", încercările astea, obligaţia de compromis 
în orice democraţie se fac în culise. Se fac în culise, nu în ultimul moment... 

Victor Ponta: Da, da... Nu în prezent. 
Emil Hurezeanu: Mai avem două luni, explodează bomba atomică, dacă nu 

facem acordul cu FMI voi sunteţi vinovaţi pentru că... Ceilalţi ce cer? Să plece Anastase. 
Bineînţeles că... 

Oana Stancu: PNL cere să plece şi Boc. 
Emil Hurezeanu: Bineînţeles că domnul Băsescu, poate chiar mai mult decât PD-

L, nu vrea să îşi piardă faţa, cum se spune. 
Victor Ponta: E un orgoliu al preşedintelui să nu arate că lasă... 
Emil Hurezeanu: Şi precis vrea să renunţe la Roberta Anastase, pentru că astăzi... 
Victor Ponta: Şi atunci? 
Emil Hurezeanu: Aţi văzut imaginile de astăzi de la parlament, când a refuzat să 

fie condus de Roberta Anastase... 
Oana Stancu: O să le vedem împreună, domnule Hurezeanu. 
Victor Ponta: Am totuşi o întrebare pentru domnul Borbely. 
Oana Stancu: Vă rog! 
Victor Ponta: Domnule Borbely, totuşi grupul parlamentar din Cameră - eu sunt 

la al doilea mandat - al UDMR întotdeauna, şi când am fost împreună, şi când am fost 
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adversari, a militat pentru respectarea regulilor, au un parlamentar, domnul Marton 
Arpad de exemplu, pe care noi toţi îl respectăm, este omul care când vine la microfon ne 
spune chiar o regulă corectă. De multe ori, între noi ne certăm şi... Şi vreau să-l întreb pe 
domnul Borbely, pretenţia opoziţiei ca în Camera Deputaţilor să aibă, acolo sus, la 
prezidiu, un arbitru corect, vi se pare o pretenţie prea mare pentru cât de importantă e 
miza acestei legi? 

Oana Stancu: Domnule Borbely, vă rog! 
Victor Ponta: Asta e întrebarea mea pentru dânsul. 
Laszlo Borbely: În ultima perioadă am asistat de câteva ori la unele zile în 

parlament în care am zis că s-a depăşit o anumită limită. Şi aşa e, noi respectăm regulile 
sau încercăm să le respectăm şi ne comportăm ca atare. O asemenea zi sau noapte a 
fost când au fost desemnaţi judecătorii la Curtea Constituţională. 

Victor Ponta: Nu mai vreau să pomenesc. 
Laszlo Borbely: Ceea ce s-a întâmplat atunci... şi nu arăt cu degetul la nimeni. 

Deci ceea ce s-a întâmplat atunci a întrecut orice limită. A existat evident această 
suspiciune clară în legătură cu votul de la Legea pensiilor. Punctul meu de vedere este 
destul ferm, dacă ai o lege atât de importantă, atunci supui la vot final numai în cazul în 
care ai toate elementele clare că ai majoritatea şi nu se pune sub semnul întrebării 
această majoritate. 

Oana Stancu: Şi atunci, domnule ministru? E foarte important ce spuneţi 
dumneavoastră. Şi atunci, înainte de a ne despărţi, dumneavoastră credeţi că aceste 
lucruri trebuie să rămână nesancţionate, mai ales când e vorba despre preşedinţia 
Camerei Deputaţilor? Este al treilea om în stat. 

Laszlo Borbely: În primul rând, cred că ar trebui să se discute, evident, şi în 
cadrul PD-L această problemă. Nu suntem noi arbitrii sau judecători. Deşi în ultimele zile 
am văzut că am avut aşa o prezenţă foarte puternică în legătură cu decizia noastră pe 
care am luat-o. Eu cred că perioada următoare e decisivă. În următoarele două-trei 
săptămâni ori revenim la unele reguli consacrate democratice ale parlamentarismului, 
ale democraţiei, care sunt reguli nescrise, sunt reguli care se acceptă în toate 
parlamentele civilizate din lume sau putem continua o luptă de gherilă şi să arătăm că 
noi suntem mai tari, sau noi suntem mai curaţi, sau noi suntem mai deştepţi, pierdem cu 
toţii. Acesta este apelul meu. 

Oana Stancu: Vă mulţumesc, domnule ministru Borbely, pentru prezenţa la "Ora 
de Foc". Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, doamnelor şi domnilor. "Ora de 
Foc" cu Victor Ponta, Emil Hurezeanu şi invitaţii care vor judeca şi vor pune întrebări, 
liderul principalului partid de opoziţie, în această seară. Roberta Anastase, spuneam, 
mărul discordiei între putere şi opoziţie. Domnule Hurezeanu, făceaţi trimitere la nişte 
imagini inedite petrecute astăzi la parlament. Părea că şeful statului a dat semnalul 
pentru căderea Robertei Anastase din acest scaun de preşedinte al Camerei. Aş vrea să 
vedem împreună aceste imagini de astăzi comparativ cu precedenta prezenţă a 
preşedintelui în parlament, 21 septembrie. Roberta Anastase, astăzi, intrând singură în 
sala de plen, nu l-a întâmpinat pe preşedinte... 

Victor Ponta: Ba l-a întâmpinat. 
Oana Stancu: L-a întâmpinat spuneţi? 



 11 

Victor Ponta: Da. 
Oana Stancu: Noi o vedem la vreo 20 de secunde... 
Victor Ponta: Preşedintele i-a făcut semn să plece, să nu vină împreună. A venit 

doar cu secretarul general, cu domnul Barbu. 
Oana Stancu: Când se petrecea scena aceasta? 
Victor Ponta: La intrarea centrală de la parlament. 
Oana Stancu: Dumneavoastră spuneţi că pe scări l-a aşteptat Roberta Anastase 

şi preşedintele i-a făcut semn să se distanţeze? 
Victor Ponta: Întotdeauna preşedintele Camerei, aşa e protocolul şi până acum a 

fost respectat... 
Oana Stancu: Asta ştim şi noi. 
Victor Ponta: Preşedintele Camerei, fie că e vorba de preşedintele ţării noastre, 

fie că e un alt preşedinte de parlament, îl aşteaptă la intrarea centrală, în acel hol... 
Emil Hurezeanu: Mai exact că prezidează... 
Victor Ponta: Da. 
Oana Stancu: Nu mai... Vedem imaginile de pe 21 septembrie, s-a petrecut aşa, 

a şi fost un dialog. 
Victor Ponta: De obicei erau ambii preşedinţi de Cameră. Astăzi, sigur, domnul 

Geoană nu a participat la şedinţă, dar întotdeauna cei doi preşedinţi stau la intrare, aşa 
e protocolar, aşa e normal. De data asta, preşedintele, când a urcat pe scări, a făcut 
semn cu mâna. 

Emil Hurezeanu: Dar s-a văzut doamna Stancu. 
Oana Stancu: Vedem cadrul din 21 septembrie... 
Victor Ponta: Da, e "pleacă, du-te de aici că nu...". 
Emil Hurezeanu: Şi la plecare a fost la fel... 
Victor Ponta: Cu domnul Barbu. 
Emil Hurezeanu: Domnul Băsescu a preferat să părăsească Parlamentul tot cu 

domnul Barbu. S-a văzut chiar şi în prima emisiune la B1, în momentul când încă furia 
era în toi şi toată lumea susţinea altceva, la acelaşi la nivel, adică şi atunci când încă 
liderii PD-L, în frunte cu domnul Băsescu, susţineau că nu e ceea ce am văzut cu toţii la 
televizor. Era o stare de jenă, de... 

Oana Stancu: Ce spuneţi, domnule Hurezeanu? Că PD-L nu îl ascultă pe 
preşedinte? Preşedintele le-a spus s-o schimbe pe Anastase? 

Emil Hurezeanu: Nu, e mai simplu. Având în vedere ascuţirea luptei de clasă la 
nivelul ăsta insuportabil pentru noi ceilalţi, cetăţenii de rând, orice cartuş pierdut de 
către o parte a luptei, a frontului este considerată o înfrângere, iar ceilalţi consideră că 
asta este o victorie. Şi acum Băsescu nu vrea să cedeze la Anastase ca să-i facă pe plac 
lui Ponta. 

Oana Stancu: Şi ce rost a avut scena de mai devreme? 
Victor Ponta: Să nu mai cer demisia. 
Emil Hurezeanu: Nu, nu, eu mă mir... 
Victor Ponta: Ce să mai cer doar s-o schimbe. 
Emil Hurezeanu: Nu, dar eu mă mir... 
Victor Ponta: Oricum... 
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Oana Stancu: Ce rost a avut? Înseamnă că preşedintele ţării... 
Victor Ponta: Eu nu vreau să câştig nimic din chestia asta. 
Oana Stancu: Domnule Hurezeanu, din ce spuneţi dumneavoastră, preşedintele 

ţării a făcut astăzi un joc, şi cu mesajul adresat Parlamentului, şi cu această distanţare de 
doamna Anastase? 

Emil Hurezeanu: Nu, distanţarea a fost subliminală, ca să zic aşa. Nu e o 
distanţare pe care ne putem bizui, adică nu vorbim acum de distanţare decât la nivelul 
percepţiilor noastre în legătură cu nişte imagini. 

Oana Stancu: Când nu-i dai mâna... Primul om în stat nu-i dă mâna celui de-al 
treilea om în stat, cum s-o calificăm altfel? 

Emil Hurezeanu: Domnul Băsescu, probabil, credea că e deja un semnal suficient 
ca să-i facă pe cei din opoziţie să accepte intrarea în logica asta a armistiţiului, a 
moratoriului şi după aceea mai vedem noi. Eu sunt convins că şi fruntaşii PD-L şi domnul 
Băsescu vor, la un moment dat, să o îndepărteze pe doamna Roberta Anastase. Nu vor 
însă în momentul în care o cere atât de insistent Victor Ponta. 

Oana Stancu: Cum a răspuns Roberta...? 
Victor Ponta: Nu mai cerem atunci. Dacă asta e soluţia ca s-o schimbe, nu mai 

cerem. 
Oana Stancu: A dat un răspuns Roberta Anastase astăzi... 
Victor Ponta: Ziceţi cum să fac. 
Emil Hurezeanu: Dar să ştiţi că asta este... 
Oana Stancu: În legătură cu posibilitatea demisiei? Vedem răspunsul după 

publicitate. 
Emil Hurezeanu: Da, mă rog... 
Oana Stancu: Armistiţiu 45 de zile a propus astăzi şeful statului partidelor 

parlamentare. Nu se poate, câtă vreme Roberta Anastase este în funcţie - răspunde PSD. 
PNL spune că nu se poate nici cu Emil Boc în continuare în fruntea guvernului. Încercăm 
să vedem dacă există vreo deblocare a situaţiei astfel încât preşedintele să primească 
răspunsul pe care îl doreşte în legătură cu interesul naţional. Nu l-am definit în această 
seară, doamnelor şi domnilor, poate o vor face invitaţii mei din partea stângă a 
platoului, domnul Vâlnei, domnul Crăciun, domnul profesor Petriceanu, domnul 
Neamţu, pensionar. Încercăm să aflăm şi asta astăzi, dar până atunci v-a dat un răspuns, 
tot probabil în legătură cu interesul naţional. Domnule Ponta, Roberta Anastase de ce 
nu demisionează, iată explicaţia. 

 
Ziarist: Poate exista un compromis din partea dumneavoastră în condiţiile în care 

PSD şi PNL vă cer demisia? 
Roberta Anastase: Compromisuri de genul ăsta în politică nu se fac. Vă 

mulţumesc! 
Ziarist: Şi dacă nu (...) încerca să semneze un moratoriu altfel decât...? 
Roberta Anastase: Mergem mai departe cu majoritatea pe care o avem. 
 
Oana Stancu: Cum găsiţi răspunsul doamnei Anastase? 
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Victor Ponta: Răspunsul unui om total nepregătit pentru o funcţie atât de 
importantă, din păcate. De fapt, toate aceste probleme, pentru că luptă între opoziţie şi 
putere exista şi e normal să existe în orice parlament. Au fost atâţia preşedinţi de 
parlament până acum, niciodată nu s-a ajuns până aici. O spun... De ce o spun cu durere 
în suflet? Că e vorba de cineva totuşi din generaţia mea. E clar un om total nepregătit 
pentru o funcţie atât de importantă. E într-un fel, vă spun sincer, e un fel de palmă şi 
pentru generaţia nouă din politică cazul Roberta Anastase. 

Oana Stancu: Domnule Neamţu, cum aţi spus, cum aţi răspuns dumneavoastră 
la întrebarea adresată domnului Ponta? 

Ioan Neamţu: Problema, doamna Stancu, problema opoziţiei este foarte 
justificată. Orice lege de importanţă naţională, de interes public, de interes local nu 
poate fi discutată la o masă, mai ales în parlament, cu şeful Camerei care a fost prins la 
furat. Ori dispare şi vine altcineva şi reluăm discuţiile, ori să ne lase în pace, să facă 
dumnealor tot ce trebuie atunci, fără opoziţie. Opoziţia este foarte justificată. 

Oana Stancu: Domnule Hurezeanu, revin la întrebarea de mai devreme, pentru 
că din răspunsul doamnei Anastase eu deduc că nu e aşa de important armistiţiul ăsta 
pe care îl propune preşedintele. Din moment ce doamna Anastase nu semnează 
moratoriul mergem mai departe cu majoritatea pe care o avem. De la preşedinte 
înţelesesem că e vital în astea 45 de zile să se facă pace. 

Emil Hurezeanu: Când faci apel la interesul naţional înseamnă că e vital. 
Oana Stancu: Şi atunci, unde e adevărul? 
Emil Hurezeanu: Dar preşedintele e mai responsabil, ca să folosesc o noţiune 

apropiată, familiară domniei sale, decât doamna Anastase. Şi eu cred că doamna 
Anastase este un fel de iepuraş scos din joben. Nu e singurul caz de carieră fulminantă 
într-o democraţie totuşi după 20 de ani care ar avea nişte exigenţe. În astfel de perioade 
mai ales, când aduci pe numărul trei pe podiumul funcţiilor de stat o persoană, probabil 
cu foarte multe calităţi, dar care se comportă infracţional în mod flagrant, la scenă 
deschisă, în văzul televiziunii, pentru ca apoi să sucească... aţi văzut ce logică avea, acuza 
opoziţia "V-am dat banii!..." şi aşa mai departe. Nu, nu ar trebui să mai discutăm. 

Oana Stancu: Ar putea fi şi o altă nuanţă, domnule Hurezeanu, preşedintele să 
încerce să împartă nemulţumirea populaţiei, vinovăţia atribuită actualului guvern, să le 
împartă cu opoziţia? 

Emil Hurezeanu: Staţi puţin, şi dacă nu vrea Băsescu, şi dacă vrea Băsescu, există 
foarte multă nemulţumire distribuită nu chiar în mod egal, dar sensibil egal înspre clasa 
politică în general. Staţi puţin, lucrurile au ajuns destul de departe, adică nu cred că 
domnul Băsescu e foarte conştient de momentul limită în care se găseşte guvernul Boc 
cu aceste legi suspendate, în situaţia în care vine iarna, în care domnia sa nu vrea să 
renunţe la niciun metru de pe câmpul de luptă. În mod inexplicabil pentru mine, unul 
din atuurile românilor, mai ales când făceau politică şi diplomaţie, era reacţia rapidă, 
puterea de compromis în ultimul moment, plasticitatea... Mai ţineţi minte ce s-a 
întâmplat în timpul lui Emil Constantinescu: n-a mai mers cu Ciorbea, l-a retras... partid, 
a venit Radu Vasile, după un an nu a mai mers nici el, a venit Isărescu... România a 
avansat în ultimii 20 de ani, şi-a articulat interesele naţionale, cu adevărat naţionale, 
apropierea spre Occident, cu preşedinţi mai contestaţi, mai acceptaţi, cu oameni de 
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stânga, cu oameni de dreapta, dar care au modulat avansarea spre ţinte, spre obiective. 
Or, la noi e un blocaj total, nu se înţelege... Incompetenţă, intransigenţă, vanităţi mici 
ultrapersonale. În schimb, interese naţionale. 

Oana Stancu: Corupţie, suflă domnul Neamţu... 
Emil Hurezeanu: Vedeţi, a trecut ceauşismul şi comunismul. După 1990 - 1991, 

foarte mulţi apropiaţi ai regimului Ceauşescu, probabil unii de bună-credinţă care au 
realizat catastrofa spre care se îndrepta România înainte de 1989, fiind în conducerea 
partidului, a statului, acum nu mai are importanţă, aveau o scuză. Nu el a fost vinovat, 
femeia, doamna, tovarăşa. Dacă nu era ea, el ar fi luat măsurile cele mai bune. Nu aş 
vrea ca după un număr de ani să ajungem cu toţii la explicaţii asemănătoare din partea 
oamenilor politici responsabili din conducerea PD-L de astăzi. 

Oana Stancu: Fără nicio legătură trebuie să vă spun că am uitat să precizez că 
doamna Udrea... 

Emil Hurezeanu: Şi să auzim că femeile au fost vinovate, nu domnul Băsescu. 
Oana Stancu: Fără nicio legătură trebuie să vă spun că doamna Udrea a anunţat 

în această seară că PD-L o susţine în continuare fără echivoc pe doamna Roberta 
Anastase şi îi transmite domnului Ponta, prin ziarul "Gândul" că mai bine stătea în sală şi 
ar fi înţeles exact mesajul preşedintelui, nu cum l-a interpretat domnia sa. 

Victor Ponta: Este o situaţie foarte serioasă. Dacă îmi permiteţi, doar o mică 
remarcă. Nu o să înţeleg niciodată atât de bine ca doamna Udrea ce vrea să spună 
domnul Băsescu. Asta este evident, nu mă pot, nu pot intra în această competiţie. 

Oana Stancu: Asta nu ştiu dacă este în avantajul dumneavoastră. 
Victor Ponta: Nu, categoric nu este. Este o realitate. 
Oana Stancu: Bună seara şi mulţumesc pentru prezenţa la "Ora de foc" 

domnului Călin Popescu Tăriceanu. Domnule prim-ministru, două mutări ale puterii 
astăzi: armistiţiul propus de şeful statului, continuat de domnul Videanu după întâlnirea 
de la Cotroceni. Opoziţia spune, domnul Videanu, este cea care nu slujeşte interesul 
naţional, nu vreţi să deblocaţi activitatea Parlamentului. Cum răspundeţi, domnule 
Tăriceanu? 

Călin Popescu Tăriceanu: Bun. Sigur. Mie mi se pare că este evident că suntem 
într-un început de criză politică care riscă să se amplifice, dar rezolvarea la această criză 
cred că trebuie să vină, în primul rând de la preşedinte şi de la cei care au majoritatea şi 
care astăzi invocă o serie de măsuri, cum ar fi măsurile economice cerute de FMI, în 
planul de austeritate şi sigur, dacă astăzi considerăm că acesta este interesul naţional eu 
pot să fiu de acord, vreau să pun o simplă întrebare - în anul 2009, când eram deja în 
plină criză economică, nu era necesar un pachet de măsuri de austeritate economică? 
Cum se face că atunci interesul naţional era altul? Adică, care era interesul naţional în 
2009? Să se aleagă domnul preşedinte Băsescu încă o dată preşedinte şi aşa că măsurile 
de austeritate au fost lăsate pentru anul 2010, când sigur că sunt mult mai dure decât 
dacă ar fi fost luate de la începutul anului 2009. În fine, în ceea ce priveşte moratoriul pe 
care preşedintele îl propune, eu aş fi de părere că primul care ar trebui să intre într-un 
moratoriu ar fi chiar preşedintele, şi anume să se abţină să mai încalce Constituţia, să-şi 
bată joc de instituţiile fundamentale ale statului român, cum este Parlamentul. Zilele 
trecute a spus că Parlamentul este împotriva interesului naţional. Interesul naţional nu-l 
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poate defini preşedintele. Preşedintele poate să vorbească, sigur, prin prisma modului 
cum vede el interesul naţional, dar nu este obligatoriu ca acesta să fie interesul naţional. 
S-ar putea să fie interesul preşedintelui şi aşa cum îl ştim de şase ani, de cele mai multe 
ori este vorba de interesul lui. Eu cred că astăzi, de fapt, preşedintele culege roadele 
unui stil de a face politică distructiv care îl caracterizează şi care a dus nu numai clasa 
politică, dar întreaga societate românească, într-o criză profundă. Prin urmare, eu cred 
că preşedintele ar trebui să-şi reintre în atribuţii până la finele mandatului, PD ar trebui 
să înţeleagă că nu are legitimitatea politică şi morală să conducă România, ţinând cont 
că după alegerile din 2008 nu a obţinut majoritatea, astăzi avem în parlament de-a face 
cu o majoritate care este creată cu ajutorul dezertorilor politici din UNPR, cu sprijinul 
nemijlocit al preşedintelui Băsescu. Ar trebui să înţeleagă că în parlament nu se pot 
conduce lucrările prin fraudă şi prin încălcarea celor mai simple, dacă vreţi, reguli 
elementare de comportament şi să renunţe la persoana Robertei Anastase în funcţia de 
preşedinte a Camerei Deputaţilor. Iată o serie de lucruri care, după părerea mea, mă duc 
la concluzia pe care v-am spus-o puţin mai devreme şi anume că PD-L şi Băsescu ar 
trebui să intre într-un moratoriu, într-un moratoriu care să însemne un comportament 
conform legilor, conform regulilor democraţiei care sunt valabile peste tot, în toată 
lumea. Observăm, de exemplu, acţiunea guvernului, ce a însemnat această sfidare cu 
asumarea răspunderii guvernului pe Legea educaţiei, unde era urgenţa şi unde este 
urgenţa promovării Legii educaţiei în afară de interesul UDMR? Anul şcolar ştim bine că 
începe în septembrie 2011. Prin urmare, ar fi putut ca procedura să continue 
nestingherită în parlament, premierul Boc ştia acest lucru şi puterea care-l susţine, 
majoritatea care îl susţine şi în pofida acestui fapt au făcut un demers care a doua oară a 
fost taxat de Curtea Constituţională ca nefiind conform cu regulile stabilite de 
Constituţie. Deci, nu ştiu de ce ni se cere nouă, ce compromis să facem noi? Un 
compromis care să-i permită lui pe Băsescu şi actualei puteri să-şi rezolve o serie de 
probleme după care, fără îndoială, nu am nici cea mai mică îndoială, comportamentul va 
fi identic cu cel de până acum, dacă nu chiar şi mai rău. 

Oana Stancu: Bun, dar domnul Tăriceanu, blocajele sunt pe mai multe planuri. O 
dată acest blocaj dintre putere şi opoziţie este un blocaj în interiorul puterii, între UDMR 
care aşteaptă să primească răspunsul la promisiunile făcute, probabil, astfel încât cele 
două articole importante să rămână în Legea educaţiei. De partea cealaltă există, se 
pare, nou un conflict şi probabil că unul nestins încă şi în interiorul opoziţiei. Zilele 
acestea au fost foarte pline de declaraţii dinspre domnul Antonescu către PSD, i-a făcut 
comunişti. Poate ne ajută colegii din regie să vedem aceste declaraţii şi vă întreb pe 
dumneavoastră pe ce se poartă această bătălie? De ce se bat şi PNL şi PSD, în interiorul 
opoziţiei, dincolo de bătălia cu puterea? Pe ce vă bateţi, aceasta ar fi întrebarea. 

Victor Ponta: Am o rugăminte. Vreţi să daţi declaraţiile domnului Antonescu? 
Oana Stancu: Vedem declaraţiile. 
Victor Ponta: Nu vreţi să le daţi şi pe ale mele, ca să înţelegem ce înseamnă "se 

bat". 
Oana Stancu: Bun. Vedem Crin Antonescu înainte. Pe dumneavoastră vă am aici, 

în platou. Puteţi să răspundeţi în viu, să spun aşa. 
Victor Ponta: Am înţeles. 
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Crin Antonescu: Traian Băsescu a fost adus la putere de lăcomia, de clientela, de 
hoţia, de demagogia PSD, a regimului Adrian Năstase, a regimului Iliescu, Năstase, Ponta 
mai mititel, dar acolo. Când domnul Ponta se laudă, să-i trimit un salut din vecinătate, 
când se tot laudă că este un procuror tânăr, este foarte bine, numai că aş vrea să ţinem 
minte toată istoria aşa cum a fost şi să-i aduc aminte că, în calitate de procuror şi şef al 
Corpului de control al primului-ministru Adrian Năstase nu a prins pe nimeni, nici măcar 
pe Băsescu. PSD, în cea mai mare parte, vulnerabilităţile sale, dosarele sale, slăbiciunile 
sale, oamenii săi şantajabili, trădările din PSD pentru că nici generalul Oprea, nici Marian 
Sârbu, nici Cristian Diaconescu nu erau fruntaşi ai PNL, ci ai PSD. Ei l-au făcut a doua 
oară preşedinte, când nimeni nu mai putea, în afară de ei, pe Traian Băsescu. Eu la BPN 
PSD nu mă duc pentru că nu sunt comunist. 

Oana Stancu: Domnule Ponta, Crin Antonescu spune lucruri reale până la un 
punct. Domnul Traian Băsescu a ajuns preşedinte pe fondul nemulţumirilor legate de 
gradul mare de corupţie din guvernarea PSD - Năstase. Aceasta a fost tema de campanie 
din 2004. În legătură cu domnul Oprea nu cred că nu puteţi să-i daţi dreptate în legătură 
cu oamenii şantajabili din PSD, bănuiesc că aţi avea şi aici ceva de spus în acord cu Crin 
Antonescu? 

Victor Ponta: Nu. 
Oana Stancu: Nu? 
Victor Ponta: Eu pot să pun o întrebare simplă. Să ştiţi că eu, în 2004 l-am votat 

pe Adrian Năstase la preşedinţia ţării. Bănuiesc că domnul Antonescu l-a votat pe Traian 
Băsescu. Votul, că oamenii ... 

Emil Hurezeanu: Daţi-mi voie că mă implic într-o criză de menaj în opoziţie. 
Victor Ponta: Dar nu există această criză, vă rog frumos. Nu vă implicaţi că nu 

este nevoie. 
Emil Hurezeanu: Nu, dar vreau să fac o singură constatare. 
Victor Ponta: Eu nu am răspuns la absolut nimic şi nici nu răspund absolut nimic 

decât. Numai un pic, că închidem subiectul foarte repede. Bănuiesc că nu aveţi ce să daţi 
imagini cu mine că eu nu am spus absolut nimic nici despre domnul Antonescu, nici 
despre PNL. Eu spun un singur lucru - în acest moment, astăzi, în noiembrie 2010, 
votanţii şi oamenii, nu doar votanţii PSD, bănuiesc că şi cei care ţin cu PNL şi cei care nu 
ţin cu PSD şi PNL aşteaptă de la noi să venim cu o soluţie prin care guvernul Boc să fie 
schimbat şi cu nişte soluţii economice şi sociale la criza actuală. Noi asta facem.  

Oana Stancu: Aţi eşuat, iertaţi-mă. Aveaţi ocazia să faceţi asta la moţiunea de 
cenzură... 

Victor Ponta: N-am avut numărul suficient de voturi. 
Oana Stancu: Dar nici n-aţi pus o construcţie solidă pe masă... 
Victor Ponta: Doamna Stancu, am spus, am venit cu un program... 
Oana Stancu: ...precum la momentul Iohannis. 
Victor Ponta: Am o rugăminte, ziceţi dumneavoastră care era construcţia cu care 

deputaţii de la PD-L şi UNPR erau lăsaţi să se ridice din bănci, că aşa facem. Uitaţi, o să 
mai avem o moţiune, spuneţi-ne cum facem să-i lase să se ridice din bănci. 

Oana Stancu: Domnule Ponta, eu pot doar face comparaţia cu momentul în care 
cele două partide au reuşit să facă o astfel de construcţie sub numele Johannis... 
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Victor Ponta: Glumiţi probabil, nu? 
Oana Stancu: Nu glumesc, sunt foarte serioasă. 
Victor Ponta: Păi atunci UDMR nu era la guvernare, atunci UDMR era în opoziţie. 
Oana Stancu: Aţi reuşit atunci să faceţi această construcţie. 
Victor Ponta: Dar era în opoziţie UDMR. Faceţi o comparaţie care nu vă... 
Oana Stancu: Astăzi n-aţi mai reuşit. Eu nu pot să spun dacă nu cumva aţi fi 

primit acele voturi dacă veneaţi şi cu un guvern. 
Emil Hurezeanu: Eu vă recomand să procedaţi ca nemţii şi să nu sorbiţi aşa 

fierbinte supa, cum ni se serveşte. Aici avem de-a face cu două stilistici politice, cu 
previziuni, cu strategii pe termen mediu. PSD încasează foarte multe voturi virtuale 
astăzi din partea oamenilor loviţi de criză: salarii tăiate, pensii tăiate… 

Victor Ponta: Electoratul de stânga, e normal. 
Emil Hurezeanu: Deci electoratul de stânga aproape se gonflează, mult peste 

probabil bazinul sau potenţialul stângii în mod normal, aşa cum se întâmplă într-o criză 
în care sunt loviţi cei mai mulţi. Iar liberalii, prin domnul Crin Antonescu, au şi ei o 
tactică, au o strategie. Se gândesc că la un moment dat cu un PD-L mai mult sau mai 
puţin debranşat - chiar şi prin forţa lucrurilor, prin trecerea timpului, apropierea de 
sfârşitul mandatului prezidenţial - de domnul Traian Băsescu pot face casă comună, o 
casă comună a dreptei. Împreună cu PD-L şi eventual cu UDMR. Şi deci îşi imaginează că 
există punţi înspre PD-L şi UDMR care pot fi anunţate la primul semnal printr-o atitudine 
anticomunistă... Sigur, e puţin ciudat, pentru că în definitiv domnul Tăriceanu, fostul 
prim-ministru care adineauri... 

Oana Stancu: Încercăm să refacem legătura cu domnul Tăriceanu. 
Emil Hurezeanu: ... ne-a onorat platoul, domnul Crin Antonescu şi toţi ceilalţi au 

fost aliaţii domnului Băsescu până acum câtva timp... 
Oana Stancu: Acum nouă luni au fost cu noi în campanie. 
Emil Hurezeanu: Nu, vreau să spun cu domnul Băsescu. 
Victor Ponta: Cu Mircea Geoană au fost în campanie.  
Emil Hurezeanu: De la nelegiuirea PSD din 2004 au mai trecut ceva ani în care, 

dacă ne aducem aminte, facem urechea pâlnie şi auzim pe o bandă de magnetofon a 
tuturor acuzaţiilor ce am auzit în ultimii ani în legătură cu corupţia ba a domului 
Tăriceanu, a guvernului Tăriceanu, acuzaţii spuse de domnul Băsescu sau invers, 
aproape că acoperă dezastrul şi nelegiuirile PSD. Ceea ce ni se întâmplă în ultimii ani e o 
problemă.  

Victor Ponta: Acum nouă luni eram împreună pe scenă. Eu de exemplu am fost 
cu domnul Antonescu la Braşov şi lângă Mircea Geoană a stat... Era preşedintele PSD, 
ăsta rău... 

Emil Hurezeanu: Nu, dar aşa ne putem imagina. 
Victor Ponta: Nu, ideea e următoarea, dincolo de acest discurs, pe care pot să-l 

înţeleg din punct de vedere electoral, al domnului Antonescu, sunt absolut convins că 
oamenii aşteaptă de la PSD şi de la PNL - şi noi suntem total deschişi în această direcţie - 
să venim cu nişte soluţii, nu doar cu critică la Băsescu şi la Boc, să venim cu nişte soluţii 
de mâine, dacă putem, sau de la 1 ianuarie sau din 2011, când va fi momentul în care 
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vom avea suficiente voturi. Noi asta facem şi cred că ar fi fost o mare greşeală din partea 
mea să intru într-o asemenea bătălie, care nu-şi are sensul acum. 

Oana Stancu: Până refacem legătura cu domnul Tăriceanu, aţi identificat aceste 
soluţii, domnule Vâlnei? 

Florin Vâlnei: Am stat mai bine de 60-70 de minute aproape, şi am ascultat 
foarte atent. Din punctul meu de vedere, eu nu pot decât să asist la ceea ce se întâmplă 
şi să trag concluzii. Cred că am ajuns în faza în care oamenii s-au săturat de aceste 
răfuieli politice, că până la urmă e vorba de răfuială politică, şi haideţi să ne raportăm la 
situaţia zilei de astăzi. Nu mai spunem că acum nouă luni... acum o perioadă de timp.... 
Ceea ce trebuie să facem de acum încolo, mâine e important. Dacă nici acum nu se 
trezeşte opoziţia să ia modelul Germaniei - în momentul în care ei au câştigat alegerile, 
au făcut pact cu opoziţia ca să scoată ţara din criză - se inflamează spiritele. Oamenii au 
ajuns la limita suportabilităţii. Cum spun eu, le-a trecut cuţitul dincolo de os. Sunt 
categorii profesionale care nu mai pot să se mai gândească la ziua de mâine. Deci ei nu 
mai au un viitor, viitorul lor a fost practic distrus. Şi aici vin şi spun... 

Victor Ponta: Exact asta vrem să facem. În programul comun PSD-PNL, am spus 
foarte clar ce vrem să facem din punct de vedere economic. Nu reuşim şi n-o să reuşim 
niciodată s-o convingem de exemplu pe doamna Stancu să nu mai pună titlu "Pe ce se 
bat Ponta şi Antonescu", deşi n-are nicio declaraţie a mea împotriva domnului 
Antonescu. Asta e, aici şi presa... 

Oana Stancu: Tocmai mă pregătesc să vă dau replica, dacă spuneţi că nu... 
Victor Ponta: Ratingul doamnei Stancu e mai important decât problema 

dumneavoastră, să ştiţi. 
Florin Vâlnei: Ce spunea domnul Hurezeanu mai înainte... 
Oana Stancu: Am o colecţie de replici de-ale dumneavoastră, putem să le şi dăm. 
Victor Ponta: Nu, nu, vă rog frumos... Săptămâna aceasta sau săptămâna trecută 

sau...? 
Oana Stancu: ... dar ştergeţi cu buretele...? Spuneaţi că în cazul lui Anastase nu 

puteţi să ştergeţi cu buretele tot. 
Victor Ponta: Doamna Stancu, pe 27, deci în urmă cu două săptămâni, am fost 

împreună şi eu, şi domnul Antonescu, şi PSD, şi liberalii, am fost împreună în parlament, 
ne-am bătut pentru o moţiune de cenzură, am stat la aceeaşi masă. Din 27, n-o să mai 
vedeţi la noi niciun fel de declaraţie despre liberali. 

Florin Vâlnei: Ştiţi ce întrebare vreau să vă adresez eu? Domnule preşedinte, v-
am spus că tragem concluzii noi, ca societate... reprezentanţii societăţii... 

Victor Ponta: E mai corect aşa. 
Florin Vâlnei: E mai corect, bineînţeles, nici n-avem voie să facem politică. 

Sunteţi, opoziţia, în momentul de faţă - ca reprezentant al opoziţiei, al celui mai puternic 
partid de opoziţie -, sunteţi pregătiţi să preluaţi guvernarea? 

Victor Ponta: Da. 
Florin Vâlnei: Pentru că eu am simţit în momentul moţiunii că nu eraţi pregătiţi 

sută la sută. 
Victor Ponta: Răspunsul este da şi am venit cu programele pe care noi le 

propunem. Că sunt bune sau nu sunt bune... 
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Oana Stancu: Aceasta este întrebarea la care v-aţi oprit pentru această seară, 
domnule Vâlnei? 

Florin Vâlnei: Nu, nu. 
Victor Ponta: Dar răspunsul este da. 
Florin Vâlnei: Nu, mai am multe întrebări. 
Oana Stancu: Una singură în afară de aceasta, pentru că nu v-am avertizat, în 

legătură cu faptul de a fi pregătit să preia guvernarea domnul Ponta. Vă rog să adresaţi 
întrebarea, îi aştept şi pe domnul Crăciun, şi pe domnul Petriceanu, şi pe domnul 
Neamţu. 

Florin Vâlnei: Din punctul dumneavoastră de vedere, privind categoria pe care o 
reprezint eu, poliţia, cum vedeţi dumneavoastră omul politic care trebuie să ocupe 
portofoliul Ministerului Administraţie şi Internelor? Şi fac un pas, un prim pas: omul 
politic care trebuie să conducă ministerul trebuie să aibă în primul rând... să 
îndeplinească două condiţii: să facă tot ce ţine de el din punct de vedere politic să 
asigure financiar şi logistic ministerul; mai departe, trebuie să lase specialiştii să-şi facă 
datoria. Pentru că în funcţie... 

Oana Stancu: Să şi răspundă Victor Ponta, vă rog. 
Florin Vâlnei: Pentru că, în funcţie de cum aceşti specialişti îşi fac datoria, lăsând 

la o parte partea politicului care ocupă portofoliul, pot să ne recunoască pe noi oamenii 
şi oamenii să spună: avem siguranţa zilei de mâine, avem siguranţă pe stradă. Deci din 
punctul de vedere al siguranţei cetăţeanului, că se pune foarte mare accent pe chestia 
asta. 

Oana Stancu: Mulţumesc, domnule Vâlnei, daţi-i ocazia să vă răspundă. 
Victor Ponta: Sunt două întrebări şi două răspunsuri foarte scurte. Unu: 

angajamentul politic adoptat la congres, deci nu mai e că spune Ponta la televizor sau 
anunţăm, este următorul: ne-am fript în 20 de ani cu tot ce înseamnă politizare. Din 
punctul nostru de vedere, de la secretar de stat în jos, nu mai există nicio funcţie 
politică. Nu mai există... 

Florin Vâlnei: Am susţinut cu tărie chestia asta. 
Victor Ponta: Ne-am fript toţi. Şi liberalii cu oamenii lor, şi PSD cu ai lui, şi PD-L. 

Cred că după 20 de ani, fiind cu cuţitul dincolo de os, cum aţi spus dumneavoastră, de la 
secretar de stat în jos nu există funcţii politice. Doi, poate că o să vă surprindă răspunsul 
meu: am discutat cu colegii mei, am mulţi colegi care au fost şi miniştri, şi lucrează în 
administraţia... cred că ar fi mult mai util şi mai eficient o redespărţire în partea de 
interne, adică poliţie, pompieri, jandarmi, care au un anumit profil... 

Florin Vâlnei: Şi administraţia de altă parte. 
Victor Ponta: ... şi administraţia locală. Comasarea aceasta din păcate s-a făcut 

în detrimentul şi al unora, şi al altora.  
Florin Vâlnei: Cinci secunde: în Anglia, comandantul poliţiei londoneze este al 

13-lea comandant din 1939 încoace. Asta spune ceva! Ce înseamnă poliţia londoneză, ce 
înseamnă a noastră... 

Oana Stancu: Doar o precizare: sunt curioasă să aud întrebarea domnului 
Crăciun, este dintre aceia care ar trebui să vă placă şi dumneavoastră, domnule Ponta, şi 
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preşedintelui Băsescu, pentru că domnul Crăciun nu stă cu mâna întinsă la stat, domnul 
Crăciun dă statului român prin taxe de vreo cinci ori mai mult decât îi dă statul român. 

Victor Ponta: Nu, nu, daţi-mi voie, m-aţi pus în aceeaşi categorie cu domnul 
Băsescu, care nu ştiu dacă e neapărat un om... 

Oana Stancu: Am spus că ar trebui să vă placă şi dumneavoastră, un om de 
stânga, şi şefului statului, care face apel să nu stea românul cu mâna întinsă la stat. 

Victor Ponta: Numai un pic, staţi să vă explic: şeful statului, domnul Băsescu... 
Oana Stancu: Da, domnule Ponta, protestaţi, vă rog. 
Victor Ponta: Nu protestez, încerc să explic ceva, ca să putem să înţelegem 

despre ce vorbim. Mai recent, înainte sigur a fost socialist în Internaţionala socialistă, 
mai recent însă un om ca exprimare şi ca metode de foarte de dreapta. Vorbeşte foarte 
rău de cei care primesc de la stat. Eu nu sunt aşa. Eu sunt un om de stânga şi eu nu îi 
prefer pe cei... îi felicit pe cei care pot să aibă propria afacere, să stea pe picioarele lor, 
dar în acelaşi timp nu îi acuz absolut deloc, ci dimpotrivă, îi consider parte în societate la 
fel ca şi mine, ca şi toţi invitaţii dumneavoastră şi pe cei care au nevoie de un salariu sau 
de o pensie, sau de un ajutor de şomaj. Este o gândire despre statul social, în care mă 
diferenţiez total de domnul Băsescu care, nu ştiu dacă are neapărat o gândire despre ce 
înseamnă un stat social sau un stat minimalist, dar cel puţin în modul lui de exprimare 
mai recent în ultima perioadă este un fel aşa de om de extremă-dreapta, statul minim, 
totul rămâne la jungla socială, aşa încât nu există vreo persoană sau vreo situaţie în care 
să gândesc la fel cu domnul Băsescu. 

Oana Stancu: Statul a tăiat în luna iulie, şi ştiţi asta, domnule Ponta, şi 
indemnizaţiile persoanelor care îi însoţesc pe cei... 

Victor Ponta: Şi a mărit TVA tot de 1 iulie de la 19% la 24%. 
Oana Stancu: Aşa este. Întrebarea domnului Crăciun. Vă ascult. 
Iulian Crăciun: Chiar dacă sunteţi un om de stânga, eu o să vă pun o întrebare de 

dreapta. 
Victor Ponta: Sunt obligat să răspund. 
Iulian Crăciun: Ce faceţi dumneavoastră legat de IMM-uri şi de predictibilitatea 

fiscală? Pentru că fiind un om de stânga, aveţi probabil un discurs orientat către oameni, 
mai puţin către IMM-uri. Pe mine mă interesează, o dată chestia asta. Şi a doua 
întrebare... 

Victor Ponta: Ar trebui să vă dau un răspuns serios? 
Iulian Crăciun: La modul serios vă întreb. A doua întrebare, care este mai scurtă, 

ce garanţie avem noi ca mediu privat că în momentul în care veţi ajunge la putere nu se 
vor repeta jocurile de acum, cum sunt cu Anastase. Dacă este Anastase la Camera 
Deputaţilor, opoziţia se retrage, chestie care, automat, blochează absolut tot ce 
înseamnă... 

Victor Ponta: Haideţi să vă răspund la prima parte că este, totuşi, foarte 
importantă. Unu, noi am susţinut şi am adoptat, şi am discutat cu specialişti în domeniu, 
revenirea la sistemul de microîntreprinderi, cu 3% din cifra de afaceri, până la zece 
angajaţi. S-a dovedit sau s-ar dovedi un mod de încurajare de creare de locuri de muncă. 
Nu venituri mai mari la buget, pentru că nu de la microîntreprinderi faci venituri mai 
mari, dar poţi să creezi locuri de muncă. În momentul acela iei şomerii de la bugetul 



 21 

asigurărilor sociale, le dai ocazia să muncească şi încasezi de la ei, în special contribuţiile 
la asigurări sociale. Doi, aici a fost marea şi va rămâne probabil marea dezbatere între 
noi şi cei de dreapta, PD-L şi PNL. Noi credem, aşa cum există în majoritatea ţărilor 
europene, Germania, Marea Britanie, Franţa, că sistemul corect este impozitarea 
diferenţiată, în care spun iau 10%, 15%, 20%, 25%, dar din ceea ce iau îţi deduc. Nu 
există impozitare diferenţiată decât cu deduceri. În momentul în care îţi plăteşti singur o 
poliţă de asigurare medicală şi iei de pe spatele statului sarcina de a te ajuta în spital, îţi 
deduc din impozit. În momentul în care îţi plăteşti şcoala, îţi deduc din impozit. În 
momentul în care faci o cheltuială utilă pentru societate, îţi deduc din impozit. Când vrei 
să-ţi iei iaht, o maşină nouă sau să pleci în străinătate, nu îţi mai deduc din impozit. Asta 
este. 

Oana Stancu: Răspunsul la a doua întrebare. Nu supralicitaţi, vă rog, domnule 
Crăciun. 

Victor Ponta: Sunt gata să port o discuţie, să ştiţi. 
Oana Stancu: Răspunsul la a doua întrebare. 
Victor Ponta: Vreau să vă spun direct: nu cred că există garanţii pentru 

moralitate. Există doar un anumit tip de exemplu. Eu am fost într-o singură guvernare a 
PSD, 2000-2004. Atunci PSD era mult mai puternic decât este PD-L acum. Niciodată 
opoziţia de atunci, cu Traian Băsescu, cu Călin Popescu Tăriceanu, niciodată nu a ajuns la 
a fi considerat duşmanul ţării. Tot ce mergea rău în 2000-2004 mergea din cauza lui 
Stolojan, Tăriceanu şi Băsescu. Niciodată, asta este garanţia. 

Oana Stancu: Vă mulţumesc. Victor Ponta răspunde întrebărilor puse de invitaţii 
mei. Vă ascult, domnule profesor Petriceanu. 

Daniel Petriceanu: Cred că în ziua de azi interesul naţional este folosit, în primul 
rând, pentru a ascunde un insucces. Ne ascundem după cuvinte mari, pentru a nu 
înţelege oamenii de rând ce înseamnă ele. Asta, ca un comentariu faţă de ceea ce am 
discutat până aici. 

Oana Stancu: Dumneavoastră aţi identificat care ar fi interesul naţional, după ce 
l-aţi auzit în atâtea exprimări? 

Daniel Petriceanu: Eu, nu. 
Victor Ponta: Eu, da. Îmi daţi voie să vă spun ce înţeleg eu prin interes naţional, 

că vă răspund în două cuvinte: educaţie şi sănătate. 
Daniel Petriceanu: Că sunt eu aici. 
Victor Ponta: Nu, nu ştiam. Iertaţi-mă, o spun des. De fapt, cred că o spun liderii 

de stânga din Europa. Dacă vrei să ai viitor, bun, facem poduri, facem fabrici, dar dacă 
vrei să exişti ca ţară şi ca naţie, trebuie să investeşti în educaţie şi în sănătate. 

Oana Stancu: Întrebarea, domnule profesor. 
Daniel Petriceanu: Cred că ar trebui să nu mai avem ambiţii de partid, astfel 

încât să dăm legea partidului, ci trebuie să avem legile noastre, ale oamenilor, iar pentru 
noi, profesorii, vreau să vă întreb, dacă puteţi să-mi enumeraţi, nu să întreb, de fapt să 
vă rog să-mi enumeraţi câteva din amendamentele pe care le aveţi la legea educaţiei 
propusă de către guvern. 

Oana Stancu: Două semnificative, domnule Ponta. 
Victor Ponta: Sunt mai multe, iertaţi-mă. 
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Oana Stancu: Ştiu că sunt mai multe. 
Victor Ponta: În primul şi în primul rând, ca să fie foarte clar şi să rezolvăm şi 

problema aceasta, ideea de segregare pe criterii etnice este o idee total greşită. Nu cred 
că Universitatea Babeş-Bolyai trebuie despărţită, indiferent că suntem noi la guvernare 
cu UDMR. Putem să guvernăm cu UDMR, nu sunt un şovin, un... 

Emil Hurezeanu: Domnule Ponta, dumneavoastră nu ţineţi cont că interesul 
naţional poate să fie şi interes binaţional sau conaţional? 

Daniel Petriceanu: Nu, domnule, nicio legătură. 
Victor Ponta: Eu îi consider pe maghiari făcând parte, totuşi, din această ţară şi 

aşa trebuie să fie. Doi, pactul pe educaţie semnat de toate partidele, exact cum aţi spus 
dumneavoastră, şi de sindicate, a prevăzut un deziderat: 6% din PIB. Nu am reuşit să-l 
atingem întotdeauna. Să-l scoatem din lege este o mare greşeală. Trei, să schimbi 
autonomia universitară şi să spui că un ministru poate să schimbe rectori, este o 
greşeală. De ce vă spun că este o greşeală? O să ajungem noi în 2012 şi ministrul nostru 
al educaţiei o să spună: domnule Ponta, staţi să-i schimb şi eu pe rectorii de la PD-L, că 
dacă aşa spune legea lor. Creezi un precedent extrem de periculos. Patru... 

Emil Hurezeanu: Dar dacă ministrul s-ar numi mereu Spiru Haret, înţeleg, dar nu 
prea este cazul.  

Victor Ponta: Cred că vă referiţi la Spiru Haret şi nu la universitate. 
Emil Hurezeanu: Nu, mă gândesc la acel Spiru Haret. 
Victor Ponta: Patru, titularizarea profesorilor. În momentul în care le spui la 

profesori, domnule, nu ai absolut niciun fel de siguranţă, salariul ţi l-am tăiat, nu mai ai 
nici loc de muncă şi te conduce un director pus de către puterea politică, în momentul 
acela, într-adevăr, un profesor spune, domnule, deci voi nu aveţi nevoie de mine, dacă 
mă trataţi ca pe un angajat de la salubritate. Sunt multe atacuri, dar vreau să precizez un 
lucru. Aceste amendamente la Legea educaţiei, la legea Funeriu, au trecut în Comisia de 
educaţie cu votul celor de la PSD, PD-L, atenţie!, domnul Hărdău este preşedinte, PNL şi 
UDMR. Deci, categoric, pe lucruri de bun simţ nu poţi să vii să spui: nu, domnule, îmi 
angajez răspunderea, pentru că proprii tăi parlamentari, proprii tăi senatori nu vor să 
voteze acele greşeli din lege.  

Daniel Petriceanu: Mă scuzaţi, mi-as dori să copiem mai puţin din alte legi ale 
altor state obligaţiile, fără să copiem drepturile. Cred că am uitat să copiem şi dreptul 
acela la salarizare. 

Oana Stancu: Mulţumesc, domnule profesor. Întrebarea domnului Neamţu. 
Ioan Neamţu: Doamnă, sunt deosebit de surprins de declaraţiile domnului de la 

PNL, în condiţiile în care sunt în opoziţie. Aceste declaraţii, nefiind în campanie 
electorală, fac bine puterii. PD-L se bucură la ce a declarat domnul Antonescu. 

Victor Ponta: Titlul şi acuma este. Noi vorbim de o jumătate de oră de lucruri 
importante, titlul este "Pe ce se bat Ponta şi Antonescu". Nu este bine, domnule 
Antonescu. 

Ioan Neamţu: Întrebarea. Domnule preşedinte, dacă trece moţiunea de cenzură 
pe legea învăţământului, pică guvernul? A doua: dacă nu pică, jocul parlamentar care îl 
faceţi, opoziţia că nu participă la lucrările Camerei, pe bună dreptate. 
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Victor Ponta: Când nu sunt conduse de Roberta Anastase, atunci participăm. În 
rest, am participat. 

Ioan Neamţu: Exact, sub conducerea acestei doamne, care a ajuns acolo... 
Emil Hurezeanu: Iertaţi-mă, pentru dumneavoastră Roberta Anastase... Vă 

înţeleg. 
Victor Ponta: Este un simbol al fraudei. 
Emil Hurezeanu: Bun, este un simbol. Mai important decât separaţia puterilor în 

stat. Dumneavoastră vă luaţi mai puţin în serios rolul de a doua mare putere în stat? Nu 
în ordinea absolută, ci sunteţi primii inter pares. Sunteţi una din puterile din stat care se 
blochează de prezenţa unei domnişoare din Ploieşti? 

Victor Ponta: Vrem un arbitru corect. 
Ioan Neamţu: Să-mi termin întrebarea. Dacă continuaţi acest joc parlamentar, 

care probabil este permis, că nu cunosc... 
Victor Ponta: Este un protest. 
Ioan Neamţu: Este un protest. Acest protest este posibil să se ajungă la 

dizolvarea Parlamentului şi să cadă şi guvern, şi tot? 
Victor Ponta: Din păcate, dizolvarea Parlamentului este un atribut al 

preşedintelui ţării. 
Ioan Neamţu: Da, dar dacă nu funcţionează una din camere, ce facem. 
Emil Hurezeanu: Nici măcar al lui nu este. 
Victor Ponta: Ba da. 
Emil Hurezeanu: În ce condiţii? 
Victor Ponta: Preşedintele ţării în consultare cu preşedinţii celor două camere 

poate şi dacă timp de 60 de zile nu s-a format un guvern. Dar decretul de dizolvare este 
semnat preşedinte... 

Ioan Neamţu: Până la decret. Noi credem că acest joc al dumneavoastră, dacă 
merge până la sfârşit, ar trebui să se ajungă la dizolvarea Parlamentului. 

Victor Ponta: Răspunsul atunci este următorul: nu cedăm în nicio situaţie şi 
pentru niciun fel de avantaj şi, dacă se ajunge la alegeri anticipate, ar fi un mare avantaj 
pentru România să avem alegeri. Şi, până la urmă, oamenii să decidă ei prin vot cine are 
dreptate. 

Ioan Neamţu: Pentru România, cheltuielile ar fi mult mai mici cu alegeri 
anticipate decât ceea ce se cheltuieşte acum cu guvernul. 

Oana Stancu: Mulţumesc, domnule Neamţu. Domnule Ponta, domnule 
Hurezeanu, pacea aceasta cerută astăzi de preşedintele Traian Băsescu are un trecut 
foarte recent. Traian Băsescu zilele trecute a fost invitat la postul B1TV, unde a lansat tot 
soiul de consideraţii în legătură cu activitatea celor din opoziţie, cu relaţia lor cu mogulii, 
ba chiar a pus şi nişte etichete şi domnului Ponta, şi domnului Antonescu. După 
publicitate, aş vrea să vedem aceste declaraţii şi să vă întreb despre relevanţa lor în 
coroborare cu moratoriul propus astăzi. 

 
Traian Băsescu: Am văzut foarte mulţi politicieni tineri inteligenţi, însă la destul 

de mulţi dintre ei, am văzut lipsa de caracter. Adică pasiunea de a veni aici, de a lăsa 
impresia că le ştie pe toate şi de a transforma orice încercare de explicare a unei poziţii 
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într-un atac la altcineva, dacă se poate la preşedinte, deşi el nu se uită că încă are caşul 
al gură din punct de vedere al maturităţii şi în viaţă şi peste tot. El are o singură pasiune, 
vine şi-l atacă pe preşedinte. Ăsta nu-i politician. Ştiu un politician, îl urmăresc chiar, l-
am urmărit cu oarecare speranţă la început, un om care a câştigat bani mulţi de pe la 
companiile astea de extracţie cărbune. Altfel, dă lecţii toată ziua. Nu-i plăcea Manţoc, 
dar bani mulţi a câştigat de la el. Uită să spună asta întotdeauna public. Şi a câştigat 
când Manţoc ăsta, pe care-l blamează atât de mult, era director pe acolo, ce-o mai fi 
fost. 

Radu Moraru: De unde... 
Traian Băsescu: Asta arată lipsa de caracter. Victor Ponta are o singură mare 

problemă: a reuşit să facă să nu se mai intre cu maşinile în curte la Kiseleff, dar cred că 
doar în primele două-trei săptămâni, acum, cred că nu se mai uită nimeni la dispoziţia 
asta. Dar nu a reuşit să schimbe nimic din partidul despre care spunea că a fost sută la 
sută condus la comanda mogulilor în timpul lui Geoană. Şi acum se întâmplă exact 
acelaşi lucru. 

 
Oana Stancu: Domnule Ponta, e foarte dur portretul acesta pe care vi-l face şeful 

statului? 
Victor Ponta: Nu, doamnă. Haideţi să fim sinceri... 
Oana Stancu: Aţi luat bani de la Manţoc. 
Victor Ponta: Mă rog, astea-s prostii. Dar haideţi să fim sinceri! Faptul că de câte 

ori domnul... preşedintele ţării, până la urmă, că nu contează că e domnul Băsescu, 
merge la o televiziune şi vorbeşte atât de mult despre mine, domnule, înseamnă că chiar 
îi creez o problemă domnului Băsescu şi asta, pentru mine e un semn bun. Dacă mă 
ignora, înseamnă că nu-i cream o problemă. Practic, vă daţi seama, preşedintele ţării a 
fost acum vreo două luni şi mi-a zis că ştie unde-mi fac concediul. Vă daţi seama! Ştie ce 
am făcut eu acum... Ştiţi cum, eu aveam 17 ani în '89, nu ştiu cum este să fii... până la 
urmă, eram elev la liceu. Nu ştiu cum e să fii pus sub presiunea unui stat şi a unui şef de 
stat. Faptul că mă bagă în seamă înseamnă că îmi fac treaba şi chiar îi e teamă. 

Oana Stancu: Vă faceţi treaba şi când îl calificaţi pe Traian Băsescu drept un 
bătrân marinar hoţ? 

Victor Ponta: A fost o reacţie... 
Oana Stancu: ...sunteţi... 
Victor Ponta: A fost o reacţie din partea mea, pe care o regret în acest moment. 

Era justificată de limbajul domnului Băsescu, dar eu cred că e datoria mea să încerc să 
readuc politica la un nivel, nu doar s-o păstrez la nivelul la care a adus-o domnul 
Băsescu. Regret acest lucru. 

Oana Stancu: Bun. Domnule Hurezeanu, este autentică această pace pe care o 
propune Traian Băsescu, când dumnealui face astfel de enunţuri în legătură cu liderii 
opoziţiei? Şi înainte de a-mi răspunde, aş vrea să-l vedeţi şi pe cel legat de Crin 
Antonescu, pentru a răspunde dumneavoastră în legătură cu ambii.  

 
Traian Băsescu: Eu ştiu că mogulii şi-au angajat un alt politician pe care să-l 

proiecteze, dar să nu greşească. În momentul de faţă, Geoană a fost înlocuit cu Crin 
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Antonescu, iar PSD rămâne ostatic şi loial politicii de a crea dezordine şi de a schimba 
ordinea constituţională prin orice alt mijloc numai prin vot nu. Supărarea lui Ponta este 
că nu a fost ales el şi a fost ales Crin Antonescu şi are o oarecare frustrare, dar... 

Radu Moraru: Dar ce a fost concurs de miss aici, ce-a fost? 
Traian Băsescu: E mai tânăr, poate aştepta să-şi ia lecţia şi Crin Antonescu şi pe 

urmă vine şi rândul lui Ponta să şi-o ia şi el. 
 
Oana Stancu: E o teză nouă aceasta, domnule Hurezeanu. Mogulii l-ar fi 

abandonat pe domnul Ponta, încă aliaţi... 
Victor Ponta: Nu, pe domnul Geoană. Vă rog să redaţi cu exactitate ce spune... 
Oana Stancu: Păi, spunea că de asta sunteţi supărat dumneavoastră, încă aliaţi 

cu... 
Victor Ponta: Aţi văzut ce supărat sunt! 
Oana Stancu: ... cu unul dintre moguli, cel puţin, cu domnul Voiculescu, şi l-ar fi 

luat în braţe aceşti moguli pe domnul Crin Antonescu. 
Emil Hurezeanu: Într-o bună zi, mai ales că ne apropiem de 11 noiembrie, ziua 

sfârşitului lumii, în viziunea babei Vanga din Bulgaria, va fi un fel de deşert România 
asta, cu toţi beligeranţii morţi, în numele interesului naţional. Cunosc, noi, toţi ceilalţi, 
începând cu pensionarii de mult ieşiţi din scenă şi dispăruţi, şi deasupra acestui deşert 
va plana încă pericolul mogulilor, în viziunea nu ştiu cui. 

Ioan Neamţu: A domnului Băsescu. 
Emil Hurezeanu: Să terminăm cu povestea asta. Domnul Băsescu are nişte 

explicaţii, care, după părerea mea, puteau să aibă o oarecare valabilitate mai demult, în 
timpul campaniei electorale. E simplu să judeci formule statice şi nu prea ingenioase... 

Ioan Neamţu: Cred că a fumat plante etnobotanice. 
Emil Hurezeanu: ... tot ce se întâmplă rău, inclusiv din vina ta, din vina partidului 

pe care-l păstoreşti, din vina politicilor guvernului pe care-l păstoreşti, e prea simplu şi 
nu se mai potriveşte asta cu mogulii, cu toate păcatele lor. Nu le ia nimeni apărarea, nu 
mai ţine. Iar... 

Oana Stancu: Cui vrea să facă rău cu aceste declaraţii Traian Băsescu? Crin 
Antonescu e un pericol? 

Emil Hurezeanu: Nu ştiu. Nu ştiu. Mă întreb dacă mai face rău cuiva cu aceste 
declaraţii. Indiferent de păcatele mogulilor, repet, aici, un preşedinte, într-o situaţie de 
genul ăsta, care face la câteva zile diferenţă... deci vorbeşte de un lider important al 
opoziţiei ca de un băiat cu caş al gură, pentru ca, după aceea, să apeleze implicit la 
maturitatea lor, proaspăt regăsită, în numele interesului naţional,... Păi, să se hotărască, 
are un talent... are un talent de a crea dizarmonie, de a propune discordia, pentru ca, 
după aceea, îl consider la fel de sincer şi e mult mai apropiat de oficiul domniei sale, 
apelul acesta la interesul naţional. Păi, ar trebui ca această conştiinţă a interesului 
naţional, care-l preocupă, pe bună dreptate, sunt convins că situaţia este foarte gravă şi 
că domnia sa suferă împreună cu ţara. Ar trebui tot timpul să fie aşa. Ar trebui tot 
timpul... De la un punct încolo, când mai ai cinci ani, mai ai patru ani, a avut şase ani, 
mai are patru ani. Domnule, când ai câştigat, vorba lui Tăriceanu, în 2009, nu ai anunţat 
criza, 2008, intrase pe toate ferestrele şi uşile în Europa, numai la noi nu se vorbea 
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despre asta. Domnule, când toate s-au întâmplat, inclusiv din vine ta, în numele logicii 
câştigării alegerilor prezidenţiale, e clar că s-a întâmplat asta. Ai câştigat, ai câştigat... 
Câştigătorul trebuie să fie generos. Părintele patriei e şi bun, e şi iertător, şi cu 
pensionarii şi chiar şi cu mogulii, să-i lase pe băieţii de la justiţie să-şi facă treaba. Să ne 
ocupăm şi de lucrurile care contează. De exemplu, să ne ocupăm cu interesul naţional. 

Oana Stancu: Cu interesul naţional ne ocupăm, domnule Hurezeanu, sub 
imperativul acestui armistiţiu, fără de care am putea pierde acordul cu FMI, fără de care 
am putea să nu mai plătim, să fim în situaţia de a nu avea salariile plătite, pensiile 
plătite. Aceasta este imaginea creată de Traian Băsescu. Domnule Ponta, finalul 
emisiunii vă aparţine, oferindu-vă trei imagini ale României de azi. Prima, una dramatică, 
aţi văzut-o şi dumneavoastră, au văzut-o şi telespectatorii, imaginile de la Constanţa, la 
ele mă refer, cu cei care se... bat aproape, se înghesuie, pentru acele ajutoare de la 
Uniunea Europeană. Vorbim de oameni cu un venit mai mic de 400 de lei. De partea 
cealaltă, domnule Ponta, vă propun o contraimagine, să-i spun aşa. ANAF… în legătură 
cu cele mai mari salarii în 2009 în România. La stat, aproape 13.000 de euro, în privat, 
salariul unui bancher, 160.000 de euro pe lună şi sigur că aş putea să vă întreb, nu spun 
că nu ar trebui să facă băncile profit în România, dimpotrivă, chiar dacă el pleacă din 
ţară, dar se poate totuşi ca în vremuri de criză, provocată de un sistem bancar, nu al 
nostru neapărat... 

Victor Ponta: Nu, în America nu se poate acum, nici măcar în Germania. 
Oana Stancu: ... să ai 160.000 de euro... 
Victor Ponta: În Ungaria, ştiţi foarte bine, guvernatorul băncii naţionale şi-a 

redus salariul. Peste tot ai impozitare diferenţiată. Barack Obama a impozitat cu 90% 
bonusurile celor din lumea financiară. Nu se poate.  

Oana Stancu: Bun. Cum vedeţi... apropierea celor două imagini? 
Victor Ponta: Mi-ar fi uşor să vă spun că este România lui "Să trăiţi bine!". Asta 

înseamnă. Asta a însemnat "Să trăiţi bine!". Acum, România lui "Să trăiţi bine!" s-a 
transformat în "România, să plătiţi bine!", că practic cam toţi plătim, doar câţiva din cei 
de la putere. Dar rămân cantonat dacă vă răspund doar aşa (...). Părerea mea este că 
România este o ţară care, dincolo de necazul prin care trece în acest moment, are o 
şansă importantă să se reconstruiască, să reclădească din această cenuşă... nu contează 
că a adus-o Băsescu sau Boc sau altcineva, contează ce facem în viitor. Şi strict, un ultim 
comentariu, care are însă legătură totuşi cu ultimele zile. 

Oana Stancu: Nu e ultimul, mai am eu o imagine. 
Victor Ponta: Dacă-mi daţi voie, doar din partea mea. 
Oana Stancu: Vă rog! 
Victor Ponta: Cred şi mă uit la atitudinea domnului Băsescu, până la urmă, mă 

uit cu curiozitate la un om care ne-a marcat soarta la toţi, din păcate. Este exact şi sunt 
convins că domnul Băsescu nu a citit, dar mulţi dintre cei care ne văd au citit acel volum 
de versuri al lui Adrian Păunescu şi e o poezie cu "Ultima noapte pe Atlantida". Exact 
acelaşi discurs este... nu, este secetă în Atlantida, construim şi, între timp, intra valul cu 
inundaţii în gură domnului Băsescu. Poate că-i stârnesc interesul şi trece de al Levantul 
lui Mircea Cărtărescu la Adrian Păunescu, cel care în aceste zile a fost obiectul unui atac 
de presă din partea televiziunii publice, la care dumneavoastră...şi eu şi toţi cei de aici 
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suntem obligaţi să plătim taxă, ca acolo oamenii preşedintelui Băsescu să atace un om 
decedat. 

Oana Stancu: Ultima imagine pe care v-o ofer din cele trei... 
Emil Hurezeanu: Era un punct de vedere critic, poate care-şi găsea şi el locul în 

marea asta... 
Victor Ponta: … 
Emil Hurezeanu: ... de entuziasm post-mortem. 
Oana Stancu: Domnule Hurezeanu, ultima imagine, vă rog să-i dai voie domnului 

Ponta să răspundă şi în legătură cu un lucru extrem de preţios, 109.000 de euro a costat 
frunza din logo-ul României, frunza aleasă de comisia... minister, de doamna Udrea, 
109.000 de euro, domnule Ponta. E o cheltuială utilă, e în interesul naţional? 

Victor Ponta: Doamnă, nu mai avem timp. Astăzi, vă adusesem o hotărâre de 
guvern prin care se cheltuie 250 de milioane de euro anul viitor pentru nişte ecologizări, 
de nişte halde de steril, care-s de acum 30 de ani. Şi problema, supărarea asta este. 
Domnule, ori suferim cu toţii, că e criză, ori suferim numai noi, ăştilalţi, şi doamna 
Udrea, domnul Borbely şi toţi ceilalţi nu suferă. Cred că asta, de fapt, creează marea 
supărare a celor care se uită, nu faptul că, într-adevăr, trecem printr-o criză, din care tot 
noi trebuie să ieşim, nu o să ne scoată Băsescu, în niciun caz. Noi putem să ieşim sau 
putem să încetăm să existăm ca naţie. 

Oana Stancu: Vă mulţumesc, domnilor. „Ora de Foc” se opreşte aici. O seară 
bună! 

 


