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Mihai Gâdea: Bună seara, doamnelor şi domnilor, bine v-am regăsit la „Sinteza zilei”. Cu 
fiecare apariţie a preşedintelui României, domnia sa ne-a comunicat că actuala opoziţie 
n-ar avea soluţii pentru ieşirea din criză. V-am propus în această săptămână să ne 
întâlnim cu liderii partidelor din opoziţie pentru a asculta soluţiile domniilor lor. Luni 
seară ne-am întâlnit cu domnul Dan Voiculescu, ieri ne-am întâlnit cu domnul Crin 
Antonescu şi cu o parte a echipei sale. În această seară ne întâlnim cu preşedintele PSD, 
domnul Victor Ponta, bună seara… 
 
Victor Ponta: Bună seara.  
 
Mihai Gâdea: Domnia sa a venit în această seară însoţit de doi specialişti ai partidului. 
Domnul Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrie din Camera Deputaţilor, 
bună seara. 
 
Iulian Iancu: Bună seara. 
 
Mihai Gâdea: Şi domnul Viorel Ştefan, preşedintele Comisiei de buget-finanţe din 
Camera Deputaţilor, bună seara. 
 
Viorel Ştefan: Bună seara. 
 
Mihai Gâdea: Am cerut ajutorul pentru a înţelege şi pentru a comenta programul şi 
măsurile economice la care veţi face referire, pe profesorul Liviu Voinea, preşedintele 
Grupului de Economie Aplicată. Bună seara. 
 
Liviu Voinea: Bună seara. 
 
Mihai Gâdea: Domnule Victor Ponta, discuţia din această seară are mai multe 
componente. În fiecare seară am abordat atât situaţia politică şi criza politică în care ne 
aflăm, dacă ea e o criză şi am abordat şi criza economică şi măsurile ce le văd partidele 
din opoziţie pentru depăşirea acestei crize. Cu privire la prima chestiune, aş vrea să vă 
întreb de ce ar avea nevoie Traian Băsescu de un moratoriu sau de un armistiţiu cu 
opoziţia, în condiţiile în care domniile lor au guvernul, au toate instituţiile statului şi au 
majoritatea în Parlament. De ce ar avea nevoie puterea actuală şi preşedintele în speţă 
de acest moratoriu în condiţiile în care au majoritatea şi pot trece orice lege doresc 
domniile lor.  
 
Victor Ponta: Domnul Traian Băsescu şi cei de la PD-L n-au nevoie de nici un moratoriu. 
A fost o cacealma. Toată lumea şi-a dat seama. Au nevoie de a împărţi responsabilitatea 



crizei. Da, suntem într-o criză morală, într-o criză politică, într-o criză a democraţiei, a 
educaţiei, a sănătăţii. Eu nu vă ascund de la început care sunt obiectivele noastre. Sunt 
trei obiective foarte clare. În primul rând toate domeniile din România au nevoie de 
reformă, sunt în criză. dar din păcate toate, şi educaţia, şi sănătatea şi protecţia socială 
şi apărarea şi internele depind de economic. Dacă merge motorul economiei, cel care s-
a gripat în ultima perioadă o să avem bani pentru proiecte, dacă nu, nu. Discutam cu 
colegii care nu întâmplător mă însoţesc astă-seară, avem mulţi alţi colegi care au lucrat 
la programul de guvernare dar astă-seară am zis hai să vorbim de economie. Şi am luat 
cei doi preşedinţi de comisii din Parlament, colegii mei cu care lucrez zi de zi şi le 
povesteam din 1992, în campania din America, Clinton a avut o expresie faimoasă. Dacă 
nu rezolvăm cu economia tot restul e o pierdere de timp. În al doilea rând încercăm să 
demonstrăm în seara asta că domnul Traian Băsescu foloseşte un pretext sau orice 
pretext mincinos. El nu vrea opoziţia, pe noi sau pe liberali că nu avem soluţii. în 
realitate noi o să vi le prezentăm în seara asta. Poate nu sunt cele mai bune. Dar suntem 
într-o situaţie paradoxală. Cei de la putere n-au nicio soluţie în schimb le critică pe ale 
noastre. Pe domnul Adriean Videanu nu l-aţi auzit cu vreo soluţie. A ieşit să spună că nu 
sunt bune ale noastre fără să le citească. şi în al treilea rând, soluţiile ţin şi de o 
credibilitate. O să încerc în seara asta cu cifre… noi am mai scos o dată ţara din criză, în 
2000. a început guvernul Isărescu să facă ce-i de făcut, după care guvernul PSD patru ani 
a făcut lucrurile care trebuiau făcute. E un semnal de speranţă. Pentru că mulţi români 
spun dom’ne, Traian Băsescu şi Emil Boc când vor pleca ne vor lăsa atât de jos încât nu 
mai avem nicio şansă. Eu vreau să vă demonstrez… va fi mult de muncă, vor fi măsuri 
grele de luat dar există o şansă. Am mai făcut-o o dată şi o vom mai face o dată.  
 
Mihai Gâdea: Vreţi nu vreţi, am şi eu nişte obiective… 
 
Victor Ponta: V-am adus şi un material pentru că orice discuţie serioasă se face cu 
documente nu din gură. 
 
Mihai Gâdea: Sunt nişte grafice interesante, o să vedem pe cifre. Înainte de asta, 
preşedintele a spus un lucru. Despre programul PSD, cel care cuprinde 100 de măsuri de 
relansare economică… citez, „n-are nicio chestiune serioasă”. De fapt daţi pe scurt 
fragmentul respectiv care se referă la programul anunţat de PSD cu cele 100 de măsuri 
economice. Să vedem care-i punctul de vedere al domniei sale şi apoi să vedem care-i 
susţinerea acestor măsuri pe care le au invitaţii mei.  
 
  
 
            Traian Băsescu: Marea problemă este ce pui în loc. Am văzut programul 
prezentat de PSD, care este diametral opus tratamentului pe care România trebuie să-l 
urmeze din punct de vedere al consolidării fiscale.  
 
            Radu Moraru: Aici aţi fost delicat. Este varză. Haideţi să vedem! Am discutat cu 
analişti economici din toate părţile, este varză ce s-a propus acolo.  



 
            Traian Băsescu: Deci eu aş fi vrut să fie câteva chestiuni serioase, despre care să 
pot spune: da, domnule, uite sunt cinci lucruri în cele o sută de intenţii ale PSD care pot 
fi preluate şi, uite, sunt un element de coagulare, că le vrea PD-L, le vrea şi PNL. Nu poţi 
să faci aşa ceva şi mai ales modul în care poartă dialogul public. Te face să nu ai speranţă 
că poţi discuta. PSD rămâne ostatic şi loial politicii de a crea dezordine şi de a schimba 
ordinea constituţională prin orice alt mijloc, numai prin vot nu. Blocarea instituţiilor, 
pentru că aşa cred ei că îşi ating interesele. 
 
  
 
Victor Ponta: Bun. O să-mi permiteţi să nu comentez ce a spus domnul Radu Moraru 
care sigur n-a citit programul dar îi dădea dreptate preşedintelui. Pot să comentez că 
domnul Traian Băsescu într-un limbaj diplomatic vorbeşte prostii. N-a citit programul 
nostru şi vă dau o singură dovadă. În programul nostru unul din punctele esenţiale era 
reducerea contribuţiilor la asigurările sociale cu 3% exact ceea ce guvernul Emil Boc a 
propus FMI. E proastă măsura noastră? Păi dacă-i proastă de ce a propus-o Emil Boc 
FMI? Prima măsură şi vă citesc, era absorbţia fondurilor europene după modelul 
polonez cu reducerea… asta a vorbit şi domnul Traian Băsescu. După ce-am vorbit noi. 
Am vorbit de compensarea datoriilor de la stat la privat până la o anumită sumă şi FMI a 
venit şi le-a spus dom’ne dacă nu plătiţi arieratele nu vă încadraţi. Deci domnul Traian 
Băsescu unu, că n-a citit… nu-l condamn pentru asta, nu-i un mare cititor şi nu cred că-i 
place să citească dar are nişte consilieri care puteau să citească şi să-i spune domnule 
Traian Băsescu vedeţi că PSD a propus reducerea CAS, a propus modelul polonez de 
absorbţie a fondurilor europene. E o discuţie inutilă, cu cineva care n-are argumente şi 
vorbeşte după ureche. E foarte rău să fii într-o funcţie atât de importantă şi să vorbeşti 
după ureche. Să ştiţi că nu intră în fişa postului lui Traian Băsescu să se ocupe de 
negocierile cu FMI, de TVA etc. era treaba primului ministru. Faptul că noi nu avem un 
prim-ministru şi avem un preşedinte care nu se pricepe şi-şi dă cu părerea despre 
lucrurile astea fără să asculte nişte economişti, fie ei de dreapta cum sunt, asta explică 
de ce suntem într-o criză atât de mare.  
 
Mihai Gâdea: Ne arătaţi acum măsurile economice? 
 
Victor Ponta: Soluţiile? Să vă arătăm un pic pentru ca oamenii să înţeleagă cum am 
ajuns în situaţia asta. Există nişte explicaţii. Eu nu sunt economist dar am înţeles 
necesitatea în toate aceste luni, să discut cu economişti, cu colegii mei sau cu cei din 
afara partidului. Pentru că dacă cineva vine şi spune am soluţii pentru economia 
românească fără să înţeleagă de unde am plecat şi ce s-a întâmplat în anii ăştia o să fie 
imposibil. 
 
Mihai Gâdea: Bun. Să vedem de ce am ajuns aici, în ce punct suntem şi unde am putea 
ajunge şi pe ce drum am putea ajunge acolo. Domnule Liviu Voinea sunteţi invitatul meu 
să interveniţi în orice moment al discuţiei cu puncte de vedere, întrebări etc.  



 
Liviu Voinea: Vreau să fac o completare scurtă. Am văzut emisiunea dumneavoastră de 
aseară cu întrebarea dumneavoastră referitoare la un profesor din Turnu Severin care 
avea 7 milioane şi v-a întrebat ce să facă. Răspunsul a fost ceva de genul o chetă, oricum 
nu există soluţii miraculoase. Nu-i adevărat. Sigur, o chetă nu rezolvă. Există însă foarte 
multe soluţii de bun-simţ. Nu trebuie să fie spectaculoase. România nu are nevoie de 
Superman ci de oameni competenţi şi de soluţii posibile. Profesorului respectiv îi poate 
creşte salariul dacă se fură mai puţin la nivelul unor administraţii locale. Dacă se reduc 
cheltuielile sau se eficientizează cheltuielile statului materiale şi de investiţii pot să se 
disponibilizeze resurse pentru alte domenii.  
 
Mihai Gâdea: Revin la întrebarea de mai devreme. Unde suntem şi de ce-am ajuns aici.  
 
Victor Ponta: Atunci să folosim materialul pe care l-am trimis şi care cuprinde date 
oficiale.  
 
Mihai Gâdea: Hai să vedem. 
 
Victor Ponta: Să vedem fără să ne lăudăm foarte mult. Unde am lăsat lucrurile în 2004? 
Aveam o creştere economică de 8,5%, o rată a inflaţiei de 9%, deficitul – a fost an 
electoral şi mulţi dintre noi l-am acuzat şi pe Adrian Năstase şi pe Mihai Tănăsescu - … 
am avut un deficit bugetar de doar 1,5%. În an electoral când fiecare partid este 
oarecum tentat să crească cheltuielile ca să rămână la putere. deficitul de cont curent a 
fost de 5 miliarde euro şi rata şomajului de 6,3%. Rezervă valutară 10 miliarde. Am 
crescut salariul mediu după 4 ani. Şi vreau să fiu corect, momentul măsurilor corecte a 
început în 2000 cu guvernul Isărescu. Însă au fost 4 ani în care am făcut ce trebuie. Nu 
poţi într-un singur an să schimbi trendul economic în rău sau bine. Polarizarea socială 
pentru noi, pentru PSD este esenţială. Există un coeficient la nivel european şi mondial 
care spune dom’ne între cei care câştigă cel mai mult şi cei care câştigă cel mai puţin cât 
de mare este diferenţa. Media europeană era 30 şi noi eram 31. deci un pic încă mai 
mare diferenţa. O să vedeţi unde suntem în 2010. Mult mai rău. Avem şi un tabel. Pe 
ani. 2004-2011. Pentru 2011 sunt previziunile guvernului în care eu nu cred. Pentru că 
din păcate specialiştii… dacă domnul Liviu Voinea crede că vor fi atinse ţintele poate s-o 
spună. 
 
Liviu Voinea: Guvernul a prognozat creşterea în 2009 şi nu am avut, a prognozat 
creştere în 2010 şi n-am avut… 
 
Victor Ponta: Bun. Creştere economică în 2004, 8,5, 4, 6, 7, minus 7,1… uitaţi-vă, de la 
8,5, minus 7,1, minus 1,9. Să dea Dumnezeu în 2011 să fie creştere. Atenţie, dacă nu-i 
creştere, toate promisiunile cu faptul că mai dau 10% la bugetari nu vor fi îndeplinite. 
Rata inflaţiei în 2004, 9, a tot scăzut… şi a sărit la 7,9 anul acesta. În 2011 spun ei că va vi 
3. O să vedem. Deficit bugetar în 2004, 1, apoi 0, 1, 2, 4 – în an electoral, 2008 – aici e 
vina domnului Călin Popescu Tăriceanu, 7,4 în an electoral al lui Traian Băsescu. Deci pe 



acest 7,4 deficit a fost reales Traian Băsescu. 6,8 în 2010, o să vedem dacă va scădea în 
2011. Deficitul de cont curent… am tot crescut şi apoi n-am mai avut de unde. Şi rata 
şomajului a crescut până la 8,5 şi spune guvernul acum că va fi 8 în 2011. Deci e foarte 
simplu, din cifre, să-ţi dai seama că în 2004 ţara a fost pe drumul bun. A fost ţinută cu 
anumite lucruri totuşi greşite după care 2009-2010 s-a prăbuşit. Şi din păcate în 2011 e 
greu de crezut că se va opri. Să luăm următorul… Extrem de important. 2001-2004 
creştere economică bazată pe exporturi, investiţii şi consum din producţia internă. 
Vreau să-şi aducă aminte oamenii că în 2000-2004 au crescut exporturile, au fost 
investiţii şi consumam ceea ce produceam. 2006-2008 şi acum, creşterea economică cu 
o sporire a PIB-ului în sensul că am făcut investiţii neproductive în servicii financiare, în 
imobiliare, comerţ etc. Toată lumea a cumpărat terenuri şi case şi toată lumea a 
cumpărat de la supermarket. A crescut datoria externă foarte mult…  
 
Mihai Gâdea: Trebuie să recunoaşteţi însă că perioada 2000-2004 la care faceţi referire 
şi cu care vă mândriţi… 
 
Victor Ponta: E o dovadă că poate fi scoasă ţara din criză. 
 
Mihai Gâdea: Dar era şi o perioadă în care creşterea economică se putea realiza. Erau 
parametri externi… 
 
Victor Ponta: Nu… 
 
Liviu Voinea: Nu vreau să iau partea cuiva aici dar totuşi, cu 1000 de euro de datorie 
externă până în 2004 se produceau cam 26.000 euro de produs intern brut, iar după 
aceea s-au produs doar vreo 8000 euro. E vorba şi de calitate nu doar de cantitate. Deci 
noi ne-am împrumutat din ce în ce mai mult dar ce-am făcut cu banii a fost din ce în ce 
mai prost. Adică nu s-au dus în producţie ci în consum.  
 
Victor Ponta: Să vorbim şi de decizii politice. În 2005 când guvernul de-atunci a reziliat 
unilateral acordul cu FMI, preşedinte era Traian Băsescu. În guvernul ţării nu erau doar 
liberalii. Că ei aruncă totul pe liberali. Ministrul de Finanţe era Ionuţ Popescu, nu? În 
2005. În acel moment au spus nu mai facem acord cu FMI, PSD îl avusese până în 2004 
şi-l continuase. De ce? Pentru că FMI era un fel de câine de pază al macrostabilităţii. 
Cum este şi azi. Şi veneau ăia şi spuneau, dom’ne atenţie cu deficitele, creşterile, 
salariile etc. domnul Traian Băsescu şi cu guvernul au zis dom’ne ia să gonim noi câinele 
ăsta. că ne latră dacă vrem să creştem, să tot dăm la oameni neavând de unde. Motiv 
pentru care acelaşi Traian Băsescu care acum vine şi ne vorbeşte de interesul naţional, 
să continuăm acordul cu FMI, este tot Traian Băsescu din 2005 care împreună cu 
guvernul cu care atunci se înţelegea foarte bine, practic, a reziliat  unilateral acordul cu 
FMI. Ştiu că Traian Băsescu se schimbă de şapte ori dar e acelaşi preşedinte care a oprit 
acordul cu FMI ca să poată să nu aibă cineva care să-i spună vezi că nu respecţi regulile 
unei macrostabilităţi. Şi mai spun un lucru. partea proastă este că în această perioadă s-
au încălcat practic regulile de prudenţă economică pentru a da impresia că lumea chiar 



trăieşte bine. Traian Băsescu a fost ales ca să trăim bine. Lumea a trăit bine în acei ani pe 
ceea ce plătim acum. Atunci a fost să trăiţi bine, acum este să plătiţi bine. Ăsta-i soldul 
contului curent al balanţei de plăţi, câţi bani intră şi ies din România. Uitaţi-vă aici o 
scădere… în 2008 au ieşit 13 miliarde din România, în 2009 11 miliarde şi probabil în 
2010… Problema este că o economie nu poate funcţiona dacă tot timpul mai mulţi bani 
ies decât intră în economie. Şi aici trebuie să mă ajute economiştii ca să vă explice toate 
efectele.  
 
Liviu Voinea: Acolo e un fel de burtă.  
 
Mihai Gâdea: Sau cocoaşă? 
 
Viorel Ştefan: E o burtă care susţine o cocoaşă care nu se vede în graficul ăsta. 
 
Liviu Voinea: Lumea înţelege greu treaba cu criza economică. Burta aia de-acolo este un 
fel de criză de bilă. Guvernele respective sigur, au încurajat şi populaţia, au consumat 
excesiv. Au ras totul de pe masă. În esenţă. Şi li s-a făcut rău. Digestie proastă şi acum 
trebuie să ţină regim. Cam asta este ce vedem acolo. 
 
Victor Ponta: Dacă ţinem regim foarte mult s-ar putea să murim de la regimul ăla. Să 
dăm celelalte imagini… Datoria externă. Vreau să ştie fiecare român ce avem de plătit. A 
crescut cu 200%, şi cu 500%. Uitaţi. Aici e 2003, 2005, 2006, 2008, 2009… avem de dat 
80 miliarde.  
 
Liviu Voinea: E pe toată ţara, nu statul neapărat. 
 
Victor Ponta: Da. România are de dat 80 miliarde. 
 
Liviu Voinea: Cifrele nu sunt o surpriză, sunt date statistice oficiale. Dar curba e o 
surpriză pentru orice ţară. Uitaţi-vă de ce am luat 20 miliarde de la FMI. Vedeţi la 
2008?... Aia e datorie pe termen scurt, sub un an. Şi noi am luat 20 miliarde la începutul 
lui 2009 ca să dăm datoriile… 
 
Victor Ponta: Pe care le aveam. Dar vă rog să vă gândiţi că tot acest popor fără Traian 
Băsescu şi Emil Boc va trebui să dea aceşti 80 miliarde înapoi.  
 
Mihai Gâdea: Ştiţi ce poate însemna asta?  
 
Victor Ponta: Că suntem vânduţi şi îndatoraţi până peste cap. 
 
Mihai Gâdea: Şi indiferent ce se va întâmpla din momentul ăsta, că rămâne Emil Boc la 
guvernare, că rămâne Traian Băsescu, că veniţi dumneavoastră… treaba asta înseamnă 
că în momentul în care veţi veni dumneavoastră ne veţi spune dom’ne ştiţi care-i 
situaţia? Oamenii ăştia au îndatorat România la un astfel de nivel, e atât de greu încât 



această datorie trebuie dată, trebuie produs. Şi nu vom avea cum să redresăm România 
cu nişte datorii aşa de mari.  
 
Liviu Voinea: Mai e şi datoria internă. Asta-i doar datoria externă. 
 
Mihai Gâdea: Faţă de bănci. 
 
Victor Ponta: Noi venim şi vă spunem că avem o singură şansă să dăm banii înapoi. Să 
facem mai multe locuri de muncă şi să producem mai mult. Altfel nu o să putem să-i 
dăm niciodată. Şi dacă amânăm la un moment dat… 
 
Mihai Gâdea: Cum veţi putea face un astfel de lucru? 
 
Victor Ponta: Vă răspund. 
 
Mihai Gâdea: Că asta cu locurile de muncă sună bine. Asta ne-a spus şi Emil Boc, şi PD-L 
în campanie. Dom’ne vă dăm locuri de muncă… 
 
Victor Ponta: Mă jigniţi dacă mă comparaţi cu Emil Boc. Aici e o abordare pe care 
liberalii ar fi contestat-o. ca şi filozofie. Ce înseamnă cotă unică. Pentru cel care avea 90 
milioane salariu, a avut o creştere de 41%. Cel cu 90 milioane e un om cu un venit foarte 
bun. Poate chiar dumneavoastră vă încadraţi. Dacă vă atinge asta-i realitatea. Deci 41%. 
Cel cu 46 milioane venituri a câştigat 35%, cel cu 20 milioane a câştigat 23%, cel cu 8 
milioane – cei mai mulţi salariaţi din România – au câştigat 3%. Iar cel cu 5,6 milioane, 
era salariul minim atunci, a mai câştigat şi el 3%.  
 
Mihai Gâdea: Bun şi ăsta 3%. 
 
Victor Ponta: Nu, nu-i bun. Unii au câştigat 40%, ăia care aveau puţin au câştigat 3%. 
Nu-i bine. Daţi-mi următorul grafic. Mă rog… PD-L şi PNL au acordat creşteri salariale 
mai mari decât productivitatea muncii. De ce. Pentru că au crescut celelalte preţuri. La 
utilităţi, mâncare etc. Şi atunci ce să faci cu oamenii? Că ei au câştigat 3% dar au pierdut 
10%.  
 
Viorel Ştefan: Aţi sărit graficul… 
 
Victor Ponta: Da, da. Şi atunci s-au acordat nişte creşteri salariale. Şi o să vă arăt câţi 
bani cheltuia guvernul în 2004 cu bugetarii… acesta este. Aici sunt preţurile… la 
alimente, tutun, etc. Coşul zilnic. Au crescut cu 41%. Deci… 
 
Mihai Gâdea: Înţeleg că spuneţi că preţurile au crescut pentru faptul că au existat 
aceste creşteri salariale? 
 
Victor Ponta: Da. 



 
Mihai Gâdea: Nu cumva creşterile salariale au venit să susţină aceste creşteri de preţuri 
de la alimente? 
 
Victor Ponta: Nu. Unii au câştigat foarte mult după cota unică, dar puţini, cei mai mulţi 
au pierdut din chestia asta şi a apărut o crăcănare între cei care câştigau mult şi care 
sigur, sunt poate partea mai dinamică a societăţii, şi toţi ceilalţi. 
 
Liviu Voinea: Are şi Mihai Gâdea dreptate. Întâi, celor cu venituri mici le-au crescut 
puţin salariile, urmare a cotei unice. Preţurile au crescut mult. După care, în 
compensaţie în anii următori au crescut şi salariile mult peste productivitate. Pentru a 
compensa creşterile de preţuri din anii precedenţi în special la alimente şi utilităţi. Deci 
inflaţia e mai mare pentru unul cu venituri mai mici dacă aceste bunuri şi servicii cresc 
mai repede.  
 
Victor Ponta: Deci n-au câştigat decât foarte puţini. Ceea ce înseamnă un dezechilibru 
social care după aceea se încearcă a fi compensat. Pentru că cel cu venituri mai mici se 
va duce şi la spital, şi la şcoală… 
 
Mihai Gâdea: Vreau să vă atrag atenţia… 
 
Victor Ponta: Ştiu. E o abordare de stânga. 
 
Mihai Gâdea: …că dumneavoastră în momentul de faţă trebuie să aveţi soluţii 
rezonabile şi pentru oameni ca mine, şi pentru oameni din multinaţionale, din mediile 
urbane unde se câştigă mai mult. Dar viaţa în Bucureşti este infinit mai scumpă decât 
dacă am locui la Turnu Măgurele. Motiv pentru care… dacă vreţi să-mi spuneţi că în loc 
să fi câştigat cu cota unică nu ştiu cât la sută voi ajunge să pierd mult din venitul meu, s-
ar putea să mă pierdeţi de client.  
 
Victor Ponta: O să vă arăt. Dar să ştiţi că nu mă bazez pe faptul că o să-i am pe toţi 
clienţi. Că nu o să ia PSD 100%. 80% dacă ia… 
 
Mihai Gâdea: Doamne fereşte! 
 
Victor Ponta: Bine, ajunge şi 40%. 
 
Mihai Gâdea: Nu aş mai vrea să văd partide de 80%. 
 
Victor Ponta: Nici eu, nu. Ăsta-i câştigul salarial, productivitatea… trebuie să înţeleagă 
orice om că în momentul în care ai productivitate atât şi salarii atât, gaura trebuie 
acoperită de undeva. 
 



Mihai Gâdea: Şi îmi spuneţi că unul dintre motivele pentru care am ajuns în halul în care 
am ajuns este cota unică? 
 
Victor Ponta: Da. şi spun că azi, în 2010 cota nu face decât să depărteze aceste 
dezechilibre în societate. Că nu ne-a venit nouă prin cap… Şi dacă doamna Merkel are 
cotă diferenţiată în Germania, dacă domnul Cameron are în Marea Britanie – şi nu sunt 
de stânga – dacă Sarkozy o are în Franţa este tocmai ca să reducă aceste dezechilibre. 
 
Mihai Gâdea: M-aţi îngrijorat. 
 
Victor Ponta: Nu. Tocmai, vă dăm soluţii. cheltuielile cu pensiile au stat cum trebuie… şi 
au crescut, au crescut fără să ai prin mai multe locuri de muncă şi prin CAS-uri plătite cu 
adevărat, nu muncă la negru, să ai acoperire pentru… 
 
Mihai Gâdea: Aici vă potriviţi cu Traian Băsescu care spune că pensiile au fost crescute 
nesustenabil. 
 
Victor Ponta: Da, dar domnul Traian Băsescu e cel care a promulgat legile. Eu nu mă spăl 
pe mâini. 
 
Mihai Gâdea: Dumneavoastră aţi pus presiune pe PNL să mărească pensiile. 
 
Victor Ponta: Şi domnul Traian Băsescu a promulgat legea. 
 
Mihai Gâdea: Da, dar dumneavoastră aţi pus presiune pe PNL. 
 
Victor Ponta: Noi nu fugim de răspundere. 
 
Liviu Voinea: E o chestiune. Saltul mare e în 2009 când s-a introdus pensia minimă 
garantată şi se calculează de la pensii. Dar pe de altă parte ăla e un fel de ajutor social n-
ar trebui considerat ca fiind pensie.  
 
Victor Ponta: Haideţi să vedeţi la salarii... 
 
Mihai Gâdea: Haideţi să vedem. 
 
Victor Ponta: Sper că e următorul grafic, dacă-mi ştiu eu bine materialul ... Mă rog - 
deficitul bugetar şi inflaţie ridicată, la extern - deficit de cont curent şi datorie mare. 
Asta s-a întâmplat în finanţarea deficitului - aici, nu mai intrăm în detalii - s-a finanţat din 
cele 2,2 miliarde de la Fondul Naţional de Dezvoltare, s-au folosit banii aceia şi de-aia n-
am mai avut bani. Am privatizat BCR, Distrigaz, ce mai era în 2006, când era la guvernare 
PD-ul, şi s-au cheltuit bani… 
 
Mihai Gâdea: Deci, Fondul Naţional de Dezvoltare erau din banii din privatizări? 



 
Victor Ponta: ... din banii de privatizări, da. 
 
Mihai Gâdea: Şi aici, avem BCR-ul, Distrigaz şi… 
 
Victor Ponta: Da, şi uitaţi-vă că s-au dus, şi Petrom şi toate celelalte. 
 
Mihai Gâdea: Şi, în momentul de faţă, din toţi banii ăştia de privatizare sau s-a fâsâit 
treaba? 
 
Victor Ponta: Nu mai e nimic… 
 
Liviu Voinea: Dar vreau să vă spun că la dumneavoastră în emisiune, l-am întrebat pe 
domnul Vosganian, acum doi ani, de fondul de dezvoltare, ce-i cu banii şi-a zis că ... 
 
Victor Ponta: ... s-au dus ... 
 
Mihai Gâdea: Că a dat titluri de stat…  
 
Victor Ponta: Dar, domnule Gâdea, uitaţi care e chestia: dom'le, în toată această 
perioadă, din 2006 şi până acum, în 2010, n-a fost acelaşi prim ministru, n-a fost acelaşi 
ministru de finanţe, a fost acelaşi preşedinte, care întotdeauna se spală pe mâini şi nu-i 
de vină niciodată şi care vine şi ne spune că n-avem soluţii. Săracu', nici nu-nţelege care 
sunt soluţiile, ca să poată ... Uitaţi-vă ce înseamnă un…  
 
Mihai Gâdea: Dar, dânsul, credeţi că are grafice din astea? Aşa... îi arată cineva? 
 
Victor Ponta: Foarte rău dacă nu i le arată. Că viaţa, şi a dumneavoastră, şi a mea, şi a 
tuturor, uitaţi că depinde de el. Daţi mai departe un pic. Foarte rău - eu am vrut să 
înţeleg ca să pot să vin să vorbesc la dumneavoastră şi am făcut acest efort. Păcat că 
preşedintele ţării nu-l face. Criza economică a găsit România cu mari vulnerabilităţi 
economice, care trebuiau corectate şi în lipsa acesteia. Şi ... asta e. Bun, sigur, noi zicem, 
'cine-a luat prea mult, trebuie să dea o parte înapoi', dar o să-mi ziceţi că nu vă place 
acest slogan, aşa că trec peste el, deşi mie-mi place, şi, uitaţi ... 
 
Mihai Gâdea: Păi nu, dacă a luat mult, pentru că a produs mult? Cred că-i corect să ia. 
 
Victor Ponta: Nu, n-a produs mai mult, a produs mai puţin. Problema e că la cotă unică, 
v-am demonstrat, cel care avea... Uitaţi care sunt cauzele vulnerabilităţilor: impozitele 
directe şi cota unică au scăzut, cheltuielile de personal, cu număr de salariaţi, salarii şi 
pensii, au crescut. Iar problema în economie a fost creşterea mai rapidă a salariului, 
decât productivitatea muncii. S-au dat mai mulţi bani decât am crescut ca 
productivitate. Daţi mai departe puţin. Uitaţi, ăsta era graficul de care vorbeam: 
Cheltuieli de personal în bugetul general consolidat. În 2004 cheltuiam 5 miliarde de 



euro, în 2008 cheltuiam 14 miliarde de euro. La 7 miliarde era PD-ul la guvernare, 9 
miliarde, era PD-ul la guvernare, 11 miliarde, erau încă la guvernare şi 12 miliarde am 
cheltuit în 2009, faţă de 5 miliarde. Păi gaura asta de unde vreţi să o acoperim? Dacă nu 
producem, dacă nu... Noi, din păcate, doar am consumat bunuri şi, sigur, ne-am făcut că 
ne-a crescut PIB-ul cu chestia cu investiţiile financiare şi cu imobiliarele. Când au căzut 
investiţiile financiare şi imobiliare, ne-am trezit cu această gaură uriaşă. Daţi mai 
departe. Soluţiile de astăzi. Şi de ce spun, pentru că dacă azi o ţinem tot aşa, nu ieşim 
din criză. Impozitele directe şi cota unică, cele în scădere, rămân neatinse. Aţi văzut că 
există o mantră, nu ne atingem de cota unică. Domne, nu există aşa ceva. În economie 
foloseşti instrumentele care se... Acum 10 ani era bun un anumit instrument, astăzi e 
altceva. Nu există mantre în economie. Asta am înţeles şi eu. Nu există un singur 
procedeu care foloseşte oricând. Bun, TVA-ul l-am crescut. Nu au fost neapărat încasări 
mai mari, în schimb am scăpat inflaţia. Şi ce propun ei - să tăiem de la numărul de 
salariaţi, salarii, pensii şi schimbarea metodologiei de calcul: îngheţarea punctului de 
pensie, eliminarea pensiilor speciale şi aşa mai departe. Deci ei zic: rămânem tot pe 
soluţia asta greşită, în care încasăm foarte puţin la buget, în schimb, tăiem de la toţi 
oamenii ăştia. Şi sunt afectaţi cei cu veniturile fixe şi cu veniturile mici: personalul 
bugetar, salariaţii din sectorul privat cu venituri mici, pensionari, studenţi, beneficiari şi 
aşa mai departe. Asta propune PD-L-ul, acuma, şi nu ştiu cât de mult PNL-ul se 
diferenţiază de acest gen de politici. Haideţi să dăm puţin mai departe şi după aceea o 
să vă spun. Cota unică nu a stimulat producţia, ci a stimulat consumul din import pe 
datorie şi nu a adus mai mulţi bani la buget, ci mai puţini. România e pe unul din 
ultimele locuri la impozite directe - 6,6% din PIB, locul trei din douăzeci şi şapte şi 
rezultatul politicilor de ajustare, prin reducerea cheltuielilor, este degradarea gravă a 
sistemului public de sănătate, de educaţie şi de infrastructură. 
 
Liviu Voinea: Ştiţi cine e lângă noi în ce priveşte colectarea foarte proastă a veniturilor, 
la buget? Celelalte ţări care au cotă unică, Slovacia, Bulgaria, ţările baltice. 
 
Victor Ponta: S-a spus că dacă avem cotă unică, o să încasăm bine la buget. În realitate 
am încasat mult mai puţin la buget. E o realitate. Cifrele ne spun lucrul ăsta. Daţi un pic 
mai departe. Cei care au suportat şocul reformelor, acum sunt din nou penalizaţi. Adică 
cei pe care i-am pensionat anticipat, cei care au ieşit din armată, pentru intrarea în 
NATO, justiţie, ordine publică, cei pe care, practic, noi le-am spus: ' Domne, trebuie să 
ieşiţi! ' 
 
Mihai Gâdea: Sunt perfect de acord cu asta. 
 
Victor Ponta: Acuma le tăiem pensiile. Păi da n-au vrut ei să iasă, no i-am scos. 
Înţelegeţi? 
 
Mihai Gâdea: Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, însă, pe graficul de mai 
devreme, acela albastru, care arăta cheltuielile cu personalul din bugetul general 



consolidat, nu ştiu dacă putem merge înapoi. Dumneavoastră mi-aţi arătat din 2004, 
care era la 5 miliarde…. 
 
Victor Ponta: Da 
 
Mihai Gâdea: Am ajuns în 2000... Daţi înapoi la graficul ăla. 
 
Victor Ponta: Aştia erau deja plecaţi. 
 
Mihai Gâdea: Da. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar problema pe care... Pornind 
de la cauză şi ajungând la efecte, aceea era cauza pentru care noi suntem în situaţia în 
care suntem acum. Nu? 
 
Victor Ponta: Nu. Nu. S-au angajat alţii. S-au angajat alţii cu salarii mult mai mari. De aia 
daţi şi dumneavoastră, am văzut şi la dumneavoastră bugetari cu salarii de zeci şi sute 
de milioane. Nu. Ăştia erau deja plecaţi. Dacă nu mă înşel, în 2001, 2002, 2003 am făcut 
restructurarea în armată. 
 
Liviu Voinea: Aşa este. 
 
Victor Ponta: Vă rog să mă ajutaţi. Deci noi le-am spus la oameni de 40 şi ceva de ani: 
„Domne, trebuie să vă scoatem la pensie, pentru că aşa ne cere NATO”. Ăştia nu apar 
aici. 
 
Mihai Gâdea: În 2004 erau deja pensionaţi? 
 
Victor Ponta: Da. Erau deja pensionaţi. 
 
Mihai Gâdea: Şi de la 5 miliarde, la 14.3 miliarde, creşterile sunt o dată creşteri salariale, 
a doua oară creşteri de personal. 
 
Victor Ponta: S-au angajat oameni. Se angajează şi anul acesta, domnule Gâdea. 
 
Mihai Gâdea: Păi, bun, şi eu înţeleg următorul lucru: că asta este o problemă care ne 
afectează foarte rău. Ce faceţi? Reduceţi treaba asta? 
 
Victor Ponta: Sigur că da. Sigur că trebuie redusă, dar vreau să vă spun că nu există, nu a 
aplicat nicio ţară. Toate ţările din Europa au criză, dar niciuna nu a venit şi a zis: „Domne, 
tai 25% de la toată lumea. Şi de la ăla care munceşte, şi de la ăla care nu munceşte, şi de 
la ăla de care am nevoie, şi de la ăla de care n-am nevoie, şi de la ăla care are 100 de 
milioane, şi de la ăla care are 10”. Vreau să vă spun că, de exemplu, Portugalia a venit şi 
a spus: 25% de la cei cu funcţii de conducere, 15% de la cei cu salariu peste medie, 0% 
de la cei cu salarii mici. Spania a venit şi a spus: "Tai 5%, dar, în schimb, de la cei cu 



salarii mici, le acord alte bonificaţii". Nu poţi... Politica asta, în care tai 25% la toată 
lumea, a fost o prostie, în realitate, şi trebuie să recunoaşteţi asta. 
 
Mihai Gâdea: E şi jumate, şi aş vrea să mergem la soluţii. Deci, aş vrea să mergem 
înapoi... 
 
Victor Ponta: Haideţi să trecem un pic mai repede. 
 
Mihai Gâdea: ...şi vreau să mergem la soluţii şi vreau să le ascult cu atenţie. Deci, bun, 
am înţeles. 
 
Victor Ponta: Aici o să cer ajutorul şi al colegilor mei... 
 
Mihai Gâdea: Vă rog! 
 
Victor Ponta: ... că nu vreau să vorbesc numai eu. Vreau doar să daţi un pic mai departe, 
că avem şi capitolul cu soluţii şi... Dar, întâi, şi cu asta închei şi nu vă mai bat la cap cu 
socialul. Coeficientul Gini, inegalitatea distribuţiei veniturilor între săraci şi bogaţi. 
Suntem pe penultimul loc în Europa şi anul acesta cred că trecem şi de... Letonia este, 
nu? 
 
Liviu Voinea: Nu pe penultimul. Pe la primul din faţă… 
 
Victor Ponta: Da, da. Deci, cel mai mare dezechilibru social între cei cu venituri mici şi 
venituri mari. Asta înseamnă o societate dezechilibrată, o societate în care cei bogaţi 
sunt asediaţi de cei care sunt săraci şi care urăsc. Cred că fiecărui om care munceşte 
corect, care are o afacere, i se pare anormal, pentru faptul că are o maşină scumpă sau 
are o casă frumoasă, să fie privit şi tot timpul înjurat de cei din jur; e un lucru anormal. 
De ce nu se întâmplă lucrul ăsta în Europa? Pentru că acolo diferenţa între cei foarte 
bogaţi şi cei foarte săraci e foarte mare, dar nu pentru că bogaţii sunt mai săraci decât în 
România, ci pentru că săracii sunt mai sus. E foarte important, pentru ca să poţi să ai un 
echilibru social, dacă n-ai echilibru social, nu poţi să… 
 
Mihai Gâdea: Bun, asta este un ideal, pe care îl aveţi. 
 
Victor Ponta: De acord. 
 
Mihai Gâdea: Vreau să... 
 
Victor Ponta: Nu, nu, nu. Uitaţi-vă, toate astea-s ţările Uniunii Europene... 
 
Mihai Gâdea: Înţeleg, înţeleg. Asta este situaţia pe care dumneavoastră o prezentaţi... 
 
Victor Ponta: Da, am înţeles. Haideţi să trecem atunci... 



 
Mihai Gâdea: ...şi spuneţi că nu trebuie să nu trebuie să fie aşa. Bun, cum rezolvaţi să nu 
fie aşa? 
 
Victor Ponta: Nu, e foarte rău. Dacă daţi mai departe direct spre soluţii... 
 
Mihai Gâdea: Bun, bun. 
 
Victor Ponta: ... trebuie să... Un alt model de creştere economică, fără datorii, fără 
acordarea de profituri foarte bune şi trebuie să relansăm sănătos economia prin 
atragere de fonduri europene, stimularea economisirii interne şi investiţii generatoare 
de valoare adăugată ridicată. Vorbe frumoase, haideţi să trecem la măsuri concrete. 
Problema cu investiţiile în România, şi aici o să vă dăm mult mai multe detalii, problema 
cu investiţiile publice în România este aceea că se fac investiţii care nu aduc ceva în plus. 
În momentul în care eu dau 30 de milioane de euro pe o fântână la domnul Negoiţă, nu 
câştigă nimic România din chestia asta. În momentul în care îi dau la domnul Falcă să 
mai facă şapte monumente în Arad, nu câştigăm nimic din chestia asta. Marea problemă 
a investiţiilor publice şi în România şi peste tot în lume este - dom'le, dacă eu cheltui 100 
de euro pe o investiţie, cât îmi vine în economie, în PIB, cât îmi vine din ceea ce fac? - 
Noi avem un talent extraordinar să cheltuim foarte mulţi bani pe lucruri care nu ne 
folosesc la nimic în continuare. Când am vorbit de scăderea contribuţiilor de asigurări 
sociale cu trei puncte procentuale, şi asta a cerut şi guvernul şi domnul Băsescu habar n-
are nici ce a cerut guvernul, nici ce am cerut noi, am făcut-o pentru că în acest moment 
România, preţul muncii, taxele pe muncă sunt mult prea mari, motiv pentru care avem 
60% doar muncă la alb, restul de 40% este muncă la gri sau muncă la negru, motiv 
pentru care nu avem asigurări, cote la asigurări sociale suficiente ca să acoperim pensiile 
şi celelalte. Când am vorbit de salariul minim la 750 de lei, şi vă spun sincer, nu înţeleg 
de ce FMI s-a opus, asta a cerut şi guvernul actual, apropo, după ce am cerut noi. În 
momentul acela, scoţi munca la gri, că ştiţi că acum mulţi sunt plătiţi pe cartea de 
muncă cu salariul minim şi restul din mână, începi să scoţi munca la gri, începi să ai 
încasări mai mari la cotele de asigurări sociale şi începi să stimulezi consumul intern. 
Impozitarea progresivă... 
 
Liviu Voinea: Mă scuzaţi o secundă. Eu am făcut un studiu pentru Blocul Naţional 
Sindical, într-un proiect european, pe diferite variante de creştere a salariului minim şi 
statul câştigă în fiecare dintre ele, cu cât creşte salariul, surprinzător câştigă mai mult, 
de ce? Sigur că, pe de o parte, plăteşte mai mult pentru angajaţii săi, dar sunt de doua 
ori mai mulţi angajaţi cu salariul minim la privat decât la stat, deci va încasa mai mult de 
acolo. 
 
Victor Ponta: Şi FMI de ce nu ne lasă să facem chestia asta? 
 
Liviu Voinea: În compensaţie, cei din sectorul privat li s-ar reduce contribuţia la asigurări 
sociale. Deci, nu ar avea un cost suplimentar... 



 
Victor Ponta: N-ar pierde cei din privat, pentru că economisesc de aici... 
 
Liviu Voinea: Nu, nu înţeleg. Cred că, sincer cred că FMI are o privire destul de 
unilaterală asupra chestiunii acesteia şi... 
 
Victor Ponta: Impozitare progresivă, pe proprietate, pentru că, în acest moment, 
impozitul pe proprietate, în România, este încă foarte scăzut. Ce facem cu accizele; şi 
aici, am discutat cu mai mulţi specialişti. Cineva trebuie să aibă curaj, şi în România, să 
vină cu un sistem de colectare a accizelor, la producător. Cel care produce plăteşte şi 
acciza, pentru că acum o plăteşte acciza cel care vinde marfa, motiv pentru care, avem o 
evaziune fiscală uriaşă, între producător şi cel care desface. Reducerea cheltuielilor 
pentru bunuri şi servicii. Vreau să vă spun că, reducând cheltuielile cu bunuri şi servicii, 
adică lăsăm utilităţile şi lăsăm medicamentele, de la celorlalte cu 50%, înseamnă o 
economie de şase miliarde de Roni - este un calcul corect - iar noi, prin tăierea salariilor, 
am economisit 6,5 miliarde. Deci, puteam să nu tăiem salariile, dar trebuia să tăiem de 
la bunuri şi servicii, şi de-aia, când vorbim noi, mereu, de firmele care fac afaceri cu 
statul - "ăştia-s banii firmelor care fac afaceri cu statul". Din păcate, nu sunt firme care, 
după aceea, rămân şi aduc, folosesc muncitori mulţi, aduc ceva în societate. Sunt firmele 
care, practic, în felul ăsta se plătesc datoriile din campania din 2009. Generalizarea SAP, 
tot vorbim şi de fiecare dată apare o excepţie - de obicei, la Ministerul Turismului, la 
Ministerul Comunicaţiilor, la... Acolo nu se poate, cu sistemul electronic de achiziţii 
întotdeauna e o soluţie. Redevenţele. Avem cele mai mici redevenţe, şi nimeni nu-l 
întreabă pe domnul Videanu, de plăteşte redevenţă la marmură, în România, a o suta 
parte, din cât se plăteşte redevenţa în restul Europei. 
 
Mihai Gâdea: Deci, asta, cu sistemul electronic de achiziţii publice, ar fi eliminarea... 
 
Victor Ponta: Noi l-am introdus, în 2003, dacă nu mă înşel, nu? 
 
Mihai Gâdea: ... ar fi, nu ştiu, diminuarea corupţiei... 
 
Victor Ponta: Transparenţă, transparenţă, da, şi preţuri mai mici. 
 
Mihai Gâdea: Deci, n-am mai arunca banii pe... 
 
Victor Ponta: Da. 
 
Mihai Gâdea: Doi: redevenţele... Aici, ce redevenţe am putea creşte? 
 
Victor Ponta: Domnule Iancu, ajutaţi-mă, că ăsta este... 
 
Iulian Iancu: De la sare, marmură, piatră, până la gaze naturale, petrol, toate pot fi 
crescute, în România. 



 
Victor Ponta: Faţă de media europeană, suntem cel mai jos. 
 
Iulian Iancu: Am dubla nivelul actual, şi tot am fi sub media europeană. 
 
Mihai Gâdea: Păi, şi am putea, conform contractelor, pentru cei care exploatează 
lucrurile astea, să spunem: domnule, daţi redevenţe dublu? 
 
Iulian Iancu: Am să vă spun numai la Apele Minerale din această ţară luăm infinit mai 
puţin. Adică, luăm de 12 ori mai puţin decât se ia în Uniunea Europeană. Numai aici 
avem o marjă de creştere de 12 ori. Cu alte cuvinte, toate contractele pe care le avem, 
în momentul de faţă, încheiate, de concesiune pentru aceste zăcăminte, au clauze prin 
care ANRM poate să majoreze. Este simplu de aplicat. Guvernul emite imediat o 
ordonanţă de urgenţă şi a trecut la noile redevenţe. Nu împiedicăm cu nimic nici dorinţa 
investitorilor de a intra în România, pentru aceste zăcăminte. Pentru că, bătălia, astăzi, 
pentru zăcămintele cheie, respectiv zăcămintele de gaze şi petrol - şi vă reamintesc că 
nu s-a mai întâmplat nimic, cu cele 257 de milioane de tone de ţiţei şi 57 de miliarde de 
metri cubi din cazul Sterling, din Marea Neagră. De asemenea, vă reamintesc că nimeni 
nu vorbeşte că avem tehnologie românească pentru valorificarea gazhidraţilor din 
Marea Neagră, ceea ce reprezintă 880 de milioane de tone combustibil convenţional. 
Am rezolva problema, pentru 30 de ani, a României, din punct de vedere al materiei 
prime energetice. Şi sunt investitori care doresc acest lucru. Vă reamintesc că avem 
investitori din Statele Unite, din China, care au venit cu 2,2 miliarde, şi au zis: "vă facem 
noi", (…) fără de care, nu poate funcţiona Unitatea 3 şi 4, de la Cernavodă. Şi nu a 
demarat nimeni, de cinci ani de zile, acest proiect, care ar mobiliza tot ce înseamnă 
construcţie în Ardeal. 
 
Mihai Gâdea: Dar, puteţi estima, prin creşterea redevenţelor... 
 
Victor Ponta: Dacă nu îl mai avem pe Videanu, se pot face lucrurile astea, că toţi ăştia s-
au blocat la Videanu. 
 
Mihai Gâdea: Prin creşterea redevenţelor, puteţi estima la cât... 
 
Victor Ponta: Da, 0,7 din PIB este, în acest moment, venitul nostru şi poate fi, prin ceea 
ce noi am propus la fiecare categorie, la 1,3 din PIB. 
 
Mihai Gâdea: Şi ziceţi că din 2012, văd aici, sistemul de... 
 
Victor Ponta: E, haideţi aici, că am ajuns la F, ca să vă liniştesc. Dacă cei mai mulţi 74% 
din români, dacă se încadrează la nivelul de un venit de 1.000 de euro pe lună, 12.000 
de euro pe an, acum plătesc 16%; în sistemul nostru, plătesc 15%. Câştigă un procent, 
nu se simte, dar nu pierd nimic. Pentru cei care câştigă mai mult decât atât, pentru 
dumneavoastră sau pentru cei care se află în această situaţie, venim şi spunem: da, 



plătiţi o taxă, un impozit mai mare, dar, atenţie, nu există impozitare diferenţiată, decât 
cu deduceri fiscale. De exemplu, Germania, dacă nu mă înşel, are 35... 
 
Viorel Ştefan: 36 de programe. 
 
Victor Ponta: 36 de programe. În care eu vin şi spun: cât ai să-mi plăteşti impozit, la 
statul german sau statul român? 100 de euro. Fii atent: dacă acei bani îi foloseşti pentru 
economisire, dacă îi foloseşti pentru ca să îţi faci o pensie privată şi să nu mă mai pui pe 
mine să-ţi plătesc pensia, dacă îi foloseşti ca să îţi faci o asigurare privată de sănătate, să 
nu te mai ţin tot eu cu sistemul public de sănătate. Dacă foloseşti banii pentru o şcoală şi 
nu mă mai pui pe mine, cu sistemul public de şcoală, toate acele lucruri, dacă le foloseşti 
la cultură, al sport, la culte religioase, toate acele lucruri ţi le deduc din acel impozit şi, 
până la urmă, dumneavoastră o să daţi tot 16%, dar, în schimb, eu, în loc să vă las să 
cheltuiţi banii - nu pe dumneavoastră, Gâdea - să cheltuiţi banii pe casă, la Monte Carlo 
şi pe iaht, nu ştiu unde, vă oblig practic şi vă direcţionez să cheltuiţi banii, tot ai 
dumneavoastră, unde vreţi dumneavoastră, ca să-i păstraţi... 
 
Mihai Gâdea: Asta se întâmplă în foarte multe ţări civilizate. 
 
Victor Ponta: Păi, asta se întâmplă în toate economiile civilizate. Practic, eu nu-ţi spun 
unde să te duci să-ţi cheltui banii, dar vin şi-ţi spun: "dacă nu ţi-i cheltui pentru sănătate, 
educaţie, pensii, ţi-i iau eu" şi atunci dumneavoastră ce ziceţi? "Dom'le, decât să-i dau 
statului, mai bine ia să-mi plătesc eu şi al sănătate, şi la educaţie, şi al pensii" şi în felul 
ăsta, luaţi de pe mine, de pe stat, povara aceea grea. Pentru banii dumneavoastră, 
sunteţi un administrator mult mai bun. 
 
Liviu Voinea: Cred că, la pensia facultativă, nu la aia obligatorie, că... 
 
Victor Ponta: În felul ăsta, desfiinţăm pilonul. 
 
Liviu Voinea: La trei. 
 
Victor Ponta: Bun, aici e o abordare a noastră ideologică, că acest sistem fiscal 
înlocuieşte cota unică şi ajută pe toţi cetăţenii. Cei bogaţi nu pierd din veniturile viitoare, 
fiind stimulaţi prin reduceri, în schimb, stimulează (...) care au venituri mici. 
 
Mihai Gâdea: Mai spuneţi-mi o dată cum e cu cotele de impozitare şi vă dau o soluţie, 
ca să nu îi pierdeţi definitiv. 
 
Victor Ponta: Daţi-mi dumneavoastră întâi soluţia, că pentru cotele... 
 
Mihai Gâdea: Să nu-i pierdem definitiv pe cei care sunt într-o zonă, care, din păcate, 
pentru dumneavoastră... 
 



Victor Ponta: A veniturilor mari. 
 
Mihai Gâdea: Nu a veniturilor mari. Din păcate, pentru dumneavoastră, nu a fost o 
categorie votantă de-a lungul timpului…  
 
Victor Ponta: Dacă îl pierd pe domnul Patriciu sau pe domnul Voiculescu, nu-mi pare 
rău. Dânşii, e normal să voteze cu liberalii, e logic. Şi pe dumneavoastră, dacă vă pierd, 
nu-i grav, dar, dacă îi câştig pe cameramani, pe cei care lucrează aici, mă bucur. 
Înseamnă că e în regulă. 
 
Mihai Gâdea: Vă dau eu soluţia. Sunt foarte mulţi oameni în această ţară, nu într-atât de 
mulţi, încât să afecteze bugetul de stat - mă refer la cei care câştigă din opere 
intelectuale, din drepturi de autor... 
 
Victor Ponta: Aia e o altă discuţie. 
 
Mihai Gâdea: Staţi puţin. Mie mi se pare că e o discuţie importantă. Sunt peste 500.000 
de oameni în România, domnule Voinea? 
 
Liviu Voinea: De persoane fizice autorizate, sunt aproape 600.000. 
 
Mihai Gâdea: Nu, nu mă refer la persoane fizice autorizate, mă refer la cei care câştigă 
din drepturile de autor. 
 
Victor Ponta: Cele pe care, practic, guvernul Boc, acum a decis să le omoare. I-a omorât 
pe toţi. Sistemul trebuie revenit întâi şi, după aceea, când facem impozitarea 
diferenţială.... 
 
Mihai Gâdea: Aţi reveni la acest sistem, apropo de primul lucru? 
 
Victor Ponta: Primul lucru, îl avem în programul nostru, faptul că trebuie abrogate toate 
aceste măsuri aberante - s-a schimbat Codul fiscal prin ordonanţă de urgenţă de opt ori 
până în acest moment. Domnul Ştefan nici nu mai ştie la Comisia de buget-finanţe ce-i 
mai vine de la guvern, că nu apucă să discute în Parlament şi deja se schimbă ordonanţa 
dată înainte. E o nebunie generală. 
 
Mihai Gâdea: Mai avem slide-uri? 
 
Victor Ponta: Cred că mai sunt. Mai daţi un pic. 
 
Mihai Gâdea: Cred că s-au terminat. 
 
Victor Ponta: Da? Mai am acolo, la mine, şi începem şi vorbim de celelalte măsuri, care 
înseamnă şi - sunt două dintre ele şi vreau şi să le pasez colegilor mei. Primul înseamnă 



management privat pentru societăţile de stat - noi nu mai vrem privatizări; am privatizat 
prea mult şi ni s-a dovedit că privatizările, cu mici excepţii, nu au fost lucruri foarte 
bune. În schimb, societăţile de stat trebuie să aibă management privat, ca să nu mai fie 
management politic, că dacă îi schimbăm pe directori actuali de la PDL cu directori de la 
PSD, nu am făcut nimic. Trebuie să-i schimbăm cu management privat, care să 
funcţioneze aşa cum funcţionează şi în alte ţări, unde capitalul de stat este 
preponderent, nu? - şi Franţa are mari societăţi, în care statul francez este acţionar, în 
China şi în toate celelalte, dar cu un management privat şi în al doilea rând, un program 
fiscal - că vorbeaţi de locuri de muncă - un program fiscal, pe care, nu ştiu de ce, 
guvernul actual nu-l aplică, pentru că (...) sărăcie la chestia asta. Orice nou loc de muncă 
un an de zile scutesc pe angajator de toate contribuţiile, cu condiţia să mai ţină încă un 
an. 
 
Mihai Gâdea: Vă propun să luăm loc şi, în timp ce luăm loc, vreau să-l întreb pe domnul 
preşedinte al Comisiei de buget-finanţe, pentru că una dintre cele mai mari probleme la 
momentul de faţă, apropo de discuţie, este chestiunea bugetului pe anul viitor, iar 
dumneavoastră veniţi şi spuneţi că vreţi revenirea imediat a salariilor, care au fost tăiate 
cu 25%, a pensiilor, care au fost tăiate şi a majorării punctului de pensie. Corect? 
 
Viorel Ştefan: Corect. 
 
Mihai Gâdea: Conform datelor actuale, pe care noi le avem şi pe care le-am văzut puţin 
mai devreme explicate, exemplificate şi cum au ajuns aici. Întrebarea este: de unde veţi 
face rost de bani, de unde veţi lua bani pentru - apropo de soluţii - pentru revenirea 
salariilor al momentul de dinaintea tăierilor cu 25%, revenirea pensiilor, care au fost 
tăiate, cele de peste 30 de milioane şi majorarea punctului de pensie? 
 
Viorel Ştefan: Nu puneţi întrebări uşoare! 
 
Mihai Gâdea: Nu ştiu, habar nu am... 
 
Viorel Ştefan: Dar, trebuie să luăm în calcul faptul că 2010 a însemnat amputarea 
salariilor, pe şase luni, deci, o anualizare a acestei diminuări salariale ne duce, practic, la 
o scădere de 2,5, dacă privim de la 100%, în jos; dacă privim de la nivelul actual, în sus, 
sigur, procentul este mai mare. Una peste alta, criteriul în care trebuie să ne încadrăm 
sunt cele 39 de miliarde, fond de salarii în sistemul bugetar pe 2010. Or, recalcularea pe 
principiile pe care vi le-am spus, raţionalizarea sistemului de adaosuri şi sporuri care, 
chiar şi după scandalul de la Finanţe care s-a aplanat cum s-a aplanat, încă generează, să 
zic, hemoragii în sistemul cheltuielilor bugetare. Cred că este sustenabilă această 
revenire la nivelul de salarizare din prima jumătate a anului 2010, în 2011, mai ales că 
noi trebuie să luăm în calcul şi faptul că, între timp, inflaţia a înregistrat o altă evoluţie: 
se duce în sus. Deci, iată, dacă ne închide pe inflaţia de 8%, înseamnă că deja situaţia 
este mult mai gravă, deja limita suportabilităţii s-a atins - deci se impune în mod 
obligatoriu să se procedeze de această manieră de la 1 ianuarie 2011. 



 
Liviu Voinea: Eu, personal, nu cred că asta e posibil, nu dintr-o dată şi nu pentru toată 
lumea şi nu cu procentul maximal. În primul rând că ar însemna o creştere de 33% faţă 
de nivelul actul şi asta cred că nu poate fi acceptat de... 
 
Victor Ponta: Domnule Voinea, staţi un pic! Haideţi să vorbim în cifre, ca să înţeleagă 
toată lumea. În acest moment, pe salariile actuale, anvelopa salarială ar fi 37,5 miliarde - 
corect? 
 
Liviu Voinea: Da, corect. 
 
Victor Ponta: FMI-ul a fost de acord cu 39 de miliarde. Dacă am da tot înapoi, ar fi 46; 
deci ne lipsesc 7 miliarde. Oamenii trebuie să ştie că deja s-a negociat; al 13-lea salariu, 
prima de vacanţă se taie; sporuri şi toate celelalte se taie. Deci nouă ne-ar lipsi, de la 
39... 
 
Liviu Voinea: Şi creşterea actuală... 
 
Victor Ponta: E o poveste, de fapt! 
 
Liviu Voinea: ... sau creşterea care se preconizează a se da în 2011 nu acoperă nici 
măcar inflaţia. 
 
Victor Ponta: De acord. Deci noi, de la 39 de miliarde ne lipsesc - undeva, la un calcul, 
aşa, mai... din prima - ne lipsesc 4 sau 5 miliarde de RON - da? - pe care tot... 
 
Liviu Voinea: Nu. 
 
Victor Ponta: Ba da, pentru că 46 era cu tot... 
 
Liviu Voinea: Păi nu, că făcea 39 de miliarde şi dintr-un PIB care nu cred că va creşte nici 
anul viitor, ca pondere în PIB nu poate să... Problema este că pot să crească, după 
părerea mea, salariile celor... salariile mici, eventual sub un anume prag salariul mediu 
sau ceva de genul acesta, probabil în două tranşe, nu dintr-odată - este un şoc monetar 
prea mare în economie. Salariile mari, după părerea mea, nu pot să crească atât de 
repede, să se întoarcă... 
 
Victor Ponta: Numai atunci când le corectezi cu impozitarea diferenţiată. 
 
Liviu Voinea: Şi corectate cu impozitarea diferenţiată, sigur, e o altă poveste, dar asta 
este pe termen mediu, adică nu e din prima zi sau din... Deci asta, după părerea mea, e 
un pic de exagerare, pentru că creează nişte aşteptări foarte mari care după aia... 
 



Victor Ponta: Sigur, noi trebuie să cântărim între ce este necesar şi ceea ce se poate - şi 
până aici sunt de acord cu dumneavoastră. Şi eu susţin că este necesar şi, în continuare, 
de aici ne despărţim: dumneavoastră susţineţi că nu se poate, eu susţin că se poate. 
Pentru că numai dacă luăm în calcul că se introduce o cotă diferenţiată de impozitare, 
înseamnă că toate salariile excesive din sistemul bugetar - şi mai ales din sistemul 
companiilor publice, unde ştim foarte bine că acest guvern nu a găsit soluţii pentru... 
 
Viorel Ştefan: Ne oprim pentru o pauză publicitară. Excesele salariale creează o sursă de 
creştere a salariilor şi... 
 
Mihai Gâdea: Vreau să revenim, vreau să revenim pe ultima parte a emisiunii cu privire 
la o chestiune. Întrebarea pentru cei care vă ascultă, pentru cei care vă urmăresc în 
această seară şi încearcă să pună soluţiile împreună: actualul guvern spune că nu are 
bani pentru aceste creşteri pentru anul 2011 sau, dacă ar fi nişte creşteri, oricum ar fi 
infime faţă de acel 25% cât s-a tăiat. Liberalii vorbesc despre aceste reveniri la aceste 
salarii, dar vorbesc inclusiv despre o reducere a cotei unice, la care dumneavoastră 
spuneţi că este, de fapt, una dintre problemele care ne-au adus aici şi avem nevoie 
imediat de o cotă diferenţiată... 
 
Victor Ponta: Dacă mai şi reduci cota actuală... 
 
Mihai Gâdea: Da, dar spun că dau drumul la consum şi la economie şi, în felul acesta, 
dând drumul la această constrângere... 
 
Liviu Voinea: Deci, maximum de speranţă al acestui model, pe care îl spuneţi 
dumneavoastră, este acela de a ne reîntoarce la condiţiile care au creat criza, înainte de 
2009, ceea ce este... 
 
Mihai Gâdea: Şi vreau să vă întreb dacă credeţi că revenirea salariilor la tăierea de 
dinainte de 25%, soluţia cu bonurile compensatorii la care a făcut referire domnul 
Voiculescu ar putea să fie o soluţie. 
 
Victor Ponta: Înainte să daţi pauza, atât vreau să vă spun: există, sigur... şi aceea e o 
soluţie, dar punctuală. Două soluţii... 
 
Mihai Gâdea: Păi e o soluţie pentru revenirea salariilor la 25%? 
 
Victor Ponta: Staţi un pic, că vă explicăm imediat. Problema e următoare: facem noi 
locuri de muncă şi oprim corupţia şi risipirea banului - şi o să vă dau exemple de risipire 
şi de bani pe care dacă i-am folosi în loc să îi furăm, cum se întâmplă acum, i-am folosi să 
facem locuri de muncă, într-adevăr atunci motorul ar putea reporni. Dar discutăm după 
pauză... 
 



Mihai Gâdea: Revenim şi la această chestiune. Aştept întrebările şi comentariile 
dumneavoastră pentru ultima parte a emisiunii. Revenim imediat. Am revenit la "Sinteza 
zilei". Vreau să concluzionăm aspectul politic, să trec la câteva întrebări-fulger. Nu ştiu 
dacă aţi văzut emis... Aţi văzut emisiunile de luni şi de marţi? V-aţi uitat la emisiunile 
noastre? 
 
Victor Ponta: Întotdeauna vă urmărim, domnule Gâdea. 
 
Mihai Gâdea: Ăsta e un răspuns politicos, domnule... 
 
Victor Ponta: Şi vă urmărim... 
 
Mihai Gâdea: Începeţi să fiţi din ce în ce mai diplomat. 
 
Victor Ponta: ... şi când e vorba de partenerii noştri, pentru că liberalii şi conservatorii 
sunt partenerii noştri de opoziţie. 
 
Mihai Gâdea: Bun. 
 
Victor Ponta: Suntem noi „comunişti”, e adevărat, dar... 
 
Mihai Gâdea: Acum, întrebarea e cum armonizaţi, vedeţi dumneavoastră, 
dumneavoastră veniţi cu nişte măsuri, PNL e un pic... 
 
Victor Ponta: Păi, ştiţi cum... 
 
Mihai Gâdea: ... în cealaltă zonă. Dumneavoastră vreţi creşteri… 
 
Victor Ponta: Eu n-am văzut calculele lor. Dar pot să spun un singur lucru, că avem o 
singură şansă: le armonizăm. Nu ca Băsescu, care nu citeşte şi e contra. Eu n-am citit 
programul lor. Noi mergem cu programul nostru, el cu al lui şi, în mod sigur, găsim... am 
găsit lucruri compatibile deja, în programul anticriză; d-aia l-am şi făcut. 
 
Mihai Gâdea: Sunt o soluţie bonurile compensatorii, soluţia avansată de domnul 
profesor Voiculescu? Cine îndrăzneşte să-mi răspundă la această întrebare, ia să vedem. 
 
Victor Ponta: Eu, politic, nu pot. Să vă răspundă finanţiştii... 
 
Viorel Ştefan: Eu aş spunea să spun că este o soluţie pentru a asigura cash flow, a 
rezolva problema de finanţare, dar nu e o soluţie, de a rezolva spaţiul fiscal necesar. 
 
Mihai Gâdea: Deci, e o soluţie pentru a rezolva cash flow... 
 
Viorel Ştefan: Exact... 



 
Mihai Gâdea: ... dar nu e o soluţie... 
 
Victor Ponta: Se trece la deficit, asta e important... 
 
Mihai Gâdea: E datoria statului... 
 
Viorel Ştefan: Spaţiul fiscal, deci, afectează deficitul, la momentul la care se angajează 
această cheltuială. 
 
Victor Ponta: Trebuie renegociat cu FMI ţinta de deficit… 
 
Liviu Voinea: Are aceeaşi consecinţă cu a dat banii înapoi. Am acest lucru, dar îl... 
 
Mihai Gâdea: În condiţiile în care vrei să dai banii înapoi şi n-ai cash flow, asta e o 
variantă. 
 
Victor Ponta: Da, asta e varianta, sigur. 
 
Liviu Voinea: Da, da... 
 
Victor Ponta: Dar asta înseamnă... Ştiţi ce înseamnă asta. Asta înseamnă dialog social, 
exact ce n-a existat în acest an. Adică trebuie să te vezi cu oamenii, cu sindicatele, cu cei 
care n-au sindicate să le spui: "Oameni buni, uite ăştia-s banii, cum facem? Vi-i dăm 
acum, dar înseamnă să-i tăiem din altă parte sau vi-i dăm în timp sau...", dar asta 
înseamnă, de fapt, să guvernezi o ţară, să dialoghezi cu oamenii tăi. În momentul în care 
tot tu vii cu paru’ şi zici - aşa vreau eu să fac -, după care, când îţi dai seama ca e rău, zici 
- nu, nu, aşa m-a pus FMI, n-am vrut eu -, asta, d-aia suntem în criza actuală. 
 
Mihai Gâdea: Zece întrebări fulger. Aştept răspunsuri, din partea dumneavoastră, într-o 
singură frază. 
 
Victor Ponta: Vă rog! 
 
Mihai Gâdea: Ce înţelegeţi prin interes naţional? 
 
Victor Ponta: Educaţie şi sănătate. Nicio ţară, fără educaţie şi fără sănătate, nu are 
viitor. 
 
Mihai Gâdea: Care este cea mai gravă problemă a României de astăzi, produsă de 
actuala guvernare? 
 
Victor Ponta: Corupţia. 
 



Mihai Gâdea: Care este cel mai important ideal politic, pentru dumneavoastră, ca lideri 
ai PSD, şi pentru PSD, în ansamblul lui? 
 
Victor Ponta: Să avem un echilibru social. Oamenii să se simtă egali nu ca venituri, dar 
să se simtă egali trataţi în ţara lor. 
 
Mihai Gâdea: Ce aţi dori, în condiţiile în care veţi ajunge la guvernare, într-un viitor 
apropiat, să faceţi ca element fundamental pentru România şi cu care eventual să 
rămână în istoria guvernamentală a dumneavoastră? 
 
Victor Ponta: România corectă. Vreau să fim din nou o ţară în care se respectă regulile. 
Acum este obositor pentru toţi - chiar şi pentru Traian Băsescu, care e generatorul 
acestei situaţii - faptul că în România nu se mai respectă nicio regulă. 
 
Mihai Gâdea: Cu cine v-aţi dori să guvernaţi, în condiţiile în care nu aţi avea majoritatea, 
adică n-ar exista alegeri anticipate sau dacă ar fi alegeri anticipate, nu aţi obţine un 
rezultat care... 
 
Victor Ponta: Cu pesediştii mei. Pentru că... dar staţi un pic... 
 
Mihai Gâdea: Repet, dacă nu aţi avea suficienţi şi aţi avea nevoie de o coaliţie. 
 
Victor Ponta: Trebuie să-mi daţi două drepturi la... În primul rând, eu pe experienţa 
2000-2004, o guvernare eficientă e totuşi o guvernare monocoloră... 
 
Mihai Gâdea: Şi dacă poporul nu vrea o guvernare monocoloră? 
 
Victor Ponta: Dacă nu, putem... Din punctul nostru de vedere, putem şi de altfel şi 
discutăm, cu toate partidele democratice, mai puţin cu PD-L. 
 
Mihai Gâdea: Mai puţin cu PD-L. 
 
Victor Ponta: PD-L actual nu este, din păcate, un partener democratic, nu este. Poate că 
va fi, dar după ce va sta o perioadă în opoziţie. 
 
Mihai Gâdea: Mergeţi, luni, la întâlnirea iniţiată de preşedintele PNL, domnul Crin 
Antonescu? 
 
Victor Ponta: Mergem, în fiecare luni, la întâlnirile pe care le avem în fiecare luni, cu 
liberalii şi conservatorii. Invitaţia domnului Antonescu, şi sper să... sper, de data asta, să 
găsească uşi deschise, este către UDMR şi către minorităţi. Noi am avut şi avem în 
continuare dialog cu liberalii şi conservatorii. Dacă reuşim să-i aducem şi pe UDMR şi pe 
minorităţi, la această masă a dialogului şi a normalităţii, e un pas important. 
 



Mihai Gâdea: Răspunsul dumneavoastră e interesant, dar nu l-am înţeles. Deci, domnul 
Antonescu a invitat partidele la o discuţie... 
 
Victor Ponta: Staţi un pic... Nu ne băgaţi aici, într-o dispută care nu există... 
 
Mihai Gâdea: Păi, nu vă bag, dar vreau să... 
 
Victor Ponta: Noi, cu liberalii şi cu conservatorii, ne întâlnim în fiecare luni. Mă întrebaţi 
dacă ne ducem şi lunea asta, la întâlnire; sigur că da. Problema nu este că noi ne-am tot 
întâlnit între noi. Problema este dacă vin UDMR-ul, minorităţile, că PD-L-ul probabil nu o 
să-i lase domnul Băsescu să vină şi dacă reuşim, discutând cu UDMR şi cu minorităţi, să 
facem noi ceea ce PD-L-ul nu vrea să facă şi anume sa deblocăm o situaţie aberantă, în 
care interesul naţional în mod absurd, ridicol, se cheamă Roberta Anastase. 
 
Mihai Gâdea: Care este cel mai important lucru de care credeţi că România are nevoie 
de azi, de mine înainte? 
 
Victor Ponta: Am un răspuns deja: reguli, corectitudine. Trebuie să fim corecţi o 
perioadă cât mai lungă de timp şi să respectăm regulile. 
 
Mihai Gâdea: Mulţumesc tare mult pentru prezenţa dumneavoastră în această seară. 
 
Victor Ponta: Şi noi mulţumim că ne-aţi dat ocazia şi de câte ori ne chemaţi... Astă-seară 
a fost economia. Când va fi timpul necesar, venim şi vorbim de educaţie, venim şi 
vorbim de protecţie socială, vorbim de toate celelalte domenii, dar repet ce a zis Bill 
Clinton: "It's about economy". Dacă nu avem bani, dacă nu avem o economie care 
funcţionează, toate celelalte proiecte, din păcate nu pot fi puse în practică. De aia am 
ales această formulă şi le mulţumesc colegilor mei şi celor care au muncit la acest 
materia; şi care s-au uitat la televizor. 
 
Mihai Gâdea: Sunt întrebări de la telespectatori. Una dintre ele este ce cifre aţi folosit 
pentru întocmirea acestei situaţii? 
 
Victor Ponta: Cifrele oficiale. 
 
Mihai Gâdea: Ce date? datele de la Institutul Naţional de Statistică? 
 
Victor Ponta: Şi cele de la Comisia Europeană, sigur că da. 
 
Mihai Gâdea: Bun. Mulţumesc tare mult. 
 
Victor Ponta: Şi am învăţat si ce este ESA: European Standard Accountability. Deci cum 
calculează Uniunea Europeană, că noi, în România, facem şmecheriile... mai calculăm 
aşa, pe stil românesc, ca să ne lăudăm la televizor. Toate cifrele pe care le-am folosit 



sunt recunoscute de Comisia Europeană, de Banca Naţională a României şi de Institutul 
Naţional de Statistică. 
 
Mihai Gâdea: Mulţumesc tare mult pentru prezenţa în această seară. Le mulţumesc şi 
telespectatorilor, care ne-au trimis mesaje în această seară. Un telespectator mă roagă 
să spun că nu se uită la această emisiune doar cei din România, ci ne urmăresc în fiecare 
seară, de multă vreme, din afara ţării, ştiu că cei care sunt în afară sunt în Spania, sunt în 
Italia, sunt în Germania, sunt în Franţa, mulţi dintre ei la muncă. Privesc cu foarte multă 
atenţie la ce se întâmplă în România şi ce sursă mai bună poate fi pentru cineva care e 
plecat în afara ţării decât un canal de ştiri? Vă mulţumesc încă o dată pentru atenţie, vă 
doresc tuturor o seară bună... 
 
Victor Ponta: Şi noi îi mulţumim lui Mircea Badea, că noi am tot vrut să vorbim de ţeapa 
cu cauciucurile de iarnă, dar bine că vorbeşte el, e mai penetrant decât noi. 
 
Iulian Iancu: Oricum, comisia a respins-o, îi dau o veste foarte bună. Ştim deja că este o 
cooperativă undeva, la Oradea, care urmărea, de fapt, acest lucru. Aşa că oamenii să 
stea liniştiţi, nu vor fi obligaţi să aibă... 
 
Mircea Badea: Ştiţi cum e cu cauciucurile de iarnă? Este exact ca la votul uninominal: 
părea o idee bună. Adică pare o idee bună, deci stai puţin, nu mai pun ăia pe listă pe 
cine vreau eu. Aleg eu pe cine vreau eu. Efectele se văd: ăsta e Parlamentul. Ce e în asta 
cu cauciucurile de iarnă, numai că vezi, sunt foarte mulţi oameni care au maşini noi, cu 
cauciucuri noi, din alea all season, deci şi cu iarnă, şi cu vara, cum ar fi, că de aia se 
numeşte all season, şi care dacă sunt nevoiţi să-şi pună cauciucuri de iarnă şi vor da 
nişte cauciucuri la mâna a doua, dar de iarnă. Acum, cum e mai bine? Ştii? În fine, e o 
chestiune... 
 
Iulian Iancu: Oricum, nicio ţară din Europa nu obligă la acest tip de cauciucuri. 
 
Mihai Gâdea: Eu zic să ne oprim. Noapte bună! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  


