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Victor Ponta la „Subiectiv” 
Antena 3 – 6 decembrie 2010 
 
 
 Emil Boc: Niciun beneficiar actual al indemnizaţiei de creştere a copilului până la 
doi ani nu va fi afectat. Cele 198.000 de indemnizaţii în plată, în consecinţă, rămân 
neschimbate. Pentru viitor, adică pentru cei care vor intra sub incidenţa indemnizaţiei de 
creştere a copilului începând cu anul 2011, situaţia va fi următoarea: a. durata 
indemnizaţiei un an, valoarea indemnizaţiei la fel ca şi acum, minim 600, maxim 3.400, 
primă de reîntoarcere de 500 de lei, concediu fără plată, ca posibilitate pe parcursul celui 
de al doilea an, cu menţiunea că oricând părintele se întoarce la muncă, până la 
epuizarea celor 24 de luni, primeşte prima de reîntoarcere de 500 de lei. 
 
 Răzvan Dumitrescu: Bună seara, bine v-am găsit la "Subiectiv". Aşadar, coasa lui 
Emil Boc a mai făcut o victimă: viitoarele mame trebuie să se mulţumească cu un 
concediu maternal de doar un an. Şi asta nu este tot. Vedeţi vedea în această seară că 
guvernanţii sunt atât de disperaţi, încât nu e suficient că taie concediul maternal, se 
pregătesc să pună impozit şi pe pensiile mici. Ceea ce noi spuneam cu câteva luni în 
urmă începe să prindă contur. Cei care au mai mult de 740 de lei pensie trebuie să se 
aştepte la ce este mai rău. Văzând ce se întâmplă, este destul de uşor să încerci să crezi 
că stâlpii guvernării Băsescu - Boc îi urăsc pe o parte dintre români: mamele şi 
pensionarii, de pildă. Ce face opoziţia? Aflăm în această seară de la domnul Victor Ponta, 
preşedintele PSD. Bună seara.  
 Victor Ponta: Bună seara, domnule Dumitrescu.  
 Răzvan Dumitrescu: Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră simţiţi - eu pot fi 
subiectiv şi poate simt incorect - că cei de la putere îi urăsc pe o parte dintre români?  
 Victor Ponta: Am spus lucrul ăsta. Eu am spus că vor să se răzbune pe români, 
pentru că până la urmă toate minciunile, toate lucrurile grave care au apărut în ultima 
perioadă, chiar şi pe cei care anul trecut îl mai susţineau pe Traian Băsescu şi pe Emil Boc 
i-au lămurit că au fost induşi în eroare şi au fost manipulaţi. Şi acum Traian Băsescu şi 
oamenii din jurul lui spun, domnule, hai să-i pedepsim, hai să le arătăm că fac foarte rău 
că se pun cu noi. Să ştiţi că nu vreau să fac paralele exagerate, dar în 1945 şi Hitler 
spunea că poporul german merită să moară pentru că nu a luptat suficient de bine cu 
toţi ceilalţi. Genul acesta ţine oarecum de o parte patologică a personalităţii.  
 Răzvan Dumitrescu: Dar haideţi să vedem, apropo de anunţul pe care premierul 
l-a făcut astăzi, credeţi că este bună măsura aceasta? Nu doi ani, un an, nu sunt afectaţi 
cei aflaţi acum în situaţia de concediu maternal, dacă te întorci mai repede la serviciu 
primeşti 500 de lei, şi dacă tot stai doar un an, şi nu doi, nu-ţi tăiem indemnizaţia, ţi-o 
lăsăm la valoarea la care este acum.  
 Victor Ponta: Domnule Dumitrescu, v-o spun din prima: nu este bună. Dar 
dincolo de asta, sigur, într-un guvern normal şi într-o ţară normală, nu în România lui Boc 
şi a lui Băsescu, o asemenea măsură ar fi trebuit să fie însoţită... domnul Boc ar fi trebuit 
să vină să spună, iată câţi bani economisim în acest fel. Ştiţi că Traian Băsescu - nu ştiu 
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de unde ştie el, de la Cotroceni - a zis că nu sunt bani. Dar nu ne-a spus nimeni domnule, 
am calculat şi vor fi atâtea mame la anul şi economisim atâţia bani. De fapt, la anul sau 
peste doi ani. În al doilea rând, n-a venit nimeni să spună dacă este mai important să-i 
dai bani doamnei Udrea pentru nişte drumuri pe care probabil că n-o să le vedem, dar 
are bani pentru ele, decât să dai pentru copii de fapt, că acea indemnizaţie, sigur, noi îi 
spunem pentru mame, dar este pentru copilul care s-a născut. Al treilea lucru: de ce 
spun că e foarte rău? Uitaţi-vă la tot ce se întâmplă în ţările din jurul nostru, care se 
confruntă cu o criză demografică, cu o criză social-economică. Parlamentul European 
tocmai a adoptat o rezoluţie prin care se cere mărirea vârstei - ştiţi foarte bine... 
Dumneavoastră zâmbiţi; nu-i de zâmbit, din păcate -, prin care s-a cerut mărirea 
perioadei în care o mamă trebuie să stea cu copilul şi primeşte o anumită indemnizaţie. 
Majoritatea banilor la nivelul Uniunii Europene se investesc în educaţie, în sănătate, în 
cercetare şi în parte socială, exact de unde de la noi Boc şi cu Băsescu taie. Asta 
înseamnă - şi o spun direct, nu vreau să fiu vreun prevestitor de rele sau ... - că viitorul 
României, din punctul de vedere al lui Traian Băsescu şi al lui Emil Boc, se termină în 
2012. După 2012, după ei, potopul...  
 Răzvan Dumitrescu: Bun. Noi avem şi pentru telespectatori o întrebare: de unde 
credeţi că ar trebui să taie Emil Boc pentru a face rost de bani? Întrebarea este pusă 
pentru că, aţi văzut, zic că nu sunt bani.  
 Victor Ponta: Pot să-i ajut pe telespectatorii dumneavoastră? Ca să precizez din 
proiectul de buget, care probabil va veni astăzi, mâine: de exemplu, bugetul 
administraţiei prezidenţiale, al domnului Băsescu, se măreşte cu 3,6% - vă putem da şi 
cifrele, ca să vedeţi că era suficient să nu se mărească; bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului se măreşte cu 5,6...  
 Răzvan Dumitrescu: Adică bugetul doamnei Udrea.  
 Victor Ponta: Nu. Cam tot bugetul României acum este bugetul doamnei Udrea. 
Eu vorbesc de bugetul ministerului.  
 Răzvan Dumitrescu: Sunteţi subiectiv.  
 Victor Ponta: Nu sunt subiectiv, vorbesc de o realitate. Practic, cam tot ce s-a 
creat s-a creat aşa: ăştia sunt banii doamnei Udrea şi restul, ce mai rămâne, împărţiţi voi 
la fraieri. Bugetul ANI - sigur, e foarte important, mult mai important decât copiii - va 
avea o creştere cu 9,42; bugetul Ministerului Mediului, ca să nu plece UDMR de la 
guvernare, se măreşte şi el. Cam acestea sunt creşterile.  
 Răzvan Dumitrescu: Noi am început să discutăm cu măsura pe care a anunţat-o 
Emil Boc apropo de indemnizaţia pentru mame şi concediul acesta de maternitate, 
concediu maternal. Haideţi să vedem ce spunea în weekend Elena Udrea exact despre 
subiectul acesta. Atenţie mare!  
 
 Elena Udrea: Mi-e greu să spun ce aş face eu dacă aş fi mamă, pentru că lucrurile 
astea le ştii doar dacă ţi se întâmplă; cu siguranţă că nu aş putea să stau departe de 
muncă mai mult de câteva luni.  
 Democrat-liberalii propun construirea de 13 creşe în Bucureşti, care ar putea fi 
funcţionale din 2012.  
 Elena Udrea: În acest fel, 212 mame se pot întoarce la locul de muncă. 
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 Răzvan Dumitrescu: Priviţi vă rog felul în care se rezolvă problema. Deciziile 
acestui guvern oare se iau în urma unor astfel de gândiri? "Nu pot să vă spun ce aş face, 
pentru că nu sunt eu în locul..., dar precis m-aş întoarce la muncă"; dar n-are copii 
doamna Udrea, dar face nişte creşe şi 212 mame sunt asigurate. În felul acesta se iau 
deciziile la guvern? Asta este de fapt întrebarea.  
 Victor Ponta: Da, domnule Dumitrescu, se iau după ureche, şi nu am spus-o noi.  
 Răzvan Dumitrescu: Se iau după ureche sau se iau după doamna Udrea?  
 Victor Ponta: După urechea doamnei Udrea. Banca Mondială, într-o analiză pe 
care a făcut-o, exact asta a spus, într-o oarecare traducere: că bugetul României se face 
la întâmplare, după ureche. Vreau să mai explic ceva, nu pentru doamna Udrea, că într-
adevăr nu are cum să înţeleagă, pentru alţii. Aici nu e vorba de mamă, aici e vorba de 
copil. Orice femeie cred că îşi doreşte... nu stă de plăcere acasă - eu vorbesc uitându-mă 
la ce am acasă -, nu stă de plăcere acasă, că nu vrea să se ducă la serviciu; stă pentru că 
este vorba de un copil care - o spun direct: nu doar până la doi ani; de-aia Parlamentul 
European vorbeşte de cinci ani - are nevoie în această perioadă măcar unul dintre părinţi 
să stea acasă. De obicei, tatăl lucrează mai mult. Copiii crescuţi de bunici sau crescuţi 
singuri în această perioadă reprezintă - foarte mulţi în România copii, pentru că părinţii 
sunt plecaţi la muncă în străinătate - un copil care pleacă cu un anumit tip de dezavantaj 
în viaţă de ceilalţi. Asta nu cred că înţelege nici doamna Udrea. Mă deranjează şi nu 
înţeleg, cum nu înţelege domnul Boc. Ştiu că are două fete, îi urez să se bucure, să-i 
trăiască, dar sunt convins că soţia domnului Boc nu a stat de plăcere acasă, ci a stat 
pentru că acei copii aveau nevoie de unul dintre părinţi acasă.  
 Răzvan Dumitrescu: Primim deja răspunsuri la întrebarea aceea "De unde credeţi 
că ar trebui să taie Emil Boc pentru a face rost de bani?" Un telespectator ne scrie: 
"Domnul Boc este în stare să reducă şi perioada de sarcină de la nouă luni la şase luni".  
 Victor Ponta: Dacă i-o cere Traian Băsescu.  
 Răzvan Dumitrescu: Da. Pe de altă parte, vă întreb, sunteţi preşedintele celui mai 
mare partid de opoziţie şi vreau să vă întreb ce face opoziţia, adică dumneavoastră 
puteţi să ne spuneţi una sau două măsuri ale actualului guvern, măsuri proaste, blocate 
de opoziţie în acest moment? Ne puteţi da un asemenea exemplu, aveţi asemenea 
exemplu, aveţi o realizare de acest tip măcar?  
 Victor Ponta: Pot să vă spun - şi o să ajungem şi la acest subiect - că am făcut 
foarte bine, ne-am mândrit şi ne-a certat domnul Băsescu şi tot am făcut foarte bine, 
contestând la Curtea Constituţională tăierea pensiilor cu 15% astă vară; şi Curtea 
Constituţională, vă amintiţi, a spus că este neconstituţională tăierea acelor pensii. Faptul 
că încă nu le-a tăiat - probabil că Traian Băsescu nu va renunţa şi, aşa cum aţi prezentat 
şi dumneavoastră, uşor-uşor, până la urmă tot taie şi la pensii. Dar ăla a fost un rezultat 
pe care l-am obţinut prin contestarea făcută de către noi, de opoziţie. Vreau să vă spun 
că legea pensiilor fraudată de doamna Anastase - şi vă mulţumesc că încă ţineţi acolo; şi 
noi vom ţine faptul că, pentru o fraudă de acest gen a Robertei...  
 Răzvan Dumitrescu: Nu, domnule Ponta, nu aţi înţeles de ce îl ţin. Îl ţin pentru că 
am un copil în clasa a V-a care nu vrea să înţeleagă că 80 = 170.  
 Victor Ponta: Nu, nu.  
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 Răzvan Dumitrescu: Şi o să-l ţin până copilul meu înţelege acest lucru. Asta e tot.  
 Victor Ponta: Nu trebuie să înţeleagă niciun copil din România că dacă furi poţi să 
ajungi un om important în stat.  
 Răzvan Dumitrescu: Să nu credeţi că-l ţin ca doamna Anastase să înveţe 
aritmetică.  
 Victor Ponta: Nu, nu. Voiam să spun că faptul că noi atunci l-am ameninţat pe 
Traian Băsescu cu suspendarea - şi s-a speriat, că aşa a fost - face ca în aceste luni 
pensionarilor să nu li se taie pensia.  
 Răzvan Dumitrescu: Eu nu cred că domnul Traian Băsescu s-a speriat.  
 Victor Ponta: Ba da, s-a speriat.  
 Răzvan Dumitrescu: De ce să se sperie? Că n-aveţi cum să-l suspendaţi, domnule 
Victor Ponta. Nu aveţi numărul de voturi.  
 Victor Ponta: Dacă îmi spuneţi... Până la urmă şi Traian Băsescu a spus: "Am găsit 
un pretext"; aia cu vârsta la femei a fost un pretext ca să retrimită legea.  
 Răzvan Dumitrescu: Exact.  
 Victor Ponta: În faţa ameninţării noastre că-l vom suspenda. Soluţia - care e 
soluţia în acest moment sau, mă rog, ce putem noi să facem de fapt, din opoziţie? Am 
vorbit astăzi... - şi până la urmă o să facem şi cu colegii liberali şi cu cei conservatori. 
Când vorbim de un buget alternativ vreau să explic ce înseamnă un buget alternativ. Pe 
cifrele date astăzi de guvernul României - că nu poţi să inventezi cifre; pe cifrele date de 
Guvernul României, pe care ei spun: "Dom'ne, avem atâţia bani la buget şi vă propunem 
să dăm 10% la Udrea, 5% la Sănătate, 3% la Protecţie Socială". Noi să venim, să gândim, 
dar cu cifre corecte, să spunem: "Nu, dom'ne, de la doamna Udrea sau de la doamna 
Boagiu poţi să iei aceşti bani şi să-i pui dincoace". Asta înseamnă un buget alternativ şi 
înseamnă garanţia pentru cei care se uită la noi, pentru mamele sau pentru femeile care 
vor avea copii în anii următori, că da, dacă va fi în primăvară, când dăm jos Guvernul Boc, 
dacă nu, în toamnă, dacă nu, cel mai târziu în 2012, aceste legi stupide ale Guvernului 
Boc nu vor mai produce efecte. Asta este ceea ce poate să facă opoziţia în acest 
moment. Altfel, ştiţi foarte bine, şi când suntem mai mulţi în sală vine doamna Anastase 
şi ne numără invers.  
 Răzvan Dumitrescu: Deci, practic, dacă doamna Anastase a inventat o altă 
aritmetică, dumneavoastră puteţi fi oricâţi în opoziţie. Corect?  
 Victor Ponta: Corect. Dar asta se şi întâmplă, şi de altfel, iertaţi-mă...  
 Răzvan Dumitrescu: Plecaţi de tot acasă.  
 Victor Ponta: Nu, ar fi o soluţie, dar cred că o soluţie slabă; soluţia bună este să 
ne luptăm. Tot în...  
 Răzvan Dumitrescu: Cum vă luptaţi, dacă ştiţi de la început că pierdeţi?  
 Victor Ponta: Faptul că suntem acolo, că dumneavoastră aduceţi la cunoştinţa 
oamenilor - de-asta oamenii au ajuns să-i urască şi să-i dispreţuiască pe cei de la PD-L, 
pentru că au văzut ceea ce se întâmplă. Dacă nimeni nu le spunea... Ştiţi, până la urmă şi 
efortul dumneavoastră - că, slavă Domnului, v-aţi bătut uneori mai bine decât opoziţia - 
nu e în van, ci are ca scop tocmai ca şi cei 5 milioane care l-au votat acum un an pe 
Traian Băsescu să înţeleagă că au fost minţiţi şi păcăliţi de acesta.  
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 Răzvan Dumitrescu: Bun. "Câte unul, câte doi, românii emigrează. Ce mai 
contează? Să ia tot, până la urmă o să rămână numai o ţară goală", ne scrie Sorin pe e-
mail, apropo de răspunsul la întrebarea noastră. Se pare că românii s-au consolat cu 
această soluţie.  
 Victor Ponta: Nu cred.  
 Răzvan Dumitrescu: Dacă noi spuneam acum trei luni că se vor impozita pensii 
mai mici de 1.000 de lei eram făcuţi iresponsabili. Astăzi aflăm că se pregăteşte 
impozitarea pensiilor de peste 740.  
 Victor Ponta: Nu, nu-i chiar impozitare.  
 Răzvan Dumitrescu: Atâta vreme cât ei banul omului, tot aia înseamnă.  
 Victor Ponta: Dar haideţi să le explicăm oamenilor că va veni ceva şi mai rău.  
 Răzvan Dumitrescu: 740 de lei - pensie în pericol.  
 Victor Ponta: Ideea e următoarea: şi până acum tot ce este peste 1.000 de lei, 
adică peste 10 milioane, se plăteşte contribuţia de sănătate de 5,5%. Acum, Emil Boc 
vrea să plătească şi pensionarii care au sub 10 milioane această contribuţie, pe care nu o 
plăteau până acum, şi asta pregăteşte exact ce spuneţi dumneavoastră, ceea ce Traian 
Băsescu a încercat să facă în vară - n-a reuşit, pentru că am contestat noi la Curtea 
Constituţională -, dar nu se va lăsa până nu va veni să impoziteze cu 16% pensiile sub 
10.000...  
 Răzvan Dumitrescu: Dar dumneavoastră ce şanse daţi ca această tragedie pentru 
pensionari să se întâmple în 2011, să se preleveze CAS din pensii mai mari de 740...  
 Victor Ponta: Sănătatea, nu toate.  
 Răzvan Dumitrescu: Sănătatea, da, şi apoi să se impoziteze pensiile. Ce şanse 
sunt ca în 2011 să li se întâmple pensionarilor această tragedie?  
 Victor Ponta: Asta vor să facă Traian Băsescu şi cu... bine, lui Boc i se va spune. 
Asta vrea să facă Traian Băsescu.  
 Răzvan Dumitrescu: Ce şanse sunt? Ca să înţelegem dacă puteţi opri chestia asta.  
 Victor Ponta: O să facem tot ce ţine de noi. Dar, încă o dată, atâta timp cât 
80=170, soluţia este până la urmă la votul oamenilor.  
 Răzvan Dumitrescu: Şi măcar dacă ar fi lucrat cu numere prime doamna 
Anastase; dar n-a putut. În orice caz, chestia asta cu pensiile ne pune pe gânduri, pentru 
că noi, tot scotocind în arhivă, am găsit următoarea declaraţie făcută la Radio România 
Actualităţi de preşedintele în funcţie, Traian Băsescu. Atenţie mare la declaraţie.  
 
 Traian Băsescu, iulie 2010: Eu nu spun că trebuie tăiată această pensie, dar nu 
cred că există venit în România care nu trebuie impozitat. Privind pe statisticile oficiale 
din 2007 - n-avem altele -, sărăcia la nivelul pensionarilor este de 15%, 15,7%, iar în zona 
celor tineri este de 37%. 
 
 Răzvan Dumitrescu: Practic, ce transmiţi, ca preşedinte, când spui că sărăcia în 
rândurile pensionarilor e de 15%, iar în rândul tinerilor de 37%? Asta, în 2007. Transmiţi 
că sunt pensionarii prea bogaţi şi că ar trebui să li se ia bani cumva? Ca să înţelegem.  
 Victor Ponta: Nu, nu. Traian Băsescu transmite ceea ce a transmis tot timpul: o 
categorie trebuie s-o urască pe cealaltă categorie. Aşa înţelege Traian Băsescu. Pacienţii 
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trebuie să îi urască pe medici; elevii şi părinţii trebuie să-i urască pe profesori; o parte 
din maghiari pe partea cealaltă din maghiari; militarii cu grade mici pe cei cu grade mari; 
Tinerii pe bătrâni. De asta societatea noastră sub Traian Băsescu este o societate 
distructivă. În momentul în care te bazezi tot timpul numai pe a aţâţa categorii sociale 
împotriva celorlalte categorii sociale, în loc să le explici tinerilor că nu ai bugetul pe anul 
2011, spre deosebire de celelalte 26 de ţări din UE, nu ai absolut nici măcar un singur 
program de creare de locuri de muncă. Aia e problema tinerilor, nu că se plătesc pensii. 
Problema lor este că suntem singura ţară din UE care n-avem niciun fel de program de 
creare de locuri de muncă. Asta trebuie să le spună tinerilor! Trebuie să le spună tinerilor 
domnul Băsescu că anul acesta s-au angajat zeci de mii de oameni în structuri publice 
pentru că erau membrii PD-L; că doamna Udrea face angajări, că doamna Anastase face 
angajări - asta trebuie, dar nu le poate spune, pentru că nu sună bine. Şi atunci trebuie 
să le spui tinerilor că din cauza bătrânilor - adică, mie îmi este rău din cauza mamei mele.  
 Răzvan Dumitrescu: Asta e o filozofie de guvernare? Se transformă în legi 
această filozofie, se transformă şi în legi?  
 Victor Ponta: Mi s-a spus că exagerez, dar măcar am un suporter în cadrul 
echipei dumneavoastră, pe domnul Ciutacu. Ăsta este fascism. Fascismul aşa s-a creat ca 
ideologie, prin a pune categorii împotriva altor categorii sau uneori chiar grupuri etnice.  
 Răzvan Dumitrescu: Să nu vorbiţi aici de fascism, pentru că o să vă arăt mai 
încolo, în timpul emisiunii, un domn care vă consideră mai periculos decât Laszlo Tokes.  
 Victor Ponta: Tot asta e; e acelaşi lucru.  
 Răzvan Dumitrescu: Dacă această filozofie stă la baza legilor actualei puteri - sunt 
prea bogaţi pensionarii în raport cu nişte tineri care sunt mai săraci, de pildă.  
 Victor Ponta: Ideea de a aţâţa categoriile una împotriva altora - vedeţi că şi 
mogulii sunt mogulii buni şi mogulii răi, televiziunile bune şi televiziunile rele -, asta a 
fost fundamentul construcţiei proiectului lui Traian Băsescu şi asta e explicaţia eşecului. 
Nu poţi de fiecare dată doar distrugând să faci ceva. Trebui şi să pui ceva în loc, ceea ce 
nu s-a întâmplat în această perioadă.  
 Răzvan Dumitrescu: Bun. E foarte interesant ce se întâmplă şi cum primeşti aşa, 
tablou cu bucăţica în România de astăzi, s-ar putea să trebuiască să treacă un an ca să 
mai afli câte ceva din misterele lucrurilor întâmplate în urmă cu un an, de pildă, în 
campania electorală, şi sigur că e foarte interesant de redeschis un subiect. Nu noi l-am 
redeschis, l-a redeschis astăzi cel care a pierdut în faţa lui Traian Băsescu anul trecut la 
alegerile prezidenţiale. Bună seara, Ionela. Despre ce este vorba?  
 Reporter: Bun găsit. Scotocind în arhivă, am găsit un eveniment pe care vreau să 
vi-l prezint şi pe care, sunt convinsă, membrii partidului condus de Victor Ponta nu-l vor 
uita prea curând. Domnule Ponta, vă amintiţi ce era pe 6 decembrie 2009?  
 Victor Ponta: 6 decembrie a fost turul al doilea, sigur că da.  
 Reporter: Aşa este. Acum un an, 10 milioane de români au ieşit la vot şi au 
aşteptat cu sufletul la gură anunţarea rezultatelor. Oamenii s-au culcat cu un preşedinte 
şi s-au trezit cu un altul, pentru că la miezul nopţii Mircea Geoană a mers la culcare 
convins că a fost ales şef al statului, ţopăind de bucurie, iar în zori, Traian Băsescu era de 
fapt preşedintele României. Ne amintim împreună. 
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 Mircea Geoană: Cât e? Cât e? 
 Traian Băsescu: Vreau să rezum rezultatul acestor alegeri: am învins!  
 Gigi Becali: Am emoţii, ce să fac, nu vedeţi că am emoţii? 
 Mircea Geoană: Am avut şi emoţii, trebuie s-o spun, vreau să vă mulţumesc 
tuturor, milioanelor de români care aţi venit la vot. Mihaela, dragostea mea, mulţumesc. 
 Traian Băsescu: Am câştigat. 
 Reporter: Poftim? 
 Traian Băsescu: Am câştigat, da. Sunt sigur. 
 Ion Iliescu: Trebuia să aşteptăm rezultatul numărării, să nu ne repezim. 
 Victor Ponta: Trebuia să câştigăm la 10 procente ca să fim siguri de victorie, n-am 
câştigat la victorie, probabil că am câştigat doar la 3-4. 
 
 Reporter: Victoria la sutimi a lui Traian Băsescu a fost considerată de social-
democraţi un rezultat al fraudelor electorale. Liberalii spuneau că este un scor 
confecţionat, iar la democraţi, nici vorbă de contestaţie. O nouă bătălie politică pentru 
scaunul de la Cotroceni va mai fi în decembrie 2014. Azi, Mircea Geoană a vorbit despre 
evenimentele de acum un an pe pagina personală de Internet. Închei cu câteva declaraţii 
extrem de interesante. Atenţie!  
 
 Mircea Geoană: Unii mă criticau că săream puţin cam mult pe scenă; poate că a 
fost o bucurie prematură. De la agonie la extaz este doar o secundă. O întrebare care 
trebuie clarificată este ce am căutat la domnul Vîntu cu o seară înainte de dezbaterea 
finală. Aveam informaţii că echipa lui Traian Băsescu era deja în posesia întrebărilor pe 
care moderatorul trustului Realitatea urma să le adreseze celor doi candidaţi în 
dezbaterea de a doua zi şi am dorit să aflu de la sursă, de la patronul acestui trust, care 
sunt aceste întrebări şi dacă se poate asigura un teren de joc egal între cei doi candidaţi. 
La domnul Vîntu acasă nu există nici jacuzzi - şi, oricum, nici nu sunt mare amator de 
jacuzzi -, nici masă de şah. Este un personaj cu un important handicap locomotor, care se 
deplasează greu, şi am încercat să aflu înainte de dezbatere dacă, într-adevăr, 
dezbaterea va fi pe un teren echilibrat. Domnul Ponta, care era în acel moment 
purtătorul de cuvânt al campaniei mele, mi-a spus: "Dacă vă întreabă de vizita la Vîntu, 
minţiţi şi spuneţi că aţi fost acasă, la nevastă". Am preferat să spun adevărul. Poate că e 
o formă de naivitate, poate că este o greşeală.  
 
 Răzvan Dumitrescu: Da, e Mircea Geoană, astăzi, pe pagina sa de web. Două 
lucruri foarte interesante: s-a dus acolo, chipurile, pentru că avea informaţii că ar fi intrat 
adversarul său, adică Traian Băsescu, în posesia întrebărilor - ajungem şi acolo -, şi 
spune, domnule Ponta, că l-aţi fi învăţat să mintă: "Dacă te întreabă dacă ai fost la Vîntu, 
minţi şi spui că n-ai fost acolo". Aşa stau lucrurile?  
 Victor Ponta: Sincer, nu mai vreau să comentez, pentru că eu, ca şi 
dumneavoastră, ca şi foarte mulţi oameni, chiar am făcut tot ce am putut - votând, în 
primul rând, şi prin celelalte eforturi - să nu câştige Traian Băsescu. Faptul că la un an 
după ne aducem aminte de anumite evenimente e foarte bine, ca să nu uităm cum a 
câştigat Traian Băsescu. În rest, despre declaraţiile domnului Geoană nu vreau să 
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comentez. Mi-am adus aminte doar de o replică dintr-un film: o să-i propun o înţelegere 
domnului Geoană...  
 Răzvan Dumitrescu: Care nu poate fi refuzată.  
 Victor Ponta: Dacă dânsul nu mai minte despre mine, eu n-o să mai spun 
adevărul despre el.  
 Răzvan Dumitrescu: Da. Domnule Victor Ponta...  
 Victor Ponta: Nu, nu, staţi un pic. Sper să înţeleagă...  
 Răzvan Dumitrescu: Am înţeles.  
 Victor Ponta: ...ca să înţeleagă el bine: dacă domnia sa nu mai minte despre 
mine, eu promit să nu mai spun adevărul despre el. Sunt convins că-l va înţelege.  
 Răzvan Dumitrescu: Da, e un troc cu care noi, cetăţenii de rând, nu suntem 
obişnuiţi. Când acuzi puterea că minte pentru că, din păcate, avem foarte multe probe 
că puterea asta actuală...  
 Victor Ponta: Cum 80 nu e egal cu 170 s-a dovedit deja.  
 Răzvan Dumitrescu: Ne interesează foarte clar dacă şi opoziţia ar putea să intre 
în capcana puterii şi să mintă. Şi când cineva care a fost sprijinit să candideze la 
Preşedinţia României, nu e oricine, spune că actualul preşedinte al partidului l-ar fi 
învăţat să mintă, trebuie tranşată treaba asta. Eu sunt dator să aflu, să încerc să aflu, ca 
jurnalist. Încă o dată: ar fi grav.  
 Victor Ponta: Aţi reţinut răspunsul.  
 Răzvan Dumitrescu: Deci mai mult nu comentaţi?  
 Victor Ponta: Sunt convins că domnul Geoană nu va mai minţi despre mine şi 
despre alţi PSD-işti, pentru că nu cred că-i foloseşte la nimic. 
 Răzvan Dumitrescu: Pe de altă parte, e foarte interesantă declaraţia domnului 
Geoană, care spune: "Domnule, m-am dus la Vîntu pentru că am avut informaţii că s-au 
scurs întrebările la Traian Băsescu" - întrebările care urmau a fi puse în dezbaterea 
aceea. Şi atunci am şi eu o curiozitate: v-a împărtăşit dumneavoastră şi staff-ului această 
temere? O fi aflat de la domnul Vîntu dacă s-au scurs sau nu întrebări? Pot să mă întreb 
dacă domnul Turcescu, care a moderat, era şi dânsul acolo - în calitate de ocupant al 
locului 30 la talk-show-uri în momentul de faţă...  
 Victor Ponta: Propun să-l întrebaţi pe domnul Geoană.  
 Răzvan Dumitrescu: Nu ştiu. Vă întreb dacă lucrurile astea s-au rezolvat, ca să 
înţelegem cum se fac jocurile.  
 Victor Ponta: Adevărul îl ştiu doar domnul Vîntu şi domnul Geoană. Nu ştiu dacă 
îl vom afla cu adevărat şi noi ceilalţi.  
 Răzvan Dumitrescu: Credeţi că e posibil să se fi scurs întrebări către un candidat?  
 Victor Ponta: Nu cred nimic. Nu ştiu, chiar nu ştiu.  
 Răzvan Dumitrescu: Dacă nici acum, la un an, nu ştiţi, de unde credeţi că puteţi 
câştiga viitoarele alegeri, nelămurind aceste lucruri acum, după un an de la cele 
pierdute?  
 Victor Ponta: Nu, nu, staţi un pic! Viitorul candidat nu o să meargă... Chestia cu 
jacuzzi, dacă-mi aduc bine aminte, cred că domnul Vîntu a spus-o, nu? „A fost la mine la 
jacuzzi"...  
 Răzvan Dumitrescu: Probabil.  
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 Victor Ponta: Deci, nu ştiu.  
 Răzvan Dumitrescu: Lucrurile astea nu trebuie să le lămuriţi până la urmă, ca nu 
cumva să...?  
 Victor Ponta: Nu, trebuie să învăţăm din ce s-a întâmplat şi trebuie să învăţăm 
din faptul că, în ciuda eforturilor pe care le-am făcut toate partidele de opoziţie, toată 
societatea noastră, totuşi Traian Băsescu s-a reales. E o lecţie pentru noi toţi şi, dacă am 
învăţat această lecţie, sunt convins că a doua oară - mă rog, nu neapărat, nu Traian 
Băsescu direct, că nu va mai candida; oamenii lui Traian Băsescu - doamna Udrea, 
domnul Falcă, toţi ceilalţi - nu vor mai reuşi să-i mai păcălească pe oameni. Asta-i 
important.  
 Răzvan Dumitrescu: Astăzi au fost în discuţie două chestiuni pe care, dacă 
opoziţia nu le lămureşte cumva - sau poate că le-a lămurit şi nu ne spune nouă încă -, e 
posibil să mai piardă alegerile după aceeaşi schemă prin care le-au pierdut deja. S-au 
scurs sau nu nişte întrebări şi s-a minţit - nu ştiu; vom vedea. Dar dumneavoastră, pentru 
că tot suntem la un an de mandatul nr.2 al preşedintelui Traian Băsescu, cum arată acest 
an de al doilea mandat al preşedintelui? Mi-l puteţi rezuma în câteva fraze?  
 Victor Ponta: Este un eşec total. Un eşec economic - suntem în cea mai mare 
criză din '89 încoace -, un eşec democratic - statul român nu mai funcţionează după 
reguli democratice -, este un eşec de politică externă - şi vreau să vă spun că ceea ce se 
întâmplă în Republica Moldova se întâmplă din cauza lipsei de înţelepciune şi a 
incompetenţei şi a încăpăţânării lui Traian Băsescu - prin toate declaraţiile şi prin 
acţiunile lui, Traian Băsescu, practic, a îndepărtat Republica Moldova de România şi de 
UE. În acelaşi timp, este o obligaţie şi pentru mine şi pentru Crin Antonescu şi pentru 
ceilalţi politicieni, care venim totuşi din altă generaţie, să ne dăm seama că stilul 
distructiv al lui Traian Băsescu nu este o soluţie, ci soluţia este construcţia, ce anume 
vrem să punem în loc după ce Traian Băsescu şi ai lui nu vor mai fi. E o obligaţie pentru 
noi şi o să ne-o îndeplinim.  
 Răzvan Dumitrescu: O să discutăm şi despre felul în care dumneavoastră reuşiţi 
să colaboraţi cu PNL sau PNL reuşeşte să colaboreze cu PSD. Deocamdată, încă un mesaj: 
"Am o pensie de 438 lei. Dacă mai taie din ei, ce mai rămân? Nu i-am votat. De fapt, nici 
nu pot să-i privesc. Dacă vor să taie, să taie de la ei", ne spune un domn pensionar. 
Domnule Victor Ponta, ştiaţi că dumneavoastră în acest moment sunteţi mai periculos 
decât Laszlo Tokes? Ştiaţi?  
 Victor Ponta: Da, pentru că, spre deosebire de Laszlo Tokes, eu nu sunt de partea 
lui Traian Băsescu, eu sunt împotriva lui Traian Băsescu. E normal să fiu periculos. Laszlo 
Tokes este unul dintre oamenii - alături de Monica Macovei, de Cristi Preda, de Lăzăroiu 
- care construiesc şi au construit împreună cu Traian Băsescu acest sistem care ne 
guvernează astăzi.  
 Răzvan Dumitrescu: Dar ştiţi de ce v-am întrebat dacă sunteţi conştient de faptul 
că sunteţi mai periculos decât Laszlo Tokes?  
 Victor Ponta: Sunt, e normal să fiu.  
 Răzvan Dumitrescu: Este o declaraţie interesantă a domnului Sebastian Lăzăroiu, 
consilier prezidenţial. 
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 Sebastian Lăzăroiu: E o inabilitate să spui asta de Ziua Naţională - n-aş numi-o..., 
poate că e exagerat să spunem că e antiromânească şi să-l considerăm acum pe Laszlo 
Tokes, pentru o declaraţie nefericită, inamicul României. Dar eu pot să vă spun doi 
inamici mult mai periculoşi ai României decât Laszlo Tokes: Victor Ponta şi Victor 
Boştinaru. Şi putem discuta despre asta, despre ce-au făcut cei doi tot în forul cel mai 
înalt. Inamicii României sunt cei care se duc la Bruxelles şi care spun: "România nu e 
pregătită să intre în Spaţiul Schengen şi trebuie să aplicaţi sancţiuni dure...". 
 Alessandra Stoicescu: Victor Ponta a negat acest lucru. A spus clar că a fost o 
interpretare a domnului Cristian Preda.  
 Sebastian Lăzăroiu: Nu, nu. Există colegi de-ai dânsului care au relatat episodul, 
iar domnul Ponta ar putea să vină, dacă nu e aşa, să aducă stenograma acelei discuţii. 
 
 Răzvan Dumitrescu: Deci, e mult mai periculos Victor Ponta sau Victor Boştinaru 
decât domnul Laszlo Tokes, care poartă doliu în ziua în care e Ziua Naţională a României 
şi care vrea autonomia Ţinutului Secuiesc.  
 Victor Ponta: Ăsta-i modul de gândire. Dar Sebastian Lăzăroiu nu este Sebastian 
Lăzăroiu, el este o portavoce a lui Traian Băsescu. Faptul că eu, de 1 Decembrie, am fost 
la Alba Iulia, am depus o coroană la Mihai Viteazul, faptul că ceilalţi colegi ai mei au fost 
aici, în Bucureşti, sau în restul ţării, ne face periculoşi pentru un om care e preşedintele 
ţării, de Ziua Naţională fuge din ţară şi trimite la televizor personaje de tipul Sebastian 
Lăzăroiu. Vreau să precizez un lucru, că a zis "colegii mei". Astăzi, toţi europarlamentarii 
care au participat la acea întâlnire, social-democraţi - spre deosebire de Cristi Preda, 
care n-a fost acolo -, toţi au semnat scrisoarea prin care, practic, au spus că domnul 
Preda şi domnul Lăzăroiu mint opinia publică românească.  
 Răzvan Dumitrescu: Vă referiţi la europarlamentari?  
 Victor Ponta: Toţi europarlamentarii social-democraţi care au participat la acea 
întâlnire. Dar în România lui Traian Băsescu, Lăzăroiu de la Bucureşti, parcă am văzut-o şi 
pe doamna Turcan, mă rog, ştiu mai bine decât cei care au fost în sală şi decât Antena 3, 
Realitatea TV, Mediafax, NewsIn, care au fost în sală.  
 Răzvan Dumitrescu: Dar totuşi, când vedeţi că Victor Ponta plus Victor Boştinaru, 
europarlamentar PSD, sunt mai periculoşi - în opinia unui consilier care bănuiesc că îl 
sfătuieşte pe preşedinte, că de-aia e pus acolo... - mai periculos decât Laszlo Tokes.  
 Victor Ponta: Nu, nu, mă îndoiesc.  
 Răzvan Dumitrescu: Nu, ca să lămurim termenii.  
 Victor Ponta: Poate că toarnă paharul de whisky, nu cred că-l sfătuieşte.  
 Răzvan Dumitrescu: Dar de unde ştiţi că toarnă în paharul de whisky?  
 Victor Ponta: Pentru că Sebastian Lăzăroiu, după ce gândeşte şi vorbeşte Traian 
Băsescu, vine şi el la televizor să... Mă bucur că-l invitaţi dumneavoastră.  
 Răzvan Dumitrescu: Eu nu l-am invitat pe domnul Lăzăroiu, dar nu-i asta 
problema. Problema este că face declaraţii în spaţiu public.  
 Victor Ponta: Problema e că un consilier prezidenţial, dacă şi-ar respecta fişa 
postului, nu ar veni la televizor să-l acuze pe şeful partidului de opoziţie că e duşmanul 
ţării. Să ştiţi că asta, mă repet, doar în anii '30 şi doar fasciştii au făcut chestia asta. 
Faptul că sunt şeful unui partid de opoziţie, faptul că mă duc la o sărbătoare naţională 
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pentru... faptul că vorbesc... Domnul Boc nu a fost niciodată invitat să vorbească în faţa 
grupului popular, pentru că lor le e ruşine de Boc, de EBA, de toţi ceilalţi. Faptul că eu mă 
duc şi sunt primit şi sunt întrebat despre România în faţa grupului socialist din 
Parlamentul European şi spun: "Da, avem probleme cu democraţia în România, în 
momentul în care preşedintele Camerei Deputaţilor fură voturi şi nu se întâmplă nimic", 
asta-i deranjează, şi pe Traian Băsescu şi pe Lăzăroiu şi pe toţi ceilalţi.  
 Răzvan Dumitrescu: Dar încă o dată revin şi consider că poate şi cei care privesc 
această emisiune îşi pun întrebări - ce trebuie să faci ca să fii periculos pentru 
România...?  
 Victor Ponta: Toţi suntem duşmanii lui Traian Băsescu.  
 Răzvan Dumitrescu: Dacă nu eşti periculos, purtând doliu de Ziua Naţională şi 
cerând autonomie, nu eşti periculos pentru România, ce trebuie să faci ca să fii periculos 
pentru România? Să-ţi ceri drepturile în instanţă? Să critici guvernul? Să spui că presa are 
o problemă de democraţie din cauza puterii, de-abia atunci eşti periculos? Dacă ai pleca 
cu o bucată din ţară, purtând doliu de Ziua Naţională, n-ar fi periculos?  
 Victor Ponta: Aceşti oameni, Preda, de exemplu, Cristian Preda şi cu Ungureanu, 
în Parlamentul European au susţinut şi au votat că presa din România este o ameninţare 
pentru siguranţa naţională. Aceşti indivizi! Aceşti oameni care primesc 5.000-6.000 de 
euro pe lună - 6.000 de euro pe lună! - în urma voturilor pe care le-au obţinut de la 
domnul Falcă, de la domnul Oltean, de la domnul Flutur, de la toţi cei pe care chiar şi ei 
spun că sunt corupţii partidului, de la domnul Manţog... Ce bine este să vii la Bucureşti să 
spui: "Nu-i bine cu corupţii", după care să iei voturile de la corupţi, să te duci la Bruxelles, 
să iei 5.000 de euro pe lună şi să votezi că presa din România este duşmanul ţării - ăştia-s 
oamenii! Trebuie să-i demascaţi, trebuie să-i arătaţi aşa cum sunt cu adevărat, că şi-au 
creat aşa, o aură - ce să spun!  
 Răzvan Dumitrescu: O să revenim după o scurtă pauză, când o să vedeţi cine vă 
asigură pe dumneavoastră că puterea asta stă în scaun până în 2012. Ne-am întors în 
direct la "Subiectiv", cu domnul Victor Ponta, preşedintele Partidului Social Democrat.  
Pe ecran este Moş Crăciunul - sau Moş Gerilă, luaţi-o cum vreţi - acestui an, 2010 spre 
2011. Emil Boc poartă în sac multe ţepe. Vreau să vă întreb, după ce am vorbit despre 
tăierile şi de disperarea lui, câte ţepe sunt în sacul ăla? Dacă le puteţi număra. V-aţi făcut 
un calcul, câte ţepe sunt în acel sac?  
 Victor Ponta: Nenumărate. Partea proastă este că... Vreau să fim foarte realişti: 
să ştiţi că după 2012 cel mai târziu vom plăti cu toţii. Sigur, Traian Băsescu şi cu Boc 
spun: "Dom'ne, las' că vin ăştia, PSD-PNL, şi or să plătească ei ce am furat şi ce-am 
distrus noi acum! Vom plăti cu toţii hoţia şi prostia acestor oameni pe care 
dumneavoastră îi prezentaţi astăzi.  
 Răzvan Dumitrescu: Vreau să vă spun că cineva vă dă asigurări că până în 2012, 
când vor fi alegerile, această putere nu se mişcă din scaun. Pentru "Gândul", pe surse, s-
a aflat ce ar fi spus Traian Băsescu la şedinţa coaliţiei: "Actuala coaliţie va fi la putere 
până în 2012. Am nişte atribuţii constituţionale - atenţie nuanţa! - pe care mi le voi 
îndeplini. Vă rog frumos să gândiţi măsuri până în 2012". Nu luaţi în calcul faptul că din 
aprilie - de ce oare din aprilie? - nu veţi mai fi la guvernare. Vă întreb, domnule Ponta - e 
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ultima întrebare -, dacă are dreptate Traian Băsescu când afirmă că până în 2012 nici să 
nu vă gândiţi la guvernare dumneavoastră, opoziţia.  
 Victor Ponta: Nu ştiu, dar... - am mai dat un citat dintr-un film, şi acum mi-aduc 
aminte de Ali Baba şi cei 40 de hoţi. Tot aşa le spunea: "Nu vă faceţi griji, furaţi în 
continuare, că vă apăr eu. Asta-i ţara în care trăim şi avem obligaţia - eu aşa o înţeleg şi 
cred că cei care se uită la noi avem obligaţia - a treia oară să nu ne mai lăsăm păcăliţi şi 
să scăpăm de aceşti oameni.  
 Răzvan Dumitrescu: Haideţi să vedem ce ne-a pregătit Mihai Gâdea la "Sinteza 
zilei". Ne uităm la "Sinteza zilei", m-ai pus pe gânduri, înseamnă că filosofia actualei 
puteri este că un copil nu e de ţinut, aşa să fie oare? A fost "Subiectiv". Mulţumim 
domnului Victor Ponta, preşedintele PSD. "Sinteza zilei" cu Mihai Gâdea, în câteva 
momente! 


