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Victor Ponta la „Ştirea Zilei” 
Antena 3 – 19.01.2011 

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

la "Ştirea zilei". Ministrul Apărării, Gabriel Oprea, a ieşit astăzi cu explicaţii în scandalul 
naţional generat de pensiile militarilor. Gabriel Oprea a spus că a fost un atac mediatic la 
adresa instituţiei militare. Ministrul a acuzat linşajul mediatic, opera politicienilor ahtiaţi 
după procente. Ministrul a făcut un apel la pensionarii militari cărora le-a cerut să fie 
atenţi să nu se lase manipulaţi şi să nu devină instrumente. Sau victime ale 
dezinformării. Ce părere are Victor Ponta, preşedintele PSD, despre declaraţiile 
ministrului Apărării, dar şi despre temele fierbinţi ale zilei aflăm în câteva minute. Bună 
seara, vă spun deja. 

Victor Ponta: Bună seara. 
Gabriela Vrânceanu Firea: De asemenea, Marius Nistor, preşedinte executiv 

Federaţia „Spiru Haret”, bună seara bine, aţi venit. 
Marius Nistor: Bună seara. 
Gabriela Vrânceanu Firea: De la sediul UNPR, preşedintele de onoare al acestei 

formaţiuni politice, Cristian Diaconescu, bună seara. 
Cristian Diaconescu: Bună seara. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Vă propun domnilor pentru început să urmărim ce-a 

spus astăzi la prânz ministrul Apărării, cum anume justifică domnia sa ceea ce-a făcut în 
aceste zile ministerul pe care-l conduce, rezervându-şi dreptul ca ceilalţi miniştri să iasă 
poate la apel în următoarele zile. Mă refer la ministrul de Interne şi la şeful SRI.  

 
Gabriel Oprea: Toate pensiile pe care ministerul le-a recalculat ale celor care au 

stagiul complet şi primeau sub 3000 de lei au crescut. Pensionarilor militari ale căror 
dosare n-au fost încă procesate şi care potrivit legii au primit o pensie recalculată la 
nivelul salariului mediu pe economie le transmit să aibă încredere că vor primi retroactiv 
pensiile care li se cuvin de la 1 ianuarie anul acesta. Foarte mulţi pensionari au fost 
manipulaţi să acţioneze împotriva propriilor interese chiar de către cei care ar fi trebuit 
să le apere drepturile. Unii aşa-zişi politicieni au ales să mintă cu neruşinare şi să 
distorsioneze informaţiile publice. Să le fie ruşine pentru tot ceea ce fac şi sper să 
primească din partea acestei ţări exact ceea ce merită. Acest linşaj mediatic este opera 
celor care vor cu orice preţ să câştige voturi pe spinarea militarilor. Vă asigur că voi 
continua să mă bat pentru drepturile acestor oameni excepţionali din armata română. 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu.  

 
Gabriela Vrânceanu Firea: MApN susţine, domnule preşedinte Victor Ponta, 

faptul că a publicat şi asta se poate vedea pe site, situaţia pensiilor recalculate din 
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25.798 cresc 18.000. Cum discutam înaintea emisiunii sunt valuri de cupoane, de 
informaţii, de copii ale documentelor transmise către ziare, către televiziuni. Am înţeles 
că şi la Cotroceni au fost trimise multe astfel de mail-uri la Traian Băsescu de către 
rezervişti afectaţi, oameni care spun că cel puţin pentru moment situaţia e diferită de 
ceea ce se spune la nivel oficial. Am aici un mail pe care l-am primit azi. Spune aşa. Sunt 
colonel în rezervă, profesor universitar, doctor inginer Corneliu Serediuc, şi nu sunt de 
acord cu afirmaţiile făcute astăzi. Iată cupoanele mele şi nu mai pot adăuga nimic. 
Domnul colonel avea o pensie de 4085 lei, iar acum a primit 1661 lei. Deci mai mult de 
jumătate a pierdut dintr-un foc. Probabil va recupera ceva. Dar situaţia la momentul 
vorbirii noastre este cea explicată în cupoanele pe care le avem şi pe ecran.  

Victor Ponta: Şi eu ca şi dumneavoastră am primit şi am văzut nenumărate, sute, 
mii de cauze cu aceste cupoane. Întrebarea nu cred că trebuie să mi-o adresaţi mie sau 
domnului Marius Nistor, ci domnului Gabriel Oprea. Dacă aceşti oameni cu cupoanele 
lor sunt acei politicieni pe care-i afurisea domnul Gabriel Oprea mai devreme, eu 
personal îi cred pe aceştia, nu-l cred pe domnul Gabriel Oprea. Dar ca orice om al legii 
m-am uitat pe documente... 

Gabriela Vrânceanu Firea: Credeţi că vor recupera cei care au pierdut, pentru că 
n-au prezentat adeverinţele complete? 

Victor Ponta: Nu cred că vor recupera. Nu acum. Dar la un moment dat vor 
recupera. Pentru că vor câştiga toate procesele cu statul român. Unul dintre ele a fost 
câştigat deja la Curtea de Apel Cluj care a suspendat hotărârea de guvern prin care se 
recalculau pensiile şi decizia a fost confirmată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. E clar 
că vor câştiga în instanţă, fie în instanţa românească fie dacă va fi cazul la CEDO. Dar nu 
cred că-i cazul. Guvernul actual aşa cum a procedat şi în alte situaţii, referitor la 
procesele câştigate de magistraţi sau de profesori va da o ordonanţă de urgenţă prin 
care va spune ai câştigat, dar nu-ţi dăm banii, ţi-i dăm mai încolo când nu vor mai fi ei la 
putere şi vom continua să avem acest război al guvernului împotriva populaţiei. Dacă mă 
întrebaţi de ce trebuie să duci un război şi cu mamele care urmează să nască, şi cu 
profesorii, şi cu medicii, şi cu militarii etc., nu ştiu să vă răspund. Cred că trebuie să-i 
întrebaţi pe cei de la putere de ce duc acest război împotriva tuturor categoriilor sociale 
din România. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Marius Nistor, întrebarea zilei a fost 
următoarea: se vor recupera banii pierduţi? Pentru că laitmotivul zilei a fost acesta: din 
eroare, din grabă n-au fost toate documentele, aveţi răbdare.  

Marius Nistor: Dar stresul generat pentru mii şi mii de oameni, zeci de mii de 
oameni din această ţară va putea fi vreodată anulat? Pentru că în momentul de faţă 
majoritatea suferă. Discutăm despre militari, care sunt afectaţi de deciziile pe care le-au 
luat cei care se află la putere în momentul de faţă. Sunt afectaţi de reacţiile ministrului 
Gabriel Oprea. În seara asta vreau să folosesc un limbaj cât mai elegant, dar stau şi mă 
gândesc la următorul lucru. (...) nu mi-am permis să văd vreo conferinţă de presă 
susţinută de generalisimul Stalin sau de Kim Ir-sen sau de Mao Zedong sau alţi astfel de 
reprezentanţi ai unor puteri dictatoriale. Nu cred că datoria unui ministru al Apărării 
este acela să apară pe un post TV, la o conferinţă de presă transmisă de unde a fost 
transmisă şi să folosească un astfel de limbaj. Politicieni care mint cu neruşinare, linşajul 
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mediatic care a fost declanşat împotriva instituţiei reprezentate de armata română... 
Aceste cuvinte n-au ce căuta în limbajul celui care conduce MApN. Cred că ar trebui să le 
fie jenă, vorbesc de manipulare? Ce ar putea să spună în momentul de faţă? S-a apucat 
cumva PSD sau PNL, partide care se află în opoziţie să manipuleze zeci de mii de oameni 
din ţară? Au manipulat cei din opoziţie puterea astfel încât să genereze astfel de 
fluturaşi din care rezultă clar că pensiile rezerviştilor au scăzut drastic datorită acestor 
acţiuni ale şefilor armatei? Ale şefilor MApN şi ale acestui guvern? Nu se poate. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Cristian Diaconescu, era vorba dacă sunt 
garanţii sau executivul poate oferi garanţii şi de asemenea coaliţia de la guvernare are o 
datorie în acest sens pentru rezervişti, că-şi vor recupera măcar partea pierdută acum 
din diverse motive, de haos iniţial în aplicarea acestei legi. 

Cristian Diaconescu: În mod evident, Executivul are datoria de a înlătura aceste 
inexactităţi. Domnul ministru Gabriel Oprea a ieşit pentru a spune concret şi exact unde 
se află procesul de recalculare al pensiilor. De fapt situaţia destul de complicată a fost 
anticipată de el, deşi legea nu-l obliga, MApN încă din vară a pus în mişcare un întreg 
mecanism cu mii de oameni pentru încercarea fără a-i plimba pe oameni prin tot felul de 
centre militare, de a face această recalculare cât se poate de repede. Din păcate, 
probabil că sistemul n-a funcţionat corespunzător. Pe de altă parte, a existat şi o 
anumită politică stimulată într-un sens sau altul, ca rezerviştii să-şi depună cererile de 
recalculare a pensiilor foarte târziu. Din cei care au depus aceste cereri şi aveau 
vechimea completă din câte am înţeles, majoritatea, peste 80% nu se află în situaţia de 
a le fi scăzute pensiile. E o chestiune concretă, verificabilă. O afirmaţie a ministrului 
Gabriel Oprea verificabilă pe site-ul MApN. În al doilea rând, după cum se ştie legea 
unică a pensiilor trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Am auzit o teorie care nu are 
suport juridic şi anume ar fi fost necesar să se facă o derogare în ce priveşte o anumită 
categorie, în speţă cea a rezerviştilor ceea ce din punct de vedere legal lucrurile n-ar fi 
fost în regulă. Da, cred în angajamentul şi determinarea lui Gabriel Oprea ca această 
situaţie să fie remediată, dar în orice caz este de văzut faptul că discuţia se poartă mult 
în legătură cu persoana sa ca şi cum plecarea sa de la MApN la un moment dat ar 
rezolva problema, ar readuce pensiile la un nivel acceptabil. N-am găsit o altă variantă şi 
cred că o altă variantă ar fi să ne aplecăm cu toţii, evident, cei din executiv în mod 
special să vedem în ce măsură sistemul instituţional în România, iată, la un moment de 
reformă care nu ştiu cât trebuie pregătit sau anticipat, reacţionează sau nu. Asta-i 
problema principală, reală şi repet, nu am niciun fel de simpatie pentru un sistem 
administrativ care nu reuşeşte să ţină pasul cu măsurile de reformă.  

Gabriela Vrânceanu Firea: O temă lansată de domnul Cristian Diaconescu. Dacă 
doriţi s-o comentaţi dacă nu trecem la următoarea... 

Victor Ponta: Staţi un pic. Să nu se înţeleagă greşit. Dincolo de... mi se pare un 
pic paranoică abordarea asta cu "aveţi ceva cu mine, daţi în mine..." nu a pronunţat 
nimeni foarte des numele ministrului Gabriel Oprea. Noi cei din opoziţie nu avem o 
problemă cu faptul că e foarte bună legea pensiilor, dar uite că sistemul nu-i bun. Nu. 
Legea e proastă. Şi e nedreaptă. Nu ai cum să le tai acelor oameni nişte drepturi pe care 
le-au obţinut pe baza unor legi pe care noi, inclusiv domnul Cristian Diaconescu, eu, toţi 
cei care am fost în Parlament le-am votat. Este o înşelare a unor oameni cărora le-ai 
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spus într-o perioadă în care voiai să te integrezi în NATO că trebuie să accepte un anumit 
sacrificiu. Să le spui în 2011... nu le-a spus nimeni, nici domnul Traian Băsescu în 
campania din 2009 că le va tăia pensiile, nu le-a spus nici domnul Gabriel Oprea, nici 
Emil Boc, nici altcineva. Oamenii ăştia sunt înşelaţi. Deci noi nu suntem de acord cu 
principiul legii că trebuie să le tai la oameni. Mai departe, că legea dincolo de faptul că-i 
proastă e şi aplicată prost... eu nu contest, poate că intenţia de bună-credinţă a fost ca 
cei sub 3000 lei să nu intre la tăiere. S-a întâmplat. Şi nu-i un caz. Sunt multe, foarte 
multe. Înseamnă că legea nu-i doar proastă, e şi aplicată prost. Şi trei, ştiam cu toţii bine 
că nu trebuie tăiate pensii, nu-i corect să tai pensii. Nu mai vorbesc de decizia Curţii care 
a spus... 

Gabriela Vrânceanu Firea: Pensia să precizăm, este un drept de proprietate.  
Victor Ponta: Ştim cu toţii. Este foarte greu să explici decizia Curţii care a spus că 

numai în cazul celor dintr-un sistem nu se taie, în alt sistem se taie. Nu se tăia nicăieri. 
Vrei să îndrepţi nişte anormalităţi, nişte dezechilibre ale legii pe care, repet, am votat-o 
cu toţii, şi cei care sunt acum la putere... o poţi face simplu printr-un tip de impozitare 
diferită. Cel care are o sută de milioane... statul nu-şi permite etc. Vreau să mai spun un 
lucru. N-am auzit până acum, mi-aş dori să aud, câţi bani economiseşte... că asta ne-a 
spus domnul Emil Boc, dom'ne nu mai avem bani pentru pensii. Trebuie să economisim. 
Noi am făcut un calcul, poate e greşit, dar deocamdată suntem singurii care l-am făcut. 
În acest an, 2011 se vor economisi prin tăierile acestea de la pensiile respective cam 30 
milioane euro. Aici e o problemă de opţiune. Numai în cazul domnului senator Banias, 
cel cu evaziunea, este vorba de 60 milioane euro. Dacă un senator ca Banias nu ar fi fost 
ţinut... el e ţinut că el votează guvernul Emil Boc, votează legile acestea... n-ar fi fost 
până la urmă protejat în această acţiune avea bani doi ani de-acum încolo să nu le tăiem 
pensiile. Care-i opţiunea corectă? Îl ţinem pe Banias care votează aceste legi, nici nu ştie 
ce votează sau le dăm oamenilor ăstora încă doi ani. Până va produce economia aia de 
care vorbeşte domnul Emil Boc.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Din păcate, apropo de economie, declaraţia trimisului 
FMI la Bucureşti, care spune că marea dezamăgire a noastră, a celor de la FMI şi a mea 
personală, adică a lui Jefrey Franks este că economia României nu şi-a revenit. 

Victor Ponta: N-are cum să-şi revină. Nu poţi să le spui unor oameni care şi-au 
făcut datoria faţă de ţară, v-am păcălit când v-am scos la pensie. Nu poţi niciodată, în 
niciun context. N-ai nicio scuză. Pentru că în acel moment niciun alt om, dumneavoastră, 
eu, care mai avem zeci de ani de cotizat spunem dom'ne de ce să cotizez că oricum o să 
vină peste 20 de ani un alt Emil Boc şi o să-mi ia banii la care mi-a promis că am dreptul. 
E un principiu de la care nu trebuie aplicat şi eu cred că problema noastră nu-i doar cu 
modul recunoscut şi de domnul Cristian Diaconescu, defectuos de aplicare a legii, ci 
problema noastră este cu legea de principiu. Nu trebuie tăiate pensiile. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Cristian Diaconescu? 
Cristian Diaconescu: Dacă-mi permiteţi, în continuarea discuţiei, o singură 

precizare aş vrea să fac. Pentru că această reluare a temei în ce priveşte intrarea noastră 
în NATO de care ne-am face cu toţii vinovaţi faţă de pensionarii militari mi se pare un pic 
abstractă. Sigur, am auzit la dumneavoastră în studio, dar probabil nu aud eu bine, ceva 
legat de interpretare paranoică. Nu, nu cred că având în vedere nivelul de civilitate de la 
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dumneavoastră din studio nu cred că am auzit bine. Deci îmi cer scuze. Revenind, 
procesul de restructurare al unei armate estice ieşită din comunism, ca de altfel şi a unui 
sistem judiciar, a fost un principiu politic fundamental pe care şi l-au asumat foarte 
multe guvernări începând din 1991-1992. Sigur că această restructurare a obligat 
guvernările succesive, inclusiv cea care a fost... guvernarea care a definitivat intrarea în 
NATO, să ia şi astfel de măsuri. Şi în industria de apărare s-au luat măsuri în egală 
măsură dureroase. Deci nu aş vrea ca oamenii să creadă faptul că un obiectiv în care 
într-adevăr românii au crezut cu mare tărie şi anume intrarea în NATO a produs în mod 
automat, în mod obligatoriu o astfel de nenorocire până la urmă, pentru mulţi oameni. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Marius Nistor? 
Victor Ponta: Sper ca domnul Marius Nistor să nu critice foarte tare guvernul 

care a luat măsurile cu care am intrat în NATO, din care domnul Cristian Diaconescu şi 
cu mine făceam parte, guvernul Adrian Năstase. Eu mă mândresc în continuare cu faptul 
că am făcut parte din guvernul acela şi n-am niciun fel de regrete. Să nu ne criticaţi prea 
tare că ne atacaţi pe amândoi invitaţii din această seară. 

Gabriela Vrânceanu Firea: În egală măsură. 
Marius Nistor: Nu. Doamne fereşte! Vreţi să-l critic acum pe domnul Cristian 

Diaconescu? Pesemne că unii acel trecut nu şi-l mai asumă şi nu-l mai recunosc sub nicio 
formă. 

Victor Ponta: Eu da. 
Marius Nistor: În momentul de faţă trebuie să constat următorul lucru. Că de 

fapt se loveşte în cine? În acea categorie care şi-a adus o contribuţie însemnată la 
realizarea economiei acestei ţări. Dacă e să vorbim de rezervişti. Pe de altă parte, 
discutăm de acea categorie care şi-a adus o contribuţie la îndeplinirea unor standarde 
de către armata română care să-i permită intrarea în structurile NATO. Deci s-a lovit în 
ei. Şi constatăm că ministrul Gabriel Oprea care are şi grad de general printre altele vine 
şi vorbeşte de neruşinarea unora care vin şi atacă ce face ministerul în momentul de faţă 
sau ceea ce fac reprezentanţi ai MApN în momentul ăsta. Eu zic că cea mai mare 
neruşinare este să vii să spui cu cea mai mare seninătate că pensiile cresc şi nu scad. E ca 
şi cum i-ai spune bugetarului căruia i-ai băgat mâna în buzunar până la cot şi i-ai luat 
peste 40% din salariu, că nu trăieşte mai prost, că trăieşte mai bine, că-i spui 
pensionarului care nu mai are bani în momentul de faţă pentru medicamente că-i mai 
sănătos pentru el aşa ceva, da? asta-i cea mai mare dovadă de neruşinare şi de cinism 
din partea celor care au putere de decizie. Şi oricât de frumoase ar fi cuvintele pe care 
le-ar folosi unii reprezentanţi ai puterii, pentru că unii sunt cinici de-a dreptul, iar alţii 
încearcă să-şi mascheze cinismul folosind cuvinte frumoase... realitatea este cu totul 
alta. Realitatea e demonstrată de ceea ce primesc pensionarii în momentul de faţă pe 
fluturaşii de pensii, realitatea este demonstrată de ceea ce primesc bugetarii în 
momentul de faţă, realitatea o constatăm în fiecare zi mergând pe stradă şi ascultând 
oamenii. Lucru pe care nu-l mai face nici domnul Cristian Diaconescu, lucru pe care nu-l 
mai fac mulţi miniştri ai actualei puteri care preferă să vorbească de la TV, preferă să 
vorbească doar de reformă, preferă să vorbească de reforma statului... 

Gabriela Vrânceanu Firea: Dar nu la toate televizoarele. 
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Marius Nistor: Nu. Numai la unele dintre ele. La cele care nu vor să linşeze acele 
instituţii care sunt conduse şi nu neapărat instituţiile, nu vor să linşeze acei oameni care 
restructurează statul, care ne vor conduce pe noi trepte de propăşire şi dezvoltare şi 
cum mai vor ei... 

Gabriela Vrânceanu Firea: Sunt foarte multe persoane din România afectate... 
Un general-maior în rezervă cu o tăiere a pensiei pe moment de 60% şi care nu prea mai 
speră domnilor, să recupereze ceva, deşi s-au dat garanţii. Domnule Victor Ponta? 

Victor Ponta: Ar trebui să spun că domnul general respectiv este un... daţi-mi 
citatul?!... un politician ticălos care vrea voturi, nu? 

Gabriela Vrânceanu Firea: Nu. Ahtiat după procente. Era linşajul mediatic, opera 
politicienilor ahtiaţi după procente. 

Victor Ponta: Da. Probabil că generalul acela e plătit de domnul Voiculescu şi de 
domnul Vântu. Hai să ne uităm un pic cu oarecare jenă la ce se întâmplă. Evident că 
oamenii ăştia au dreptate şi evident, o mai spun o dată, evident că aceşti oameni vor 
câştiga procesele cu statul român. O să trebuiască să dăm aceşti bani, o să-i dăm după 
2012 după ce nu va mai fi guvernul Emil Boc cu toţi de-acum, moment în care începem 
să dăm înapoi tranşele către FMI, banii luaţi de la FMI pe care în loc să-i folosim... că de-
aia e domnul Franks dezamăgit, în loc să-i folosim ca să facem ceva i-am folosit ca să se 
realeagă domnul Traian Băsescu preşedinte. Cam mare costul. Cum o să facem cu ţara 
asta după ce nu va mai fi domnul Emil Boc, după ce nu va mai fi domnul Traian Băsescu? 
Trebuie s-o salvăm cumva. Nu pot să spun că mâine îi va primi, dar trebuie să primească 
banii înapoi pentru că aşa-i corect şi normal. Aşa poate funcţiona o societate.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Marius Nistor?  
Marius Nistor: Avem o ţară minunată, un guvern sublim, cu o putere deosebită 

care ştie un singur lucru. Să lovească în elite. Lovim în generali, lovim în cei care au 
reprezentat ceva pentru armata română, lovim în medici, lovim în dascăli, lovim în 
actori. Pentru că numai atâta ştiu. N-au nevoie de această elită. Comportamentul lor e 
tipic societăţilor dictatoriale. Este tipic a ceea ce se regăsea în Rusia lui Stalin şi a lui 
Lenin. Ăsta-i adevărul. Stau şi mă gândesc acum că toţi aceşti oameni deosebiţi vor avea 
o problemă. Vor câştiga nişte procese, Victor Ponta are dreptate. Din 2012 îşi vor primi 
banii înapoi, bani pe care-i merită pentru activitatea desfăşurată. Numai că mulţi dintre 
ei nu vor mai prinde anul 2012. Şi nu vor prinde decât aceşti ani de amărăciune pentru 
că ţara şi mai ales cei care se află la putere şi care ar trebui să-i respecte pentru ceea ce 
au făcut şi ceea ce reprezintă ei în momentul de faţă, îi neglijează în totalitate. Îi jigneşte 
în fiecare zi, îi loveşte în fiecare zi, îi dispreţuieşte în fiecare zi. Un general al armatei 
care vorbeşte de onoare... oare cuvântul ăsta are vreo semnificaţie pentru aceşti 
politicieni care au promis o mulţime de lucruri şi care s-au schimbat din momentul în 
care au ajuns la putere? Onoarea înseamnă ceva pentru ei? Dacă ar avea un pic de 
onoare, ministrul apărării, domnul general Oprea, care e responsabil de ceea ce se 
întâmplă cu pensiile militarilor, ar trebui să-şi dea demisia. N-ar trebui să i-o ceară 
nimeni, ar trebui s-o facă domnia sa dacă ar avea această onoare. Onoare de care 
vorbeşte un adevărat general al armatei române. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Cristian Diaconescu, avem următoarele 
declaraţii şi situaţia explicată şi de mine la început, prin prezentarea acestor cupoane. 



 7 

"Pensionarii militari, spune ministrul Oprea, ale căror dosare n-au fost încă procesate şi 
care potrivit legii au primit o pensie recalculată la nivelul salariului mediu pe economie 
le transmit să aibă încredere că vor primi retroactiv pensiile care li se cuvin, de la 1 
ianuarie anul acesta". Continuă ministrul Oprea: "chiar şi în cazurile particulare în care 
anumite perioade din carieră nu au fost identificate în arhive, procesul de completare a 
informaţiilor va continua până când va fi soluţionat şi ultimul dosar". De asemenea, la 
aceasta adaug ceea ce afirmam la început şi citam o declaraţie a ministrului Oprea. 
MApN publicând situaţia pensiilor recalculate susţine că din 25.798 de dosare de 
pensionare cresc 18.000 de pensii. Există inadvertenţă, se vede altfel de la minister sau 
unde-i greşeala? E real ce afirmă domnul Traian Băsescu că a fost doar o chestiune de 
comunicare deficitară? 

Cristian Diaconescu: Doamnă, Gabriel Oprea astăzi şi-a asumat o situaţie de fapt. 
Şi-a asumat şi a prezentat public situaţia la zi din punct de vedere tehnic cu date în 
legătură cu acest proces. Este clar că pe undeva au apărut întârzieri. Se aşteaptă ca 
sindicatele să coopereze cu guvernul şi executivul pentru a depăşi acest impas cât se 
poate de repede. Determinarea lui Gabriel Oprea din acest punct de vedere este clară. 
Sigur, e oarecum ciudat ca tocmai cel care a încercat să prevină această situaţie... poate 
n-a reuşit până la capăt, să fim corecţi, tocmai el ar trebui să plece? Ca să vină cine sau 
să se întâmple ce? Avem o situaţie administrativă, instituţională în România, extrem de 
complicată. Să nu mai vorbim de faptul că nefiind contributivi au existat mari probleme 
de înregistrare în ce priveşte militarii. Dar nu-i o chestie care le este imputabilă. Nu-i 
nimeni în luptă cu sistemul militar. Nu ar fi normal, corect şi cinstit. Din acest punct de 
vedere, întârzierea poate fi la un moment dat discutată în legătură cu mulţi oameni şi 
clar, ministrul Gabriel Oprea a spus că această variantă de compromis intermediară, a 
avea în vedere salariul mediu pentru completarea perioadelor lipsă din vechime va fi 
înlăturată. Ei procesează acum din câte am înţeles cam 1000 de dosare pe zi. Chestiunea 
va fi rezolvată. Şi nu cred că va fi nevoie nici ca oamenii să umble după adeverinţe, nici 
ca veteranii să meargă prin tribunale ani de zile. Cred că lucrurile pot fi rezolvate prin 
cooperare. 

Gabriela Vrânceanu Firea: O altă chestiune pe care o aruncă şi o trimit către 
dezbaterea opiniei publice cei afectaţi, rezerviştii, domnule Cristian Diaconescu, 
domnule Victor Ponta, domnule Marius Nistor... ei spun aşa: bun, am înţeles, arhivele 
nu sunt bune, nu s-au găsit toate documentele, au tăiat cumva aproximativ după ureche 
şi să spunem că sunt de bună-credinţă, vor recalcula şi vom primi diferenţa. Dar cei mai 
mulţi spun altfel. Dacă noi întârziem să ne plătim taxele şi impozitele suntem amendaţi 
sau ni se pot pune popriri pe conturi. Sunt multe instituţii care practică această decizie. 
De ce întâi nu s-a definitivat procesul de recalculare. Cât dura, o lună, două trei... Spune 
ministrul Gabriel Oprea că procesul de recalculare al pensiilor a început în urmă cu cinci 
luni, precizând că au fost multe cereri la început. Oamenii vin şi spun. Să se fi încheiat 
complet procesul de recalculare şi pe urmă afla fiecare cât mai primeşte în urma aplicării 
acestei legi. Vă rog. Iarăşi o acuză adusă de rezervişti guvernului. 

Victor Ponta: Repet întrebarea. Dar nebunia pe care au creat-o cu mamele care 
s-au grăbit să nască prin cezariană înainte de Anul Nou, aia cine o plăteşte? Când aud 
povestea asta, în general când domnul Traian Băsescu spune ceva toţi ai lui indiferent de 
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partid îl copiază. Mi-asum responsabilitatea. Ce înseamnă îţi asumi responsabilitatea? 
Adică ce faci? Că în politică asumarea responsabilităţii înseamnă că-ţi dai demisia. Îmi 
asum responsabilitatea, dar rămân tot eu. Doi. Zicea domnul Marius Nistor, dar umilinţa 
rezerviştilor? Toate atacurile despre profesorii care sunt leneşi, despre judecători care 
sunt corupţi, despre medicii care pun diagnostice proaste etc., pentru alea cine-şi asumă 
răspunderea? Pentru toate acele prostii spuse de Traian Băsescu şi preluate imediat de 
toţi ai lui. Când spun toţi ai lui spun toţi care-l sprijină chiar dacă în 2009 au fost alături 
de mine împotriva lui Traian Băsescu ca să iasă Mircea Geoană preşedinte. Dar fiecare îl 
sprijină acum şi-i repetă vorbele. Ce înseamnă răspundere? Care este răspunderea lor? 
Răspunderea lor este să ajungem odată la vot, să ajungem cât mai repede pentru că 
votul oamenilor şi ceea ce li s-a promis oamenilor s-a transformat într-o fraudă. Au văzut 
că li s-a promis ceva şi au altceva, au văzut că au votat pe cineva şi a ieşit altcineva şi 
sper, şi-mi doresc ca acest gen de a face politică, din ultimii 6 ani ai domnului Traian 
Băsescu să rămână... nu ştiu dacă ca exemplul cu Stalin sau Lenin, dar să rămână ca 
exemplu despre cum să nu faci ceva dacă ai obraz. Domnul Marius Nistor zicea de 
onoare. Cred că am trecut deja de chestia cu onoarea. Dacă mai ai obraz şi dacă ai curaj 
să ieşi la televizor. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Marius Nistor? 
Marius Nistor: Încerc să-mi aduc aminte de ce se învăţa în şcoală prin clasele 

primare cu Moş Ion Roată, cu Vodă Cuza... păi vorbesc de umilinţa rezerviştilor. Cred că 
putem face o paralelă între ceea ce învăţam când eram mai tineri. Că vorba aia, unde te 
scuipă şeful tău vine şi pupă Vodă Băsescu şi şterge umilinţa. Asta mai rămâne să 
vedem. Într-adevăr umilinţa asta nu o poate şterge nici Vodă Băsescu, nici alt politician 
aflat la putere decât într-un singur fel. Asumându-şi răspunderea şi plecând de pe 
funcţiile pe care le ocupă în momentul de faţă. Ei au adus această ţară în sapă de lemn. 
Taie de peste tot, pensii, ajutoare... 

Victor Ponta: Nu de peste tot. De la Ministerul Dezvoltării nu se taie. Acolo se 
adaugă tot timpul. 

Marius Nistor: În schimb, se strâng bani la puşculiţă pentru toată clientela 
politică. Toată acea clientelă care trebuie să-ţi asigure ţie – asta-i cel puţin în viziunea lor 
– rămânerea la putere. Scaunele acelea au devenit atât de călduţe şi de profitabile 
pentru ei încât se cred de neînlocuit. Indiferent ce greşeală ar face, indiferent la câte 
umilinţe ar supune acest popor, întotdeauna vor găsi nişte explicaţii. Ei bine, trebuie să 
înţeleagă următorul lucru. Că nu pot miza la nesfârşit pe această acalmie aparentă, pe 
această nemulţumire care încă nu-i manifestată în mod vizibil. Că Românii îi vor 
sancţiona. Şi sper ca această sancţiune să se producă cât mai repede pentru că şi 
rezerviştii, şi miile şi zecile de mii de profesori, de medici şi nu numai, de şomeri, de 
salariaţi din privat, să mai apuce momentul în care vor putea trăi bine într-o ţară în care 
sunt respectaţi. Într-o ţară condusă de politicieni de onoare, de politicieni care au 
cuvânt, de politicieni care sunt capabili să-şi respecte angajamentele asumate în 
colegiile lor uninominale. Şi nu mai vreau să aud declaraţii gen domnul Oajdea azi, că 
domnia sa n-a fost ales numai de generali sau de profesori domnia sa se duce în colegiul 
său să răspundă oamenilor simpli.  
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Gabriela Vrânceanu Firea: Apropo de oamenii simpli, şi pensionarii civili au 
primit o veste proastă la începutul anului. Pensionarii în ultima perioadă renunţă la 
medicamente şi e clar ce li se întâmplă din punct de vedere al sănătăţii şi renunţă la o 
alimentaţie mai bună. Dar rămăsesem datoare să-l întrebăm pe domnul Cristian 
Diaconescu în legătură cu tematica emisiunii. Domnule Cristian Diaconescu, apropo de 
acest CASS aplicat şi pensiilor mici, 5,5% pe care oamenii l-au mai plătit o dată în trecut, 
dacă există vreo perspectivă să se scoată această decizie. Pentru că în mod evident, 
poate pentru persoanele active 50 lei, 100 lei nu înseamnă nimic. Dar pentru un 
pensionar cu o pensie de 4, 5 milioane înseamnă exact suma aceea care-l ajuta să 
supravieţuiască. Dacă credeţi că există în intenţie sau dacă coaliţia de guvernământ va 
cere guvernului să găsească o altă soluţie poate în zona evaziunii, de a găsi surse de 
finanţare ale bugetului şi să renunţe la povara pe oamenii deja împovăraţi. 

Cristian Diaconescu: Doamna Gabriela Vrânceanu Firea, situaţia este deosebit 
de preocupantă. Şi nu fac o declaraţie politică într-un sens sau altul sau în favoarea sau 
în defavoarea cuiva. Mă exprim omeneşte. Sigur că în faţa unor astfel de exemple nu 
poţi rămâne indiferent. Pe de altă parte, mai puţin câteva voci din unele partide politice, 
auzim de peste tot, faptul că-i necesar ca deficitele României să fie echilibrate. În cât 
mai scurt timp. Pentru că dacă această procedură se termină mai repede, după aceea un 
răspuns corect şi cinstit la întrebarea dumneavoastră şi la îngrijorările pensionarilor, 
poate fi dat. Altfel este politicianism. De la guvernatorul BNR până la toţi experţii care au 
într-o formă sau alta legătură cu România, din afara României, FMI, CE, Banca Mondială 
sau orice altă instituţie doriţi dumneavoastră, se ridică această problemă a extinderii 
sociale foarte serioase a României, mai mult decât a putut să fie suportat de economie. 
De ce-am ajuns aici putem discuta. Dar atâta vreme cât România va intra pe creştere, 
sperăm noi din acest an, aceste probleme pot fi abordate cu mai multă seriozitate. Altfel 
sunt promisiuni sau retorică negativă. Pentru că până în acest moment n-am găsit, nu 
există o formulă pe baza căreia cu deficitele pe care le avea România să reuşeşti să 
asiguri în acelaşi timp şi creştere economică. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Mulţumesc, ne oprim pentru o scurtă pauză... 
Victor Ponta: Pot să fac eu un pic de retorică pozitivă? Dom'ne, dar de ce tăiem 

de la pensionari? Dacă vorbim de deficite. Domnul Cristian Diaconescu e bun la chestii 
externe. Eu le-am învăţat pe celelalte mai bine. 4 miliarde euro va împrumuta şi garanta 
guvernul pentru programul doamnei Udrea. Pentru doamna Udrea sunt 4 miliarde euro 
care se vor trece inevitabil în deficit. Pentru domnul pensionari, pentru dânşii nu... când 
e vorba de o pensionară dom'ne, avem probleme cu defectele. Când e vorba de Udrea 
n-avem probleme cu deficitele. Aia e marea problemă pe care o văd oamenii. Pentru 
unii mumă, pentru alţii ciumă. Asta-i realitatea.  

Marius Nistor: Vedeţi care-i modelul românului pe care şi-l doreşte Traian 
Băsescu? Într-o Românie chipurile a viitorului? Este românul care mănâncă cât mai puţin 
posibil, care-şi ia medicamentele o lună da, una ba, românul care e umilit şi călcat în 
picioare. Astfel încât el să rămână veşnic la putere. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Ne întoarcem pentru concluzii după câteva momente. 
Ne-am întors la Ştirea Zilei. Domnule Cristian Diaconescu, domnule Victor Ponta, 
domnule Marius Nistor, ultima întrebare a serii. Luni, pe 24 ianuarie, sunt anunţate 
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proteste şi în capitală şi în marile oraşe. Dacă credeţi că acestea se vor finaliza într-un fel 
sau altul, dacă presiunea creată de stradă, de oamenii ieşiţi din cauza problemelor în 
stradă va face ca guvernul să găsească o soluţie de moment pentru o problemă care nu 
pare să se sfârşească într-o zi, două. 

Cristian Diaconescu: În opinia mea toate proiectele care au ca unică menirea 
atacul cuiva, îndreptarea împotriva a ceva, n-au foarte mari şanse. Eu cred serios că 
dacă s-ar dialoga mai mult decât s-ar protesta, nu la nivel politic, nu la asta mă refer, ci 
la nivelul celor direct afectaţi şi celor direct responsabili din acest punct de vedere, cred 
că s-ar ajunge mai rapid la o soluţie. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Marius Nistor?  
Marius Nistor: Voiam să abordez problema dialogării cu cei afectaţi, a cooperării 

cu organizaţiile sindicale. Cred că nu-i cazul ca vreun reprezentant al puterii să 
comenteze ceva din acest punct de vedere. Atâta vreme cât în ultimii doi ani s-a 
constatat că se duce o politică de punere a pumnului în gură partenerului de dialog 
social, respectiv structurilor sindicale, liderilor de sindicat, atâta vreme cât constatăm că 
prin legislaţia pe care doreşte să şi-o asume în momentul de faţă actualul guvern se 
doreşte slăbirea mişcării sindicale, atâta vreme cât constatăm că dialogul social este 
mimat în cel mai fericit caz, dar de cele mai multe ori e ignorat, cred că nu ar fi cazul ca 
domnul Cristian Diaconescu să ne spună cum anume ar putea fi evitate astfel de situaţii 
prin cooperare cu structurile sindicale. Puterea nu-şi doreşte acest lucru. Îşi doreşte 
nişte sindicate slabe.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Victor Ponta? 
Victor Ponta: Evident că oamenii nu manifestă pentru că le este bine, ci pentru 

că le este rău şi pentru că nu au cu cine să discute. Nu se vor rezolva problemele pentru 
că puterea actuală e mult prea incompetentă şi mult prea coruptă ca să mai poată 
schimba ceva în bine. Dacă nu erau corupţi aveau bani nu doar pentru proiectele 
doamnei Udrea, ci şi pentru pensii şi dacă nu erau incompetenţi tot ceea ce vedem 
astăzi putea fi evitat printr-un dialog. Domnul Marius Nistor vă spune... credeţi că iese 
cineva, deşi e primit la ministru? Nu-i primit la ministru, nu-l bagă nimeni în seamă şi 
atunci da, ultimul loc unde-ţi găseşti locul în care să protestezi este strada. 

Gabriela Vrânceanu Firea: O propoziţie, domnule Cristian Diaconescu, la final. 
Legat de cele spuse de domnul Marius Nistor. 

Cristian Diaconescu: Continui să cred că dincolo de politicianism există şi viaţă în 
România.  

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


