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 Oana Stănciulescu: Bună seara, doamnelor şi domnilor, sunt Oana Stănciulescu 
şi vă mulţumesc că sunteţi şi astăzi alături de noi. După cum ştiţi, preşedinţii PSD, PNL, 
PC au semnat astăzi protocolul de constituire a Uniunii Social-Liberale, o nouă 
construcţie pe scena politică. A fost numit un eveniment istoric. În mod sigur putem 
spune că este un moment extrem de important, poate de cotitură pe scena politică 
românească. Doamnelor şi domnilor, vă mulţumesc pentru zecile, sutele de mesaje pe 
care ni le-aţi trimis în ultimele ore, care dovedesc interesul dumneavoastră pentru 
această nouă construcţie politică. Pentru a primi cele mai bune şi competente răspunsuri 
la întrebările pe care dumneavoastră ni le-aţi trimis astăzi pe adresa redacţiei, astăzi 
avem invitaţi de onoare, cărora le mulţumesc că sunteţi alături de noi, chiar preşedinţii 
noii construcţii politice, domnul Crin Antonescu, preşedintele PNL, domnul Victor Ponta, 
preşedintele PSD. Vă mulţumesc foarte mult că aţi avut amabilitatea să fiţi alături de noi 
şi de telespectatorii noştri din această seară. După cum spuneam, am primit foarte multe 
mesaje, în afară de sondajele de opinie care demonstrează interesul pentru o nouă 
construcţie politică, mesajele de astăzi spun acelaşi lucru. Însă, cu permisiunea 
dumneavoastră, primul mesaj de la telespectatori va fi de la un telespectator al nostru 
special, pe care-l cheamă Emil Boc şi care vă întreabă de ce atâta grabă cu această 
alianţă? 
 Crin Antonescu: Sărut-mâna, bună seara. Mulţumim şi noi pentru invitaţie. E 
prima emisiune la care participăm în calitate de copreşedinţi ai acestei uniuni, născute 
astăzi. Şi răspunsul meu pentru domnul Boc este unul simplu şi lipsit de orice ipocrizie: 
pentru ca domnia sa şi Guvernul domniei sale şi partidul domniei sale să înceteze cât mai 
curând să facă rău României. Cu alte cuvinte, pentru a-l schimba cât mai repede pe 
domnul Boc, pentru a-l înlocui cu un guvern competent, responsabil, care să mişte 
lucrurile din loc. 
 Oana Stănciulescu: Aceeaşi întrebare, domnule Ponta. 
 Victor Ponta: În primul rând, vă spun şi eu bună seara. 
 Oana Stănciulescu: Bună seara. 
 Victor Ponta: Am remarcat că în deschidere aţi pus un început de melodie la BUG 
Mafia, mie îmi plac. În general domnului Boc pot să-i răspund tot cu ceva din BUG Mafia 
sau din Paraziţii. 
 Oana Stănciulescu: Vă rog. 
 Victor Ponta: Nu, nu e cazul. Cine e domnul Boc? Cine este acest domn Boc? 
 Oana Stănciulescu: Un telespectator. 
 Victor Ponta: Nu, din păcate. Dacă ar fi doar un telespectator, România ar arăta 
mult mai bine acum. Este unul din instrumentele principale prin care Traian Băsescu ne-a 
minţit şi ne-a distrus, ne vinde, practic ne distruge România în acest moment. Iar 
răspunsul domnului Antonescu, poate mai politicos decât al meu, dar la fel de clar: 
pentru că orice zi în plus în care aceste instrumente numite Boc, Udrea, toţi ceilalţi, ale 
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lui Traian Băsescu rămân şi decid viaţa noastră a tuturor, în fiecare zi România pierde 
câteva milioane de euro, pierde câteva mii de locuri de muncă, pierde practic speranţa 
să ne revenim cât mai repede. Acesta e răspunsul şi telespectatorul dumneavoastră, Boc, 
ar fi bine pentru România să devină cât mai curând doar un simplu telespectator.  
 Oana Stănciulescu: Am citit cu atenţie declaraţia domnului Emil Boc şi m-a 
surprins un lucru, o să vă citesc şi dumneavoastră pe scurt:  „De ce se grăbesc? Pentru că 
ştiu că orice zi trece în favoarea PD-L.” Lipsesc de aici românii. Aud de câteva luni de zile 
faptul că 2011 va fi un an bun pentru PD-L, va fi un an în care PD-L va câştiga. Iată că şi 
Emil Boc astăzi spune că este un an în care fiecare zi trece în favoarea PD-L. De români 
nu se vorbeşte. Însă am auzit astăzi în mesajele dumneavoastră că vorbiţi de români şi 
de România. Mulţi români au scris astăzi şi vă întreabă: care sunt paşii următori, vor să 
ştie dacă aşteptările lor... îşi doresc o schimbare, o alianţă, anul trecut au fost foarte 
multe critici la adresa opoziţiei că nu fac un pas în această direcţie. 
 Victor Ponta: Haideţi să-l lăsăm pe cetăţeanul Boc. 
 Oana Stănciulescu: L-am uitat deja. 
 Victor Ponta: Sperăm cât mai curând să uităm de cetăţenii Boc, "bocii" din 
această perioadă. Noi astăzi am încercat să răspundem la două întrebări şi una dintre ele 
aţi pus-o şi dumneavoastră. Anul trecut se spunea "bun, e în regulă, ce face Antonescu, 
ce face Ponta, ce face PSD, ce face PNL, dar de ce nu vă uniţi?" Inevitabil există o bătălie 
şi în opoziţie. Şi atunci am răspuns astăzi la două întrebări. În primul rând ne spuneau 
oamenii: ce faceţi ca să-i daţi joc pe Boc şi pe Băsescu? Şi răspunsul nostru de astăzi a 
fost: avem capacitatea să ne unim şi să lucrăm împreună. Şi a doua întrebare mai 
importantă, dar evident subsecventă primeia, este "ce faceţi după ce-l daţi jos pe Boc şi 
pe Băsescu, ca să reparaţi lucrurile rele pe care ei le-au comis în aceşti doi ani?" Şi atunci 
am venit şi am spus poate în foarte puţine fraze, şi avem ocazia în această seară, să 
vorbim de faptul că în primul rând vrem să îndreptăm lucrurile rele pe care ei le-au făcut. 
Şi aici nu vorbesc doar de tăierea de pensii, de salarii, de banii de la FMI pe care în loc să-
i folosească la investiţii, i-au folosit la firmele lor şi în campanii, ci vrem să îndreptăm un 
deficit total de democraţie şi de dezvoltare economică. În al doilea rând, vrem să arătăm 
că, aşa cum majoritatea ţărilor europene au reuşit să treacă aproape peste criză... 
România este singura ţară din Uniunea Europeană, alături de Grecia, dar într-o altă 
măsură şi din alte motive, rămasă încă în scădere economică. Şi cu Boc la putere şi cu 
Udrea vom fi în continuare tot în jos. Şi în al treilea rând mai e un lucru la care eu ţin, 
cred la fel de mult ca şi domnul Antonescu, trebuie să reaplicăm legea şi cei care au 
încălcat-o şi o încalcă şi astăzi, şi nu vorbesc de vameşii pe care domnul Flutur i-a pus 
acolo şefi să aducă bani la partid şi acum îi ridicăm ca să vadă Uniunea Europeană că am 
găsit corupţia, ar trebui să-l luăm pe Flutur sau pe şeful de la ANAF sau pe ministru, spre 
care se duceau banii de la vameşii ăia, toţi aceşti oameni trebuie să plătească în faţa 
legii. 
 Oana Stănciulescu: Domnule preşedinte Antonescu, cum zice domnul preşedinte 
Ponta, primul pas, la prima întrebare aţi găsit răspunsul: v-aţi unit. Cred, părerea mea 
personală, că a fost un pas extrem de dificil, dat fiind diferenţele şi istoricul celor două 
partide. Însă nu este suficient pentru a ajunge la ce îşi doresc mulţi români, potrivit unui 
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sondaj pe care o să-l vedem imediat. Mai e nevoie de câţiva paşi ca să înlăturaţi 
Guvernul Boc. 
 Crin Antonescu: Este nevoie, va fi mereu nevoie. Pe tot parcursul acestui termen 
mare, care noi ne-am angajat cu această alianţă, va fi nevoie mereu de încă un pas, va 
exista în permanenţă un pas sau nişte paşi viitori care nu vor fi uşori. Şi cum spuneţi, 
constituirea acestei alianţe, construirea ei, construirea acestui acord politic într-un 
interval record, în nicio lună de zile, nu a fost deloc uşoară. Aş vrea să vă spun aici că nu 
este uşor nici pentru un preşedinte de partid să îşi lămurească partidul că într-o 
asemenea construcţie, dacă o faci într-adevăr cu obiective politice mai înalte, cu 
obiective mai mult decât strict electorale. Dacă încerci să asiguri o alonjă de proiect 
naţional pe o anumită durată, trebuie să sacrifici câte ceva. Şi am vorbit la un moment 
dat de faptul că Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal au trebuit să facă, noi 
ca lideri ai acestor partide, în acest moment ar trebui să facem, în această perioadă şi 
apoi şi în continuare, să facem faţă unui tir propagandistic extrem de violent, care sigur, 
are unele accente comice, dar e greu de suportat. A trebuit să facem faţă îndoielilor şi 
tensiunilor, neliniştilor din propriile noastre partide, pe un motiv sau altul şi 
nemaispunând după aceea de aceea că este greu de construit, îţi trebuie multă bună-
credinţă şi cu un orizont deschis conceptual, doctrinar, politic în general, ca să poţi 
concilia credibil şi serios, sănătos două doctrine, care sunt diferite, ba chiar sunt în 
confruntare, în mod clasic, cum sunt social-democraţia şi liberalismul. Am făcut aceste 
lucruri, avem foarte mult de lucrat în continuare şi pentru cei care întreabă de fapt care-i 
pasul următor, cred că aici bateţi cu întrebarea, cum se poate, că asta îi frământă pe toţi 
oamenii pe care i-am întâlnit... 
 Oana Stănciulescu: Întrebarea cea mai des întâlnită pusă în această seară. 
 Crin Antonescu: Noi credem că această alianţă pe care puţini o credeau posibilă 
şi posibilă atât de repede, odată constituită va avea un efect. Ea este o temă de gândire. 
Aş exemplifica cu evoluţia declaraţiilor liderilor UDMR, care sunt în preajma unui congres 
şi de la declaraţiile pe care la sfârşitul anului trecut le dădeau, pe bună dreptate, foarte 
sceptice în legătură cu posibilitatea unei asemenea construiri unei asemenea forţe 
politice, de la explicaţii pe care le dădeau şi dânşii şi unii parlamentari de la minorităţile 
naţionale, chiar şi unii parlamentari din PD, dacă vă aduceţi aminte, şi anume că ar fi 
votat moţiunea de cenzură, s-ar mai fi gândit în legătură cu decizia politică, dar nu aveau 
aici sau nu aveam noi cele 2-3 partide din opoziţie, o platformă suficient de solidă şi 
închegată. E o temă de gândire pentru congresul UDMR şi pentru această formaţiune, 
congres care are loc în finalul lunii februarie, este o temă de gândire pentru parlamentari 
din Partidul Democrat, care trebuie să înţeleagă că este al 12-lea ceas şi că o 
responsabilitate politică, la cea politică mă refer, va exista pentru fiecare. Nu vor putea 
la scadenţă, atunci când se va da socoteală pentru ce s-a întâmplat cu România şi cu 
românii în perioada asta să spună "ştiţi, eu nu eram în guvern" sau "ştiţi, eu eram în 
guvern, dar nu eram atât de apropiat de doamna Udrea", "ştiţi, eu eram în guvern, eram 
apropiat de doamna Udrea, dar nu eram chiar aşa de apropiat de domnul Băsescu". 
Aceştia sunt paşii care pot să ducă la o presiune legitimă, democratică asupra actualei 
majorităţi şi la o dezmembrare a ei, la o înlocuire de majorităţi. Noi avem de făcut în 
continuare, de avansat în detalii cu proiectul nostru politic, pentru că azi am pus pe masă 



 4 

un set de principii, care nu sunt vorbe goale şi care se articulează între ele, şi de aici şi 
până la un program de guvernare care poate fi complet în momentul în care preiei 
guvernarea, sunt nişte paşi pe care-i vom străbate cu aceeaşi hotărâre şi cu aceeaşi 
viteză cu care am acţionat la începutul acestui an. 
 Oana Stănciulescu: Nu vom vorbi în această seară, sunt absolut convinsă că de 
mâine încolo o să fie tocată această alianţă. Despre criticile pe care le ştim de altfel din 
interiorul celor două partide, sunt voci care săptămâna trecută şi-au expus punctele de 
vedere, însă astăzi mai mulţi lideri PD-L – pe astea chiar aş vrea să le comentăm – au ieşit 
la unison... 
 Victor Ponta: Ne-aţi lăsat cu domnul Boc şi veniţi şi cu alţii? 
 Oana Stănciulescu: Aş vrea să o vedeţi pe doamna Udrea. 
 Victor Ponta: Să nu-mi spuneţi că se contrazic între ei. 
 Oana Stănciulescu: Nu, o să vedeţi, este... 
 Victor Ponta: Doamna Udrea, această expresie a stângii şi dreptei din România, 
lăsaţi-o în pace pe doamna Udrea, haideţi să vorbim de lucruri serioase. 
 Oana Stănciulescu: Doamna Udrea spune printre altele, şi asta pe mine m-a 
nedumerit, faptul că PSD şi PNL sunt într-o continuă alianţă, uitând că de fapt şi PD-L a 
fost într-o alianţă cu PSD şi a fost foarte bine. 
 Victor Ponta: Şi cu PNL. 
 Oana Stănciulescu: Başca şi cu PNL şi nu a mai fost atât de rău. Cum vă explicaţi 
atacurile acestea susţinute, venite din partea liderilor PD-L, se tem de alianţă, o 
discreditează? Cum spune domnul preşedinte Antonescu, deja s-au construit... au pus 
tunurile pe noua construcţie? 
 Victor Ponta: Eu vă spun părerea mea. Orice atac venit de la personaje gen 
doamna Udrea, doamna Anastase, o anticomunistă, e adevărat, fiică de comunist, dar 
altfel anticomunistă, de la domnul Oprea, de la alţii, sunt complimente pentru noi. E 
foarte bine. Dacă acest muşuroi de interese, de corupţie, de afaceri, de trădări, de tot ce 
fac ei în perioada asta, reacţionează la USL înseamnă că am făcut bine, înseamnă că am 
călcat pe muşuroi, ca să nu-i numesc în alt fel. Însă, ceea ce eu voiam să vă rog, mulţi 
dintre colegii noştri au căzut în acest păcat şi mi-aş dori ca jurnaliştii să nu cadă în acest 
păcat. Mulţi dintre colegii noştri s-au uitat numai la partea a doua a acordului, cum e cu 
funcţiile, cum desemnăm preşedinte, prim-ministru... 
 Oana Stănciulescu: Nu vom vorbi în această seară. 
 Victor Ponta: Nu e problemă, vorbim şi de asta, pentru că e important, pentru că 
vrem să creăm, când spunem "creăm o alternativă", inevitabil oamenii vin şi întreabă, 
bun, dom'ne, alternativă ca program, dar şi ca oameni. Dacă e nevoie s-o traducem aşa 
foarte simplu, da, puneţi şi pe ecran şi cum doriţi dumneavoastră, Băsescu cu Boc pe de-
o parte, Antonescu cu Ponta pe partea ailaltă. Şi asta e foarte bine. Dar ceea ce pentru 
noi a fost mai important, pentru domnul Antonescu şi pentru mine, a fost ce ne 
propunem să facem, să ştiţi că am negociat mult mai puţin partea cu funcţiile şi cu... 
decât am negociat ceea ce pentru noi a fost dificil, şi anume stabilirea a 20 de priorităţi 
care să îmbine programul politic al PNL cu cel al PSD-ului şi în acelaşi timp să răspundă la 
foarte multe aşteptări. Pentru că dacă o să avem ocazia, şi dacă o să le puneţi, când 
vorbim de mai multă economie şi de locuri de muncă şi de IMM-uri şi de investiţii, 
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vorbim de ceea ce Guvernul actual nu face. Dacă ar face ei, n-ar fi nevoie să vorbim noi. 
Dacă vorbim de garantarea a ceea ce înseamnă drepturi sociale într-o ţară europeană - 
pensii, salarii, ajutoare de şomaj, sindicate - vorbim de ceea ce o ţară europeană face, 
indiferent că e condusă de un guvern de stânga sau de dreapta. Şi ceea ce domnul 
Băsescu, singurul probabil alături de Mubarak sau de Saddam Hussein, ne spune că nu 
mai poate exista, şi-a dat el deodată seama. Dacă vorbim de priorităţi naţionale de 
investiţii, vorbim de ceea ce noi vrem şi credem că trebuie construit în România, nu cei 4 
miliarde pe care doamna Udrea vrea să-i bage în buzunar, în poşeta domniei sale deja 
celebră pentru alegerile din partide anul ăsta. Deci vorbim de ceea ce avem de făcut în 
continuare şi dacă pe muşuroiul ăsta pe care am călcat auziţi de-acolo sunete, înseamnă 
că am călcat bine. 
 Crin Antonescu: Un cuvânt aş spune şi eu, pentru că... 
 Victor Ponta: V-a inspirat comparaţia. 
 Crin Antonescu: Să semnalez un fapt comic şi după aia să spun un lucru serios, 
chiar grav. Acum, că e o campanie întreagă în care de la doamna Elena Udrea şi până la 
doamna Roberta Anastase, se deplânge plecarea PNL-ului spre stânga, dispariţia PNL-
ului am auzit-o proclamată. Doamna Roberta Anastase a vorbit astăzi pur şi simplu 
despre oamenii care au murit în puşcăriile comuniste. Acum, totuşi ca cineva din familia 
Anastase de la Ploieşti să ne povestească treaba asta, e exagerat. Dar am auzit, şi asta e 
pe măsură de comic - asta cu Roberta Anastase e jenant - dar peste măsură de comic 
este că domnul Marian Sârbu, un om care n-am împărţit foarte multe poziţii politice cu 
domnia sa, dar pe care l-am considerat ani de zile un om serios, să vină astăzi şi să 
plângă pentru faptul că PSD-ul a căzut spre dreapta şi numai dânşii, care sunt într-un 
guvern proclamat de dreapta, au rămas apărătorii stângii, asta este deja o acrobaţie 
mult prea caraghioasă. Faptul serios pe care vreau să-l spun şi să nu mai răspund nici 
măcar domnului Tismăneanu, darămite doamnei Anastase, este că în ţara asta mai 
trăieşte încă un om politic care nu mai activează şi nu va mai activa. E un om la 90 şi ceva 
de ani, se numeşte Ion Diaconescu, preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc Creştin-
Democrat, a fost cel care alături de Corneliu Coposu şi de alţi bătrâni, Dumnezeu să-i 
ierte, au reînfiinţat acest partid alături de Partidul Naţional Liberal, un om care a făcut 17 
ani de puşcărie grea în temniţele comuniste şi care fără nici cel mai mic interes a  spus 
public în aceste zile că socoteşte binevenită constituirea acestei coaliţii politice, PNL cu 
PSD, pentru a pune capăt la ceea ce se întâmplă în România. Pentru mine e important ce 
spune un om ca Ion Diaconescu şi nu e deloc important ce spune cineva ca Roberta 
Anastase, ca Elena Udrea, ca Sulfina Barbu sau ca alţi teoreticieni ai dreptei din Partidul 
Democrat Liberal. 
 Oana Stănciulescu: Mărturisesc că eu nu aş vrea să ne axăm pe ceea ce au 
declarat şi pe trecutul acestei faceri, constituirii acestei alianţe, pentru că majoritatea 
întrebărilor pe care le-am primit astăzi de la telespectatori demonstrează faptul că ei 
sunt interesaţi de ce se va întâmpla, nicidecum de ce a fost sau de declaraţiile unora şi 
altora. Oamenii vor să ştie dacă această alianţă le va aduc bunăstare, o schimbare, le va 
fi mai bine anul acesta. Anul trecut a fost un an fără perspectivă pentru ei, a fost un an 
dificil, în care nu au găsit în nimeni sprijin şi atunci majoritatea întrebărilor sunt astea: ce 
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priorităţi are noua construcţie politică, cum îi va ajut ape ei, este această construcţie ce 
au aşteptat? Asta interesează, nicidecum Roberta Anastase... 
 Victor Ponta: Exact ce vă spuneam eu de la început şi aici cred că uşor-uşor 
remarcaţi că începem să ne împărţim rolurile. Pentru că pe partea politică, de reforma 
statului, de drepturi constituţionale, ceea ce ar trebui să însemne o Românie care se 
reîntoarce la democraţie, că nu mai suntem acum, e foarte mult de discutat şi avem 
priorităţi. Dar în acelaşi timp, pe partea economică, cea care până la urmă interesează 
cel mai mult pe oameni. Când punem obiectivele noastre, le punem pentru că nu sunt 
îndeplinite şi sunt în totală contradicţie cu cele ale Guvernului actual. Vorbim de 
parteneriate comerciale de exemplu cu Brazilia, Rusia, India, China, exact ceea ce 
domnul Băsescu a zis că nu are nevoie, că el o duce foarte bine acum şi n-avem nevoie. 
Vorbim de depolitizare, astfel încât funcţiile politice să fie numai până la secretari de 
stat. De ce vorbim de chestia asta şi ne asumăm politic? Pentru că lumea s-a sufocat de 
şeful de şcoală, şeful de ocol, şeful de post, toţi şefii din această ţară puşi de Partidul 
Democrat Liberal. Nici PCR-ul nu numise chiar pe toţi şefi de la partid. Dacă vorbim de 
vot nefraudat, vorbim pentru că am văzut un sondaj făcut de ProDemocraţia, 82% din 
români consideră că s-a fraudat votul din 2009, când domnul Băsescu s-a reales. Adică 
vorbim de nişte realităţi de astăzi şi le spunem oamenilor ce vrem noi să facem. În rest, 
că ne zic cei pe care-i tot citaţi dumneavoastră, personajele comice... 
 Oana Stănciulescu: Nu prea-i cităm. Eu l-aş ... pe Ion Pitu, de pildă, care pune o 
întrebare, o aveţi cred că şi dumneavoastră pe lista de întrebări primite de la 
telespectatori: "Ne garantează alianţa, implicit cei doi preşedinţi, că vor depolitiza 
absolut totul până la nivelul secretarilor de stat? Aş dori un răspuns concret", spune 
domnul Pitu. 
 Crin Antonescu: Da, doamnă. 
 Victor Ponta: Punctul numărul 7 din reforma economică, socială, politică şi 
administrativă pe care ne-am pus semnătura amândoi astăzi. 
 Crin Antonescu: Ne-am puse semnătura şi probabil întrebarea domnului Pitu, ca 
şi a multor altora, şi cere mai mult decât faptul că noi am scris acest lucru. Pentru că l-au 
mai scris şi alţii, l-au mai scris cred şi partidele noastre cu alte prilejuri. Probabil că e 
dincolo de acest text o întrebare pur şi simplu: dom'ne, aveţi de gând să vă ţineţi de 
cuvânt? Şi eu îi spun că da, îi garantez că în ce mă priveşte pe mine şi garantez şi în ce-l 
priveşte pe partenerul meu, cred că o poate face şi domnia sa pentru mine, avem 
această intenţie, pentru că suntem oameni care am văzut în acelaşi ani în urmă, unde 
poate să ducă politizarea excesivă. Şi atunci spunem foarte clar, o vom spune şi o vom 
face pentru prima dată, că numirile pe criteriile politice se fac doar la nivelul miniştrilor 
şi al secretarilor de stat, precum şi al celor câtorva alte funcţii existente în structura 
oricărui stat, asimilate cu acestea, care vor fi precizate într-un nomenclator clar şi 
limitat. Aşa spune acolo. Da, îl asigur pe domnul Pitu că asta se va întâmpla. Şi de altfel 
cred că am şi dat fiecare dintre partidele noastre nişte semne că încercăm să promovăm 
oameni noi şi oameni care vin nu în primul rând pe criterii politice.  
 Oana Stănciulescu: Doamna Lorena, din Bucureşti întreabă dacă din punct de 
vedere economic se va pune măcar problema unui TVA redus la alimente, suntem 
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singura ţară care nu are un TVA diferenţiat şi avem cel mai mare TVA la alimente din 
Uniunea Europeană, întreabă doamna Lorena din Bucureşti. 
 Victor Ponta: În programul economic pe care noi am încercat chiar înainte de 
această alianţă să-l punem în acord, împreună cu PNL-ul, am spus foarte clar şi am 
explicat de ce: nu doar că promitem să reducem la 5% TVA-ul la alimente şi la construcţii 
era ideea colegilor liberali, ci ţinând cont de o realitate. Sectorul construcţiilor s-a blocat 
practic în România, când ai 24% TVA evident ai un blocaj şi ai evaziune, iar în sectorul 
agricol suntem singura ţară, în afară de Danemarca, e adevărat, din 27 de ţări, sunt 25 
care au TVA diferenţiat pentru produsele de bază. Şi am dovedit că dacă duci la 5% TVA-
ul la produsele agricole, ai şi o scădere de preţ pentru produsele de bază şi ai mai multe 
încasări la buget, în condiţiile în care în acest moment cu 24% nimeni nu vinde pâinea şi 
laptele şi toate celelalte pe factură, pentru că ar fi mai scumpe decât cele din import. 
Vreau să vă spun că această idee a fost propusă şi Guvernului Boc, la întâlnirea cu cei de 
la FMI. De ce nu o acceptă? Părerea mea e că, aici nu e vorba, ca de obicei la PD-L, de 
corupţie, aici e vorba de prostie, tot ca de obicei la PD-L şi la miniştrii actuali. 
 Oana Stănciulescu: De altfel, de la Mugur Isărescu până la Mihai Tănăsescu, chiar 
alaltăieri au declarat că a fost inutilă aproape creşterea TVA, pentru că nu a adus banii 
preconizaţi la buget. 
 Victor Ponta: Nici nu a adus bani, în schimb a crescut inflaţia la 8%. 
 Oana Stănciulescu: Exact. 
 Victor Ponta: Atenţie, noi am avut în 2010 8% inflaţie din cauza acestei idei 
stupide, dar ştiţi ce a fost cel mai rău? Pentru că am vorbit şi cu oamenii de afaceri, care 
până la urmă trebuie să producă în această ţară, au spus dom'ne, faceţi TVA-ul sau cota 
unică sau impozitul cât vreţi voi, dar ţineţi-l fix, nu îl mai schimbaţi de şase ori. În anul 
2010, Guvernul prin ordonanţă de urgenţă a schimbat Codul fiscal de şase ori. Şi oamenii 
au spus, dom'ne, a ieşit primul ministru Boc, mă rog, doar ei îl mai cred pe Boc, noi 
românii ne-am învăţat, şi a zis: nu vom creşte TVA-ul. La o săptămână după au crescut 
TVA-ul. E o chestie atât de neserioasă, încât să ne ţinem banii într-o ţară condusă de 
nişte oameni atât de neserioşi şi de iresponsabili nu are niciun rost. Aşa se explică 
continuarea scăderii economice şi faptul că, deşi toate veniturile au scăzut, am avut 
inflaţie. Conform legilor economice, când scad veniturile nu ai inflaţie, că nu au oamenii 
bani să cheltuie. La noi în România au fost bani mai puţini şi inflaţie mai mare. E o 
realizare a Guvernului Boc, a răsturnat legile economice. 
 Crin Antonescu: Şi asta nu poate fi trecut atât de uşor cu vederea, pentru că la 
momentul la care domnul Boc a virat şi a anunţat de pe o săptămână pe alta, de pe o zi 
pe alta, creşterea semnificativă, nu simbolică a TVA-ului, şi noi şi social-democraţii şi 
conservatorii am tot strigat în fiecare seară şi ni s-a spus că nu ştim ce vorbim, că nu 
suntem economişti. Trebuie reţinut foarte bine că aşa cum recunosc oficial acum şi cei 
de la FMI şi oficialităţile Guvernului Boc, vreun efect pozitiv nu s-a produs. Dar efectele 
negative, cum puncta şi colegul meu adineauri, sunt şi sunt din plin şi sunt foarte grave. 
Încă o dată vedem însă că nimeni nu răspunde. Pentru aşa ceva un guvern îşi dă demisia, 
un prim-ministru, un ministru de finanţe. La noi nici vorbă. Am vrut să punctez acest 
lucru şi să nu trecem aşa uşor cu vederea acest fapt foarte grav. 
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 Victor Ponta: Nici pentru Schengen nu şi-a dat nimeni demisia. Nu aţi văzut că 
domnul Băsescu, pe lângă multe alte lucruri pe care le-a inventat în politica românească, 
a inventat şi ideea că îmi asum răspunderea, dar nu se întâmplă nimic. Nu îl dă afară nici 
pe Igaş, nici pe Baconschi, nici pe Predoiu, nici pe Boc. El îşi asumă răspunderea, dar 
merge mai departe aşa, adică am greşit, dar staţi tot cu mine, că o să mai greşesc o dată 
şi o să mai spun o dată şi după aia ne mirăm de ce mergem în jos. 
 Oana Stănciulescu: Ca să închidem paranteza cu TVA-ul: deşi s-a majorat TVA-ul 
peste noapte, a fost amuzant răspunsul dat tot în această săptămână de domnul 
Ialomiţianu, care a zis: nu putem la solicitarea lui Tănăsescu, nu putem să scădem TVA-ul 
aşa peste noapte, că nu am mai avea predictibilitate, adică am avut predictibilitate când 
l-am crescut, acum nu îl mai avem. 
 Victor Ponta: Nu, l-a crescut Vlădescu. Şi nu poate să-l scadă Ialomiţianu. 
Singurul care s-a exprimat corect, dar pe sistemul ăla cu "gura păcătosului adevăr 
grăieşte" a fost ministrul Botiş, care a comparat acest guvern cu Titanicul, trebuie să 
recunoaşteţi. A gândit cu voce tare, ca să spun aşa. 
 Oana Stănciulescu: O să vedem dacă această alianţă, USL o să poată să răspundă 
speranţelor unor milioane de oameni care mă gândesc că n-ar vrea să fie pe Titanic. 
 Victor Ponta: Nu ne propunem să fim nici pe Biruinţa, Doamne fereşte! 
 Oana Stănciulescu: Da, cu domnul preşedinte Băsescu. O telespectatoare spune 
că în politică este nevoie de alianţe, de coaliţii, de compromisuri ideologice, dă câteva 
exemple în Germania între 1966 şi 2009 au guvernat 16 ani cu alianţă social-democraţi şi 
liberali, 4 ani alianţa dintre creştin-democraţi şi social-democraţi. Mai dă alte exemple de 
alianţe între dreapta şi stânga, Franţa, Italia şi aşa mai departe şi se întreabă totuşi, dacă 
în România, chit că în Europa au rezistat şi a fost nevoie de aceste alianţe, România ţine 
pasul mai greu cu ce se întâmplă în Europa? Cum o să faceţi ca stânga şi dreapta să 
convieţuiască? Pentru că pariurile, chiar în partidele dumneavoastră, aţi văzut 
declaraţiile, nu are rost să le mai reluăm, este că durata de viaţă a acestei construcţii nu 
este prea mare. 
 Victor Ponta: Reluaţi, vă rog, că doar domnul Orban e parior. 
 Oana Stănciulescu: Dacă se poate în Europa, cum veţi face să se poată şi în 
România, ca stânga şi dreapta să devină o construcţie credibilă? 
 Crin Antonescu: Doamna Stănciulescu şi stimată telespectatoare care întrebaţi 
asta, multe lucruri sunt în Europa şi văd că nu reuşim în 20 de ani să le facem ca lumea în 
România. De fapt, tot angajamentul nostru politic de astăzi înseamnă asta, că ne 
angajăm să reuşim încă o dată, noi ca partide, şi, mă rog, pentru prima oară noi, ca lideri, 
să reuşim nişte lucruri care sunt simple şi pe care ştim toţi cum trebuie să le facem, ca-n 
Europa. Eu sunt un om care ţin foarte mult la identitatea doctrinară şi la liberalism şi la 
Partidul Naţional Liberal, de 20 de ani asta fac, e parte din identitatea mea. Dar eu vă 
întreb: problema României este astăzi că e condusă de un guvern de stânga sau că e 
condusă de un guvern de dreapta sau că e condusă de un guvern hoţ şi incompetent? 
Prima problemă a României, marea problemă a României este o bună guvernare. Că este 
ea de dreapta, de stânga sau de coaliţie sau de uniune naţională. Doi, de ce să nu se 
poată, doamnă? Pentru că în fond, iată, cine vrea să fie rău-voitor ne întreabă "cum o să 
puteţi concilia convingerea voastră, a liberalilor, că trebuie cotă unică şi cât mai mică cu 
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convingerea voastră, a social-democraţilor, că trebuie impozit progresiv, diferenţiat şi 
cât mai mare?" Şi eu le răspund că există un concept, o realitate şi un obiect de acţiune 
care ne va face să găsim împreună măsurile eficiente şi ne face să le găsim. Cuvântul 
cheie este pentru o ţară şi o economie ca România acum: locuri de muncă! E ăsta un 
concept de dreapta sau un concept de stânga? Este un concept care poate fi abordat 
dinspre dreapta sau dinspre stânga, dar e o realitate pe care dacă o înţelegem, atunci 
când vom veni la guvernare, indiferent ce culoare politică va avea primul ministru sau 
ministrul finanţelor sau ministrul economiei, îl vom realiza. De asemenea, trebuie să 
înţelegem, şi nu mai e o chestiune de dreapta sau de stânga, că trebuie pus stop 
clientelei care a paralizat statul român şi instituţiile sale. Clientelă de dreapta, de stânga, 
portocalie sau de alte culori. Sunt lucruri esenţiale pe care le putem face împreună, cum 
e şi aşezarea în fine şi definitivă a statului de drept în România, care iar nu e o chestiune 
de stânga sau de dreapta, e o chestiune care se întâlneşte peste tot în Europa civilizată şi 
se va întâlni şi în România, atunci când oameni, partide, lideri cu voinţă politică autentică 
şi puternică vor conduce această ţară, şi o vom face. 
 Victor Ponta: Acum, eu am o teorie un pic mai personalizată, nu ştiu dacă e 
neapărat cea mai corectă, dar o spun pe scurt: eu cred că această alianţă va rezista, 
pentru că din ea nu face parte Traian Băsescu. Convenţia Democratică, dacă-mi aduc 
bine aminte, domnul Antonescu a fost în acea perioadă parte, a fost aruncată în aer de 
personajul numit Traian Băsescu. Alianţa DA în mod sigur de personajul numit Traian 
Băsescu, parteneriatul pentru România, cel între PD-L şi PSD s-a sfârşit tot când, mă rog, 
e adevărat, doamna Udrea s-a simţit jignită de un PSD-ist, şi atunci domnul Băsescu ne-a 
scos de la guvernare.  
 Crin Antonescu: Cavaler. 
 Victor Ponta: Da. De ce spun lucrul ăsta? Am spus-o şi astăzi în faţa a o mie de 
oameni la Consiliul Naţional, dincolo de obiectivele comune, de principii, de aşteptările 
comune... să existe şi un tip de încredere, şi un tip de capacitatea, începând cu a liderilor, 
şi după aceea a celorlalţi din teritoriu. Eu am încredere în domnul Antonescu. Cred că 
putem să ne completăm rolurile, nu suntem în concurenţă. Şi dacă se întâmplă să fie 
totuşi 14 ani între noi şi să fim personaje complementare şi nu conflictuale... Dar ceea ce 
mi s-a părut mai interesant a fost modul în care eu am fost primit astăzi la şedinţa 
conducerii PNL, unde am simţit din partea unor oameni şi de altă vârstă şi de alte 
concepţii decât mine, lângă mine a stat domnul Quintus şi domnul Câmpeanu, dacă nu 
mă înşel, am simţit capacitatea de a fi acceptat şi de a fi înţeles. La fel domnul 
Antonescu, în faţa a o mie de PSD-işti, când a fost aplaudat, m-a făcut un pic gelos, 
recunosc. Deci, cred că dacă există oameni normali, când spun normali ştiţi ce vreau să 
spun, chiar oameni normali, cu un pic de bun-simţ şi de raţiune, poţi să mergi împreună 
pe un drum şi lucrurile mari în ţara noastră şi nu numai, nu s-au făcut de un singur om 
sau de un singur partid, ci s-au făcut atunci când s-au pus forţele împreună. Citeam 
astăzi un comentariu că după mica unire PNL-PC, a urmat marea unire cu PSD-ul. 
 Oana Stănciulescu: În ziarul "Gândul". 
 Victor Ponta: Cred că şi în istoria noastră a fost aşa, a fost o mică unire şi o mare 
unire. Când reuşeşti să pui împreună ce te uneşte şi să laşi deoparte ce te dezbină, da, se 
poate. Şi există şi în România proiecte de succes. Nu vă luaţi după Convenţia 
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Democratică, Alianţa DA şi Parteneriatul pentru România, toate trei au fost aruncate în 
aer de personajul politic Traian Băsescu. 
 Crin Antonescu: Dacă-mi permiteţi să adaug, fiindcă a evocat Victor Ponta 
momentul acesta de astăzi. Sigur că am fost şi eu emoţionat şi plăcut impresionat şi 
recunoscător căldurii cu care cei din PSD m-au primit, undeva era şi normal, pentru că 
noi am mai avut o experienţă între cele două tururi şi oamenii aceia ştiu, mulţi dintre ei, 
că eu am participat la turul 2 la campania în sprijinul lui Mircea Geoană, ca şi cum aş fi 
candidat în continuare şi eu. Ştiu că nu au făcut-o formal, au făcut-o din tot sufletul, 
pentru convingerile pe care le aveam şi le am. Evoca domnul Ponta vizita la noi şi a 
pomenit de domnul Quintus. Sigur că jurnalistic e mai pasionant să găseşti pe cineva, 
care chiar dacă este singurul care o altă părere şi e dreptul fiecăruia, se opune. Dar e 
păcat că lumea nu ştie câte ceva din pledoaria astăzi pentru această construcţie, pe care 
oameni ca Mircea Ionescu Quintus, ca Dinu Zamfirescu, preşedintele Senatului liberal, ca 
Radu Câmpeanu, oameni care ne place, nu ne place, asta-i viaţa, probabil că ăsta e 
avantajul nostru, dar ei au apucat nişte Brătieni în viaţă, noi doar vorbim despre Brătieni. 
Postacii lui Băsescu, despre forumuri, tot vorbesc de învârtirea în mormânt a Brătienilor, 
dar de apucat pe Brătieni, de învăţat de la Dinu Brătianu, de la George Brătianu, ultimii 
mari Brătieni până când a intrat în temniţe, sunt Ionescu Quintus, Radu Câmpeanu, Dinu 
Zamfirescu. Toţi oamenii ăştia au făcut o pledoarie extraordinar de consistentă pentru 
acest gest politic sau pledoaria profesorului Andrei Marga sau pledoaria lui Mircea 
Diaconu. 
 Oana Stănciulescu: Îmi spun colegii mei că primesc în continuare mesaje de la 
telespectatori, care vor să ştie când se va întâmpla, când se vor întâmpla toate aceste 
lucruri, ce proiect pe termen scurt aveţi ca să înlăturaţi Guvernul Boc, dacă aveţi un plan 
pus la punct de atragere a unor parlamentari, sunt 20 sau 20 şi ceva de parlamentari 
care ar trebui să fie atraşi de această construcţie, pentru a avea majoritate 
parlamentară, de asemenea sunteţi întrebat dacă nu vă e teamă de trădări şi atunci să 
nu mai puteţi să constituiţi această majoritate parlamentară în următoarele luni. Deci 
oamenii vor să ştie care este orizontul de aşteptare al acestui proiect, pentru că doi ani 
de zile, până la alegerile la termen...  
 Victor Ponta: Un an până la locale. 
 Oana Stănciulescu: Un an până la locale. Ei întreabă: e posibil mai devreme? 
Aveţi un proiect pe termen scurt, în ceea ce priveşte...? 
 Crin Antonescu: E posibil mai devreme şi dacă am grăbit aceste lucruri, le-am 
făcut şi pentru că, o mai spun o dată, noi puteam ca partide să aşteptăm separat până în 
2012, se strângeau nişte voturi, dar în ţara asta, cum spunea Victor Ponta, se pierd în 
fiecare zi locuri de muncă, se pierd bani şi mor oameni. Nu vreau să patetic sau populist, 
dar mor oameni, oameni care nu mai apucă 2012 şi care vor acum, dacă se poate. Ne 
concentrăm atenţia acum, în această formulă nouă, cu o structură politică de data asta 
constituită şi cu proiectul unui schelet politic, ne concentrăm, aşteptăm foarte interesaţi 
congresul UDMR. Vom adresa pe toate căile mesaje parlamentarilor din UDMR şi de 
asemenea, discutăm şi dăm semnale de data asta mai puternice, prin forţa lucrurilor, 
către oamenii care şi în finalul sesiunii trecute şi la începutul acestui an, îşi pun serios 
problema, oameni din actuala majoritate, ce să facă. Ne intensificăm eforturile şi sperăm 
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să fie bine şi să fie repede. Nu putem garanta asta nimănui, nu ştim nici noi. Important e 
însă, şi de azi mă simt cu conştiinţa mai uşurată, în această privinţă, că iată, noi facem 
tot ce putem pentru asta. 
 Oana Stănciulescu: De asemenea, una dintre întrebări înţeleg că este când sau 
dacă o să iniţiaţi o nouă moţiune de cenzură, dacă o să aşteptaţi congresul UDMR şi 
schimbările de la PD-L, care vor fi în mai, să vedeţi cam cum se aşază lucrurile în cele 
două partide, veţi depune o moţiune, aveţi în proiect asta? Sau veţi aştepta după mai, să 
vedeţi ce se întâmplă cu celelalte partide? 
 Victor Ponta: Încă o întrebare strategică. De ce? Pentru că aşa cum spune 
Constituţia avem dreptul la o moţiune de cenzură. Dacă Guvernul Boc, aşa cum ne-a 
obişnuit anul trecut, nu mai vine să-şi mai angajeze iar răspunderea, pentru Codul 
Muncii, pentru toate. Boc nu ştie că într-o ţară democratică vii cu o lege, ţi-o votează sau 
nu ţi-o votează Parlamentul, ai încredere în parlamentarii tăi, nu-i legi ca pe oi de bănci, 
el nu ştie lucrurile astea, telespectatorul dumneavoastră, Boc. El ştie că vine la 
Parlament, îi leagă de bănci pe parlamentarii de la aşa-zisa putere şi după aia ne mirăm 
că au adoptat o lege proastă, legea pensiilor care nu se poate aplica. Sau după aia ne 
mirăm că au adoptat o lege a educaţiei, vreau să vă spun: sunt 2.000 de profesori 
universitari care au fost scoşi într-o săptămână la pensie. N-a întrebat nimeni: dom'ne, 
dar cine dă examenele mai departe, ce se întâmplă cu studenţii, cine le ţine locul? De-aia 
avem atâtea prostii în România. Răspunsul meu este: avem dreptul la o moţiune de 
cenzură, o vom depune împreună, o vom stabili împreună şi dacă aşteptăm să avem mai 
mult succes, în funcţie de ce se întâmplă şi la UDMR, la PD-L, răspunsul este da. Dar până 
în luna iunie în mod sigur avem această moţiune de cenzură. 
 Oana Stănciulescu: Aţi dat exemplul profesorilor. 
 Victor Ponta: Pot să vă dau nenumărate exemple. Spitalele care se închid. 
 Oana Stănciulescu: Să rămânem la profesori. Dacă şi când o să veniţi la 
guvernare, ce se va întâmpla cu legea educaţiei? O veţi modifica? 
 Victor Ponta: Categoric da, pentru că sunt acolo nişte prevederi care au generat 
deja şi vor genera în perioada următoare foarte mult haos în sistemul educaţiei. Vizavi 
de corpul profesoral, vizavi de politizare, faptul că rectorii şi directorii de şcoli sunt 
numiţi numai de la partidul domnului Funeriu, vizavi de finanţarea educaţiei. Am semnat 
cu toţii sub patronajul domnului Băsescu Pactul pentru Educaţie care spunea că 6% din 
PIB se dă la educaţie. PIB-ul a scăzut şi domnul Funeriu are 3% acum, nu 6%, la jumate. 
Evident că trebuie modificate foarte multe lucruri, dar să ştiţi, vom moşteni şi moştenim 
deja un haos. Asta e marea problemă, nici măcar nu spunem "am moştenit ceva rău şi o 
să modificăm în bine", noi vom moşteni un haos. Şi în educaţie, în sănătate. Este o 
nebunie generală în acest moment în toată ţara, pentru că jumătate din spitale, pot să 
vă spun din judeţul meu, în mod sigur şi din Tulcea şi din celelalte judeţe, o mulţime de 
spitale se desfiinţează şi nimeni nu spune: bun, ce se întâmplă cu medicii, cu pacienţii, 
cum ajungi numai la spitalul din reşedinţa de judeţ? Toate lucrurile astea s-au întâmplat 
pentru că un sistem care ar trebui să funcţioneze, hai să vedem ce avem de făcut pentru 
sănătate, pentru educaţie, şi să legiferăm, în România s-a întors. Domnul Băsescu 
doarme bine sau doarme prost noaptea, se trezeşte, când se trezeşte, îl sună pe Boc şi 
zice: "Emile, mâini schimbi legea spitalelor sau schimbi legea educaţiei". Iar Emil Bobu 
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sau Boc, cum îl cheamă, se apucă şi schimbă şi după aceea ne trezim cu toţii, cum s-a 
întâmplat cu pensionarii militari, au recunoscut şi ei, şi Băsescu, e adevărat, seara acum, 
se trezise bine de tot, l-a chemat pe Boc şi i-a zis: "Păi, nu se poate modifica într-o lună 
toată calculaţia pentru pensiile militare." - "Aşa e şefu, nu se poate." - "Păi, şi nu puteai 
să ştii înainte, să modifici chestia asta, de ce ai făcut toată acea nebunie?" Sunt oameni 
care au murit la propriu, au suferit pentru ceea ce s-a întâmplat. Cine plăteşte toate 
lucrurile astea? 
 Oana Stănciulescu: Despre pacienţi am înţeles că s-a rezolvat, o să-i transportăm 
cu elicopterul, am aflat de la domnul preşedinte Traian Băsescu, nu mai este nicio 
problemă. 
 Victor Ponta: Eu am înţeles ironia dumneavoastră, dar este absolut o catastrofă 
ceea ce se întâmplă în sănătate. 
 Oana Stănciulescu: Multe întrebări se referă la FMI, însă o să vă rog să 
răspundeţi la această întrebare după o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem 
cu FMI-ul: 20 de miliarde de euro, cât a împrumutat Guvernul Boc de la FMI şi de la 
Uniunea Europeană pare să îi înspăimânte pe mulţi români şi vă întreabă ce veţi face, 
care va fi relaţia cu FMI-ul, veţi mai împrumuta, veţi mai pune în cârca următoarelor 
generaţii de români împrumuturi aşa de mari sau cum veţi rezolva această problemă? 
 Crin Antonescu: Eu o să-l rog pe domnul Ponta să răspundă mai pe larg la 
chestiunea asta, doreşte s-o facă. Doresc însă să spun şi eu un lucru de principiu, apropo 
de chestiunea asta cu FMI-ul. Noi vom avea o relaţie normală cu FMI-ul, adică atunci 
când vom fi la putere, noi vom da un guvern acestei ţări, nu vom aştepta sau nu vom 
accepta ca FMI-ul să guverneze această ţară. Fondul Monetar Internaţional este, ştim cu 
toţii deja, cred, o bancă cu un anumit caracter, care intră sau nu intră în relaţii cu 
guvernele diferitelor ţări. Dar responsabile pentru politica guvernelor din ţările 
respective sunt acele guverne. Că domnul Franks, care a găsit la un moment dat cu cale 
să facă propagandă, în fine, destul de rentabil, pentru acest guvern, arătând că e 
minunat, că a făcut ce nu făcuse, asta mai de mult, şi ştia şi domnul Franks că nu făcuse, 
am trecut peste asta. Că domnul Franks sau FMI-ul ar putea să spună în faţa românilor că 
se miră şi dânşii cum s-au putut risipi atâţia bani, să nu se cunoască nimic, partea 
Guvernului României sau cum se poate ca toate măsurile acestea de mare austeritate şi 
de mare seriozitate nu dau niciun efect, asta iar nu ne spune. Dar, ceea ce trebuie să fie 
foarte clar pentru toată lumea este că responsabilitatea este integrală a Guvernului 
României, condus de Traian Băsescu, adevăratul şi evidentul prim-ministru al acestui 
guvern şi că pentru banii pe care noi şi cetăţenii României îi vom plăti ani lungi de-acum 
încolo, responsabilitatea este a acestor oameni şi a partidului lor politic. De-asta spunem 
şi în documentele noastre politice că ei sunt un regim iresponsabil, că ei sunt un partid şi 
un guvern corupt, care a subminat economia naţională şi care a afectat grav viaţa 
cetăţenilor României. Şi sigur că în momentul în care vom veni la putere, va trebui să 
plătim aceste datorii, să stabilim o relaţie normală şi vom vedea care va fi ea, cu FMI-ul, 
în orice caz să ne asumăm obligaţia, responsabilitatea de a guverna această ţară noi, şi 
nu Fondul Monetar Internaţional. 
 Victor Ponta: Bun. Eu vreau să vă spun că există mai multe modele de colaborare 
cu FMI-ul. Primul model a fost Guvernul PSD 2000-2004, am luat nişte bani, nu am făcut 
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tot ce ne-a zis FMI-ul, să tot dăm oameni afară, să tot tăiem, am dat banii înapoi, am 
încheiat acordul foarte bine, am avut creştere economică. Al doilea model: 2005-2008, în 
care Guvernul liberal a zis: dom'ne, chiar nu mai avem nevoie de FMI şi am avut creştere 
economică. Al treilea model, modelul Boc este: daţi-ne bani, noi promitem - ţineţi minte 
în 2009, când au încheiat primul acord, au vorbit de investiţii şi a zis Băsescu: "niciodată 
nu-i vom folosi la pensii şi salarii" - după care i-au folosit ca să iasă Traian Băsescu 
preşedinte a doua oară, au aruncat banii pe tot felul de furăciuni şi de pomeni de-ale lor. 
Şi acum: daţi-ne bani în continuare ca să mai rămânem la putere, să nu se închidă ţara. 
Pentru că ei banii pe care îi au la buget îi folosesc pentru gondolele doamnei Udrea, 
pentru fântânile domnului Negoiţă, pentru oile domnului Flutur şi vameşii domnului 
Flutur şi toate celelalte lucruri. E foarte clar pentru noi toţi după aceste experienţe unu, 
că FMI este un medic care nu ştie sau care dă categoric un tratament greşit. Domnul 
Franks, de câte ori venea pe aici ne spunea ce bine merge tot, după care săracul a 
recunoscut acum în ianuarie, a zis "sunteţi un pacient în colaps". Păi, bun, dar nu tu ai 
fost medicul? Că Boc a făcut sau, mă rog, a zis că face ce-i zici tu. Doi, îndatorarea 
noastră în continuare, numai anul acesta vor mai fi încă 7 miliarde, 3,5 de la FMI şi 3,5 de 
la Comisia Europeană, plus 4 miliarde pe care doamna Udrea îi va lua pentru campania 
internă, ca să câştige dânsa în PD-L şi nu Blaga, înseamnă 30 de miliarde de euro, pe care 
din 2012 trebuie să începem să îi dăm înapoi. Există o singură variantă: poţi să ai creştere 
economică, poţi să finanţezi deficitul bugetar de pe piaţa bancară normală, iar cu FMI-ul 
să ai o relaţie de audit, în care FMI să vină să spună "da, respectaţi indicatorii 
macroeconomici", şi cu acest audit, cu acest certificat de respectare a indicatorilor mergi 
pe piaţa liberă şi împrumuţi. Am pus în programul nostru şi în mod sigur propagandiştii 
domnului Băsescu ne vor spune cum vrem să vindem ţara Chinei sau Braziliei sau Rusiei. 
Vreau să vă spun că ţările europene, Spania, de exemplu, jumătate din emisiunea de 
obligaţiuni a fost cumpărată de China şi nu au o problemă că au vândut Spania Chinei. 
Este vorba de a fi un pic mai deschis la creier şi de a înţelege că în acest moment lumea 
se schimbă şi că în acest moment dacă nu ai relaţii bune cu tot ce înseamnă marile puteri 
economice, vei rămâne aşa cum rămâne România, o pată neagră pe ceea ce înseamnă 
ieşirea din criză. 
 Oana Stănciulescu: Bine. Şi Grecia a apelat la... chiar şi Marea Britanie, premierul 
a fost cu o întreagă suită în China pentru a încheia... 
 Victor Ponta: Cancelarul Merkel, care nu este în niciun caz un om de stânga, este 
şefa partidului de dreapta, cred că merge odată la două luni şi se întâlneşte cu primul 
ministru Putin, şi nu o mai acuză nimeni că vinde Germania Rusiei. Dacă nu mă înşel, 
acum trei săptămâni la Washington era preşedintele Chinei, alături de domnul 
Vanghelie, bineînţeles. Dar era preşedintele Chinei. Numai noi deodată ne-am 
descoperit că suntem atât de puternici, noi în România, că nu vrem să vorbim cu nimeni. 
Ăsta e un tip... care arată de fapt că domnul Băsescu s-a deconectat total de tot ce 
înseamnă realitatea, îi mai întoarce spatele Sarkozy din când în când şi nu avem cum să 
supravieţuim cu un asemenea gen de politici economice. 
 Oana Stănciulescu: Să trecem la... ieşim din zona economică, puţin ne întoarcem, 
pentru că sunt multe întrebări despre salarii şi pensii, însă Nicoale Mihaiu din Bucureşti, 
domnule Antonescu, vă întreabă dacă, când veţi ajunge la putere, va lua opoziţia 
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măsurile legale împotriva celor vinovaţi sau se va aplica proverbul "corb la corb nu-şi 
scoate ochii"? 
 Crin Antonescu: Nu. De data asta, în momentul în care noi vom accede la putere, 
legea se va aplica întru totul în România şi ea nu va evita în niciun caz pe cei care astăzi, 
în sens penal, se fac vinovaţi... Sau ale atâtor colegi care au fost efectiv prigoniţi în toată 
această perioadă, nu va fi o vânătoare de vrăjitoare, împotriva unor oameni din 
administraţia... 
 Oana Stănciulescu: Ţepele din Piaţa Victoriei nu le ... 
 Crin Antonescu: ...PD-L. Dar, spun un lucru foarte clar: da, în administraţia PD-L 
se fură îngrozitor de mult, cu o neruşinare incomparabilă cu orice altă epocă şi pentru 
asta legea va trebui să pedepsească nişte oameni. Câţi? Câţi au greşit. După cum evident 
nu rămân scutiţi sau protejaţi de efectul legii oameni din partidele noastre, care au 
dosare pe rol, care se vor derula normal, după cum evident noi, atunci când vom 
guverna, vom aplica legea celor dintre noi care vor greşi. Dar dacă cineva din neamul PD-
L-ist îşi imaginează că aşa e, s-au schimbat preşedinţii, s-au schimbat guvernele, s-au 
schimbat miniştrii, cu o mână a spălat pe alta, se înşală foarte tare. Mâna PD-L-istă e 
mult prea murdară ca să mai vrea s-o poată s-o spele cineva. 
 Victor Ponta: Trebuie să completez doar ceva, că eu am un spirit cel puţin la fel 
de justiţiar, măcar pe baza... 
 Crin Antonescu: Şi pregătire chiar. 
 Victor Ponta: Da. Măcar pe baza experienţei mele profesionale. Cred că legea 
trebuie aplicată foarte dur în România, nu trebuie să abuzezi niciodată de lege, dar 
trebuie făcută ordine şi trebuie aplicată legea. Şi mai îmi iau un angajament, alături de 
domnul Antonescu. Când i-am numit şefii mafiei din PD-L pe domnul Flutur şi pe domnul 
Falcă de exemplu, nu sunt singurii, vă asigur că nu îi veţi vedea miniştri în Guvernul 
nostru. Şi sunt convins că a înţeles toată lumea aluzia. 
 Oana Stănciulescu: Mai avem doar două minute. Vă întreabă telespectatorii dacă 
- aţi afirmat astăzi: "vom îndrepta nedreptăţile" - se referă şi la salarii, pensii... 
 Victor Ponta: Categoric, da. 
 Oana Stănciulescu: Sunt câţiva profesori care întreabă dacă vor primi banii 
câştigaţi în instanţă? 
 Victor Ponta: Nu poţi să ceri unei populaţii să respecte legea, dacă tu, Guvernul 
ţării, eşti primul care o încalci. Când cineva câştigă un proces împotriva Guvernului, 
trebuie să-şi primească banii. Şi da, nu poţi să tai drepturi deja câştigate, cum sunt 
salariile şi pensiile. Poţi să vii să spui în anumite situaţii şi în anumite condiţii, dacă sunt 
prea mulţi funcţionari, pot să rămână mai puţini, dar trebuie să spui unde-l angajezi pe 
celălalt. Da, putem să tăiem din altă parte. dar ceea ce un om a câştigat prin munca lui 
de-o viaţă, când e cazul de pensii, din punctul meu de vedere şi din punctul nostru de 
vedere este ilegal şi neconstituţional să îi iei omului proprietatea lui. 
 Oana Stănciulescu: Din păcate a trecut timpul emisiunii. Mai avem doar 30 de 
secunde, domnule preşedinte Antonescu, dacă aveţi un mesaj scurt, pentru membrii de 
partid, pentru electorat? 
 Crin Antonescu: Am pornit la această construcţie politică cu toată buna-credinţă 
şi cu cele mai serioase temeiuri de optimism. Am încredere în partenerii mei şi îi chem 
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pe toţi cei care au avut şi au încredere în mine, ca om politic, în Partidul Naţional Liberal 
să aibă încredere că această construcţie este făcută cu gândul la viitor şi că partenerii 
noştri politici de astăzi, Victor Ponta, sunt  oameni tineri care doresc să construiască de-
acum încolo ceva pentru această ţară şi o vom face. 
 Oana Stănciulescu: Trebuie să încheiem aici. Vă mulţumesc foarte mult că aţi 
participat la această emisiune şi aţi răspuns întrebărilor venite din partea 
telespectatorilor, vă mulţumesc şi dumneavoastră că aţi fost alături de noi, o seară bună, 
numai bine! 


