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 Traian Băsescu: Ministerul nu este încă la nivelul la care ar trebui să 
fie, un nivel specific unui stat european. Oriunde pui degetul apar elemente 
de corupţie: fie că vorbim de ce am văzut cu toţii la Piteşti, anul trecut, cu 
permisele auto, fie că vorbim de ce am văzut zilele acestea prin frontiere, fie 
că vorbim de înţelegeri cu grupuri de crimă organizată la nivel local şi 
toleranţă faţă de acestea, sunt tot realităţi ale Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. Orice numire care se face cu sprijin politic la nivelul 
inspectoratelor judeţene nu face decât să vă decredibilizeze. Luând harta 
ţării şi judeţele se vede de la mare distanţă, repet, se vede unde poliţia este 
tolerantă cu grupurile de crimă organizată locale, fie ele de romi sau de 
români. Am o mare rugăminte, eu închei acum, nu vreau să aplaude nimeni 
că nu aveţi de ce. Vă mulţumesc.  

 

 Răzvan Dumitrescu: Aplaudăm noi. Bună seara, bine v-am găsit la 
"Subiectiv". Excepţional discurs. Excelentă radiografie. Problema este că 
asta e ţara pe care o conduceţi de şase ani, domnule preşedinte Traian 
Băsescu, ţara unde dacă pui degetul găseşti corupţie, ţara unde numirile în 
funcţii publice se fac pe criterii politice, ţara unde dacă se ia o hartă se văd 
imediat zonele unde Poliţia este mână în mână cu lumea interlopă. Dacă vă 
ascult, domnule preşedinte, am impresia că veniţi dintr-o vacanţă la soare, 
care a durat şase ani. Unde aţi fost, mai ales în ultimii doi ani, când aţi avut 
puterea totală în România? Oare cetăţenii care se uită acum la acest 
spectacol, la discursurile dumneavoastră, i-au numit în funcţii publice pe cei 
la care v-aţi referit astăzi? Invitat special astăzi la "Subiectiv", domnul Victor 
Ponta, preşedinte PSD şi copreşedinte al USL, bună seara! Domnule Ponta, 
bine aţi venit!  

 Victor Ponta: Bună seara!  



 Răzvan Dumitrescu: Traian Băsescu a descris perfect ţara pe care o 
conduce?  

 Victor Ponta: Da, a uitat să mai spună un lucru. Cine credeţi că de 
şase ani de zile conduce Ministerul de Interne? Cine credeţi că face numirile 
politice? Cine credeţi că primeşte banii, strânge şpăgile pentru campania 
electorală de la prezidenţiale? Opoziţia şi mogulii, nu? Atâta mai lipsea să 
spună. Opoziţia şi mogulii, noi i-am numit pe şefii de Poliţie, noi îl ţinem pe 
Igaş, noi îl ţinem pe Blejnar, noi strângem banii pentru campania electorală, 
noi o ţinem pe doamna Udrea.  

 Răzvan Dumitrescu: Dacă faceţi atâtea dezvăluiri în seara asta ar 
trebui să precizaţi şi cum strângeţi banii pentru campania electorală, şi cum 
o ajutaţi pe doamna Udrea, nu?  

 Victor Ponta: Sunt gata să vă prezint lucrurile astea. Domnul Băsescu, 
nu ştiu, ori trăieşte într-o realitate paralelă şi într-adevăr... ori repet ceea ce 
am mai spus, faptul că a reuşit de două ori să fie ales preşedinte îl face să 
creadă că chiar România este o ţară de proşti, care pot fi prostiţi la infinit. 
Nu cred că se mai întâmplă lucrul ăsta şi scenele acestea de teatru ieftin nu 
cred că mai impresionează, nici măcar pe poliţiştii din sală. Probabil că nu 
aveau caschete în cap că le-ar fi aruncat către domnul Băsescu.  

 Răzvan Dumitrescu: Dar ştiţi ce, vreau să vă întreb aşa, de ce s-o fi 
dus la Ministerul de Interne să-i umilească în felul ăsta, sau mă întreb dacă 
atacul de astăzi o fi la adresa ministerului condus de Igaş, sau o fi la adresa 
ministerului care a fost condus de Blaga? 

 Victor Ponta: Domnule Dumitrescu, în mod clar asta este în mintea 
lui Băsescu. Eu nu-i mai spun domnul Băsescu pentru că am remarcat că 
uită de fiecare dată, deşi este preşedintele ţării, să se exprime la modul aşa, 
la cei şapte ani de acasă. Nu spune domnul Antonescu sau domnul Boc, sau 
domnul... spune ăla, ăla şi atunci mă gândesc să vorbesc pe limba lui. Sigur 
că s-a dus acolo cu gândul că o să-i dea afară pe cei puşi de ministrul Blaga 
şi o să-i pună pe alţii pe care vrea el prin domnul Igaş. Dar repet lucrul pe 
care l-am spus cu toţii, cred, şi atunci când vrea să-l schimbe pe Boc, şi când 
stă în şedinţe trei zile cu cei de la PD-L, pe Băsescu nu-l mai interesează 



nimic din ce se întâmplă în România. Singura lui preocupare e bătălia din 
PD-L. Din păcate, în fiecare lună în care Băsescu se ocupă cu bătălia din PD-
L şi ţara e totuşi guvernată de PD-L, în fiecare lună dumneavoastră, Răzvan 
Dumitrescu, eu, Victor Ponta, şi toţi cei care se uită astăzi la noi, practic, 
domnul Băsescu şi domnul Boc le bagă mâna în buzunar, ca să mă exprim 
aşa, pe limbajul lui Băsescu. Un miliard de euro în fiecare lună România se 
îndatorează în continuare. Nu mai vorbesc de fondurile europene - 200 de 
milioane de euro fonduri europene - nu mai vorbesc de multe alte lucruri. 
Dar eu vă spun aşa, direct şi brut, pe cifrele actuale. Cât se ceartă Traian 
Băsescu cu Blaga, cu Boc, cu nu ştiu, treaba lui cu cine, noi toţi mai 
strângem în fiecare lună încă un miliard de euro pe care, la un moment dat, 
cineva va trebui să-l plătească, la care se adaugă un miliard şi vreo 200 de 
milioane de euro procese pierdute de statul român cu profesori, magistraţi, 
administraţie publică, se adaugă vreo patru miliarde de euro pe care 
doamna Udrea le va prădui acum, în campanie, ca să aibă bani de 
campanie, la care se adaugă, se adaugă, se adaugă. De ce trebuie... Să se 
certe cu Blaga e problema lui. Problema noastră este că noi vom plăti toate 
aceste furăciuni şi certuri şi obsesii ale domnului Băsescu.  

 Răzvan Dumitrescu: Eu vreau să vă întreb aşa, domnul Traian 
Băsescu cu mesajul ăsta încearcă să facă curăţenie în minister sau foloseşte 
discursul oficial ca să ajute o aripă din PD-L împotriva alteia, că urmează 
acolo un congres? Dacă tot ne-aţi făcut calculul ăsta, cu aceste sume pe 
care le pierdem, haideţi măcar să vedem care e scopul? Ajută pe cineva din 
PD-L?  

 Victor Ponta: Cei vechi, care erau tot ai lui, dar, într-adevăr, erau puşi 
de Vasile Blaga, pe vremea când Vasile Blaga, ca şi Videanu, ca şi Berceanu, 
dacă vorbim de corupţie - în ţara asta primii campioni la corupţie au fost 
Berceanu şi Videanu. După aceea s-au certat şi au venit următorii. Dar 
oamenii ăştia au făcut campanie pentru Traian Băsescu, au cumpărat voturi 
pentru Traian Băsescu, n-au candidat ei, nici Blaga, nici Videanu, pentru 
Băsescu au cumpărat voturi şi au strâns voturi. Ei, acum vrea să-i schimbe 
pe ăia...  



 Răzvan Dumitrescu: E greu de probat afirmaţia asta, că au cumpărat 
voturi.  

 Victor Ponta: Dar sunt procese în instanţă, sunt condamnări deja.  

 Răzvan Dumitrescu: Da, dar nu s-au terminat unele.  

 Victor Ponta: Ba nu, eu vă spun, la mine, la Gorj, s-a terminat. Au fost 
condamnaţi vreo şase oameni care au votat pentru EBA. Ştiţi că Manţog le 
dădea bani. Şi au primit, nu mai ştiu, mi se pare că au primit o amendă 
penală, ca data viitoare să...  

 Răzvan Dumitrescu: Unii au luat condamnare cu suspendare.  

 Victor Ponta: Mă rog, alea sunt sentinţele cele mai dure. Dar asta e 
problema lor, e bătălia lor. De ce se face pe spinarea noastră şi pe banii 
noştri? Asta este întrebarea pe care cred că şi-o pune orice român.  

 Răzvan Dumitrescu: Domnul preşedinte Traian Băsescu, al cărui 
discurs a fost excelent pe fond şi o radiografie senzaţională...  

 Victor Ponta: A fost grotesc, nu, domnule Dumitrescu, a fost grotesc 
din partea unui preşedinte în funcţie de şase ani, de şapte ani.  

 Răzvan Dumitrescu: Mă întreb dacă... s-a dus acolo şi a constatat că 
totul a mers prost cât a stat în vacanţa de şase ani în timpul mandatului 
domniei sale. Şi atunci, venind din vacanţa de şase ani, s-a dus să facă 
ordine la Ministerul de Interne. A mai spus ceva, foarte important, atenţie 
mare!  

 

 Traian Băsescu De aceea cred că unul dintre elementele 
fundamentale în procesul de restructurare a Ministerului Administraţiei şi 
Internelor nu este schema clasică, adică învârtim nişte căsuţe şi lăsăm 
oamenii la fel. Toate procesele de restructurare petrecute în aceste minister, 
de foarte mulţi ani încoace s-au limitat la această păcăleală servită 
oamenilor politici şi publicului. Este greu pentru un şef de Inspectorat 
Judeţean să se impună în faţa subordonaţilor, în faţa sindicatului, când el 
profesional este şubred şi se ştie că a fost numit cu sprijinul organizaţiei de 



partid din judeţul X şi va şi pleca odată cu respectivul partid de la guvernare, 
pleacă şi el din funcţie. Vă pot enumera oricând judeţele unde Ministerul de 
Interne ar trebui să fie atent cu ce se întâmplă acolo sau, mai bine zis, cu ce 
nu se întâmplă acolo. Vreau să pulverizaţi grupurile de crimă organizată de 
la nivel judeţean şi naţional, dacă există. 

 

 Răzvan Dumitrescu: Asta cu "vreau să pulverizaţi grupurile de crimă 
organizată" mi se pare foarte interesantă şi excelentă. Deci, dacă există 
astfel de grupuri, rezultă că nimeni nu le-a pulverizat până acum, timp de 
şase ani. De ce trebuie să cred eu că o să le pulverizeze cineva de aici 
încolo? Că dânsul a deschis subiectul, domnule Ponta.  

 Victor Ponta: Grupurile astea sunt grupurile Partidului Democrat 
Liberal. Dar v-a zis că poate să nominalizeze judeţele? Putem şi noi: 
Suceava, Arad, Timiş... Haideţi, că le luăm pe rând, le ştim foarte bine. Dar, 
repet, domnul preşedinte, dincolo de această retorică ridicolă, din punctul 
meu de vedere, a semnat, cu mâna domniei sale, promulgarea ordonanţei 
de urgenţă a guvernului Boc - prima dată a fost Ordonanţa 37, a fost 
declarată neconstituţională de Curtea Constituţională, s-a dat o nouă 
Ordonanţă, 106, parcă, prin care toate funcţiile sunt numite politic. Domnul 
preşedinte Traian Băsescu, cel nevinovat, care nu ştie nimic, a semnat cu 
mâna domniei sale, în octombrie 2009, chestia asta. Aşa cum n-a vrut să 
semneze multe alte lucruri, că a zis că nu-i notar, pe aia a semnat-o. Acum 
se plânge de el sau îşi face autocritică, n-am înţeles.  

 Răzvan Dumitrescu: Poate că şi una, şi alta. Ştiţi ce a reţinut 
Associated Press, apropo de cine face rău României cu declaraţii şi cu 
fapte? Associated Press a reţinut următoarele, după episodul Traian 
Băsescu la Ministerul de Interne: "Preşedintele României a declarat că 
Ministerul de Interne e corupt şi are legături cu lumea interlopă". Această 
ştire face, acum, înconjurul planetei, fiind preluată de Associated Press. Vă 
întreb dacă nu cumva acum vom intra foarte repede în Schengen, după 
această recunoaştere a preşedintelui Traian Băsescu?  



 Victor Ponta: Şi se vor repezi investitorii străini să vină cu bani în 
România să creeze locuri de muncă.  

 Răzvan Dumitrescu: Da. De la 112 avem o întrebare: ca susţinător al 
PSD, ne scrie un telespectator, aş vrea să ştiu care sunt, în cazul în care USL 
ajunge la putere mai repede decât 2014, măsurile anticorupţie care vor fi 
adoptate?  

 Victor Ponta: Bun, eu vin chiar din lumea legii, am fost procuror şi 
ştiu despre ce vorbesc. Cu cât anunţi mai mult la televizor ceva, cu atât se 
face mai puţin. Cred că în România planurile şi războaiele anticorupţie duse 
de politicieni s-au dovedit toate, de fapt, simple, simple discursuri şi atât. 
Consider că un sistem eficient anticorupţie este un sistem în care Poliţia 
Judiciară şi Poliţia care ţine de DIICOT şi de DNA, şi procurorii, în ansamblul 
lor, nu mai sunt numiţi politic. În acest moment, şeful DNA este numit de 
preşedintele ţării, domnul Morar, de altfel, este, în mod oficial, mâna 
dreaptă, în aceste dosare, a domnului Băsescu, şefii celorlalte... procurorul 
general este numit de preşedinte, la propunerea ministrului Justiţiei, şefii 
de Poliţie... Tocmai a zis preşedintele chestia asta - în momentul în care 
scoţi, cu totul, numirea politică, de la cei care trebuie să facă lupta 
anticorupţie, în acel moment poţi să ai succes. Dacă vorbim de vămi şi de 
administraţie financiară, din punctul nostru de vedere revenirea la consilieri 
şi la audit extern, aşa cum am avut în 2004 - aveam consilieri din Anglia, 
dacă nu mă înşel, şi din Germania, pe o perioadă de timp - este singura 
soluţie. Altfel n-ai cum să spargi acolo buboiul naţional.  

 Răzvan Dumitrescu: Uitaţi că ne-am întors de unde am plecat. De 
fapt, de unde am plecat, ne-am întors la 2004.  

 Victor Ponta: Da.  

 Răzvan Dumitrescu: Am plecat de la scandalul din vămi, acum câteva 
zile. Nu s-a mai auzit nimic despre el, după episodul ăsta "Halmeu", caz care 
a dus până la şeful vămilor, până la urmă demis şi acesta. Nu s-a mai auzit 
nimic şi, ca să fie totul, aşa, în regulă, şi să nu se mai vorbească de implicaţii 
politice, probabil ni se servesc, acum, poliţişti care luau şi zece lei şpagă. Era 
foarte rău că luau şpaga asta de zece lei, unii dădeau chiar şi restul la şpagă. 



Dar mă întreb şi eu: se mai întâmplă ceva cu implicarea politicului, după 
scandalul ăla care a ajuns până la şeful vămilor din România? Am aflat cine 
e "regina", domnule Ponta? V-am adus o tablă...  

 Victor Ponta: Da, am aflat, dar, deocamdată, s-a blocat acolo.  

 Răzvan Dumitrescu: Haideţi să vedem. Vreau să văd aşa: care este 
punctul dumneavoastră de vedere cu reţeaua asta cu vămile? Adică, până 
la urmă cine a profitat din corupţia asta din vămi? Pentru că acolo erau 
sume foarte mari, nu ca la poliţiştii ăştia de frontieră, erau sume foarte 
mari. Cine a profitat?  

 Victor Ponta: Păi, eu sunt gata şi să vă scriu, dar cel mai important 
pentru oameni, dincolo de nume, care pot să aibă mai multă sau mai puţină 
rezonanţă, cred că dacă îmi daţi ocazia să vă şi spun ce s-ar fi întâmplat 
dacă n-aveam această corupţie şi acest sistem. Pe baza unor cifre aşa cum 
au fost calculate ele.  

 Răzvan Dumitrescu: Ce se întâmpla? 

 Victor Ponta: Păi, uitaţi-vă, conform datelor oficiale, în 2009 - 
evaziune fiscală şi toate celelalte neplăţi, 1,3 miliarde de euro - estimată, s-
ar putea să fie mai mare; în 2010 - 1,6 miliarde de euro. Şi vreau să vă spun 
ce se putea face, dacă nu aveam evaziunea aceasta. De exemplu, toate 
economiile la tăierea salariilor au fost de 1,3 miliarde. De exemplu, puteam 
să nu tăiem salariile deloc. Este o variantă. Nu mai vorbesc de faptul că 
puteam să nu tăiem indemnizaţiile pentru mame. Acolo sunt 25 de milioane 
de euro. Puteam să evităm creşterea TVA. Toate încasările din TVA au fost 
de 1,2 miliarde de euro. Deci, mai puţin decât această evaziune. Atenţie! 
Calculată în raportul de activitate al ANAF, nici măcar nu pe estimarea 
opoziţiei sau a altora. Deci, puteam să nu mărim TVA, de exemplu. Puteam 
să nu tăiem salariile. Bun, de aici încolo, puteai să faci 50 de kilometri de 
autostradă.  

 Răzvan Dumitrescu: Puteau să nu facă multe lucruri pe care le-au 
făcut. Rele.  



 Victor Ponta: Puteai să nu introduci impozitul minim pe acele 
societăţi mici care au dispărut. Deci, puteai să eviţi. Că multă lume zice, 
bun, domnilor, şi ce dacă nu se plătesc taxe vamale şi dacă se rambursează 
TVA şi, mă rog, profită partidul de guvernământ? Dacă oamenii nu înţeleg 
că, de fapt, banii aceia dacă veneau la buget, nu mai era nevoie să le taie lor 
salariile sau nu mai era nevoie să se mărească TVA, sau nu mai era nevoie 
să se taie indemnizaţiile pentru mame, nu mai vorbesc de pensionarii 
militari. Poate că aşa oamenii reacţionează.  

 Răzvan Dumitrescu: Oare la cine au ajuns banii aceştia care nu au 
rămas la cetăţeni? Haideţi să vedem. Cu roşu sau cu negru? Cu ce vreţi 
dumneavoastră să scrieţi.  

 Victor Ponta: Cu negru, că au un rol negativ.  

 Răzvan Dumitrescu: Punctul dumneavoastră de vedere.  

 Victor Ponta: Vreau să vă spun că, după ce am strâns primele 
informaţii, am şi un coleg senator, Valer Marian, cred că a fost la 
dumneavoastră la emisiune.  

 Răzvan Dumitrescu: A fost la Antena 3 la emisiune.  

 Victor Ponta: Da, care s-a apucat şi a documentat serios. Este tot fost 
procuror. Este foarte clar că investigaţia declanşată de SRI şi după aceea de 
Parchet s-a oprit la şeful adjunct al ANAF. La adjunct. De ce? Pentru că 
următorul era şeful ANAF, domnul Blejnar. Cel la care, dacă toate 
declaraţiile din acest moment strânse din dosare şi din dosarul cu Said 
Baaklini, şi celelalte, cel la care se strâng banii de la vamă, de la 
rambursările de TVA şi, mai ales, de la evaziunea pe produse petroliere, ca 
să ştiţi cum este cu accizele şi taxele pentru produse petroliere, la alimente 
şi la flori. Nu am înţeles nici eu chestia aceasta, cum este cu alimentele şi cu 
florile. De ce se strâng atât de mulţi bani la domnul Blejnar?  

 Răzvan Dumitrescu: Aveţi probe că se strâng la domnul Blejnar? Se 
spune, se strâng bani la domnul Blejnar, parcă văd un roi de oameni cu 
sacoşa în mână. Urâtă imaginea. Nu cred că se întâmplă aşa ceva.  



 Victor Ponta: Ba da. Domnul Blejnar are un şef de cabinet, colegul 
domniei sale de foarte mulţi ani, de la Garda Financiară Timiş, domnul 
Codruţ Marta. Amândoi au fost anchetaţi prima dată în 2000 parcă sau în 
2000 şi ceva, într-un dosar de evaziune cu produse petroliere la Timiş. Dar 
domnul Blejnar are un mare avantaj: este din Arad, de unde este domnul 
Falcă, este din Arad, de unde este domnul Igaş, sunt toţi "grupul de la 
Arad". Cred că deja toată lumea a auzit de "grupul de la Arad" şi cu toţii 
sunt preferaţii doamnei Elena Udrea.  

 Răzvan Dumitrescu: Dar dânsa nu este din Arad.  

 Victor Ponta: Dânsa nu este din Arad, dar şi-a dat seama că aceşti 
oameni sunt foarte eficienţi.  

 Răzvan Dumitrescu: Dânsa este regina? Unii au făcut o tablă de şah.  

 Victor Ponta: Ea este cea care îi protejează pe aceşti oameni şi i-a 
promovat în această perioadă.  

 Răzvan Dumitrescu: Aveţi probe că acesta este mecanismul?  

 Victor Ponta: Da, domnule Dumitrescu, îmi asum se spun. Să ştiţi că 
acum o oră PD-L tocmai m-a sancţionat în Camera Deputaţilor pentru 
declaraţii politice. Deci, nu ştiu, dacă o să mă aresteze, este treaba lor, nu 
este nicio problemă. Vreau să vă spun că domnul Blejnar, şeful ANAF, 
ministrul finanţelor a vrut să-l schimbe. Ministrul finanţelor, domnul 
Vlădescu. A făcut cerere către primul-ministru, pentru că primul-ministru îl 
numeşte, şi a solicitat să fie schimbat din funcţie, moment în care a fost 
sunat de domnul Băsescu personal şi a spus: lasă-l în pace pe Sorin. Este o 
declaraţie, există această declaraţie şi s-a precizat. Ei, vreau să vă spun că 
toată această formaţiune este formaţiunea care în acest moment conduce 
Partidul Democrat Liberal şi care se află într-o uriaşă bătălie cu domnul 
Blaga şi formaţiunea, şi cei care îl susţin pe domnul Blaga. Toată bătălia din 
aceste zile să-l schime pe Boc, să câştige puterea în partid se dă între acest 
grup, care în acest moment controlează Interne, Finanţe, tot nu există, 
ministrul de finanţe nu contează, nici nu ştie lumea cine este.  

 Răzvan Dumitrescu: Botiş?  



 Victor Ponta: Domnul Ialomiţianu. Nu are nicio importanţă, seamănă 
între ei.  

 Răzvan Dumitrescu: Luăm o scurtă pauză şi revenim la ceea ce vă 
asumaţi. Este un mare risc să afirmaţi lucrul acesta. Eu nu cred, efectiv nu 
cred.  

 Victor Ponta: Nu este nicio problemă. Există interpelări pe această 
temă, există documente.  

 Răzvan Dumitrescu: Ne întoarcem imediat. Domnul Victor Ponta a 
desenat aici o hartă, dacă este să îl cred pe domnul Victor Ponta.  

 Victor Ponta: Harta de la "nebuni" în sus. Nebuni, ture şi regina.  

 Răzvan Dumitrescu: La piese de şah pot să accept comparaţia. Altfel, 
nu.  

 Victor Ponta: Păi, nu. V-am vorbit în limbajul care s-a împământenit 
în ultimele săptămâni. Pionii au căzut. Şi caii.  

 Răzvan Dumitrescu: În măsura în care lucrurile acestea ar fi 
adevărate, sigur ar trebui să pornim discuţia sau să o continuăm abia după 
ce ascultăm ce a spus domnul Blejnar despre dumneavoastră. Iată ce a spus 
domnul Blejnar despre Victor Ponta. 

 

 Sorin Blejnar: Dacă este să răspund acuzelor domnului Ponta, eu aş 
spune în felul următor domnului Ponta: principalul meu obiectiv în perioada 
următoare este să implementez Declaraţia 112, să asigur o corectă 
colectare a impozitelor şi taxelor. Dacă ar fi să răspund tuturor acuzelor de 
acest gen, probabil că domnul Ponta, ca fost procuror, ar crede că am 
omorât-o şi pe Elodia. Tot eu. Şi probabil că mi-ar pune în cârcă şi uciderea 
Elodiei. Deci, haideţi să nu comentăm afirmaţiile acestea lipsite de orice 
suport legal, făcute doar în scopul de a defăima şi de a muta atenţia de pe 
alte probleme. 

 



 Răzvan Dumitrescu: Bun. Acum, domnule Ponta, cine este regina? Că 
domnul Blejnar spune că dumneavoastră aţi şti cine este regina. Ne puteţi 
spune? Spuneţi-ne până la capăt cine este regina.  

 Victor Ponta: În momentul acesta?  

 Răzvan Dumitrescu: Da.  

 Victor Ponta: Cea care îi protejează pe domnul Blejnar, pe domnul 
Falcă, pe domnul Igaş.  

 Răzvan Dumitrescu: Doamna Udrea?  

 Victor Ponta: Sigur că da.  

 Răzvan Dumitrescu: Domnule, dar la jocul acesta de şah avem şi 
rege, sau e văduvă regina?  

 Victor Ponta: Traian Băsescu. Credeam că se subînţelege. Din 
moment ce Traian Băsescu, preşedintele ţării, intervine la ministrul de 
finanţe ca să nu fie schimbat şeful ANAF, aţi mai auzit de aşa ceva într-o 
ţară normală?  

 Răzvan Dumitrescu: Nu ştiu. Nu am auzit să existe o conversaţie 
publică între Băsescu şi Vlădescu, în care Băsescu să spună: "Nu îl schimba 
pe Sorin", Sorin fiind şeful ANAF. Nu ştiu să existe o astfel de convorbire 
publică.  

 Victor Ponta: Vă spun că există. Problema este următoarea: dacă nu 
ar fi existat scandalul cu Schengen-ul şi dacă semnalele dinspre Uniunea 
Europeană, Franţa, Germania, nu ar fi fost atât de puternice, acest sistem 
de corupţie şi crimă organizată ar fi rămas în continuare neatins. În 
momentul în care au venit semnale atât de puternice, s-a considerat, 
domnule, atacăm pionii, luăm sute de vameşi, de poliţişti de frontieră, mai 
puţin, nu ştiu dacă aţi văzut la ultima descindere, doar poliţişti de frontieră. 
Vameşii, şefii de vămi, care sunt numiţi de domnul Blejnar, nu au mai fost 
luaţi, ca nu cumva să înceapă să spună unde duceau banii. Ei, în momentul 
în care lucrurile au ajuns exact la adjunctul domnului Blejnar, s-au blocat. 
Nu aţi mai auzit de nimic altceva. Toţi oamenii aceia strângeau pentru ei 



sau pentru opoziţie, eventual, cum a zis Flutur. Problema este că acest 
sistem văduveşte România de 1,5 miliarde de euro pe an. Aceasta este 
marea problemă.  

 Răzvan Dumitrescu: Dar, domnule Ponta, să presupunem că tot ce 
spuneţi dumneavoastră este adevărat.  

 Victor Ponta: Chiar este.  

 Răzvan Dumitrescu: Dacă veniţi la putere, oamenii aceştia care sunt 
pe schema aceasta desenată, ce se întâmplă cu ei? Acum, fără declaraţii. Ce 
se întâmplă cu ei, dacă tot sunt atât de malefici şi ne-au privat de 1,5 
miliarde pe an. Ce faceţi cu ei?  

 Victor Ponta: Domnule Dumitrescu, un singur lucru trebuie făcut. De 
exemplu, domnul Blejnar, este, şi ştiu lucrul acesta, este inclusiv filmat în 
dosarul cu Said Baaklini. S-a văzut cu Said Baaklini, ştiţi cel care este arestat, 
în seara de dinainte, într-un restaurant din Bucureşti. Probele sunt la dosar. 
Eu cred că ar trebui făcut un singur lucru: să fie lăsaţi procurorii să meargă 
mai departe. Nu trebuie să facă nimic puterea politică, decât procurorii, pe 
baza probelor pe care le au de la SRI şi de la poliţie, să meargă mai departe. 
Este foarte simplu. 

 Răzvan Dumitrescu: Mergem şi noi mai departe cu emisiunea. Mai 
avem un episod, acela cu Bercea Mondial sau Mondialu, ştiţi 
dumneavoastră despre ce este vorba. Mircea Băsescu, fratele preşedintelui, 
cel care s-a înrudit de bunăvoie şi nesilit de nimeni cu Bercea Mondial, iată 
ce declară, foarte interesant. Urmăriţi cu atenţie.  

 

 Mircea Băsescu: Când a venit Bercea aici ca să-i botez nepoata, să 
ştiţi că după câteva zile l-am întrebat pe el, când am văzut scandalul care 
ieşise şi mi-a spus că avea şapte dosare toate închise cu NUP, neînceperea 
urmăririi penale. Nu vă supăraţi, domnul Năstase nu are dosarele închise cu 
NUP? 

 



 Răzvan Dumitrescu: Bun. Acum, domnule Victor Ponta, declaraţia 
asta este interesantă pentru că ne arată nouă cum judecă şi cum compară 
oamenii domnul Mircea Băsescu, fratele preşedintelui Traian Băsescu. 
Adică, Bercea avea şapte dosare, toate cu NUP, Adrian Năstase nu are nici 
măcar unul cu NUP. Este interesant. Cum vi se pare modul ăsta de gândire?  

 Victor Ponta: În primul rând vă invidiam grafica şi o să... sau o folosiţi 
dumneavoastră. Nu ştiu, o să ...  

 Răzvan Dumitrescu: Este din "Adevărul".  

 Victor Ponta: Lucrurile pe care le-am scris, la care trebuie adăugaţi 
procurorul care i-a anchetat pe domnul Blejnar şi pe domnul Marta, şi care 
este acum secretar de stat la Ministerul Justiţiei şi îi ţine în continuare, şi 
tot... Ei sunt tot aşa... 

 Răzvan Dumitrescu: Nu am apucat să explic ce susţine ziarul 
"Adevărul".  

 Victor Ponta: Nu. Eu zic că grafica este foarte bună.  

 Răzvan Dumitrescu: Să vedem. Aici este Bercea Mondial. Legătura sa 
cu Mircea Băsescu este cunoscută. Ziarul respectiv a mai găsit o legătură cu 
Gabriel Diaconu, ex-PD-L, fost viceprimar de Slatina, tot înrudiri din astea. 
Cu Marian Chitea, PD-L, director Hidroserv, propus la un moment dat 
subprefect de Olt, cu domnul Stolojan. Domnul Stolojan a fost şi naş, a 
botezat un copil, Patronaş se numeşte copilul pe care l-a botezat domnul 
Stolojan. Cu doamna judecător Maria Huza, judecătoare celebră, o altă 
înrudire. Acum pe listă mai este cineva care l-a botezat pe celălalt copil, 
Ambasador se cheamă. Este vorba de Nicolae Grădinaru, care a fost prin 
mai multe partide, inclusiv PD, între 1996 şi 2004. Domnule Ponta, pe mine 
mă interesează aşa: de ce are nevoie Bercea Mondial de aceste relaţii prin 
înrudire cu lumea politică, cu justiţia şi ce au ceilalţi cu care s-a înrudit 
dânsul de profitat de pe urma asta? Asta nu am înţeles noi, simplii cetăţeni?  

 Victor Ponta: Eh, întrebarea dumneavoastră este retorică.  

 Răzvan Dumitrescu: Nu.  



 Victor Ponta: Păi, atunci trebuie...  

 Răzvan Dumitrescu: Nu ştiu.  

 Victor Ponta: Ca să nu explicăm noi cred că trebuie să daţi filmările 
din campania din 2009 şi o să vedeţi cine îşi face campanie cu Bercea 
Mondial, cine primeşte salbă de cocoşei sau ce erau ei de aur, de cine se 
spune că este prietenul romilor şi să-l voteze romii?  

 Răzvan Dumitrescu: Ce interes au cei care s-au înrudit cu dânsul şi 
invers?  

 Victor Ponta: Păi, domnul Băsescu să ia voturi, iar ei să-şi rezolve 
afacerile astea, mai mult sau mai puţin legale.  

 Răzvan Dumitrescu: Dar din...  

 Victor Ponta: Este un troc foarte simplu care se practică în multe 
locuri.  

 Răzvan Dumitrescu: Din campania de care aminteaţi curg pe 
ecranele noastre acum imaginile, da.  

 Victor Ponta: Păi, atunci aţi rezolvat, aveţi răspunsul la întrebare.  

 Răzvan Dumitrescu: Dar mi se pare mult prea simplu pentru nişte 
voturi să faci un astfel de efort. Doamna Huza nu candida nicăieri ca să se 
înrudească cu domnul Bercea Mondial.  

 Victor Ponta: Nu.  

 Răzvan Dumitrescu: Domnul Stolojan nu cred că avea nevoie să se 
înrudească cu dânsul ca să fie numit premier ca apoi să se retragă după 
cinci zile.  

 Victor Ponta: Da, mă rog.  

 Răzvan Dumitrescu: Vă întreb. Deci, toată încrengătura asta este 
cumva lumea aia interlopă la care se referea preşedintele la MAI, la 
Ministerul de Interne? Nu ştiu, mă întreb.  



 Victor Ponta: În mod sigur da. Este un sistem infracţional care există 
la toate nivelurile în toate judeţele care există în ţara în care domnul 
Băsescu este preşedinte de şapte ani şi este şeful Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării, este cel care numeşte în funcţie preşedintele Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general şi şeful DNA, este cel care, da. 
Asta este ţara lui Băsescu? De ce vrem să o schimbăm? De ce vreţi să-l 
schimbăm pe Băsescu? Că nu am nimic, până la urmă, nu este doar 
persoana, ăsta este sistemul pe care Traian Băsescu l-a promovat şi l-a 
protejat.  

 Răzvan Dumitrescu: Eu sunt subiectiv, pe cuvântul meu. Nu îmi vine 
să cred ceea ce văd.  

 Victor Ponta: Cred.  

 Răzvan Dumitrescu: Eu nu cred că un singur om poate să-i convingă 
pe toţi ceilalţi, domnule, dar şi numele sunt foarte interesante, pentru că 
mai are un copil care se numeşte Televizor, am înţeles. O fi codat pe Antena 
3? "Domnule Ponta, am 13 ani şi mă întreb dacă numele acestei ţări va mai 
exista peste, să zicem, 10 sau 20 de ani? Vă rog frumos să-mi răspundeţi la 
această întrebare". Deşi nu are drept de vot la 13 ani este preocupat să ştie 
acest telespectator foarte tânăr, ne întreabă, mai ales că după ce am văzut 
lucrurile astea şi după ce am văzut ce susţineţi, chiar mă întreb şi eu cum se 
va numi ţara peste 10 ani, dacă se va mai numi într-un fel? 

 Victor Ponta: Bun, are 13 ani, eu am un băiat care are opt şi îmi 
doresc foarte tare să poată să trăiască în ţara asta. În acest moment, în 
2011, după '89, cred că ne aflăm în cel mai periculos moment din ultimii 22 
de ani în care ţara a căzut, într-adevăr, sub o putere clientelară, sub o 
putere coruptă cu toate aceste ramificaţii şi da, cred că lucrurile se 
îndreaptă şi sunt deja într-o direcţie cumplită. Dacă va mai fi, da, eu sunt 
convins că România aşa cum s-a întâmplat şi în Egipt, se întâmplă şi în alte 
ţări unde de 30 de ani e un sistem de genul ăsta. La noi e de şapte ani, dar 
preluând multe lucruri rele din ultimii 20. Da, eu cred că trebuie şi poate fi 
schimbat.  

 Răzvan Dumitrescu: Bun, ajungem...  



 Victor Ponta: Când nu o să mai cred, nu o să mai fac politică.  

 Răzvan Dumitrescu: Bun, ajungem la un document pe care l-a 
produs... au produs departamentele de analiză din PSD. În esenţă, 
dumneavoastră spuneţi aşa: ce-i aşteaptă pe români după acest nou acord 
cu FMI. I-ar aştepta o recesiune, rămânem în criză; revolte sociale pentru că 
2011 va fi mai greu decât 2010, sărăcie extinsă, încă 1,5 milioane săraci se 
adaugă celor cinci milioane deja existenţi, 920 de şcoli închise, 180 de 
spitale închise, 2.500 de profesori concediaţi. Pe lună, acest guvern ne costă 
1,5 miliarde de euro. Dar aţi spus asta în timpul emisiunii. Creşterea 
datoriei, plus fonduri UE neatrase şi evaziune fiscală, încă 230 de milioane 
de euro. De unde aveţi toate aceste date şi de unde sunteţi dumneavoastră 
chiar sigur că se va întâmpla, pentru că eu fiind subiectiv sunt tentat să-i 
cred pe cei de la putere care spun că am ieşit din recesiune.  

 Victor Ponta: Nu, nu fiţi tentat, pentru că v-am mai spus lucrul acesta 
şi în 2009, şi în 2010.  

 Răzvan Dumitrescu: Dumneavoastră văd că nu mă lăsaţi să fiu 
subiectiv.  

 Victor Ponta: Nu, nu vă las să fiţi naiv de prea multe ori. Ştiţi cum, ca 
Petrică cu lupul, după ce ne-a minţit de atâtea ori, vă rog să nu-l mai credeţi 
încă o dată. Acum, aceste declaraţii sunt cumva de încurajare pentru PD-L-
işti: domnule, haideţi că o să fie bine. Toate datele pe care le-am prezentat 
şi sunt multe altele, sunt datele oficiale ale Eurostat, ale Băncii Naţionale, 
ale Guvernului României, Institutului Naţional de Statistică şi sunt datele 
din Memorandumul dintre Guvernul României şi FMI, nu sunt date secrete. 
Sunt date care într-adevăr nu sunt prezentate. Ceea ce este profund 
incorect de multe ori este faptul că guvernul vine şi spune: FMI ne-a cerut 
să vă tăiem salariile, şi după aia mai vin cei de la FMI şi spun: Noi nu v-am 
cerut să tăiaţi salariile. V-am cerut să mai reduceţi cheltuieli. Apropo de 
CFR, de exemplu. Au venit cei de la CFR, a venit guvernul şi le-a spus: Ne-a 
cerut FMI să vă dăm afară. S-au dus la FMI şi FMI a spus: Noi nu am cerut 
aşa ceva. Noi am cerut să nu mai facă afaceri conducerea pusă de PD-L - 
apropo de conduceri politice - la CFR din care să pierdeţi mereu bani, că de 
fiecare dat afacerile conducerilor firmelor de stat sunt afaceri proaste, nu 



toate pierd. Numai firmele care fac afaceri cu Turceni, cu Rovinari, cu 
Hidroelectrica, cu CFR, cu toate celelalte, firmele alea câştigă, statul pierde - 
asta a cerut FMI. Să te ascunzi mereu în spatele FMI, ca să ascunzi de fapt 
propria incompetenţă şi propria corupţie e oarecum incorect.  

 Răzvan Dumitrescu: Bun. Mergem mai departe şi e momentul să 
dăm puţin timpul înapoi. Noi de regulă, la rubrica asta dăm timpul înapoi cu 
un an, doi sau trei şi vedem ce s-a întâmplat astăzi, în urmă cu ceva timp. 
Ionela a descoperit ceva foarte interesant astăzi. Să urmărim ce a 
descoperit Ionela.  

 

 Reporter: Acum un an, Victor Ponta l-a învins pe Mircea Geoană în 
cursa pentru şefia PSD. După o bătălie grea care a durat 23 de ore, mai 
tânărul PSD-ist a ieşit învingător, depăşindu-şi contracandidatul cu 75 de 
voturi. O altă înfrângere la scor strâns pentru mult mai experimentatul 
Mircea Geoană, care nu se aştepta să fie învins de un coleg de partid de 38 
de ani. Revedem imagini de la alegerile din februarie 2010.  

 Victor Ponta: Îi mulţumesc domnului Geoană pentru tot ce a făcut în 
aceşti cinci ani. Îmi doresc să păstrăm unitatea partidului.  

 Mircea Geoană: Dincolo de amărăciunea firească a unui astfel de 
moment îi urez lui Victor Ponta tot succesul din lume la conducerea acestui 
mare şi frumos partid al României. Aveţi pe mâna cui să lăsaţi partidul. 
Ponta este un om tânăr, dar un om de perspectivă şi vreau să-l ajutaţi cu 
toţii, indiferent de cum aţi votat în această perioadă.  

 Victor Ponta: Să ne meargă la toţi bine, că dacă îmi merge doar mie, 
nu e bine. Mă duc să mă culc atunci, ca să nu fac vreo gafă din primul 
moment. 

 

 Răzvan Dumitrescu: Acolo, la congres, păreaţi a fi în relaţii foarte 
bune cu domnul Geoană, imediat după congres. În ce relaţii mai sunteţi 
acum?  



 Victor Ponta: Nu la fel de bune, dar oricum în nici un caz nu... 
domnul Geoană nu este unul dintre adversarii mei politici. Eu cred că este 
de aceeaşi parte cu noi, împotriva lui Traian Băsescu şi a PD-L.  

 Răzvan Dumitrescu: Dar acum vreau să vă întreb dacă 
dumneavoastră sunteţi interesat de funcţia de premier. Sunteţi interesat de 
funcţia de premier în perspectiva în care Uniunea ajunge la putere?  

 Victor Ponta: Dacă Uniunea Social-Liberală va ajunge la putere avem 
prevăzut un protocol foarte clar. Unul dintre cei doi copreşedinţi sau, mă 
rog, din partea partidului respectiv, va candida la funcţia de preşedinte. Eu 
nu voi participa la acest sondaj. Probabil că va fi domnul Crin Antonescu de 
la PNL, probabil, şi de la noi de la PSD unul sau doi sau trei colegi, iar celălalt 
partid, dacă Crin Antonescu va fi desemnat candidatul la preşedinte, celălalt 
partid va desemna premierul. Este un sistem foarte simplu.  

 Răzvan Dumitrescu: Dar ca să fiţi dumneavoastră...  

 Victor Ponta: Trebuie să candidez în cadrul partidului. Categoric da.  

 Răzvan Dumitrescu: Sigur. Ca să ajungeţi însă premier mai trebuie să 
fiţi şi nominalizat de preşedinte, un preşedinte despre care am mai vorbit în 
emisiunea asta, dar care spune aşa: cum ai putea să pui prim-ministru pe 
unul care se duce la Piteşti cu Hrebenciuc, Năstase, Vanghelie să susţină 
neaplicarea legii în cazul unui membru PSD, preşedinte al Consiliului 
Judeţean? Nu poţi propune în funcţia de premier pe cineva care ameninţă 
justiţia cum a făcut Ponta, care a împărţit justiţia în două, o parte care 
slugăreşte PSD şi alta independentă, care va fi rasă de pe faţa Pământului. 
Ce faceţi cu preşedintele care această opinie despre dumneavoastră, care 
doriţi să ajungeţi premier?  

 Victor Ponta: În primul rând, mi s-ar părea o jignire ca domnul 
Băsescu să vorbească frumos despre mine. Ar însemna că ori sunt securist 
ca şi el, ori că am furat cu domnul Băsescu, ori că sunt Boc. Deci nu vreau. 
Vreau să vorbească rău despre mine şi este foarte bine. Doi: despre cazul 
de la Piteşti vreau să fie foarte clar. Trei judecători de la Curtea de Apel au 
spus că arestarea domnului Nicolescu este ilegală.  



 Răzvan Dumitrescu: I-o fi scăpat domnului preşedinte.  

 Victor Ponta: Nu i-a scăpat, habar nu are. Vorbeşte ca de obicei, 
vorbeşte prostii. Ştiţi că s-a dus la Consiliul Europei şi a zis că opoziţia nu 
participă la consultări şi două săptămâni înainte noi tocmai fusesem la 
consultări. Îmi aduc aminte că m-aţi şi criticat şi cred că aţi făcut bine că m-
aţi criticat că nu aveam ce căuta acolo.  

 Răzvan Dumitrescu: Sigur că da, continuăm eventual să vă criticăm 
pentru momentul acela după o scurtă pauză. Ne-am întors pentru concluzii 
cu domnul Victor Ponta. Mai am o singură întrebare. În acest moment 
Uniunea Social-Liberală are un calendar clar de înlăturare a actualei puteri 
cu tot cu preşedinte?  

 Victor Ponta: Da. Avem dreptul la o moţiune de cenzură în această 
sesiune. Această moţiune ca să treacă trebuie să se întâmple anumite 
lucruri: ori, prin decizia UDMR, ori la congresul PD-L o parte dintre cei de 
acolo să fie de acord să nu mai susţină această putere coruptă.  

 Răzvan Dumitrescu: Credeţi că se poate asta?  

 Victor Ponta: Da.  

 Răzvan Dumitrescu: Bun. Încheiem aici şi îi mulţumim domnului 
Victor Ponta, preşedinte PSD, pentru prezenţa la "Subiectiv". Urmează 
"Sinteza zilei" cu Mihai Gâdea. 

    

   

 


