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 Dana Grecu: Bun  seara, doamnelor i domnilor, sunte i "La ordinea zilei". Sunt
Dana Grecu. V  mul umesc c  sunte i i în seara aceasta cu noi, s  facem "La ordinea
zilei". To i fur ! Europarlamentarul PD-L Monica Macovei a descoperit ho ii din partidul
guvernamental care a trimis-o la Bruxelles. Inocen a sfid toare, a  zice, a fostului
ministru al justi iei, vrea, probabil, s  potoleasc  revolta pensionarilor din Gala i, care,
ast zi s-au legat cu lan uri în fa a Parlamentului. Oamenii cer ca Guvernul s  nu le taie
pensiile i tiu i de unde se poate face rost de bani. S  se fure mai pu in, spun ei. i s  se
mint  mai pu in. Numai c  ast zi, aceia i pensionari au fost min i în fa , din nou.

eitan, de la munc , le-a spus între patru pere i, c  nu se vor reduce pensiile mai mici de
10 milioane de lei vechi, i când a ie it, ministrul la declara ii în fa a presei, i-a retras
cuvântul. eitan, demite-te singur, cere echipa de "La ordinea zilei". Dup  modelul

eitan, Udrea a ie it i ea ast zi cu o groz vie de prostii. Presa a aflat c  de cinci ani
Compania Na ional  de Investi ii, aflat  în subordinea ministerului condus de Udrea,
toac  banii numai pe s li de sport pe care le construiesc membrii PD-L sau rudele
acestora. Udrea tun  c  vrea s  desfiin eze CNI, în semn de solidaritate cu poporul s cit
de ho iile puterii. Coment m subiectul "La ordinea zilei". i al ii se ofer , doamnelor i
domnilor, s  fac  economii. Un parlamentar PNL de Boto ani se ofer  s  renun e la banii
de cazare i s  doarm , spune el, într-o rulot , în fa a Casei Poporului. Florin urcanu
spune c  este obi nuit cu greul, pentru c  nu s-a n scut în puf. L sând gluma la o parte, în
rulote s-ar putea s  doarm  mul i români în viitorul apropiat. La întâlnirea de ast zi cu
PD-L, pre edintele B sescu a spus c  tot mai e nevoie de bani i dup  ce se taie pensiile
i salariile. Asta, în traducerea noastr , înseamn  fie cre teri de taxe i impozite, fie un

nou împrumut extern, pentru c  de unul intern nici nu mai poate fi vorba. În plus, pensiile
minime trebuie t iate, pentru c  oricum, nimeni nu tr ie te dintr-o asemenea pensie. Sunt
vorbele pre edintelui României. Îl ve i vedea i auzi în exclusivitate câteva clipe mai
târziu, "La ordinea zilei". Au venit la noi Toader Cristea, liderul Alian ei pensionarilor
din Gala i, omul care a venit cu un microbuz de la Gala i, i cu pensionarii dup  domnia
sa, s-a legat cu lan uri în fa a Palatului Parlamentului, încercând s  impresioneze pe
cineva pe-acolo. Nicio ans . Marius Nistor o s  fie aici, în câteva clipe, al turi de noi,
pre edintele executiv al Federa iei Spiru Haret, este la negocieri cu ministrul educa iei,
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Funeriu. Mircea Co ea este aici, vicepre edinte al UNPR, Daniel Oajdea o s  ajung  în
câteva clipe lâng  noi, deputatul PD-L care l-a înfruntat ast zi pe B sescu i i-a spus c
nu trebuie t iate pensiile. Constantin Ni i Iulian Iancu, ambii din PSD, cei care
lucreaz  la mo iunea de cenzur . Colegul meu de emisiune, analistul Radu Tudor, este
aici. Radu, bun venit. Bun venit domnilor afla i în platou. Vreau s  vedem, pentru
început, declara ia în exclusivitate pentru Antena 3, B sescu ast zi, la întâlnirea cu PD-L.

Traian B sescu: Dac  ne men inem cheltuielile de dup  reducerea salariilor i
pensiilor, ar trebui s  avem o cre tere de 21% a Produsului Intern Brut ca s  ne
acoperim cheltuielile. Am ajuns într-un punct crtici. Sigur, nu vreau s  în elege i c  eu
sus in c  nu mai avem solu ii... vreau s ti i c  putem s  o mai ducem a a înc  doi ani.

Dana Grecu: Declara ia aceasta va fi tot timpul updatat , cum reu esc colegii mei
 prind  frânturi de mesaje, s  le monteze, imediat vi le transmitem i dumneavoastr .

Este o discu ie care s-a purtat în spatele u ilor închise. Nu am fi tiut de ea, nici
dumneavoastr , nici noi. Am aflat de ea noi, în exclusivitate. V-o transmitem i
dumneavoastr , ca s ti i care sunt... despre pensii i despre împrumut. Radu, cum î i
pare declara ia lui B sescu?

Radu Tudor: Mi se pare de un cinism înfior tor i s  spunem c  pre edintele
sescu nu a în eles nici acum, dup ase ani de mandat, din ce anume cre te Produsul

Intern Brut. În momentul în care spui c  din t ieri de pensii i salarii î i cre te Produsul
Intern Brut, înseamn  c  nu ai trecut nici de prima s pt mân  de alfabetizare economic ,
pentru c  un PIB, în orice ar  european , cre te atunci când îi cre te economia. Atunci
când tai salarii i pensii faci economii i Produsul Intern Brut poate cel mult s  aib  o
cheltuial  mai mic  din partea bugetului. Produsul Intern Brut în România înseamn  cam
de trei ori cât e bugetul României, da? 34% din PIB e bugetul de stat. Restul, pân  la 120
de miliarde, înseamn  cu totul Produsul Intern Brut. S  spui c  cre te cu 21% Produsul
Intern Brut t ind pensii i salarii, înseamn  c  a reu it s  îi z ceasc i mai mult pe
oamenii din PD-L, care oricum, s racii, nu sunt prea, s  spunem lucizi, zilele acestea.
Doi, dac  transmi i acest mesaj cinic i murdar oamenilor t i din subordine: fra ilor, mai
st m înc  doi ani a a, î i ba i joc de promisiunea pe care ai f cut-o salaria ilor, bugetarilor
i pensionarilor din ara asta, care din gura ta, pre edinte al României, au în eles c

surile astea pot fi aplicate doar pân  la 31 decembrie. Le-ai dat speran e c  astea sunt
suri provizorii, c  aceste t ieri ar putea s  aib , s  spunem, o revenire la 1 ianuarie

2011, i c  sunt doar sacrificii temporare. Ce spune el de fa  cu pensionarii, pre edintele
României? Nicio problem , doar ase luni de sacrificiu. Ce spune de fa  cu PD-L?

ie i, doi ani de zile avem bani. Ne cre te PIB, r mân tia cu pensiile i salariile t iate.
adar, nu v  face i nicio grij  pân  la alegerile parlamentare din 2012. sta a fost

mesajul pre edintelui. Sta i lini ti i, vede i-v  de afacerile voastre, de puterea noastr i s
mergem înainte! Pe ia îi t iem pentru doi ani.

Dana Grecu: Relu Fenechiu, vicepre edinte PNL. Mul umesc pentru prezen .
Spune i-mi care e punctul de vedere al dumneavoastr .

Relu Fenechiu: S rut mâna, bun  seara tuturor! Eu am spus de multe ori, dac  în
România sc m de populism i de demagogie, rezolv m jum tate din probleme. Pentru

 acest partid care la ora actual  guverneaz  România, acest om care este pre edintele
României, au ajuns s  câ tige alegerile prin populism, demagogie i foarte mult
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minciun . i tot ceea ce se întâmpl  în jurul nostru este tot populism, demagogie i
minciun . Eu am hot rât, cel pu in în nume propriu, nu ca i reprezentant al Partidului
Na ional Liberal, cu orice cost politic, s  nu accept niciun fel de populism i demagogie,
i în ceea ce m  prive te, sub nicio form  nu m  ve i lega, nu m  ve i vedea recurgând la

astfel de metode, pentru c  în momentul în care recurgi la astfel de metode înseamn  c  îi
desconsideri total pe cei care te-au ales. Mie mi se pare corect s  ne vedem fiecare de
treab , s  c ut m solu iile reale, i cu siguran , România poate ie i din aceast  situa ie
care nu este criz , este o situa ie de disperare i cel mai mult i mai mult, este o criz
psihic , sau psihologic , a românilor. i va fi mai greu de trecut peste aceast  criz
psihologic , decât peste criza economic . În acest moment, chiar dac  cineva are bani s -
i cumpere o cas , nu o face, pentru c  nu tie dac  va putea...

Dana Grecu: To i stau a a, ca ni te...
Relu Fenechiu: Exact, nu tie dac  va avea serviciu peste dou  luni, ca s  î i

poat  pl ti ratele. Asta e situa ia românului de ast zi. i din acest motiv, nu putem merge
înainte. Iar cu acest Guvern, nu vom putea merge înainte.

Dana Grecu: Domnule Iancu, v  rog.
Iulian Iancu: Ru ine s  le fie!
Dana Grecu: Cui s  le fie?
Iulian Iancu: Mini trilor, care ast zi, aceasta este afirma ia unei pensionare care,

ast zi, dup  ce a discutat cu ministrul eitan, a aflat c  domnia sa a negat ceea ce a
sus inut în fa a pensionarilor. De asemenea, l-a contrazis pe ministrul Vl descu, care l-a
contrazis pe premier i cu to ii l-au contrazis pe pre edinte. Într-un cuvânt, au n ucit
popula ia. Niciodat  România nu a ar tat ca un iarmaroc, a a cum a ar tat ast zi. Ce s
în eleag , dac  ast zi în fa a televizorului au fost oameni bolnavi de inim , puteau s  fac
infarct, pentru c  ast zi au aflat c  nu conteaz  dac  tr ie ti din 350 de lei, pentru c
poate fi anulat  o astfel de pensie. De asemenea, nu a contat niciun argument c  ai putea

 tai 15% chiar i din 350 de lei. Nu a contat faptul c  s-au adus argumente c  aceste
suri sunt inutile, ineficiente i insuficiente. Adic , chiar dac  vor fi promovate, în

ciuda opozi iei întregii ri, chiar dac  pre edintele se înc âneaz  s  le promoveze, cu
toate acestea, ele nu î i vor produce efecte. Simplu, pentru c  odat  promovate, se va
înregistra o reducere a consumului. Automat, vom înregistra o modificare a indicatorilor
economici, în plan social îns , este ceea ce a spus acum 40 de ani Keynes: dac  nu vi se
va închide bugetul, s  nu cumva s  t ia i salarii sau pensii, pentru c  v  vor cere capul i

 vor compromite toate celelalte m suri. Care celelalte m suri, c  nou  nu ni s-a
prezentat nicio alt  m sur . În schimb, iat , popula ia este introdus  în acest domino
social, un efect de domino care scoate lumea în strad , determin  medicii s  plece din
România. 5.000 sunt preg ti i s  plece. Dac  2% din aparatul medical al plecat, suntem în
cod ro u. Pensionarii cu pensii mai mici, au boli mai multe, cheltuieli mai mari, medicale
i automat, ne trezim cu un consum mai mare de medicamente i automat, suntem în

situa ia de a nu putea sus ine acest fenomen social. Iat  efectul pervers al m surilor pe
care ace ti oameni ast zi, dovedesc înc  o dat  c  nu sunt capabili s  îl în eleag .

Dana Grecu: Eu a  sta s  m  gândesc acum, totu i, Radu, ce-a vrut s  spun
sescu, care a fost mesajul lui pentru PD-L-i tii lui? Ca s  ne în elegem.

Radu Tudor: Repet.
Mircea Co ea: Altul a fost.
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Radu Tudor: L-am spus deja: b ie i, t iem de la tia, de la pensionari i de la
bugetari, facem o economie de 21% din Produsul Intern Brut, Dana, care înseamn , în
termeni reali, 25 de miliarde de euro. Deci a fost o mare abureal  chestia asta, c  are
nevoie de 500 de milioane pentru fondul de pensii. O recunoa te în întâlnirea cu
subordona ii s i din PD-L, c  aceste t ieri de salarii, pensii i alte facilit i, înseamn , de
fapt, o economie de 21% din Produsul Intern Brut.

Dana Grecu: Nu, Radu, este alt mesaj aici.
Radu Tudor: Te rog.
Dana Grecu: „Dac  ne men inem cheltuielile de dup  reducerea salariilor i

pensiilor, ar trebui s  avem o cre tere de 21% din Produsul Intern Brut, ca s  ne acoperim
cheltuielile”. Deci t iem pensiile i salariile, i ne mai trebuie înc  foarte mult ca s
acoperim deficitul bugetar. Asta spune B sescu. Domnul Co ea, nu spune asta domnul

sescu?
Mircea Co ea: Întâi o mic  corectur . Nu sunt vicepre edinte al UNPR.
Dana Grecu: Ierta i-m , sunte i strategul economic al partidului.
Mircea Co ea: Nu am nicio func ie politic i nici nu îmi doresc.
Dana Grecu: E bine c  am clarificat asta.
Mircea Co ea: Am fost invitat ast zi la grupul parlamentar, când domnul

sescu a venit, i a spus, probabil ce a spus peste tot, acela i lucru l-a spus i la grup.
Dar sensul este altul. Domnia sa a spus a a: dac  nu am t ia acum pensiile i salariile,
atunci am avea un deficit în jur de 10%. Ca s  putem s  men inem o cre tere economic
la un deficit de 10%, ar trebui ca în doi ani de zile, s  avem un ritm de cre tere de 27%.
Dac  t iem pensiile i salariile acum, am avea un deficit de 6,8 sau 7%.

Dana Grecu: Sta i pu in, c  m-a i pierdut. Dac  dumneavoastr  v  imagina i c
mama mea pricepe ce spune i dumneavoastr , v  în ela i amarnic. i mama mea e
inteligent , a condus i ea ni te oameni în via a ei.

Mircea Co ea: Atunci, s  v  spun altfel.
Dana Grecu: Vreau s  îi spune i a a, mamei mele. Adic , s  îi traduce i. T ierea

pensiei ei ajut  deficitul sta? Sau nu îl ajut , tot ar mai trebui s  fac  ceva Guvernul sta,
ca s  se încadreze în blestematul la de deficit bugetar?

Mircea Co ea: Bine, atunci s  o lu m altfel.
Dana Grecu: V  rog.
Mircea Co ea: În primul rând, nu numai pentru mama dumneavoastr , pentru

toat  lumea, ca s  în eleag . Poate c  am vorbit în termeni prea abstrac i. Deci, în
momentul de fa  aceste m suri, domnul Iancu, nu sunt pentru ie irea din criz , i nici
pentru recesiune. Sunt pentru ajungerea la un echilibru bugetar, negociat cu Fondul. Atâta
tot. În al doilea rând, m suri de relansare a economiei nu pot fi luate. Eu v  spun, din
calculele mele, i o s  vede i c  nici nu o s  fie, decât ni te mici corecturi, pe undeva, o
contraband , o chestie într-o parte sau alta. De ce? Pentru c  nu sunt bani. Deci nu se
poate. O cre tere economic  f  bani, nu se poate. i atunci, ce a spus domnul pre edinte
a fost urm torul lucru: dac  acum nu t iem pensiile i salariile, ca s  ajungem la un
deficit de 6,8%, în condi iile în care ne a teapt  în mod sigur un val nou de criz , atunci
nu vom rezista decât doi ani. Asta a spus.

Dana Grecu: V  opresc. Probabil c  sunt contraargumente, domnul Ni  o s
spun  în câteva clipe. Am updatat informa iile care au venit, doamnelor i domnilor,
pentru Antena 3, în exclusivitate, din ce a spus B sescu ast zi parlamentarilor puterii.
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Traian B sescu: România, dac  n-ar adopta niciuna din cele dou  variante,
mânând f  acordul cu Fondul, ar trebui s  se refinan eze de pe pia . În momentul

de fa , Ministerul Finan elor nu se mai poate finan a de pe pia a intern , are dificult i.
Un abandon al rela iei cu Fondul ar fi dramatic pentru noi. Nu cred nici în varianta s
nu reducem pensiile... pentru c  trebuie s  se pun  organele statului s  diminueze
evaziunea.

Dana Grecu: Bun. Comentarii. A i în eles? Domnul Ni , v  rog.
Constantin Ni : Sigur c  domnul pre edinte merge pe aceea i variant  pe care el

a enun at-o, reducerea salariilor i a pensiilor.
Dana Grecu: Dom'ne, dar dumneavoastr ... da i-mi voie o secund , c  mi se pare

...
Constantin Ni : Da. Sta i, c  ajung acolo unde spune i dumneavoastr .
Dana Grecu: Nu pot s  nu reduc pensiile, pentru c  Guvernul trebuie s  se pun

pe evaziune fiscal . P i i cum adic , trebuie s  se pun  pe evaziune fiscal ?
Mircea Co ea: Nu, mai asculta i înc  o dat . Nu pot s  nu reduc pensiile, pentru

 nu m  pot baza c  Guvernul va reduce evaziunea fiscal .
Dana Grecu: Adic  dumneavoastr  spune i c  pensia mamei mele va fi t iat

pentru c  sunt ni te bani siguri. Nu sunt bani siguri ia care ar trebui sco i din evaziunea
fiscal .

Mircea Co ea: Corect.
Dana Grecu: P i este revolt tor, vreau s  v  spun.
Mircea Co ea: Da.
Dana Grecu: A, bine. Atunci, dac  e revolt tor, e în regul .
Constantin Ni : L sa i-m  s  îmi duc ideea la cap t.
Dana Grecu: V  rog, domnul Ni , ierta i-m . Am inut s  punctez, c  mi se

rea c  sc pa i din vedere ideea.
Constantin Ni : Deci din acest punct de vedere, uit  un lucru i domnul

pre edinte, i PD-L, i primul ministru. C , de fapt, sc derea nu este numai de 25%, este
de peste 40%. Pentru c , dac  ad ug m acolo tichetele de mas , dac  ad ug m sporurile
anulate, dac  ad ug m celelalte m suri pe care le-au luat privind t ierea salariilor,
ajungem la 40% minus, la veniturile salaria ilor. Deci, iat  o prim  minciun , pe care
Guvernul ne-o vinde. În mod firesc, trebuia s  vin  transparent i s  spun : am redus
urm toarele, s  spunem, drepturi pe care le ave i. Nu le-au spus. Mai departe, nu am
crescut taxele i impozitele. Dar eu v  spun, i am mai spus i în emisiunea
dumneavoastr , c  în toamn , nu vor avea ce face i vor m ri i cele dou  taxe, i cota
unic , i TVA. Pentru c  domnul Videanu ne spunea c  dac  cre tem TVA cu un procent,
o s  duc  la cre terea infla iei. Eu îi spun domnului Videanu c  nu e adev rat, trei
procente dac  cre team TVA, influen a în infla ie era de 1,2 puncte. Atât. i ceea ce era
de presupus c  era mai bine decât s  m  duc i s  tai...

Dana Grecu: Liberalii nu cred asta.
Constantin Ni : M  rog, e treaba lor.
Dana Grecu: E treaba lor i a dumneavoastr , c  vre i s  d râma i Guvernul. Asta

e singura... care v  leag .
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Constantin Ni : Decât s  scad cu 40% veniturile popula iei i s  pun în stare de
subzisten  aproape nou  milioane de oameni, e mai bine?

Dana Grecu: Domnul Cristea, de la pensionari, din Gala i. Domnule Cristea,
dumneavoastr  pricepe i chestiunea asta cu pensiile i cu evaziunea fiscal ? Adic  banii
de pensii sunt siguri, banii din evaziune nu sunt siguri, c  nu putem s  t iem cordonul
ombilical care leag  bugetul statului de averile mecherilor de România. În elege i ideea
asta, v  acomoda i cu ea?

Toader Cristea: Nu. Evaziunea fiscal  a fost i va fi în continuare, deci nu e o
baz  evaziunea fiscal . El se bazeaz  mai mult, domnul pre edinte, pe t ierea pensiilor,

 a fost cel mai simplu, t ierea pensiilor i a salariilor.
Dana Grecu: P i i de ce v  lega i cu lan uri de Palatul Parlamentului, c  nu

în eleg. Dac  cu to ii suntem...
Toader Cristea: Vom proceda mai dur decât ast zi. Azi m-au sunat aproape 30%

din România i sunt de acord cu mine i vom veni din nou în capital . Vor organiza mai
multe jude e i ne vom plasa în parcul Izvor i nu vom mai pleca de acolo. Altceva noi nu
mai avem de f cut. Noi nu în elegem aproape nimic din tot ce a spus domnul B sescu i
nici domnul ministru eitan ast zi, care într-o or  a reu it s  ne mint . Ne-a spus c  ne
ajut i dup  o or  am în eles c  a avut o declara ie, c  nu ne mai ajut . Deci, noi ce s
mai credem? i acum patru ani ne-au min it i ne mint în continuare. Ne mint cu legea
218, pe care spune c  o d  de doi ani, tot o amân . Acum o s  o amâne i la 1 ianuarie
2011. Al ii o iau, al ii nu o iau. Cine iese la pensie acum, ia 218. Cine nu, de exemplu eu,
nu am...

Dana Grecu: Revin pu in la ideea cu eitan, i apoi o s  coment m, c  o s  mai
vin  informa ii despre ce a spus B sescu parlamentarilor puterii. Spune i-mi a a,
dumneavoastr  v-a spus eitan, în spatele u ilor închise, c  nu va fi de acord cu reducerea
pensiilor mai mici de 10 milioane de lei vechi?

Toader Cristea: Da.
Dana Grecu: A a v-a spus, textual?
Toader Cristea: Am avut patru puncte. Impozitarea pensionarului care are bani

în banc  pentru înmormântare, s  nu mai fie impozitat cu 16%. Ne-a promis c  va
interveni.

Dana Grecu: Cum dom'ne, v-a promis? Adic  v-a spus: dom'ne, eu o s  m  bat
pentru asta?

Toader Cristea: Da.
Dana Grecu: Sau a zis: dom'ne, asta e politica Guvernului? Cum v-a spus, de

fapt.
Toader Cristea: A spus c  ne va ajuta. Deci s  nu opreasc  de la pensionari 16%

din dobând .
Dana Grecu: Haide i s  ne ocup m pu in de domnul eitan, c  mi se pare sfidare

ce a f cut el ast zi. eitan este ministrul care i-a demis dou  consiliere c  au anun at
ierea pensiilor. Ast zi le-a promis pensionarilor din Gala i, a confirmat domnul Cristea,
 va încerca s  evite impozitarea pensiilor mici. Dup  o or , eitan, ministrul muncii, de

la PD-L, nu- i mai aducea aminte ce a spus. Ne întreb m, a adar, siguri: se demite
domnul eitan, ministrul muncii, el pe el? E o întrebare.

 Reporter: Cu cine a i discutat acum?
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Toader Cristea: Cu domnul ministru.
 Reporter: i ce v-a spus domnul ministru?

Toader Cristea: Ne-a spus c  în lunile iulie i august pensionarii vor merge la
bazele de tratament, ne va ajuta ca pensiile sub 10 milioane s  nu se impoziteze cu 15%.
Coplata, la fel, s  nu se produc  coplata la sub 10 milioane.
 Reporter: Deci v-a garantat c  pensiile, sau v-a spus c  va interveni, va sus ine
aceast  propunere?

Toader Cristea: Va interveni, da. Ca sub 10 milioane s  nu se ia 15%.
 Reporter: Mai este vreo ans  s  se modifice vreo m sur ?
 Mihai eitan: Principial, nu. Nu foarte multe modific ri pot fi f cute. Gândi i-v

, pân  la urm , totul trebuie încadrat într-o situa ie financiar  dat . Nu ai de unde s
reduci mai mult i mai pu in i s  aduni bani mai mul i, s  îi aduci în sistem.

Dana Grecu: Radu, ce au oamenii tia, cum v d ei comunicarea asta pe timp de
criz ?

Radu Tudor: Ce comunicare? Nu vezi c  ei nu tiu pe ce lume tr iesc? Nu vezi
 unul declar  una i altul declar  alta? Nu exist  niciun fel de logic , de ra iune, în

guvernarea asta. Nu avem, cum s  spun, o propozi ie, de la cap la coad , care s  fie
aplicat , care s  fie gândit , care s  fie transmis  oamenilor, cu titlul de siguran . De trei

pt mâni, cum s  spun, bântuie dintr-un perete într-altul i nu tiu ce s  transmit . Mai
spunem înc  o dat  declara ia pre edintelui, pentru cine nu a în eles, poate sunt oameni
care au nevoie de repetarea frazei: „Dac  ne men inem cheltuielile de dup  reducerea
salariilor i pensiilor, ar trebui s  avem o cre tere de 21% din Produsul Intern Brut ca s
ne acoperim cheltuielile”. Pre edintele ce spune? T ind pensiile i salariile, cum a spus
Emil Boc, vom avea bani, da? Aceste reduceri se fac ca s  avem bani la buget, nu-i a a?
Reduceri de pensii i salarii. Deci dac  t iem de la pensionari i de la bugetari, o s  st m
lini ti i. De ce spune pre edintele de 21% din Produsul Intern Brut?

Dana Grecu: Pân  acolo mai e cale lung .
Radu Tudor: E prima oar  când pre edintele vorbe te de o gaur  de 25 de

miliarde de euro, a României. E prima oar . i oamenii nu în eleg asta, din declara ie.
Trebuie s  explic m oamenilor foarte clar. 21% din Produsul Intern Brut înseamn  peste
25 de miliarde de euro, acum. De unde e gaura asta? Nou  pre edintele ne-a explicat c  la
pensionari e nevoie de 500 de milioane, ne-a explicat c  pentru bugetari e nevoie de unul
sau dou  miliarde. De unde gaura asta de 25 de miliarde? Adic  peste noapte, pe nepus
mas , f  s  spun  nimic în public, e meritul Antenei 3 c  a reu it s  intre în posesia
acestor înregistr ri, c  altfel, în public, nu recunosc. Pre edintele B sescu, acolo, în ga ca
lui, în echipa lui, cu u ile închise, recunoa te ceea ce spune Dominique Strauss Kahn,
directorul general al FMI, i anume c  situa ia economic  a României este infinit mai
dramatic  decât credea i decât tie lumea. ii minte c i-am spus s pt mâna trecut i
acum dou  zile c  urmeaz  ca guvernan ii s  ne anun e tiri mult mai dramatice, mult mai
urâte, mult mai nepl cute? Ei, uite c  vine i spune pre edintele B sescu, 21% din
Produsul Intern Brut.

Dana Grecu: De unde e gaura, domnilor? De unde e gaura pe care nu o pot
acoperi cu t ierile de pensii i salarii? tia sunt ni te bani care vin, dar nu pot acoperi
gaura care e în buget. Domnule Ni .

Radu Tudor: Asta înseamn  c  pe lâng  aceste t ieri, urmeaz i altceva.
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Dana Grecu: P i da, p i asta am încercat s  spun eu. Deci nu e de ajuns, t ierile
nu sunt de ajuns, nu numai astea trebuie puse, ca s  acopere deficitul. Domnule Ni .

Constantin Ni : Noi avem un deficit calculat i de c tre Fondul Monetar
Interna ional, de 9,1%. Atât s-a declarat în documentele oficiale. De aici, ca s  ajungem
la 6,8, mai sunt necesare 2,3. Deci t ierile de pensii i salarii înseamn  2,3% din PIB. De
aici, deci asta trebuie s  acopere aceste t ieri de salarii i de pensii.

Radu Tudor: i s  spunem 2,3 cât înseamn , domnule? Înseamn  trei miliarde.
Constantin Ni : Înseamn  trei miliarde i ceva.
Radu Tudor: i diferen a pân  la 21% din PIB, despre care vorbe te pre edintele

sescu, unde e?
Constantin Ni : Eu nu tiu la ce s-a referit, 21% din PIB, e totu i, foarte mult.
Mircea Co ea: E ritmul de cre tere.
Constantin Ni : Deci 2,3%, dup  p rerea noastr , puteau s  fie acoperi i i din

alte zone, nu neap rat t ind salarii i pensii, asta am spus de fiecare dat . Fie reducând
cheltuielile bugetare, în elegând prin aceasta i cheltuielile cu bunuri i servicii,
achizi iile publice s  nu se mai fac  pe prietenii, ci pe sistemul electronic de achizi ii
publice i a a mai departe. Evaziune fiscal , toate aceste lucruri puteau s  conduc  la
acoperirea acestor 2,3%. Sau, combinând ceea ce a spus Fondul Monetar Interna ional,
crescând TVA, c  mare lucru nu era, s ti i, o cre tere în pre uri extraordinar , cu aceste

suri de reducere a cheltuielilor bugetare, l sând cota unic , pân  la urm , a a cum este.
Deci erau solu ii i în afara celor pe care Guvernul le-a prezentat în momentul de fa .

Dana Grecu: Domnule Fenechiu, v  rog. De unde e gaura asta infinit ?
Radu Tudor: Dup  ce se taie pensiile i salariile, ca s  acoperi cheltuielile, ai

nevoie de 21% din PIB.
Mircea Co ea: Nu e a a. Hai s  punem lucrurile la punct, c  nu e a a.
Dana Grecu: P i spune i cum este, atunci, domnule Co ea.
Mircea Co ea: Dac  îmi da i voie s  vorbesc, v  spun.
Relu Fenechiu: Imediat. Acum dou  s pt mâni am venit la dumneavoastr  în

emisiune i aminti i-v  c  v-am ar tat acel grafic cu economia subteran  din România,
prezentat de OECD, pe care dup  aia am v zut c  l-a i prezentat de mai multe ori pe post
i acum, evaziunea fiscal  este foarte des adus  ca i...

Radu Tudor: 46 de miliarde de euro, spune un organism interna ional, economia
neagr  în România.

Relu Fenechiu: Exact. Vreau s  v  spun un lucru. La sfâr itul lui 2008 s-a f cut o
astfel de evaluare, i era undeva la 28 de miliarde. Aminti i-v  cât de mult v-am spus noi,
liberalii, asta este, cât de mult v-am spus c  actuala politic  a Guvernului Boc cu privire
la companii, în primul rând introducerea impozitului minim, va duce la cre terea
evaziunii fiscale i va duce la sc derea Produsului Intern Brut. Pân  la urm , toat  situa ia
asta este cauzat  de prostul management al acestei ri. Acest prost management nu se
rezolv  reducând cheltuielile. Pentru c  România are nevoie s  produc  bani, nu are
nevoie doar s  reduc  cheltuielile.

Dana Grecu: Dar nu în elege i c  ei nu au bani ast zi, pentru mâine? Ei nu au
bani de azi pe mâine, a a se în elege.

Relu Fenechiu: Pân  nu se aduc bani la buget, degeaba reducem cheltuielile, nu
avem cum s  ie im din acest cerc vicios. Ori asta încerc eu s  le explic acestor
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guvernan i, care nu cred c  chiar nu tiu acest lucru, cred c  nu mai au ce face. Sunt atât
de încorseta i...

Dana Grecu: Domnule Co ea, ce am în eles gre it, domnule Co ea, noi?
Mircea Co ea: Încerc foarte pe scurt, s  v  explic un lucru. i anume, dac  nu

vrem s  avem acest deficit, prin t ierea pensiilor i salariilor, atunci, ar trebui ca în acest
an s  avem o cre tere economic  de 21%, un ritm de cre tere de 21%, nu o ad ugare de
21% în PIB. Ritmul de cre tere. E cu totul altceva.

Relu Fenechiu: Nu e adev rat.
Dana Grecu: Domnul Oajdea...
Radu Tudor: Hai s  relu m declara ia, ca s ...
Mircea Co ea: Mai am înc  ceva. Economia subteran  e format  în România din

economie ilicit nefiscalizat i nefiscalizat  pentru c  este natural , adic  ce m nânc
omul din curte. Conform statisticilor...

Dana Grecu: Da, omul m nânc  din curte foarte mult, nu?
Mircea Co ea: Conform statisticilor interna ionale, 20% din economia subteran

în România, este economie natural .
Dana Grecu: Da, bine.
Mircea Co ea: A a e statistica.
Dana Grecu: i INS d  ni te statistici, de m  doare capul. Dac  dumneavoastr

îmi spune i c  românul m nânc  din curtea lui ce m nânc i de-asta...
Mircea Co ea: Doamn , asta e statistica.
Dana Grecu: Da, deci ni te cifre, gogo arde.
Mircea Co ea: Haide i s  discut m i aici. Nu evaziunea asta, este economie

natural , este economie din curtea proprie.
Radu Tudor: Dar OECD nu despre asta vorbe te, domnule Co ea.
Mircea Co ea: OECD vorbe te despre economia nefiscalizat .
Relu Fenechiu: Nu, vorbe te despre evaziunea fiscal .
Radu Tudor: Vorbe te despre economia subteran , chiar a a se nume te,

„Shadow economy”. i este 34% din Produsul Intern Brut i înseamn  46 de miliarde de
euro.

Dana Grecu: O s  ne traduc  domnul Oajdea.
Radu Tudor: i se refer  în primul rând la ig ri, petrol i alte produse...
Relu Fenechiu: i produse alimentare.
Dana Grecu: Domnul Oajdea, de la PD-L, a fost azi la întâlnirea cu... o s  ne

traduc  domnul Oajdea ce a vorbit B sescu, parlamentarilor puterii. Între timp, mai afl m
i alte informa ii, tot din discu iile astea, purtate între pre edinte i parlamentarii care

trebuie s  sus in  Guvernul s  ia m surile astea de austeritate.

Traian B sescu: Nimeni n-o s  se duc  niciodat  s  pun  impozit pe g ina
omului din curte, pe vac , pe capr , pe m gar. Deci 20% din PIB cu fiscalizare zero, nu
are cum s  se reflecte în buget. Dac  agricultura nu e fiscalizat , dac  proprietatea nu e
fiscalizat  corespunz tor, sunt atâtea scutiri de taxe i impozite i TVA pe care le-a dat la
tot soiul de categorii. i atunci e firesc s  strângi 31-32%. Dac  avem evaziune fiscal
masiv , avem în agricultur i asta se va rezolva în noul Cod Fiscal.
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Dana Grecu: Da. Pre edintele, despre ce vorbeam pu in mai devreme. Domnule
Iancu, v  rog.

Relu Fenechiu: Deci sunt la zi cu subiectul.
Iulian Iancu: Ne-a sc pat un lucru. Pre edintele a spus a a: „Dac  vom renun a la

acordul cu FMI, atunci... „ deci domnia sa ce spune? Sub nicio form  nu poate s  ias  din
ceea ce a angajat, sub nicio form  nu va renun a la t ieri de pensii i salarii, sub nicio
form  ceea ce au spus ast zi mini trii cabinetului domniei sale, toate sunt minciuni i to i
au dat din col  în col , pentru c tiu c  mâine î i asum  r spunderea pe aceste m suri, nu
se vor abate. Ce ne spune îns  acest lucru? C  m surile, i v  spuneam c  ele sunt
ineficiente. ti i de ce? De pensii nu se pot atinge, pentru c  pensia, este confirmat i de
Curtea de la Strasbourg, este drept de proprietate. Dac  o vor t ia, în instan , oamenii î i
recupereaz  acest drept.

Dana Grecu: Ce recupereaz , domnule?
Iulian Iancu: Deci pensia nu poate fi t iat .
Dana Grecu: Dumneavoastr  realiza i ce spune i? Dumneavoastr  îl pune i pe

domnul Cristea, de la Gala i, s  vin  s  se judece cu Guvernul sta?
Iulian Iancu: Oamenii se vor adresa instan ei, au acest drept. E un drept de

proprietate, ca p mântul. Re ine i, ca i dreptul asupra p mântului. De ce v  spun c
sura este inutil ? Pentru c  ea nu- i va produce efecte. O dat . Doi...

Dana Grecu: Cum s  nu î i produc  efecte? Mi-a zis c  de la 1 iunie taie tot.
Iulian Iancu: Da, i de a doua zi, oricare dintre judec tori, procurori,

reprezentan i...
Dana Grecu: În regim de urgen ?
Iulian Iancu: Nu conteaz  regimul, dar m sura în sine nu este o m sur  corect ,

asta v  spun. Doi, m suri acum, de atac imediat, i s-a spus aici, nu este legal .
Radu Tudor: Po i câ tiga pe band  rulant , dar nu le aplic .
Dana Grecu: Nu le aplic  nimeni.
Radu Tudor: Le-au amânat deja.
Iulian Iancu: E o m sur  pe care o ac ioneaz  înc ânându-se, dar ea nu este

legal . Doi, acum. S-a spus aici: dom'ne, stai un pic, c  nu are alternativ , s racul
Guvern. Are alternativ . i s-a încercat aici, la mas . Domnul Co ea spunea: dom'ne, stai
un pic, c  nu po i, evaziunea asta nu poate fi controlat  de a doua zi. Eu v  spun c  dac
mâine...

Dana Grecu: B sescu, despre pensii. Haide i, cum, nu vre i s  lucr m cu
materialul clientului?

Iulian Iancu: Ba da.
Dana Grecu: sta este materialul clientului. Domnul Oajdea e aici, s  ne explice.

sescu, despre pensii, în fa a parlamentarilor PD-L.

Parlamentar: Pensia asta social  minim garantat  este una care va ajuta i
Guvernul. ti i c  în 2009 mi-a i zis c  ar fi fost bine ca ea s  fi fost 500 de lei.
 Traian B sescu: Eram sub influen a b uturilor alcoolice... râd!!!
 Parlamentar: Deci, a a mi-a i spus i tiu c  atunci credea i foarte mult în
aceast  treab .
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 Traian B sescu: Hai s  î i spun c  asta a fost lansat  în campania din 2008 i nu
m-a întrebat nimeni când a i trecut-o prin Guvern. Voi a i sus inut-o! Eu, în campania
preziden ial , nu am sus inut a a ceva.
 Parlamentar: Nu a i vorbit despre pensia social  minim garantat ?
 Traian B sescu: Nu, pentru c  era introdus .
 Parlamentar: A, era în program.

Dana Grecu: Domnule Cristea, este halucinant  declara ia pre edintelui Traian
sescu. Halucinant modul în care abordeaz  o chestiune atât de serioas , cum ar fi

pensia unui om care prime te cea mai mic  pensie în statul român, s  spui: dom'ne, asta
cu... a i zis 500, eram sub influen a b uturilor alcoolice. Dom'ne, am senza ia c  tr iesc
într-o ar  de care îmi este din ce în ce mai mult  ru ine, crede i-m .

Radu Tudor: S  nu î i fie ru ine de ar , s  î i fie ru ine de un om ca sta, care
pretinde c  era beat atunci când î i min ea oamenii.

Dana Grecu: Spune i, v  rog.
Toader Cristea: Nici nou  nu ne vine s  credem c  poate pronun a a a ceva

domnul pre edinte. Nu ne vine s  credem. i nici acum nu cred c  se va întâmpla lucrul
sta. Eu nu cred înc .

Relu Fenechiu: Domnul Cristea, dar l-a i votat?
Toader Cristea: Nu. Sincer v  spun, nu.
Dana Grecu: Conteaz  asta? Se putea s -l fi votat. Mul i pensionari au spus:

dom'ne, am votat B sescu, pentru c  ne-a spus tot felul de lucruri.
Toader Cristea: Am lucrat 30 de ani în naviga ia maritim i nu l-am votat. Într-

un fel, puteam s  îl votez, c  am fost colegi, într-un fel. Dar nu l-am votat. Dou  mandate
nu l-am votat.

Relu Fenechiu: Înseamn  c  dumneavoastr  nu v-a pl cut de el.
Toader Cristea: Pentru c  îl cuno team...
Dana Grecu: Haide i s  mergem la esen a problemei, da? Ce spune B sescu?
Toader Cristea: Îl cunosc foarte bine.
Dana Grecu: Ce spune în declara ia asta? Ce a vrut s  spun , domnul Oajdea,

sescu? C  o s  taie i pensia minim garantat , eu a a am în eles, da?
Daniel Oajdea: Eu nu am în eles a a.
Dana Grecu: P i oricum nu se poate tr i din pensia asta.
Daniel Oajdea: Dar eu cred c  solu ia nu e t ierea pensiilor mici, nu cu asta

putem scoate România din criz . Eu cred c  Guvernul trebuie s  dea dovad  de
responsabilitate.

Dana Grecu: Dar ce-a vrut s  spun , v  rog frumos?
Daniel Oajdea: Cred c  f cea referire la... din ce am v zut eu, am fost acolo, dar

 da i seama c  nu am memorat chiar tot ce s-a discutat, dar cred c  era o referire a unui
coleg i probabil, atunci i-o fi r spuns în glum , cred. Dar p rerea mea este, nu cred c
din reducerea pensiilor mici po i s  sco i România din criz . Deci eu cred c  nu trebuie s
ne b m în banii de alimente i medicamente ai pensionarilor, pentru c  oricum este o
sum  foarte mic , care nu poate s  contribuie la scoaterea României din criz , iar ace ti
oameni care au muncit o via  întreag , nu e normal ca acum, la b trâne e, când poate
bolnavi, sau tiu eu, ultimii ani din via  s  îi petreac  în suferin . De aceea, cred c
trebuie g site alte solu ii, eu am dat chiar exemple concrete, inclusiv la întâlnirea cu
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pre edintele. Trebuie t iate acele venituri foarte mari, chiar uria e, ale unor oamenii din
institu iile statului, oameni care, trebuie s  recunoa tem, provin de la toate partidele, tim
cu to ii, dac  nu suntem ipocri i, c  sunt i sus inu i de toate partidele, c  altfel nu ar sta
acolo. Dar cred c , pe de alt  parte, noi, în calitate de parlamentari, m  refer atât eu cât i
colegii mei, atât de la PD-L cât i ceilal i, trebuie s  ne gândim la faptul c  trebuie s  fim
responsabili pentru cei care ne-au ales.

Dana Grecu: Da i-mi tiri, da i-mi informa ii, c  în România, din p cate pentru
noi, de câteva s pt mâni bune, aproape luni, tr im într-o nebunie dement , a informa iilor
care vin pe surse, a informa iilor care sunt, cum s  zic, prinse din discu ii care se poart  în
spatele unor u i închise, ca i cum nu despre noi vorbesc oamenii tia care sunt la putere,
ci despre ei i afacerile lor.

Daniel Oajdea: Nici eu nu sunt de acord cu maniera în care se transmit aceste
informa ii c tre popula ie.

Dana Grecu: Mie spune i-mi a a: de la discu ia cu B sescu a reie it c  se taie
toate pensiile, f  excep ie? Da sau nu?

Daniel Oajdea: Nu. De la discu ia cu dumnealui, a fost o discu ie informal , a
reie it doar c  s-ar putea ca m sura de reducere a pensiilor s  mai poat  fi modificat .
Adic  s  mai poat  s  renun e la t ierea pensiilor.

Dana Grecu: P i i dumneavoastr  nu i-a i spus, c  dumneavoastr  sus inea i c
nu e în regul .

Daniel Oajdea: Eu i-am spus, p i v-am spus c  i-am spus.
Dana Grecu: i ce v-a zis când i-a i spus?
Daniel Oajdea: Repet, eu am avut o interven ie mai mare, unde am ridicat toate

problemele pe care le-am amintit.
Dana Grecu: Domnul Oajdea, ce v-a spus la asta cu pensiile?
Daniel Oajdea: Le-a spus c  deputatul de Ia i are dreptate.
Dana Grecu: P i cum, dom'ne, dumneavoastr  v-a spus c  ave i dreptate, pu in

mai devreme am aflat la Antena 3, în exclusivitate, buc ic  din monologul lui B sescu,
în care spunea c  el nu e de acord nici cu reducerea asta, cu nereducerea pensiilor.

Daniel Oajdea: Haide i s  v  spun explicit ce a spus. A f cut o prezentare a
situa iei din România, unde a spus care sunt cheltuielile din buget, cu pensiile, care sunt
cheltuielile din buget cu angaja ii din sistemul de stat, a spus c  se impun, pentru ca
România s  fie pe plus anul urm tor, se impun aceste m suri pur i simplu... ca idee, se
impun aceste m suri de austeritate. Iar dumneavoastr , a spus, ca i parlamentari, partid
i Guvern, ave i responsabilitatea de a hot rî cât de mult dori i s  aplica i aceste m suri,

sau a i putea cumva s  v  mai gândi i la pensii.
Dana Grecu: Dar sta i, c i cu domnul Co ea... i ai dumneavoastr  au fost la

întâlnire cu B sescu, ast zi. Ce le-a spus alor dumneavoastr , c  taie toate pensiile,
inclusiv pensia minim garantat ?

Mircea Co ea: Noi, ti i c  de câtva timp, spunem c  nu vrem s  se taie pensia
minim garantat .

Dana Grecu: Dumneavoastr , UDMR, sus ine i chestiunea asta.
Mircea Co ea: A a. Domnul pre edinte a spus c  nu este, nu poate s  se

pronun e, pentru c  Guvernul trebuie s  fac  a a ceva, dar p rerea domniei sale este c  nu
trebuie f cut  nicio diferen , trebuie mers în bloc.

Dana Grecu: C  nu trebuie f cut  niciun fel de diferen , trebuie mers în bloc.
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Mircea Co ea: Pentru c  orice excep ie poate crea o serie întreag  de discu ii.
Dana Grecu: Deci nu se pot face excep ii, apropo de t ierea pensiilor. Vl descu

înt re te i el asta, azi a f cut o declara ie în sensul sta, c  nu poate fi aplicat  o reducere
diferen iat , pentru c  trebuie modificat punctul de pensie.

Mircea Co ea: Exact.
Dana Grecu: Adic , trebuie s  umbli la punctul de pensie, ca s  po i s  modifici

pentru unii într-un fel, pentru al ii în alt fel. Asta ar însemna o chestiune foarte
complicat .

Mircea Co ea: Da.
Dana Grecu: Deci, pân  acum, tr gând linie i, cum s  zic, admi ând c

pre edintele ne sfideaz , prin felul în care comunic  despre ni te chestiuni foarte
sensibile, cum ar fi pensiile, dom'ne, eram sub influen a b uturilor alcoolice când mi-a i
zis voi de 500. i oricum, asta nu e a mea, a i trecut-o prin Guvern f  s  m  întreba i. i
oricum, eu nu am spus în campanie lucrul sta. Eu îmi aduc aminte c  pre edintele a spus
lucrul sta. Dar poate c  m  în al  pe mine memoria.

Iulian Iancu: Nu, dar cine a promulgat-o?
Dana Grecu: Cine?
Iulian Iancu: Pre edintele.
Dana Grecu: Dumneavoastr , Guvernul dumneavoastr , al PSD cu partenerii lor.
Iulian Iancu: Nu, toate legile trec pe la pre edinte. i pre edintele promulg .
Dana Grecu: A plecat de la Guvernul PSD-PD-L i a ajuns la promulgare,

evident.
Mircea Co ea: Vreau s  v  spun ceva mai mult, pentru c  dânsul a avut o

completare. A spus: a  fi de acord ca acest lucru s  se întâmple, s  nu se modifice aceast
pensie, dar s  fie scoas  din categoria pensiilor. Pentru c , de fapt, nu e o pensie.

Relu Fenechiu: Este un ajutor social.
Mircea Co ea: Este un ajutor social. i o trecem la capitolul, ar fi o cheltuial  de

90 de milioane de euro.
Dana Grecu: Deci aici, nu se poate. Aici nu se poate ca Guvernul s  fac , eu tiu,

o excep ie, s  gândeasc  într-un fel...
Mircea Co ea: Ba da, dac  o trece la alt  categorie.
Dana Grecu: Nu se poate, v  spun eu. Se poate, îns , ca un europarlamentar PD-

L s  îmi spun  mie, acum, când... mie, românului, care sunt în pragul disper rii, s  îmi
spun  c i ai lui fur , c  a descoperit c i ai lui fur . P i dac  ai lui fur , în elege i?

Radu Tudor: Auzi, dup  ce s-a pupat pe obraz madam Macovei cu Man og, cu
uciga ul de oameni bolnavi din ambulan , care c ra fani cu saco a la cel care îi d duse
autocare pentru B sescu, acum, dup  ce s-a pupat pe obraz cu Man og, vine i spune: vai,
ti i, toat  lumea fur ! Pe cuvântul t u, doamna Macovei, nu tiai chestia asta la

europarlamentare, când, pe bani fura i, i s-a contribuit la campania electoral ?
Dana Grecu: Monica Macovei, doamnelor i domnilor, o declara ie halucinant .

To i fur . Eu am v zut, zona achizi iilor publice este apt  pentru corup ie. Din
2005 o spun. Îmi e ti prieten, î i dau un contract i pl tim de 10 ori, de 100 de ori mai
mult fa  de pre ul pie ei. De la PSD nu am nicio a teptare. A teptarea mea a fost de la
PD-L. De asta, pentru mine e foarte grav ceea ce se întâmpl  cu PD-L. Constat c
procedeaz  absolut la fel ca to i ceilal .
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Dana Grecu: A tept comentarii de la dumneavoastr . Domnule Co ea, v  rog.
Mircea Co ea: P i ce s  zic? Evrika, a descoperit i dânsa ce tie toat ara, de

ani de zile. Este o mi care politic , probabil c  vrea s  se delimiteze de anumite derapaje
care pot avea loc în viitor. Este un lucru pe care nici nu vreau s  îl comentez, pentru c
dânsa tie foarte bine cum a ajuns europarlamentar, cum i s-a f cut campanie i acum
vine s  ne spun  lucrurile astea. E ru inos.

Dana Grecu: Domnule Ni , v  rog.
Constantin Ni : O ipocrizie, pentru c  dac  tot au pârghiile în mân ...
Radu Tudor: i-au v zut to i sacii în c ru i fac pe cinsti ii acum.
Constantin Ni : Pot s  fac  sistemul de achizi ii electronice, toat  lumea...
Radu Tudor: S  oblige pe to i s  participe la licita ie i... se fac 2% din achizi ii...
Constantin Ni : i termin m o dat  cu toat  mizeria asta i cu aruncatul

corup iei dintr-o gr din  în alta. De ce nu facem treaba asta? Achizi ii electronice
publice, i am închis. Cine este bun... calculatorul n-are neamuri, n-are rude, n-are
prieteni politici, n-are nimic. De ce nu facem treaba asta?

Dana Grecu: i când afl  presa c  se întâmpl  tot felul de ho ii, iese Udrea cu
declara ia i mai halucinant .

Radu Tudor: Am materialul clientului aici.
Dana Grecu: Desfiin area CNI, pentru c  s-a aflat c  sunt ni te mecherii acolo,

cu ni te investi ii f cute...
Radu Tudor: E, dar sunt ni te oameni ai lui Blaga care trebuie s  zboare.
Dana Grecu: Te rog, Radu.
Radu Tudor: Materialul clientului, da? Domnul pre edinte, care, intrat sau ie it

de sub influen a b turilor alcoolice, n-am aflat înc , nu s-a l udat cu m rirea pensiilor i
cu pensia minim  social , da? i c  PD-L i domnul Oajdea, i al ii ca domnia sa, sunt de
vin  pentru faptul c  au folosit acest argument. Sibiu, 15 noiembrie 2009, excelen a sa,
Traian B sescu, de fa  cu poporul, da? Miting preziden ial. Iat  ce spune excelen a sa:

i tot în mandatul meu, pentru cei 1,5 milioane de b trâni pensionari, care au lucrat toat
via a la CAP, s-a introdus pensia minim  garantat , de 350 de lei. Iat  doar câteva lucruri
care arat  c  România din 2009 nu mai este România lui Iliescu i a lui N stase, din
2004”. A a este, domnule pre edinte, nu v-a i l udat cu venitul minim de 350 de lei, dar
i-a i prostit pe oameni i le-a i luat votul de poman .

Dana Grecu: Nu numai dânsul i-a prostit pe oameni, la pachet cu Videanu, dac
îmi permite i s  spun a a. O declara ie a lui Videanu de ast zi, când a tradus Videanu ce
am în eles noi din ce a spus dânsul în campania electoral , ti i, când promitea pensii i
salarii mari. Ne-a l murit ast zi c , de fapt, nu ar fi spus chiar a a, totu i.

Adriean Videanu, 27.09.2008: În 2012 vom ajunge la un salariu mediu brut de
905 euro. Vom ajunge la o pensie medie de 405 euro, care sunt premisele atingerii
obiectivului nostru fundamental, i anume trai decent.
 Adriean Videanu, 25.05.2010: A i în eles dumneavoastr  gre it. Ca de obicei.

Dana Grecu: Ca de obicei. Bine, atunci r mâne cum s-a stabilit, da?
Relu Fenechiu: Râdem a pagub .
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Dana Grecu: Noi min im i voi pl ti i. Noi fur m i voi pl ti i. i, în general,
nou  ne e bine, vou  trebuie s  v  fie r u. Din când în când, v  promitem c  o s  v  fie
mai bine, vota i-ne! Domnule Cristea, ave i comentarii de f cut. V  rog.

Toader Cristea: Da. Eu am multe de spus, dar nu avem timp acum. Eu ascult
pensionarii, nu numai pensionarii g eni, i din jude ele limitrofe. Ei sunt dispera i i nu
mai avem încredere. Cu toate c  ast zi cineva mi-a confirmat, nu tiu cum se nume te
persoana, c  nu se va întâmpla acest lucru, ceea ce nu cred eu, c  nu o s  ne taie 15% din
pensii. Nu tiu cine era domnul, dup  ce a plecat doamna Roberta Anastase, probabil c
era un consilier de-al dânsei, nu tiu cine era, a zis c  nu se va întâmpla t ierea pensiilor.

Dana Grecu: Din ce în ce mai des, Radu, se vehiculeaz  ideea asta. Adic , tii,
când te vezi cu pensionarii, spui: hai, dom'ne, s  fim serio i! Nu se poate lucrul sta, e o
prostie, e o tâmpenie. Când faci declara ii, spui: sigur c  da, nu se poate altfel, nu avem
alt  solu ie. Duplicitatea asta înnebune te o ar i întrebarea mea e: pân  când?

Radu Tudor: Pe mine m ocheaz , s  spunem, naivitatea, infantilismul celor
care înc  mai cred c  e posibil ca pensiile sau salariile s  nu fie t iate. Odat  ce au fost
anun ate de Traian B sescu, de la Cotroceni, i au fost asumate în fa a Fondului Monetar
Interna ional, nu prime ti banii de la FMI, care sunt fundamentali pentru existen a acestei

ri, dac  nu respec i la ce te-ai angajat. Deci vor fi t iate pensiile, 101%, i vor fi t iate
salariile 102%. Toat  asta, cum s  spun, tot ceea ce se întâmpl  acum e un joc de scen ,
este o simulare pentru cei care înc  mai cred c  politicienii care conduc acum ara, ar
putea s  fie m car o secund  de partea lor.

Dana Grecu: Deci, ce tim acum? tim a a, c  B sescu, unu, le-a spus ast zi,
Radu, parlamentarilor, c  t ierile de pensii i salarii nu sunt de ajuns, c  trebuie s  se mai
întâmple i alte lucruri, b nuim noi cre teri de taxe.

Radu Tudor: C  dup  ce t iem pensiile i salariile avem o gaur  de 21% din
Produsul Intern Brut, adic  de 25 de miliarde i urmeaz  o radere a cheltuielilor, dar
dramatic. Ca s  tai 25 de miliarde, Dana, din Produsul Intern Brut, cât zice domnul
pre edinte, e jale. Deci dup  ce oamenii tia vor fi nenoroci i, urmeaz  o alt  mare
nenorocire.

Dana Grecu: Le-a mai spus c  pensia minim garantat  este un fel de ap  de
ploaie i c  dânsul nu are nicio leg tur  cu pensia minim garantat , care nici m car ea nu
va sc pa.

Radu Tudor: Domnul Oajdea s-a l udat în campanie, ca s  câ tige voturi,
domnul B sescu, nu.

Dana Grecu: Da. Nu va sc pa net iat  nici pensia minim garantat .
Daniel Oajdea: Eu cred c  pensia asta minim garantat , chiar trebuie acordat i

chiar cred c  are drept de pensie. V  spun de ce. Gândi i-v  c  cei care au lucrat la CAP-
uri, s  lu m cazul lor. Deci nu e vina lor c  nu a pl tit statul contribu iile,
responsabilitatea juridic  este a statului român. C  el i-a pus la munc , el nu a pl tit
contribu ia.

Radu Tudor: Corect.
Daniel Oajdea: Prin urmare, ace ti oameni nu sunt vinova i, ei merit  ace ti bani

i poate mai mult. Deci cred c  nu putem specula c sta e ajutor social, pentru c  statul
român e persoana juridic  responsabil  de faptul c  ei nu au avut pl tite cotiza iile pentru
pensie. i cred c  trebuiau acordate.
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Dana Grecu: A ie it ast zi la declara ii liderul interimar al PD-L Ia i, de la
dumneavoastr  din filial , a declarat c  dumneavoastr  a i refuzat s  semna i rezolu ia de
solidaritate i sus inere a parlamentarilor ie eni ai PD-L, fa  de pachetul de m suri
asumat de Guvern. Din cei apte, câ i sunte i parlamentari de Ia i?

Daniel Oajdea: apte.
Dana Grecu: Din apte, dumneavoastr  nu a i semnat peti ia asta.
Daniel Oajdea: N-am semnat, pentru c  eu am condi ionat de eliminarea

surilor de reducere a pensiilor i salariilor mici. Deci sus inerea Guvernului am
condi ionat-o de aceast  m sur , de eliminare a acestei m suri, pentru c  eu am
considerat c  nu este corect. Vedem cu to ii ce se întâmpl , deci sunt oameni în
companiile na ionale, care iau sute de milioane de lei, vedem oameni, chiar membri în
Guvern, care sunt membri în consiliile de administra ie i încaseaz  sute de milioane de
lei, vedem atâ ia secretari de stat c  nu- i au rostul, atâ ia directori de la deconcentrate.
Deci eu, personal, nu pot s  m  întorc în rândul oamenilor i s  spun: da, dom'ne, eu sunt
de acord s  se reduc  pensiile dumneavoastr , atât de mici, i s  p str m ace ti oameni cu
aceast  valoare atât de mare.

Dana Grecu: Dumneavoastr  în elege i c  în România Compania asta Na ional
de Investi ii, CNI sta, sau cum se nume te, a b gat bani numai în s li de sport? Deci
singura lor...

Radu Tudor: Aici gre ti.
Dana Grecu: i un patinoar.
Radu Tudor: i în piscine, te rog frumos. Deci s  fim corec i.
Dana Grecu: Astea au fost investi iile prioritare, la nivel de stat român, în ultimii

cinci ani de zile.
Radu Tudor: i unde, Dana? În mediul rural.
Dana Grecu: S-a aflat c  ni te parlamentari ai dumneavoastr , domnul Necula,

de la PD-L, i-a pus mama ac ionar la firma unde era dânsul, ca mama s  se ocupe de
construirea s lii de sport dom'ne, i s  semneze contracte la CNI sta?

Daniel Oajdea: Ce pot s  v  spun? Cine e vinovat, s  pl teasc . Sau s  se
justifice pentru ceea ce a f cut.

Dana Grecu: L sa i, c  Udrea a g sit solu ia: desfiin m CNI. Udrea s-a trezit
ast zi s  fac  economii, doamnelor i domnilor, vrea s  închid  CNI i cere, într-un fel
revolu ionar, politicienilor, s  aleag  între afaceri i func ii publice.

Elena Udrea: Am decis ca la nivelul Guvernului, s  cer desfiin area CNI i la
nivelul ministerului s  solicit tuturor politicienilor care au contracte cu CNI s  renun e
la aceste contracte, altfel, le voi desfiin a personal, asumându-mi orice risc.

Dana Grecu: Cel mai mare volum de investi ii a fost alocat în perioada 2005-
2009 pentru construc ia de s li de sport, sta a fost programul prioritar pentru România.
În 2008, ca s  ne în elegem, a fost alocat  suma de 315 de milioane de lei noi, iar anul
trecut investi iile au ajuns la 397 de milioane de lei, b ga i în s li de sport, vorba lui
Radu, în piscine i un patinoar.

Relu Fenechiu: Da, dar nu uita i un lucru. În 2008 cei 315 milioane de lei f ceau
parte din cei 7.000 de miliarde, iar în 2009, când au fost aloca i mai mult decât în 2008,
cred c  au fost singurele investi ii serioase. Dar vreau, totu i, s  spun ceva, de o jum tate
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de or . Pentru c  vreau s  atrag aten ia asupra unui fapt care mie mi se pare, din nou,
foarte periculos. Dom'ne, totu i, în România exist i oameni capabili, chiar i în sectorul
bugetar. Dac  vom spune întruna populist i demagogic, i Daniel, suntem prieteni,
colegi, i e ti tân r. Nu cred c  e bine s  abord m problema a a. Nu cred c  putem spune

 orice om care are un salariu mare, e du man public.
Daniel Oajdea: Nu am spus a a.
Relu Fenechiu: Este total gre it  aceast  abordare.
Daniel Oajdea: Dar un salariu de un miliard i ceva...
Relu Fenechiu: Nu discut m de un miliard de lei. Deci noi trebuie s  facem în

a fel încât s  avem oameni competen i, pl ti i pe m sura competen ei i activit ii lor.
Dana Grecu: S-a plictisit lumea de asta, domnul Fenechiu. Cu tot respectul v

spun.
Relu Fenechiu: Nu exist , pentru c  dac  nu...
Dana Grecu: De unde o s  îi pl ti i, dom'ne? Ierta i-m  o secund .
Relu Fenechiu: Dac  vom face altfel, vom ajunge doar s  ne p lim între noi i

 ne plângem unii pe um rul celorlal i. Dar nu este asta solu ia.
Dana Grecu: Mie mi se pare c  este inechitabil.
Relu Fenechiu: ti i ce este inechitabil? Este inechitabil ca acest Guvern s  vin

acum, dup  un an jum tate, i s  ne spun  c  avem 30 de miliarde de euro, gaur .
Dana Grecu: Gaura aceea nu cred c  a f cut-o Guvernul acesta, exclusiv.
Relu Fenechiu: Mie îmi era ru ine când m  prezentam aici, la pupitrul sta, i se

vorbea de gaura de dou  miliarde f cut  de Guvernul T riceanu. Aminti i-v , toat  lumea
spunea: înc  dou  miliarde deficit suplimentar. Acum sunt 30 de miliarde. Oamenii tia,
dup  p rerea mea, trebuie acuza i foarte grav pentru ce au f cut.

Dana Grecu: Adic  cum, acuza i. Da, îi acuza i. i? Sunte i acuza i.
Relu Fenechiu: Pentru c  au adus, asta e înalt  tr dare. Trebuie s  r spund

cineva.
Iulian Iancu: Stima i colegi...
Dana Grecu: Desfiin area CNI, asta mi s-a p rut o informa ie foarte... deci

Udrea, în loc s  spun : dom'ne, avem o Companie Na ional  de Investi ii, da? Prin care
se deruleaz  programele prioritare de relansare economic în ara asta, infrastructur , în
primul rând, drumuri, spitale. Dom'ne, cum s  faci s li de sport, când pic  spitalul pe tine,
când te duci s  te internezi în spital, sau mergi s  î i faci o consulta ie acolo. Deci în loc

 spun : s  fie corecte licita iile, s  nu le mai ia tia pe ni te ochi alba tri sau, c  vin din
partidul nostru, ea spune: desfiin m CNI. Bine, atunci desfiin i i justi ia, i spitalele, i
colile, i gata, am rezolvat-o cu totul în ara asta.

Iulian Iancu: Pre edintele, în loc s  le vorbeasc  dou  ore despre cum trebuie
reduse pensiile, trebuia s  le spun  un singur lucru: nu mai fura i, decupla i-v  de la banul
public, decupla i-v  to i privilegia ii, inclusiv... adic  desfiin ez CNI, în loc s  îmi asum o
func ionare corect . Adic  spun: reduc pensia aia de 350, dar nu v d c  350 de milioane
de euro s-au dus pe premii i stimulente, nu v d c  125 de milioane de euro în primul
trimestru, s-au dus numai pe telefoane mobile, aer condi ionat i pe Jeep-uri, nu v d c
sunt 800 de milioane de euro la companiile acestea, la care, în fruntea lor, a, numai clien i
politici din domeniul, cele cu capital de stat, 800 de milioane de euro restan e la bugetul
de stat. Nu v d sumele astea, nu v d c  eu pot s  pun în trei v mi, pot s  îmi pun acolo
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vame i, pot s  îmi pun trei scanere i pe acolo tiu c  îmi controlez toate produsele
petroliere care intr  în ar .

Dana Grecu: Zice c  B sescu s-a luat ast zi, în discu ia asta informal , de Blaga
i de Videanu.

Iulian Iancu: Aici vreau s  v  spun un lucru, la aceast  afirma ie, c  domnul
Videanu e... s-a întâmplat un lucru foarte grav. ti i ce a spus pre edintele?

Radu Tudor: ... ministrul finan elor i r spunde de v mi.
Iulian Iancu: De v mi. Iar dincoace, c  domnul Videanu a spus a a: cineva din

sal , i v  rog s  confirma i dac  e adev rat, asta e ce mi s-a spus mie. S-a spus: sunt cel
pu in doi demnitari în Ministerul Economiei, care sunt cupla i la banii din furnizarea de
energie. i pre edintele a confirmat. Da, dar va veni un moment al scaden ei, ca
demnitari. În cea mai înalt  func ie a statului, era obligat a doua zi s  îi...

Dana Grecu: E adev rat, domnul Oajdea? E adev rat  informa ia asta?
Radu Tudor: Întâi s  încaseze câteva zeci de milioane de euro, dup  aia vine i

scaden a.
Daniel Oajdea: E adev rat , eu am spus lucrul acesta.
Dana Grecu: Ce a i spus?
Daniel Oajdea: Am spus c  pe site-ul economiei, Ministerului Economiei, dac

intra i, o s  g sim doi secretari de stat care apar acolo, în declara ia de interese, c  sunt
ac ionari care se ocup  cu intermedierea curentului electric i ei r spund de
Transelectrica, sau ceva de genul sta.

Dana Grecu: Deci conflict de interese, da?
Daniel Oajdea: Din punctul meu de vedere.
Dana Grecu: i ce a zis B sescu? C tie de asta?
Daniel Oajdea: El mi-a dat dreptate, acolo, în fa , mi-a dat dreptate pre edintele.

Dar eu vreau s  v  spun, îi sunt dator domnului Fenechiu cu o explica ie.
Mircea Co ea: Poate pot s  mai zic i eu...
Daniel Oajdea: Eu într-un minut închei, maxim. A spus c  e populismul sta cu

salariile mari. Eu nu cred c  este populism. De ce? Deci, eu consider c  aparatul de stat,
fiind foarte numeros i supradimensionat, trebuie auditat i concedia i acei oameni care
nu s-au...

Dana Grecu: Publicitate.
Daniel Oajdea: Iar cei care r mân, trebuie pl ti i decent.
Dana Grecu: Revenim cu domnul Co ea, de la UNPR.
Daniel Oajdea: Dar nu putem tolera salarii de miliarde de lei i s  spunem c

suntem populi ti dac  nu d m în ele.
Dana Grecu: Revenim "La ordinea zilei". R mâne i cu noi, imediat î i va spune

punctul de vedere domnul Co ea, de la UNPR.

Anton Had r: ... i c , de fapt, competen a lui major  r mâne, în ce prive te
efectuarea experimentelor chimice, neavând nicio ans  în ceea ce prive te dolean ele
noastre. Vreau s ti i c  l-am invitat la Politehnic , într-o aul  în care s  vin  384 de
asisten i i s  le spun  domnia sa cum pot tr i ace tia pe timpul verii, când vor lua
salariul pe var , sau cum se nume te acela, pe concediu, circa 15 milioane, dup
reducere, în iulie. i cu ace tia vor trebui s  tr iasc  pân  pe 10 octombrie. Domnia sa a
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spus c tie situa ia, dar nu are ce s  fac , pentru c ara este într-o situa ie
dezastruoas .
 Reporter: Vreau s  v  întreb ceva, domnule H ncescu, atât timp cât nu exist
solu ii acum, pentru p strarea salariilor profesorilor, ce v  face s  crede i c  din
momentul în care declan i greva, vor fi g site solu ii?
 Intervievat: ... I-am mai propus domnului ministru urm toarea variant  care, cu
siguran , ar conduce la detensionarea situa iei în înv mânt, s  se aplice legea 221, o
lege legal i valabil . i atunci, s  se opereze aceast  sc dere a salariilor. Singurul
compromis pe care îl accept  în momentul de fa  salaria ii din înv mânt, s  se aplice
legea 221 i apoi s  se opereze aceast ...
 Reporter: Majorarea?
 Anton Had r: Adic  s  se ia din acele procente i s  fie utilizate în acest moment.
 Marius Nistor: De ce crede i dumneavoastr  c  nu exist  solu ii? Atâta vreme cât
s-a propus tran ant, nu numai ministrului educa iei, ci i reprezentan ilor Guvernului, ai
actualului Guvern, s  înceteze cheltuielile de ate care s-au înregistrat în sectorul
public, s  ia acele m suri de restructurare exact acolo unde s-au comis abuzuri, abuzuri
pe care dumneavoastr  le-a i prezentat în fiecare emisiune, nu putem merge pe varianta

 nu avem solu ii pentru rezolvarea problemelor sistemului educa ional. Dac  sistemul
educa ional este o prioritate în România, este clar c  în momentul de fa  Guvernul va
trebui s  ac ioneze ca atare. Iar pe de alt  parte, vreau s  v  mai spun un lucru.
Guvernul acesta, pre edintele României, au o obliga ie moral  fa  de dasc lii din
România, dasc li care, în 2005, în urma unei greve, au adus peste un miliard de euro
pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului de înv mânt. A sosit momentul ca aten ia
acestui Guvern s  se îndrepte c tre resursa uman . Suntem un sistem care nu ne mai
putem permite s  facem sacrificii. Pentru c  orice sacrificiu în momentul de fa ,
înseamn  sacrificarea viitorului copiilor pe care...
 Reporter: Am în eles ce i-a i cerut ministrului, dar a venit i  cu vreo ofert ?
Totu i, trei ore au fost negocieri.
 Reporter: A spus c  are un set de m suri.
 Marius Nistor: Deocamdat , dac  noi v-am anun at c  în 31 mai se va declan a
greva general ...

Dana Grecu: Grev  pe 31 mai, grev  în educa ie, în vreme de examene. Probabil,
bacalaureatul va fi blocat. Funeriu spune c  are backup, adic  rezerve pentru chestiunea
asta, astfel încât s  nu blocheze examenele. A i v zut, profesorii sunt foarte vehemen i,
ba î i cer i banii din urm , bani care, probabil, sunt da i uit rii pe vecie. Domnule Co ea,
am promis c  revin cu dumneavoastr , dar nu pot s  nu v  citez o informa ie din Udrea:
„Exist  proiecte de c mine culturale, care au chiar i bar  pentru spectacol”. P i cine a

cut, dom'ne, proiectele astea?
Mircea Co ea: Ce au?
Dana Grecu: Bar  pentru spectacol.
Relu Fenechiu: Bar  pentru dans la bar .
Dana Grecu: Cine a f cut proiectele astea? Le-am f cut eu, le-a i f cut

dumneavoastr ? Mama mea nu se ocup  de construc ii de s li de sport în România, e
pensionar .
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Mircea Co ea: Eu nu cred c  trebuie s  se desfiin eze CNI, trebuia s  fie o
prioritate a investi iilor, un control. Dar acum, ca s  desfiin m orice, e ca i cum dac  nu
putem s  ajungem la un m r din pom, t iem pomul. Voiam s  spun îns  altceva. Scria pe
burtier  la dumneavoastr : o nou  gaur  de 25 de miliarde. 2,5 miliarde, nu 25 de
miliarde.

Dana Grecu: Sunt 25, sau 2,5? Eu tiu c ...
Mircea Co ea: Repet m din nou acela i lucru. Este diferen a dintre deficitul de

9,1 i deficitul de 6,8. De asta discut m. 25 pierderea, nu tiu de unde vine, pentru c
nimeni nu a vorbit despre asta.

Dana Grecu: Radu, te rog.
Radu Tudor: Pre edintele B sescu a declarat ast zi c  dup  ce se taie pensiile i

salariile, r mâne o mare problem  de 21% din Produsul Intern Brut pentru acoperirea
cheltuielilor. 21% din Produsul Intern Brut...

Mircea Co ea: Declara ia a fost c  dup  ce se taie, dac  nu se taie, va trebui s
avem o cre tere de 21%. Ritm de cre tere, nu miliarde.

Relu Fenechiu: Ca s  ajungem pe zero, asta.
Mircea Co ea: Ca s  ajungem pe zero.
Relu Fenechiu: P i i asta nu înseamn  c  e gaur  de 21%?
Mircea Co ea: Nu.
Relu Fenechiu: P i asta înseamn .
Mircea Co ea: Nu înseamn , pentru c  asta este la nivelul a doi ani.
Dana Grecu: Înseamn  c  s-ar putea s  v  muta i dumneavoastr , parlamentarii

României, în rulote.
Mircea Co ea: Eu nu sunt parlamentar.
Dana Grecu: Dumneavoastr ...
Mircea Co ea: Eu stau acas .
Dana Grecu: Da, dumneavoastr  face i strategii pentru UNPR. Deci f  UNPR,

domnule Co ea, ca s  fim concre i, n-ar putea trece m surile de austeritate ale
Guvernului. Dac  UNPR depune mandatul...

Mircea Co ea: i e r u c  fac strategii?
Dana Grecu: Nu, dar eu spun c  dumneavoastr  le face i i ei nu le respect .
Mircea Co ea: Asta e altceva.
Dana Grecu: Ai dumneavoastr , din partid.
Mircea Co ea: Dumneavoastr ti i ce am vorbit eu, de dou  s pt mâni vorbesc.
Dana Grecu: tiu ce a i spus i tiu ce face Oprea. Asta este. Domnul urcanu,

pre edintele filialei Boto ani, de la PNL. Ai dumneavoastr , liberalii. Accept  s  fie cazat
în rulot , în fa a Palatului Parlamentului, astfel încât Camera Deputa ilor s  nu mai
cheltuie sume importante de bani pentru cazarea demnitarilor în hoteluri de cinci stele.
Zice: dom'ne, eu nu am crescut în puf...

Relu Fenechiu: O fi colegul meu, dar îl consider populism.
Dana Grecu: Haide i, dom'ne! Populism?
Relu Fenechiu: Da. Deci eu nu m  duc în rulot .
Dana Grecu: Nu v  duce i?
Relu Fenechiu: Nu, bineîn eles c  nu. i consider c  este un populism gratuit.
Mircea Co ea: Parlamentarii sunt demnitarii acestei ri.
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Relu Fenechiu: Haide i s  îl întreb m pe domnul Cristea, dumnealui crede c  cu
astfel de solu ii rezolv m problema?

Toader Cristea: Nu.
Dana Grecu: E întrebare retoric . Nu mai avem timp. V  mul umesc foarte mult

pentru prezen i argumente. Doamnelor i domnilor, cea mai important  declara ie a
pre edintelui Traian B sescu, pensia minim garantat , la revedere cu ea. i asta cu 500 de
lei noi, pensia minim garantat , am fost beat, dom'ne. Eram sub influen a b uturilor
alcoolice. Dac  a a vorbe te un pre edinte, la timp de criz , atunci, bine.

Radu Tudor: Atunci, hai noroc!
Dana Grecu: Atunci, hai noroc! Doamnelor i domnilor, tiri i „ tirea zilei” cu

Gabriela Vrânceanu Firea. V  mul umim pentru premiul APTR pe care l-am primit
asear , dumneavoastr , toat  echipa "La ordinea zilei" v  mul ume te pentru asta.
 ... : Felicit ri!

Dana Grecu: R mâne i cu noi.
(Prin Monitoring Media: Antena 3, La ordinea zilei, Ora: 18:46)
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