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 Dana Grecu: Bună seara, doamnelor şi domnilor, sunteŃi "La ordinea zilei", vă 
mulŃumesc pentru asta, sunt Dana Grecu. Pensionarii sunt oamenii zilei de astăzi, sunt 
cei care le-au bătut public obrazul atât guvernanŃilor, cât şi liderilor de sindicat, cu o forŃă 
de care poate nu i-am fi crezut în stare. La Palatul Cotroceni, sute de bătrâni au strigat: 
„ne-aŃi ciuruit, vă ciuruim” şi „doar umilinŃe pentru vârsta a treia”. Şeful statului a privit 
protestele de undeva de după o perdea, nu a catadicsit să le vorbească oamenilor, ci doar 
i-a anunŃat prin consilieri că îi va primi poate într-o zi cu soare. Pensionarii s-au revoltat 
nu doar în Bucureşti, ci în GalaŃi, Iaşi şi Deva. La ConstanŃa oamenii au ars portretele lui 
Traian Băsescu pe care acum câteva luni le fluturau la mitingurile electorale. „Noi l-am 
ales, noi îl dăm jos”, spunea un bătrân. Preşedintele se ascunde, Boc anunŃă ce mai taie: 
drepturi de autor, indemnizaŃii pentru copii şi mame. Nu a anunŃat însă că taie nici cele 
500 de milioane de euro alocate pentru site-ul E-România, nici cele 400 de milioane de 
euro pentru salariile de merit şi primele de vacanŃă din ministere, nici cele două milioane 
de euro pe care ANRE le cheltuie anul acesta pe bunuri şi servicii, nici cele 550.000 de 
euro pe care i-a luat din fondul Guvernului pentru sala de sport din satul natal RăchiŃele. 
Ce dacă în felul ăsta ar fi făcut rost de aproape un miliard de euro? Primele calcule pentru 
întreŃinerea nesubvenŃionată de anul acesta arată creşteri şocante, cuprinse între 200 şi 
300 la sută. Recordul îl deŃine oraşul Mangalia, unde pentru două camere, 3 persoane, 
creşterea de 268%, plătesc oamenii aproape 8 milioane de lei vechi. Vă prezentăm mai 
multe date în minutele care vin, "La ordinea zilei". Între timp, sindicatele dau din colŃ în 
colŃ, să meargă la şedinŃa CES-ului de vineri, unde ar trebui semnat memorandumul FMI 
sau să nu meargă? Întâi au spus că nu mai merg, apoi că ar merge, dacă ar avea toate 
datele şi dacă şedinŃa s-ar amâna pentru luni. Deocamdată ştim sigur doar că în 
învăŃământ va fi grevă generală pe 31 mai. De la PSD auzim că fostul preşedinte Mircea 
Geoană ar vrea o petiŃie naŃională pentru demiterea lui Traian Băsescu. Punem întrebări şi 
aşteptăm răspunsuri, sunt vremuri care merită nişte răspunsuri. Au venit "La ordinea 
zilei" Dumitru Cojanu, preşedintele FederaŃiei Pensionarilor Unirea, cel care a fost 
astăzi am vrut să spun la Băsescu, dar a fost de fapt la Cotroceni, că Băsescu n-a fost 
acolo, n-a fost să-l vadă, a fost în Palat, dar n-a vrut să se vadă cu pensionarii, cum v-am 
spus; Dan Mircea Popescu, deputat PSD-PC, Florea Pârvu, vicepreşedinte al 
Consiliului NaŃional pentru IMM-uri, Peter Lakatos, deputat UDMR, Relu Fenechiu, 
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vicepreşedinte PNL, analistul Radu Tudor este aici. Doamnelor şi domnilor, imagini 
care nu mai au nevoie de niciun fel de comentariu. Da, e greu. Acum, după asemenea 
imagini e greu să mai spui, ce poŃi să spui? ÎŃi vine să taci, să te-ngropi şi eventual nu ştiu 
ce să mai... O să-l provoc pe domnul Cojanu, care reprezintă pensionarii în emisiune. 
Dom'ne, aŃi fost la Cotroceni astăzi. SpuneŃi-ne ce s-a întâmplat după ce aŃi intrat în 
Palatul Cotroceni. Că toată lumea se aştepta, aşa cum îl ştim pe preşedintele Traian 
Băsescu, un om popular, să vină să vă spună nişte lucruri, cum le-a spus şi agricultorilor 
când s-au dus acolo cu vaca după ei. Vă rog. 
 Dumitru Cojanu: Să ştiŃi că decizia de a intra la Palatul Cotroceni a 
reprezentanŃilor pensionarilor, respectiv a celor 4 organizaŃii reprezentative ale 
pensionarilor din România, printre care ne aflăm şi noi Unirea, a apărut la un moment dat 
la un mic semn de invitaŃie a unui organ cu uniformă, care ne-a transmis că e posibil să 
mergem să ne spunem păsurile în Cotroceni, la palat. Nu ne-a spus cu cine vom discuta. 
Sigur că au fost păreri pro şi contra, din acest punct de vedere, pentru că au fost 
pensionari care ne-au rugat să transmitem să vină domnul Băsescu care întotdeauna a 
venit în mulŃime, să vină şi de data aceasta, să explice ce se întâmplă cu tăierea pensiilor 
şi până la urmă noi am mers. Acolo, la Cotroceni sigur că am fost primiŃi de domnul 
consilier Gabriel Pâscociu, care se ocupă de problemele cetăŃenilor, şi l-am rugat şi pe 
dumnealui, pe măsură ce i-am prezentat problemele care le aveam - un memoriu în care 
am cerut, cele patru organizaŃii de pensionari, să se renunŃe la măsura surprinzătoare şi 
dureroasă care s-a anunŃat... 
 Dana Grecu: A reducerii pensiilor cu 15%, da? 
 Dumitru Cojanu: Aşa. Şi îl rugăm să ajungem la domnul preşedinte. 
 Dana Grecu: Ce v-a spus consilierul? 
 Dumitru Cojanu: Consilierul ne-a spus că nu ştie dacă e posibil, nu cunoaşte 
programul în mod clar al preşedintelui, noi am crezut că preşedintele ne primeşte şi până 
la urmă i-am arătat dumnealui cam care sunt problemele să i le transmită şi noi totuşi 
aşteptăm în continuare ca domnul preşedinte să vină. 
 Dana Grecu: Dar aŃi luat-o ca pe un afront faptul că Băsescu n-a venit să vă vadă 
astăzi sau aŃi zis dom'ne, asta e, poate-i ocupat preşedintele, poate cei de la securitate, 
securitatea preşedintelui, au zis dom'ne e prea periculos să iasă acum, oamenii sunt prea 
furioşi, s-ar putea să se aleagă cu vreuna în cap, sau ceva de genul ăsta, nu ştiu. Adică aŃi 
luat-o ca pe un afront sau v-aŃi resemnat cu ideea că data viitoare, într-o zi cu soare? 
 Dumitru Cojanu: Să ştiŃi că din păcate în România nu este prima dată când 
forurile puterii şi domnul premier Boc, am fost la dumnealui de două ori în stradă, în 26 
martie anul trecut, 26 martie anul acesta, nu ne-a primit niciodată, ne-a primit în 2 
februarie, dar la Ministerul Muncii, probabil că domnia sa a considerat că noi murdărim 
covoarele Palatului Victoriei şi noi într-un fel suntem obişnuiŃi cu modul de tratare, de 
marginalizare, de ignorare a pensionarilor din România de către forurile puterii din acest 
an.  
 Dana Grecu: Nu v-a spus de ce nu se vede cu dumneavoastră Băsescu astăzi, 
consilierul? 
 Dumitru Cojanu: Păi nu ne-a spus pentru că nu ne-a spus nimic clar domnul 
consilier, dacă poate să ne primească astăzi, dacă poate să ne primească mâine. Că am 
cerut mâine, poimâine... 
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 Dana Grecu: Radu, cum vezi tu reacŃia preşedintelui la această revoltă a 
pensionarilor? 
 Radu Tudor: Având în vedere că n-a apucat să le explice direct faŃă în faŃă ceea 
ce a anunŃat personal, nimeni din statul român nu şi-a asumat acest anunŃ de tăiere a 
pensiilor, decât domnia sa, şi n-a apucat să se uite în ochii lor să le spună: "Oamenilor, vă 
tai pensia!", îl consider un gest de laşitate, un gest care prăbuşeşte mitul omului curajos 
Băsescu care se înfruntă de fiecare dată cu nemulŃumiŃii, care de fiecare dată când apare o 
problemă se duce în mijlocul ei s-o rezolve şi care, de câte ori apare o furtună, intervine 
ca să liniştească treburile. Dacă ar fi avut curaj şi caracter şi nu ar fi avut sacii în căruŃă în 
al doilea mandat, ar fi trebuit să iasă astăzi sau să primească oamenii în curtea Palatului 
Cotroceni şi să le spună ce are de spus. Dacă acest protest şi această decizie se întâmpla 
anul trecut în timpul campaniei prezidenŃiale, te asigur că ar fi stat cu pensionarii 5 ore în 
mijlocul intersecŃiei, ar fi luat un megafon, o portavoce, cum a făcut cu agricultorii şi le-
ar fi spus verzi şi uscate, câte-n lună şi-n stele. 
 Relu Fenechiu: ... 
 Radu Tudor: Şi-a văzut sacii în căruŃă, şi-a luat al doilea mandat? Pensionarii pot 
să moară, pot să aibă pensiile tăiate, nu-l interesează, n-a avut astăzi absolut nimic pe 
agenda oficială. I-a fost teamă, deşi era la Palatul Cotroceni, să dea ochii cu pensionarii. 
 Dana Grecu: Bine, oamenii erau şi foarte agitaŃi acolo, nu ştiu dacă ai văzut, la 
un moment dat au încercat să treacă de cordonul de jandarmi, mă gândesc că poate SPP-
ul a zis dom'ne, stai acolo unde eşti, că s-ar putea să... nu e bine ce se întâmplă. 
 Radu Tudor: Deciziile de securitate sunt justificate pentru orice şef de stat. Dar 
oamenii ăştia au intrat printr-o delegaŃie în interiorul Palatului Cotroceni. 
 Dana Grecu: Deci putea să se vadă cu ei măcar în interior. 
 Radu Tudor: Şi să le explice. Oameni buni, nu am de unde să tai, nu pot să tai 
nici de la Udrea, nici de la Berceanu, nici de la Videanu, aşa că tai de la voi. Voi sunteŃi 
masa de sacrificiu a poporului român în vremuri de criză. 
 Dana Grecu: Domnule Popescu, vă rog. 
 Dan Mircea Popescu: Aş fi vrut să-l întreb pe domnul Cojanu, totuşi, în 6 ani de 
mandat ai preşedintelui, de câte ori s-a întâlnit domnia sa cu reprezentanŃii pensionarilor 
din România? 
 Dumitru Cojanu: Cu reprezentanŃii organizaŃiilor centrale reprezentative de care 
vă spuneam că au fost şi azi...  
 Dana Grecu: Pe scurt, domnule Cojanu. 
 Dumitru Cojanu: ...nu s-a întâlnit domnul preşedinte niciodată. Ultima întâlnire 
a domnului preşedinte cu organizaŃiile de pensionari a fost în 2004 în primăvară şi ne-a 
spus atunci: ne întâlnim în noiembrie. De atunci n-am mai discutat. 
 Dan Mircea Popescu: Asta cred că spune tot. 
 Dana Grecu: Domnule Lakatos, vă daŃi seama că aştept un răspuns de la 
dumneavoastră, ce se întâmplă cu AdministraŃia Băsescu, vreŃi, nu vreŃi, UDMR-ul este 
acolo, deşi văd că face paşi înapoi şi se fofilează ca şi cum n-ar fi parte a deciziilor pe 
care preşedintele le comunică, ca şi cum n-ar fi parte a Guvernului, deşi aveŃi un 
vicepremier. Ce se întâmplă cu administraŃia asta, de nu îi bagă în seamă pe oamenii 
ăştia? Care sunt foarte mulŃi de altfel în România, că tot spunem: 5 milioane de 
pensionari, 6 milioane de pensionari care sunt întreŃinuŃi de nu ştiu câte milioane, mult 
mai puŃin persoane active, da? 
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 Lakatos Peter: Nu se fofilează UDMR-ul, drept dovadă că şi eu sunt aici. 
 Dana Grecu: Trebuia să iasă Băsescu azi la pensionari să le vorbească? 
 Lakatos Peter: Dacă era în clădirea de la Cotroceni... 
 Dana Grecu: Era. 
 Lakatos Peter: ...şi delegaŃia a fost poftită în interior, atunci după părerea mea 
trebuia să-şi facă timp, dar dumnealui ştie, cu toate că a anunŃat anularea tuturor vizitelor 
pe următoarele 3 luni în străinătate, pentru a gestiona criza. 
 Dana Grecu: O secundă. Corect. Aşa a spus, problema este a mea, deci o iau pe 
umerii mei, mă gândesc că atunci trebuie să ai reacŃii. 
 Radu Tudor: N-a fost nimic pe agenda preşedintelui astăzi, care să-l reŃină să se 
întâlnească cu pensionarii, n-a fost nici secretarul general al NATO, a fost săptămâna 
trecută, o mai fi rămas pe acolo ascuns pe la Cotroceni, n-a fost nici cardinalul Papa Ioan 
Paul al XVI-lea, n-a fost nimeni. 
 Lakatos Peter: Deci filmul de la început a fost foarte trist, însă mai trist este 
faptul că aceste lucruri puteau fi evitate. Dacă anul trecut, începând din februarie-martie 
2009 s-ar fi spus adevărul, s-ar fi luat măsurile pe care alŃii le-au luat pentru micşorarea 
efectelor crizei, pentru încercarea de a ieşi, n-am fi ajuns în această situaŃie. 
 Dana Grecu: La cine vă referiŃi? Că ştiŃi ce se întâmplă, românii spun... adică 
sunt aceiaşi oameni care se perindă. 
 Radu Tudor: Domnule Lakatos, mai e problemă, că dacă cineva din această 
majoritate îi transmite clar şi prieteneşte preşedintelui Băsescu: domnule preşedinte, nu-Ńi 
votăm în Parlament aceste măsuri pentru că n-ai binevoit să te consulŃi cu oamenii înainte 
de a anunŃa decizia. Aici e marea problemă. 
 Lakatos Peter: ŞtiŃi cum, încerc să-i răspund doamnei Grecu poate un pic mai 
încet decât cum vorbeşte dânsa. 
 Dana Grecu: Ce să fac... Slavă Domnului că suntem diferiŃi. 
 Lakatos Peter: În mod normal, acum, după ce am balcanizat Fondul Monetar, 
adică cei care au fost aici, în sensul că anul trecut i-am păcălit şi ne-au păcălit şi ei pe noi, 
în sensul că au zis că anul ăsta va fi creştere, acum ei s-au lecuit de treaba aceasta şi au 
zis: aşteaptă măsurile. Slavă Domnului, şi preşedintele şi-a dat seama că trebuie să 
discute în CES problemele, după aceea Guvernul acum lucrează... 
 Dana Grecu: Nu aŃi răspuns la întrebare. De ce nu s-a văzut cu oamenii înainte? 
 Lakatos Peter: Răspund mai încet... 
 Dana Grecu: De ce nu s-a văzut cu CES-ul înainte de a face memorandumul cu 
FMI, de ce n-a făcut asta înainte? 
 Lakatos Peter: PuteŃi să adresaŃi întrebarea aceasta preşedintelui. 
 Radu Tudor: Nu, dar noi speram ca dumneavoastră, care veŃi aproba această 
decizie în Parlament, şi de care depinde tăierea pensiilor, dumneavoastră să îi fi adresat 
întrebarea. 
 Lakatos Peter: Întrebarea, noi... 
 Radu Tudor: Pentru că pensiile vor fi tăiate pe mâna UDMR-ului. 
 Lakatos Peter: Hai să luăm aşa, criza este cea care este acum, Guvernul lucrează 
la planul de măsuri de ieşire din criză, Slavă Domnului nu se mai întâmplă ca în 2009, 
când s-a încheiat acordul şi în septembrie Parlamentul, vrând-nevrând, aşteptam tranşa, a 
trebuit să zicem suntem de acord cu toŃii. 
 Dana Grecu: Nu a trebuit să ziceŃi, nu, n-a trebuit. 
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 Lakatos Peter: Ba a trebuit să zicem pentru că tot aşa... 
 Dana Grecu: Era acelaşi preşedinte. 
 Radu Tudor: Dacă nu făcea media presiune, nu s-ar fi dezvăluit... 
 Lakatos Peter: Era aceeaşi situaŃie, în sensul că trebuiau plătite pensiile, salariile 
şi aşa mai departe. Cel puŃin ŃineŃi minte cum a fost anul trecut septembrie, octombrie şi 
sunt cei care mă pot confirma, şi domnul Fenechiu. 
 Dana Grecu: Am înŃeles. Deci nu puteŃi să blocaŃi, ca să zic aşa, iniŃiativa asta a 
Guvernului în Parlamentul României, nici în CES. 
 Lakatos Peter: Nu trebuie să blocăm nimic, pentru că din criza aceasta trebuie 
cumva ieşit. Trebuie ieşit din criza de credibilitate, trebuie ieşit din criza economică. Cum 
ieşim vedem acum. 
 Dana Grecu: Pe spatele pensionarilor, domnule Lakatos? 
 Lakatos Peter: Deocamdată aceasta a fost o intenŃie anunŃată. 
 Dana Grecu: A cui intenŃie? Dom'ne, asta cu intenŃia, deci Fondul a plecat din 
România, ce mai spuneŃi de intenŃie? Pentru că-i păcăliŃi pe români. 
 Lakatos Peter: Pentru că aşa se intitulează: scrisoare de intenŃie. Nu este 
semnată, este un draft, au spus cei de la Fondul Monetar InternaŃional că aşteaptă şase 
săptămâni să vadă cum se va finaliza acest lucru. 
 Radu Tudor: Nu. Să vadă efectele deciziei. 
 Lakatos Peter: Efectele deciziei. 
 Radu Tudor: Să spunem lucrurilor pe nume. Oamenii ăştia aşteaptă ca mâine 
dimineaŃă să fie implementate aceste tăieri şi să vadă 6 săptămâni ce efecte produc în 
economie, ca să ne dea tranşa sau nu. 
 Relu Fenechiu: HaideŃi să lămurim nişte lucruri, că altfel vorbim la nesfârşit. În 
primul rând, trei chestii importante. Am spus de două ori cred în emisiunea 
dumneavoastră, doamna Grecu, că domnul Băsescu trebuie să înŃeleagă bine că poate 
păcăli un om de multe ori, poate păcăli pe toată lumea o dată, dar nu poate păcăli pe toată 
lumea la nesfârşit. Şi iată că ceea ce am văzut puŃin mai devreme şi ne-a emoŃionat pe 
toŃi, trebuie să recunoaştem, şi pe dumneavoastră şi pe mine şi pe domnul Tudor şi pe 
toŃi, arată acest lucru. Oamenii ştiu că au fost păcăliŃi la nesfârşit. Nu unul, nu 10, ci mii 
de oameni i-au spus lui Băsescu în direct astăzi treaba asta: nu ne mai lăsăm păcăliŃi. În 
altă ordine de idei, e un alt lucru pe care eu vi-l spun acum, e părerea mea, şi veŃi vedea 
că am dreptate. Traian Băsescu ce face acum? face din nou o diversiune tipică băsesciană. 
Dumnealui aruncă momeli în apă la toŃi peştii. Spune iau de la tine 15, de la tine 25, de la 
tine 30, după aceea se va întâlni CES-ul, dacă se va întâlni şi câteva din aceste categorii 
nu vor mai suporta atâtea tăieri. Şi dumnealui speră că toată lumea va fi mulŃumită, că nu 
a tăiat aşa mult cât a propus iniŃial. 
 Dana Grecu: Adică spuneŃi că se vor modifica procentele în CES, da? 
 Relu Fenechiu: Se vor modifica, pentru că cu Fondul Monetar InternaŃional nu 
există înŃelegerea pe care o vedem noi astăzi. Fondul Monetar InternaŃional a dat nişte 
directive. Dumnealor, în fiecare zi mai anunŃă că mai taie câte ceva. De ce? Ca să aibă de 
unde spune: uite dom'ne, eu am făcut concesii. 
 Dana Grecu: Da. Să vedem ce va fi în CES! 
 Relu Fenechiu: Ideea e următoarea: am venit şi am spus că avem soluŃii, nu eu, 
nu numai eu, ci multă lume. Este aici şi domnul Pârvu şi o să discutăm... 
 Dana Grecu: Ajungem la soluŃii. 
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 Relu Fenechiu: ...alte soluŃii care pot fi înaintea tăierii veniturilor. 
 Dana Grecu: SunteŃi nişte diletanŃi, spune Băsescu, pentru că nu aveŃi cifrele 
corecte, nu ştiŃi cifrele. 
 Relu Fenechiu: Am venit să discutăm pe cifre. 
 Dana Grecu: Bine. Iacob Baciu, preşedinte CSDR, este acum în direct cu noi de 
la sediul confederaŃiei sindicale şi vreau să-l întreb aşa: reprezentanŃii tuturor 
confederaŃiilor au anunŃat astăzi că nu vor merge vineri, noi am zis că vineri este ziua 
cheie, ziua în care se va vota, cei 45 de membri ai CES-ului, 15 de la guvern, 15 de la 
sindicate, 15 de la patronate, vor vota acest plan de măsuri al Guvernului Boc-Băsescu, 
Băsescu-Boc, da? Am auzit că nu vreŃi să mergeŃi vineri  la această şedinŃă, unde vreŃi să 
votaŃi măsurile astea foarte dure, care au scos astăzi oamenii în stradă. Care sunt motivele 
pentru care nu mergeŃi vineri în CES? 
 Iacob Baciu: În primul rând cred că ar trebui să fac o trimitere la faptul că astăzi 
pensionarii, părinŃii noştri, au ieşit în stradă şi statul român i-a tratat cu indiferenŃă. A 
doua problemă, în privinŃa CES-ului, trebuie să precizăm câteva lucruri clare şi domnul 
ministru şi cei din studio cunosc legea şi ştiu foarte bine că CES-ul e un organism 
consultativ, care dă avize pe legislaŃie. Sunt în mişcarea de 20 de ani, o asemenea 
surpriză n-am avut niciodată, ca un asemenea memorandum să fie trimis şi dezbătut în 
CES. Pentru că nu e o lege, şi problema e că un angajament, pentru că am ascultat ce 
spuneau unii colegi prezenŃi în studio, spuneau că nu e un angajament al statului român. 
Nu e adevărat, pentru că au fost negocieri între Fondul Monetar şi actuala putere. 
 Dana Grecu: Domnul Baciu, plecăm de la ideea că preşedintele Băsescu a spus: 
aceste măsuri se vor aplica dacă CES-ul dă aviz pentru ele, aviz pozitiv. 
 Iacob Baciu: Îmi place să mă simt şi să spun că sunt într-un stat de drept, nu într-
un stat de drepŃi! Eu îl rog şi pe preşedinte şi pe toŃi care ne ascultă să respectăm legea, 
ConstituŃia. Pentru că altfel, dacă nu, atunci fiecare încearcă să spună cu totul altceva. 
Conform legii, CES-ul dă aviz pe legislaŃie. Dacă s-ar fi dorit să ajungă cu adevărat în 
CES, normal trebuia Guvernul astăzi să-şi asume răspunderea printr-un act normativ care 
să-l prezinte CES-ului şi în momentul ăla da, eram în legalitate. 
 Dana Grecu: Păi este un proiect de ordonanŃă, cum ştiŃi, pe care toată lumea îl 
flutură în ultima vreme. 
 Iacob Baciu: StaŃi, să facem o deosebire. Pentru documentul la care faceŃi referire 
era normal ca Guvernul să-şi asum răspunderea şi trebuia emis un act normativ şi să-l 
trimită la CES. La ceea ce faceŃi dumneavoastră trimitere e ordonanŃa de urgenŃă care 
circulă în România care încearcă să explice ce înseamnă după aprobarea 
memorandumului în sensul de a se pune în aplicare. Nu are nicio legătură una cu alta şi în 
primul rând noi discutăm acum de scrisoarea spusă de unii de intenŃie. Nu mai e de 
intenŃie, atâta timp cât e angajamentul statului român faŃă de Fondul Monetar. Guvernul 
României şi-a asumat-o prin negocieri şi acum, dacă şi-a asumat-o, să şi-o asume şi 
oficial în guvern şi pe urmă să fie transmisă la CES şi s-o discutăm ca şi lege. Pentru că 
altfel, dacă nu, se încearcă să ne transfere nouă responsabilitatea pe care ei şi-au asumat-
o. Şi mi se pare că nu e corect. În plus, trebuie să spun că după terminarea discuŃiilor la 
Parlament, după ce s-a dizolvat comisia care se încerca să fie o comisie care să medieze 
şi să negocieze ... 
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 Dana Grecu: Dom'ne, explicaŃi-le românilor clar, care au nevoie de explicaŃii 
clare. Domnul Baciu, vreau să ştiu aşa: există posibilitatea ca acest CES să dea verde pe 
aceste măsuri foarte dure sau nu? 
 Iacob Baciu: Ca să răspund direct, la obiect: e exclusă o asemenea problemă din 
partea mişcării ca să fie foarte clar. 
 Dana Grecu: Deci sindicatele nu participă la şedinŃa CES-ului oricum ar fi ea. 
 Iacob Baciu: Nu. Nu e bine pusă problema, pentru că v-am spus, ieri după ce am 
plecat de la Parlament am avut o întâlnire la Ministerul FinanŃelor şi am cerut date ca să 
ne putem fundamenta punctul de vedere şi documentul acum a ajuns, ca să-l vedeŃi, la ora 
asta. 
 Dana Grecu: Dom'ne, ştiŃi precum sunteŃi dumneavoastră? Precum fata mare, ba 
ar vrea, ba n-ar vrea. 
 Iacob Baciu: Nu, doamnă. 
 Dana Grecu: Dom'ne, vreau să înŃeleg aşa: există nişte condiŃii pe care le puneŃi 
Guvernului? 
 Iacob Baciu: Dumneavoastră vreŃi să spun ce vreŃi dumneavoastră sau ce ştiu eu? 
 Dana Grecu: Să spuneŃi lucrurilor clar, pe nume. 
 Iacob Baciu: Ieri la ora 4 ne-am întâlnit la Ministerul FinanŃelor, am plecat la ora 
8. S-au angajat faŃă de noi că până la ora 12 ne trimit documentele. Nu le-au trimis decât 
acum. Comitetul de criză la ora 13 ne-am întâlnit la ConfederaŃia Sindicatelor 
Democratice, aşteptând să ne stabilim punctul de vedere ca să ne întâlnim la CES vineri, 
să ne spunem punctul de vedere cu documente oficiale. Ca atare, n-a fost trimis 
documentul, motiv pentru care confederaŃiile sindicale au solicitat să se amâne şedinŃa 
plenului CES-ului până luni, ca să avem o documentaŃie clară să ne prezentăm punctele 
de vedere foarte clar cu privire la... 
 Dana Grecu: Păi nu vedeŃi că vă contraziceŃi, domnule Baciu? Cu tot respectul 
pentru dumneavoastră şi pentru sindicaliştii pe care îi reprezentaŃi. Vă contraziceŃi. 
SpuneŃi pe de-o parte că CES-ul este exclus să dea un aviz pe o abureală, că n-avem un 
document foarte clar în faŃă, o lege pentru asta; pe de altă parte spuneŃi că aşteptaŃi 
documentele de fundamentare, o notă de fundamentare, care ar fi stat la baza scrisorii pe 
care Guvernul ... 
 Iacob Baciu: Nu, nu! O notă de fundamentare ca urmare a discuŃiilor şi 
propunerilor care au fost făcute ieri la Parlament. 
 Dana Grecu: Ca să ce, dom'ne? 
 Iacob Baciu: Ca să nu se aplice ceea ce dumneavoastră spuneŃi, cu pensionarii şi 
cu celelalte care sunt prevăzute în ordonanŃă, pentru că noi n-am acceptat reducerile care 
sunt prevăzute în ordonanŃa de urgenŃă. 
 Dana Grecu: Este extraordinar! Deci nimeni nu mai înŃelege nimic. Nimeni nu 
mai înŃelege dacă CES-ul va da sau nu vot pentru aceste măsuri. Nimeni nu mai înŃelege 
nimic, vă rog să mă credeŃi. 
 Iacob Baciu: AuziŃi, dacă nu înŃelegeŃi mecanismul, sunt în CES 15 secretari de 
stat, 15 de la patronat, poziŃia Guvernului o ştiŃi foarte clar: Guvernul vrea s-o 
promoveze, patronatele o susŃin. Ca atare, dacă se votează în condiŃiile... 
 Dana Grecu: Care patronate? 
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 Iacob Baciu: Toate patronatele din plenul CES. Păi eu cunosc plenul CES-ului că 
sunt de 10 ani acolo. ToŃi reprezentanŃii patronatelor, cei 15 din plenul CES-ului, vor 
susŃine poziŃia Guvernului. 
 Dana Grecu: SunteŃi într-o eroare, domnul Baciu, înseamnă că dumneavoastră nu 
vorbiŃi unii cu alŃii, nu comunicaŃi confederaŃiile dumneavoastră. Domnul Dandea, de la 
Cartel Alfa... 
 Iacob Baciu: Am o rugăminte, vă rog foarte frumos, eu nu v-am supărat pe 
dumneavoastră şi nici pe Dandea, eu sunt membru în plenul CES-ului. Dacă cei care nu 
sunt în plenul CES-ului şi cei care nu au nimic comun cu problema asta vă informează 
sau vă... e problema dumneavoastră. Eu sunt membru în plenul CES-ului şi ştiu ce 
vorbesc. 
 Dana Grecu: Păi domnul Dandea, "La ordinea zilei", aici, spunea că patronatele 
şi sindicatele vor face o scrisoare comună, adică vor avea o poziŃie comună în CES... 
 Iacob Baciu: AuziŃi aici, eu ieri am fost la întâlnire şi toate patronatele care au fost 
la întâlnire cu preşedintele României în unanimitate au susŃinut scrisoarea. Eu vorbesc ce 
s-a discutat la întâlnirea cu preşedintele, ei au solicitat ca să fie discutată în plenul CES-
ului, ca atare poziŃia patronatelor e poziŃia Guvernului. MulŃumesc. 
 Radu Tudor: Asta Ńi-a spus şi el, exact ce... 
 Dana Grecu: Nu. Dandea a spus că patronatele şi sindicatele sunt de o parte a 
baricadei, Guvernul de altă parte a baricadei. Domnul Baciu spune că patronatele sunt de 
partea Guvernului, în chestiunea asta. 
 Radu Tudor: Patronatele sunt clar de partea Guvernului. Indiscutabil! PoziŃia 
sindicaliştilor în CES este pur simbolică şi de-aia nu vor să meargă acolo. 
 Iacob Baciu: Absolut! 
 Radu Tudor: Ca să nu fie luaŃi drept tablou. 
 Dana Grecu: Domnul Pârvu, vă rog faceŃi lumină. 
 Florea Pârvu: Sigur, exista posibilitatea ca măsurile anticriză sau cel puŃin 
discuŃiile cu Fondul Monetar InternaŃional să afecteze în mod dramatic mediul de afaceri. 
Şi atunci mediul de afaceri a găsit alături de guvern soluŃia care nu-l afectează şi anume 
scăderea pensiilor, salariilor şi aşa mai departe. Însă uitaŃi care e marele pericol, cel puŃin 
noi în Consiliul NaŃional am atras atenŃia asupra acestui aspect, dacă nu se intervine cu 
măsuri de sprijinire a agenŃilor economici nu vom avea decât prăpăd în ceea ce privesc 
pensionarii şi angajaŃii de la stat şi peste trei luni sau patru luni sau şase luni ne vom trezi 
cu majorarea TVA-ul şi majorarea cotei unice. Cu alte cuvinte, ne vom trezi în 
următoarea situaŃie: de data asta în CES patronatele sunt alături de guvern, iar peste 3-4 
luni ne vom trezi sindicatele alături de guvern împotriva patronatelor. Aici, după părerea 
mea, este o chestiune care este numai de timp, că va fi peste 3 luni sau 6 luni, după 
părerea mea dacă nu există un mecanism coerent de ieşire din criză, tot acolo... numai că 
ne-am amânat puŃin. 
 Dana Grecu: Da, deci Guvernul Boc a spus că n-are niciun fel de emoŃii cu CES-
ul de vineri, n-a zis nimeni că se amână CES-ul de vineri. Pe HotNews văd aici o 
informare, cum că Guvernul aşteaptă şedinŃa de vineri fără niciun fel de emoŃii, deoarece 
se bazează pe sprijinul patronatelor în legătură cu obŃinerea unui aviz pozitiv la scrisoarea 
de intenŃie privind măsurile de austeritate, astfel încât ne putem aştepta ca după ce CES-
ul ăsta din patronate şi guvern să se întrunească, şi să aprobe scrisoarea cu măsurile astea, 
minus 15% pensii, minus 25% indemnizaŃii. 
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 Florea Pârvu: După părerea mea, dacă s-ar putea ca scăderea pensiilor cu 15% să 
nu se pună în aplicare, părerea mea.  
 Relu Fenechiu: Sigur nu se poate pune în aplicare. 
 Florea Pârvu: Dacă mă întrebaŃi pe mine, ca şi cetăŃean, eu nu cred că vom avea 
nişte oameni atât de iresponsabili... 
 Radu Tudor: Asta ca să avem examenul maxim al neseriozităŃii statului român. 
 Dana Grecu: Trebuie să vă spun ceva. Domnule Baciu, şi cu asta încheiem cu 
dumneavoastră, vreau să îmi spuneŃi aşa, dacă se poate vota în CES fără prezenŃa 
sindicatelor? 
 Iacob Baciu: Nu! Nu este statutară în lipsa sindicatelor, deci dacă sindicatele vor 
vota în unanimitate împotrivă nu va avea aviz şi va fi poziŃia părŃilor. 
 Radu Tudor: Decizia CES e consultativă. 
 Dana Grecu: Dar dacă dumneavoastră nu mergeŃi vineri, se Ńine şedinŃa asta? 
 Iacob Baciu: Nu, pentru că nu e statutară. 
 Dana Grecu: CâŃi trebuie să fie acolo, ca să Ńină şedinŃa? 
 Iacob Baciu: Trebuie să fie prezenŃi cel puŃin 8 pe fiecare parte, sindicate, 
patronate, guvern. 
 Dana Grecu: Adică 24 de oameni? 
 Iacob Baciu: Da, dar să fie de la fiecare parte cel puŃin 8.  
 Dana Grecu: Da. Bun, mulŃumesc foarte mult. Ce părere aveŃi despre protestul 
pensionarilor de astăzi, domnule Pârvu? 
 Florea Pârvu: După părerea mea sunt oameni care nu mai au nimic de pierdut, 
sigur şi se vor coaliza cu toŃii şi mai ales alături de sindicate şi ne vom trezi probabil cu 
nişte proteste, poate nu de genul Greciei... 
 Dana Grecu: Oricum pensionarii astăzi au dat clasă sindicatelor din România. 
 Florea Pârvu: Corect. Pentru că nu mai au nimic de pierdut. N-aŃi văzut ce 
spunea... 
 Radu Tudor: Nu că nu au nimic de pierdut, nu au complicităŃile sindicatelor. 
 Florea Pârvu: Este foarte adevărat. 
 Radu Tudor: N-au mizerie sub covor cum au majoritatea liderilor sindicali din 
România. 
 Florea Pârvu: Absolut corect. 
 Radu Tudor: Şi nu fac afaceri cu puterea în spatele uşilor închise. 
 Florea Pârvu: Eu am spus, asta-i o măsură absolut iresponsabilă, pentru că aceşti 
pensionari... dacă de exemplu un salariat are posibilitatea să-şi ia şi un al doilea job, să 
înŃelegem odată ce înseamnă societatea capitalistă, să înŃelegem că te duci la muncă 8 ore 
şi după aia îŃi mai iei 4 ore sau două ore. Pensionarul nu are această posibilitate, mai cu 
seamă că ştiŃi foarte bine, nu poŃi să cumulezi pensia cu salariul. 
 Dana Grecu: Vreau să comentăm nişte cifre şi o să vreau să le comentăm 
neapărat, pentru că sunt foarte importante. Ca să înŃelegeŃi cum îşi fac oamenii socotelile 
în zilele ce vin, ei se gândesc pentru că au înŃelepciunea vârstei, se gândesc şi 3-4 luni 
mai încolo şi văd o toamnă şi o iarnă reci, unde ai nevoie de încălzire în casă, de apă 
caldă, de căldură şi iată informaŃiile în cifre cu întreŃinerea care se va scumpi de la două 
până la trei ori. Asta înseamnă că sunt zone în România unde oamenii vor plăti şi 268% 
mai mult pentru două camere, trei persoane. La un consum mediu, este o analiză făcută 
de "Gândul" astăzi. O preluăm şi noi, este foarte interesantă. Opt milioane ajunge 
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întreŃinerea, deci apa caldă şi căldura pentru trei persoane, două camere, la un consum 
mediu. 
 Radu Tudor: Acum trei zile am vorbit de cifra asta aici şi am spus că pensionarii 
primesc o dublă lovitură mortal, dacă nu mor, să mă ierte Dumnezeu că spun lucrurile 
astea. Dar dacă nu mor două tăierea pensiilor, o să moară când o să vadă cifrele de la 
întreŃinere. Şi asta nu înŃeleg eu, de ce această administraŃie, de ce această putere vrea să 
instaureze cu orice preŃ falimentul acestor oameni. Pentru că nu poŃi să iei 6 măsuri în 
acelaşi timp. Iei una, iei două, dar nu poŃi să tai şi pensia, să măreşti şi întreŃinerea, să tai 
şi ajutorul de şomaj, să tai şi ajutorul pentru mame şi aşa mai departe. Nu pot fi luate 
toate odată, pentru că asta duc la prăbuşirea efectivă a României, şi la consum şi la 
posibilitatea de a înapoia banii de credite, şi la puterea de cumpărare zilnică a 5 milioane 
de români. România se îndreaptă din păcate spre o prăbuşire a consumului intern şi asta 
va agrava criza şi mai mult. 
 Dana Grecu: Domnule Popescu, vă rog. Sunt cifre. 
 Dan Mircea Popescu: Văd cifrele, vă spun şi eu câteva. Din numărul de 5,6 
milioane pensionari, vreau să vă spun că 65% dintre ei au pensii sub 7 milioane lei vechi. 
După cifrele statisticii, sărăcia extremă în România este să ai un venit sub 6 milioane de 
lei. Deci imaginaŃi-vă, peste 65% dintre pensionarii României au aceste venituri. Ce să se 
întâmple cu aceşti oameni? Se spunea despre pensionari că nu protestează, că nu fac 
grevă, că greva dumnealor ar fi lacrimile. Iată că de la lacrimi au ajuns atât de departe 
încât au ieşit în stradă. Ce o să se întâmple cu această categorie impresionantă de oameni 
din România? Respingem în mod categoric, şi asta vreau să spun aici cu toată fermitatea, 
Partidul Social Democrat respinge în mod categoric acest genocid, aceste măsuri 
îndreptate împotriva populaŃiei României. Există alternative, le are şi Partidul Social 
Democrat, le are şi Partidul NaŃional Liberal, le au probabil şi sindicatele, trebuia să ne 
întâlnim să discutăm toate aceste lucruri înainte ca cineva să hotărască în numele întregii 
societăŃi româneşti. 
 Dana Grecu: Domnul Popescu, este hotărâtă dom'ne chestiunea asta, este 
hotărâtă sau batem cu toŃii câmpii în Ńara asta? Este hotărâtă chestiunea asta cu pensiile şi 
cu toate astea, sunt lucruri certe? 
 Relu Fenechiu: Nu, doamna Grecu, nu este încă hotărâtă. Este aruncată pe piaŃă... 
 Dan Mircea Popescu: Întoarcem o societate cu susul în jos? Adică cineva se 
joacă... 
 Relu Fenechiu: Este bătaie de joc la adresa românilor. Nu este hotărâtă ad-
litteram. Şi uitaŃi-vă, în fiecare zi apar alte măsuri aruncate pe piaŃă de guvern, azi a 
aruncat chestia cu a treia casă, a doua casă. În fiecare zi se aruncă pe piaŃă, ca să aibă de 
unde da înapoi. 
 Dana Grecu: Da, mă gândeam că la GalaŃi, unde au ieşit astăzi oamenii în stradă, 
s-au răfuit acolo în faŃa prefecturii, 133%, vă daŃi seama un apartament cu 2 camere, 3 
persoane 4 milioane şi ceva întreŃinerea. Păi dacă ai o pensie de 5 milioane, o pensie toată 
se duce pe întreŃinere dom'ne, dar nu mai poŃi să mai trăieşti? Cu ce trăieşti? Mă rog, 
întrebări la care probabil Palatul Cotroceni are răspuns, dar le Ńine acolo. 
 Radu Tudor: Dana, fii sigură că preşedintele Traian Băsescu în înŃelepciunea lui, 
s-a gândit la toate aceste probleme când a tăiat pensiile! 
 Dana Grecu: Bun. Revenim. Vă aştept "La ordinea zilei" cu informaŃii 
importante! Da. Imagini de astăzi din toată Ńara, acolo unde pensionarii, spre deosebire de 
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sindicate, care se invită unele pe altele să-şi spună care este punctul lor de vedere, 
pensionarii au dat astăzi o lecŃie, doamnelor şi domnilor, colegii mei au spus azi toată 
ziua "revoluŃia oamenilor în vârstă", "revoluŃia vârstei a treia", "disperarea are părul alb" 
- titrează echipa de "La ordinea zilei", pentru că aşa ni se pare că este. Disperarea unor 
oameni care nu mai pot, nu au alternative, n-au ce să facă. Adică asta-i pensia, din asta 
trăiesc, nu prea mai au ce să mai facă. Şi dăm din nou preŃurile, factura de la iarnă, foarte 
importante, sunt localităŃi în România unde pentru două camere se va plăti 8 milioane 
factură, cu consum mediu. Mangalia este una dintre localităŃile astea. Focşaniul: 7 
milioane aproape factură pentru două camere. Bucureştiul, 5,5 milioane factură pentru 
două camere. Buzăul, aproape 8 milioane. Deci practic cresc cheltuielile de câteva ori, 2-
3 sute la sută, ce vedeŃi dumneavoastră sunt cele mai mici procente, adică 133% GalaŃiul, 
dar sunt 268% localităŃi unde întreŃinerea va creşte de 268 de ori. HaideŃi să calculăm. 
Domnule Cojanu, cei mai mulŃi oameni câştigă pensie cât? 
 Dan Mircea Popescu: Sub 7 milioane. 
 Dumitru Cojanu: 4 milioane de pensionari aproape 7 milioane. 
 Dana Grecu: Să presupunem că ar fi unul dintre ei, a supravieŃuit, a rămas, e 
singur sau mă rog, are nepoŃii cu el în casă, ce face omul ăsta, se împrumută la nepoŃi ca 
să plătească întreŃinerea şi din ce trăieşte el, din ce îşi ia medicamente? 
 Dumitru Cojanu: Dacă dintr-o sută de pensionari găseşte 10 sau 15 să 
împrumute este altceva. Dar vreau să vă spun că lista pensionarilor care vor pierde 
apartamentele, de întrebaŃi dumneavoastră ce vor face, vor fi scoase la licitaŃie, de aceea 
ei sunt foarte disperaŃi. Aş vrea să vă prezint dumneavoastră şi domnului Băsescu faptul 
că pensionarii din România să nu fie cumva spus că dom'ne ei nu înŃeleg, ei nu sunt 
solidari. Aş vrea să reamintesc faptul că la 1 ianuarie 2009 anul trecut, ei trebuiau să 
primească conform legii, o majorare a pensiilor cu 9%. Ei tot anul au primit în medie 
2,5%. 
 Dana Grecu: Să facem un calcul mai simplu. Cât dintr-o pensie medie merge 
spre mâncare, cât pe medicamente, cât pe factura de întreŃinere? 
 Dumitru Cojanu: Vă spun eu. Dintr-o pensie medie de 700, trebuie să ai 250-300 
pe mâncare, dar ca să mănânci nu aşa cum ar trebui, mai îŃi trebuie încă 3-4 sute... 
 Radu Tudor: Mănânci cu 3 milioane de lei 30 de zile. Adică cu 10 lei pe zi. 
 Dumitru Cojanu: De-aia am spus. Mai trebuie vreo 2 milioane şi ceva pentru 
medicamente, mai trebuie pentru utilităŃi, mulŃi dintre pensionari au renunŃat la telefon, la 
televizor şi aşa mai departe, şi iată că la întreŃinere nu le mai rămân bani, vor ajunge în 
situaŃia respectivă. 
 Dana Grecu: Da, că nu poŃi să stai fără mâncare că mori, fără medicamente nu 
poŃi să stai, deci probabil că nu... 
 Radu Tudor: ÎntreŃinerea o plătesc disciplinat, ca să nu îi evacueze din casă, cei 
mai disciplinaŃi plătitori la întreŃinere sunt pensionarii.  
 Dana Grecu: Şi în general plătitori de taxe şi impozite în Ńara asta. 
 Radu Tudor: Şi nu îŃi mai rămâne, treci deja pe minus.  
 Dumitru Cojanu: Pensionarii au înŃeles anul trecut că s-au aplicat nişte asemenea 
situaŃii de curbe de sacrificiu, anul acesta la fel şi de aceea a venit acum momentul când 
nu mai pot răbda, trebuie să înŃeleagă lucrul ăsta. 
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 Dana Grecu: SunteŃi un parlamentar al puterii, faŃă în faŃă cu un şef al 
pensionarilor, ce răspuns aveŃi domnule Lakatos? Ştiu că situaŃia este ingrată, că nu 
dumneavoastră aŃi decis asta. Dar v-o asumaŃi acum. 
 Lakatos Peter: Absolut. Şi dacă ar fi să fie după obiceiul de până acum şi cu 
amăgirea pensionarilor aş spune că da, aŃi calculat dumneavoastră retragerea subvenŃiei 
totale dar consiliile locale, primăriile în schimb, pot acorda subvenŃii. Ăsta va fi adevărul 
pe jumătate pe care eu îl detest. Pentru că tot în memorandum apare reducerea 
transferului către autorităŃile publice locale cu 0,3% din PIB, deci o valoare uriaşă, vreo 
16 miliarde de lei. Eu încă o dată spun: aştept măsurile stabilite de guvern pentru că FMI 
a stabilit cota, deci cât trebuie să ajungem la reduceri şi cum ajungem acolo a spus clar: 
este treaba voastră. 
 Relu Fenechiu: InsistaŃi că nu sunt stabilite clar măsurile ... FMI-ul. 
 Lakatos Peter: Exact. Şi aici este loc de îmbunătăŃire a situaŃiei. BineînŃeles, 
dumneavoastră aveŃi perfectă dreptate, ăsta este rolul presei, să ia scenariul cel mai 
pesimist. 
 Dana Grecu: SunteŃi îngrozitor când spuneŃi asta, în sensul bun al cuvântului. 
Deci ca mesaj politic, vă daŃi seama că eu sunt român faŃă în faŃă cu şeful statului, cu 
preşedintele României care vine şi spune 15% pa, la revedere, adio pensionarilor români! 
Apoi veniŃi dumneavoastră şi spuneŃi: dom'ne, dar Guvernul? Să vină Guvernul cu 
măsurile. Eu pe cine să cred? 
 Lakatos Peter: Pentru că am fost la întâlnirea cu preşedintele şi dacă e să privesc 
partea plină a paharului, măcar au ajuns să spună adevărul. Ieri, aseară, ministrul de 
finanŃe... 
 Dana Grecu: Adică prima oară au minŃit şi acum spun adevărul, da? 
 Lakatos Peter: Iau partea plină a paharului. Sebastian Vlădescu, ministrul de 
finanŃe, la un post de televiziune, aseară a spus: în sfârşit spunem adevărul. 
Dumneavoastră trageŃi concluzia ce a fost înainte, acum în sfârşit se spune adevărul, 
înainte de sfârşit ce putea să fie? 
 Dana Grecu: Domnule Dan Mircea Popescu, una peste alta, oamenii au nevoie 
să ştie, îşi fac calcule, sunt în stradă mulŃi dintre ei, sunt călcaŃi în picioare, se luptă cu 
jandarmii. Are cineva verticalitatea de a le spune oamenilor ăstora într-adevăr ce se va 
întâmpla cu ei în lunile următoare? Sau o dăm cotită ca în România încă trei luni de acum 
înainte? 
 Dan Mircea Popescu: Mai degrabă este partea a doua, din ce spuneŃi 
dumneavoastră şi din discuŃia de aici, cu reprezentanŃii puterii. Lucrurile, înŃeleg din ce 
discutăm noi aici, că nu sunt foarte clare. 
 Dana Grecu: Acum ni se spune adevărul. Dar ce nu aŃi spus dom'ne până acum 
adevărul? 
 Radu Tudor: ...tu ai fost la putere, Dana, tu ai fost prim-ministru, tu ai fost 
preşedinte şi tu ar fi trebuit să spui adevărul. 
 Dana Grecu: Păi acum s-a spus. 
 Radu Tudor: Domnul Băsescu ce vină are? Domnia sa a venit ieri la putere. 
 Dan Mircea Popescu: Un lucru este sigur: cetăŃenii acestei Ńări nu sunt dispuşi să 
urmeze aceste curbe de sacrificiu pentru a acoperi ce? CorupŃia din această Ńară, 
evaziunea fiscală îngrozitoare din această Ńară, clientelismul din această Ńară - astea sunt 
lucrurile care ne interesează. Pot strânge cureaua şi fiecare cetăŃean ar înŃelege lucrul 
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ăsta, dacă ar şti la ce ajută. Dar ca să maschez ceea ce se întâmplă în această Ńară în 
privinŃa evaziunii fiscale...? Păi vă dau exemplu numai pe piaŃa forŃei de muncă. 28% din 
piaŃa forŃei de muncă este evaziune fiscală. 8% din PIB evaziune fiscală la TVA. 5 
miliarde de euro evaziune fiscală în industria alimentară şi lucrurile pot continua. Deci 
înainte să strângem cureaua, stimaŃi guvernanŃi, avem lucruri pe care le puteam face până 
acum şi ăsta este unul dintre ele, uriaşa evaziune fiscală din această Ńară. Există deci 
alternative. 
 Dana Grecu: Asta ce nu se vede. VreŃi să vă spun ce se vede? VreŃi să vă spun 
cum se duc banii acestui stat, la vedere, cu acte oficiale, sub ochii lui Boc, vă dau 
exemplul care azi a apărut în "Jurnalul NaŃional", colegii au documentat ce se întâmplă la 
ANRE, autoritatea asta care reglementează preŃurile în domeniul gazelor, energiei şi aşa 
mai departe. Spune aşa: instituŃia condusă de PD-L-istul Petre Lificiu şi-a dublat 
cheltuielile materiale, care au crescut cu 30% cheltuielile cu deplasările şi delegaŃiile, iar 
cele cu bunurile şi serviciile s-au triplat, domnilor! AngajaŃii din ANRE sunt nemulŃumiŃi 
de risipa care se face acolo. Zice aşa: Lificiu a călătorit acum o lună în Germania şi 
Austria pe banii agenŃiei pentru a discuta cu E-On şi cu OMV despre majorările de 
preŃuri la gaze naturale. Au fost organizate plimbări şi seminarii pentru salariaŃii ANRE 
în Delta Dunării şi la Cheia, unde toată lumea a fost obligată să meargă ca sarcină de 
serviciu, au declarat pentru "Jurnalul NaŃional" persoane din cadrul instituŃiei. Una din 
locaŃiile de cazare de la Cheia este vila care aparŃine exact ginerelui lui Petru Lificiu, da? 
– spune o altă sursă. Temele prezentate la aceste seminarii cu prezenŃă obligatorie nu sunt 
altele decât prezentarea noutăŃilor legislative ale UE în domeniul energetic, cum ar fi 
Lificiu vinde castraveŃi la grădinari, experŃii ANRE fiind exact interfaŃa Uniunii 
Europene cu sectorul energetic românesc. VreŃi să vă spun în cifre? Cheltuielile cu 
delegaŃiile şi deplasările în străinătate au crescut în bugetul ANRE, adică la vedere, nu ca 
evaziunea aia de care vorbiŃi dumneavoastră, cereale, petrol, Ńigări, alcool, da? Cu 30%. 
De la 1,2 milioane lei la 1,6 milioane lei, paralel cu cheltuielile cu bunurile şi serviciile, 
care au urcat fulminant de la 2,8 milioane la 7,7 milioane. InvestiŃii de criză. Cum adică? 
MuŃi mobila dintr-o zonă în alta, îŃi mai iei 3 secretare, 3 consilieri, mai faci un contract 
cu firma de jurişti a lui... domnul Stoica de la PD-L, deşi ai jurişti în instituŃie.  
 Dan Mircea Popescu: Şi atunci de ce arunc povara crizei pe pensionari şi pe 
salariaŃii cu salarii mici? 
 Dana Grecu: Asta-i întrebarea pe care o punem noi, dacă se pateu. 
 Dan Mircea Popescu: Absolut, o pune şi opoziŃia în acest context. 
 Dana Grecu: Domnule Lakatos, aveŃi un răspuns? 
 Lakatos Peter: Sigur că pentru că în sfârşit preşedintele, când ne-am întâlnit, a 
spus acest lucru, că aşa ceva nu se mai poate. Ajungem acolo că în sfârşit şi dumnealui a 
spus că nu se mai poate aşa, la întâlnirea cu parlamentarii PD-L... 
 Dana Grecu: Dar nu putea să spună dom'ne acum 3 ani jumate, acum 2 ani? 
 Lakatos Peter: Asta-i o întrebare foarte bună, dar eu sper cel puŃin când vom 
discuta în Parlament măsurile care vin să îndeplinească cerinŃa de ieşire din criză, pentru 
că situaŃia e dezastruoasă, asta recunoaşte toată lumea care stă la masa asta şi nu numai, 
că trebuie luate măsuri, toată lumea e de acord. Cum luăm aceste măsuri? Astfel încât să 
fie suportabil de populaŃie, pentru că uitaŃi-vă, tot am zis acum un an jumate, acum doi 
ani, că e aşa situaŃia la unguri, că e aşa situaŃia la greci. Până la urmă au reuşit şi dacă vă 
uitaŃi pe datele pe trimestrul I, au creştere de 0,3% când ei au preconizat minus... 
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 Dana Grecu: Dom'ne, nu mai vreau să mă uit la alŃii în bătătură, dom'ne. 
 Lakatos Peter: Ba da, trebuie să ne uităm şi să învăŃăm... 
 Dana Grecu: Nu dom'ne, eu vreau să mi se spună adevărul în Ńara în care sunt eu, 
sunteŃi de acord cu mine? 
 Lakatos Peter: Bun, şi acum în sfârşit s-a apucat să spună adevărul. 
 Dana Grecu: Dar de ce în sfârşit, domnule Lakatos? 
 Lakatos Peter: Pentru că e proverbul acela "mai bine mai târziu decât niciodată"! 
 Dana Grecu: Dom'ne, dar nu pe banii mei dom'ne. 
 Lakatos Peter: De acord cu dumneavoastră. De un an de zile, şi domnul 
Fenechiu poate să confirme, anul trecut la dezbaterea bugetului, anul acesta la dezbaterea 
bugetului, a fost acolo toată lumea, am spus că este supradimensionată partea de venituri, 
nu numai eu, a spus Dăianu, alŃii. 
 Radu Tudor: Şi cu toate astea, aŃi votat bugetul, făcând parte din majoritate, 
domnule Lakatos şi nu... 
 Lakatos Peter: N-am votat anul trecut, pentru că eram în opoziŃie, anul acesta am 
votat. 
 Radu Tudor: Nu vreau s-o luaŃi personal, dar faceŃi parte dintr-o formaŃiune care 
sprijină acest guvern, care sprijină aceste măsuri şi care nu dă niciun fel de semnal că ar 
vrea să oprească aceste abuzuri. 
 Lakatos Peter: Cum să nu? Eu cred că acea discuŃie care a avut loc cu 
preşedintele... am spus propunerile noastre pentru relansarea economiei, deci de încercat 
încercăm. Cât avem, 7,5 până la 8 la sută în Parlament, atâtea lucruri încercăm. 
 Dana Grecu: O secundă. Vreau să înŃeleg aşa, domnule Pârvu explicaŃi-mi şi 
mie, domnul Boc a ieşit, domnul Vlădescu, domnul Băsescu, nici nu mai ştiu de fapt cine 
mai este. A ieşit aşa domnul Vlădescu astăzi, cu impozitarea cu 16% a drepturilor de 
autor şi a altor venituri, e de bine sau e de rău asta? 
 Florea Pârvu: După cum ştiŃi, lărgirea bazei de impozitare pentru că aici nu mi se 
pare corect... 
 Dana Grecu: Deci activităŃi bursiere, dobânzi bancare, PFA-uri... 
 Florea Pârvu: În legătură cu dobânzile, eu am un punct separat, în sensul că dacă 
vor fi impozitate dobânzile, marea majoritate a oamenilor care au totuşi nişte economii în 
bănci, pentru mica dobândă nu va mai risca să-şi Ńină banii în bănci. 
 Dana Grecu: Îşi vor retrage banii din bancă. 
 Radu Tudor: Pensionarii care au banii de înmormântare, 30-40 de milioane... 
numai ca să nu le ia 20-30 de lei impozit pe dobândă îşi vor retrage banii din bancă şi îi 
vor Ńine la ciorap. 
 Dana Grecu: Tu crezi că ei se gândesc la banii pensionarilor? Ei se gândesc la 
banii greilor care-şi Ńin banii în bănci. 
 Radu Tudor: Spun unul din efectele acestei măsuri. 
 Dana Grecu: SpuneŃi-mi o măsură de bine care să relanseze economia. 
 Florea Pârvu: Absolut, deocamdată până acum nu există! 
 Dana Grecu: Nu există. Domnule Fenechiu, vă rog, măsuri. Impozit a doua şi a 
treia casă. 
 Relu Fenechiu: Ceea ce aŃi spus dumneavoastră referitor la domnul Lificiu este 
un caz grav care după părerea mea trebuie cercetat şi luate măsuri ferme. Problema este 
că chiar dacă domnul Lificiu va fi dat afară şi toŃi banii ăştia vor fi luaŃi la buget, 
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problema nu se rezolvă, că e un caz singular. Noi trebuie să venim aici cu măsuri ferme 
care să rezolve problema. V-am spus în pauză... 
 Dana Grecu: DaŃi-mi voie, vă implor, să vă spun o măsură fermă. E nouă. 
 Relu Fenechiu: Corect ar fi să spuneŃi după ce vă spun eu. 
 Dana Grecu: Nu, că se leagă de ce spuneŃi dumneavoastră. O sală de sport 
şcolară, deci a făcut Guvernul standarde guvernamentale, o sală de sport trebuie să coste 
2,8 milioane lei. O sală de sport şcolară ar urma să coste statul maximum 2,8 milioane de 
lei, iar o şcoală cu 8 săli de clasă alte 1,7 milioane de lei, potrivit standardelor de cost 
aprobate de guvern printr-o hotărâre publicată astăzi în Monitorul Oficial, vine hotărârea 
asta, doamnelor şi domnilor, cum ştiŃi o legăm de sala de sport din RăchiŃele, cea care 
costa vreo 500.000 de euro şi pe care aud acum că doamna Udrea nu mai vrea s-o 
construiască. E informaŃie care vine acum, postată pe site-ul "Jurnalului NaŃional". Udrea 
renunŃă la şcoala de sport din RăchiŃele, asta a lui Boc, satul lui Boc. 
 Relu Fenechiu: Astea sunt picanterii, nu se fac astfel de lucruri în momentul în 
care eşti prim-ministru, în momentul în care eşti ministru, dar eu vreau să vin cu o chestie 
serioasă. Într-un studiu al OECD-ului, economia subterană din România se ridică la 35% 
din totalul produsului economic. Vreau să vă spun că suntem undeva în marginea de sus a 
Europei. Media din Ńările dezvoltate din Europa e undeva de 15%. În Ungaria economia 
subterană e evaluată undeva la 24%. Dacă noi acum ne-am pune pe treabă şi ANAF-ul şi-
ar face treaba şi am reuşi din economia asta subterană să scoatem la suprafaŃă 10%, să 
ajungem nu cât Ungaria, ci mai puŃin decât Ungaria... 
 Dana Grecu: Dar ce ar trebui să se întâmple...? 
 Relu Fenechiu: Vă spun cum. Dacă am reuşi să facem lucrurile astea, în câteva 
luni am putea să aducem bani în România astfel încât să nu mai trebuiască să tăiem 
nimic. Şi credeŃi-mă, când vă spun asta vă spun şi în calitate de om afaceri care face 
afaceri de 20 de ani. 
 Dana Grecu: Şi domnul Pârvu face afaceri şi ştie că e aproape imposibil în 
România. 
 Relu Fenechiu: Nu e imposibil deloc. Să vă spun un lucru: duceŃi-vă în toate 
pieŃele din România şi se vând Ńigări la negru. DuceŃi-vă şi vedeŃi că trece PoliŃia pe lângă 
acei oameni care vând Ńigări, nu spune nimeni nimic. ToŃi jurnaliştii au mers şi au filmat 
şi au arătat cum se face... 
 Dana Grecu: Şi pe vremea lui Tăriceanu era la fel. 
 Relu Fenechiu: Întrebarea mea este: cum jurnaliştii reuşesc să-i găsească pe 
vânzătorii ăştia care nu plătesc taxe, de ce nu reuşeşte şi ANAF-ul? Vă mai dau un 
exemplu şi atât. Orice disponibilizare din România şi orice taxă crescută în România să 
ştiŃi că duce la creşterea economiei subterane, şi nu la scăderea acesteia. 
 Dana Grecu: Publicitate. Revenim pentru concluzii, rămâneŃi "La ordinea zilei", 
vă aştept. Da, preşedintele azi spune mişcării de stradă "grecizare", mă mir că nu s-au 
sesizat diplomaŃii de carieră, ca să puncteze ieşirea preşedintelui României. Dar ne-a 
ameninŃat că ne "grecizăm", şi că nu cumva să avem de gând să se întâmple asta. 
Doamnelor şi domnilor, Ńintele, aşa cum vedeŃi, Ńintele - bătrânii, copiii şi mamele - 
Ńintele măsurilor guvernamentale. Nu ştim dacă astea sunt măsurile, probabil că astea vor 
fi, nu ştim dacă CES-ul le va schimba, contează foarte mult, dar trebuie să mai aşteptăm 
probabil câteva zile, ca să vedem dacă lucrurile vor sta aşa. Între timp, putem să aflăm că 
încrederea în Băsescu se prăbuşeşte, cel puŃin aşa scrie "Jurnalul NaŃional": "PSD a 



 16 

dezbătut în şedinŃa Comitetului Executiv NaŃional", domnul Popescu ne poate infirma sau 
confirma informaŃia asta, "atât contextul politic şi strategia politică a partidului, cât şi un 
sondaj de opinie în care a fost măsurată cota de încredere a principalelor lideri şi impactul 
măsurilor anunŃate de Traian Băsescu: 81% din cei chestionaŃi au o părere proastă şi 
foarte proastă despre reducerile de salarii şi pensii cuprinse în proiectul de acord stand-by 
cu FMI, iar 70% s-au pronunŃat pentru cotă diferenŃiată de impozitare. Pe acest fond, cota 
de încredere a lui Traian Băsescu s-a prăbuşit de la 45% în februarie la 31% pe 10 mai. 
Mult sub Ponta, urcat la 46 de la 35 şi Crin Antonescu constant pe palierul 37-38." Radu 
Tudor, să comentăm puŃin informaŃia asta. 
 Radu Tudor: Inutilă şi fără niciun fel de relevanŃă pentru vremurile pe care le 
trăim. Şi dacă s-a prăbuşit în sondaje, ce? Mai e preşedinte încă patru ani, timp în care o 
mare parte din pensionari n-o să mai supravieŃuiască cu pensiile astea. 
 Dana Grecu: Într-o frază, domnule Pârvu, cum va fi? 
 Florea Pârvu: După părerea mea va fi excepŃional de greu, dacă nu se vor 
introduce măsuri de sprijinire a agenŃilor economici mici şi mijlocii pentru relansarea 
economiei. Vom avea situaŃii excepŃional de grave. Va trebui, aşa cum am spus acum 
câteva luni de zile, va trebui să mai luăm cel puŃin 20 sau 30 de miliarde de euro 
împrumut - asta la sfârşitul anului. 
 Dana Grecu: MulŃumesc foarte mult pentru comentarii şi urmărim cu atenŃie tot 
ce se întâmplă zilele astea. Sunt zile foarte importante, rămâneŃi cu Antena 3, vin ştirile şi 
"Ştirea zilei" cu Gabriela Vrânceanu Firea, toate bune! Ne revedem mâine. 

(Prin Monitoring Media: Antena 3 – La ordinea zilei, Ora: 18:45) 

 
 
 
 


