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Traian Băsescu: În ceea ce mă priveşte, vă asigur, şi nu vreau să pară un 
populism, că sunt dispus ca până la sfârşitul anului să virez salariul într-un fond de 
solidaritate. Dacă vă uitaŃi pe declaraŃia de avere veŃi putea constata că pot să fac acest 
lucru. Deci cred că avem nevoie de solidaritate în momentul de faŃă, dacă vrem să nu 
împingem Ńara către o situaŃie ca în Grecia. 

 
Răzvan Dumitrescu: Bună seara, bun găsit la „Realitatea zilei”, emisiunea care 

pune punctul pe zi. Preşedintele Traian Băsescu dă un exemplu de solidaritate cu românii 
ajunşi în dificultate. Este un gest pe care trebuie să îl luăm ca atare. Şeful statului se 
gândeşte la cei ajunşi într-o situaŃie disperată. Şi alŃi oameni politici îşi anunŃă 
solidaritatea. Proaspăt născuŃii progresişti au creat chiar un fond în care au făcut deja 
donaŃii de 8000 de lei: Marian Sârbu şi Gabriel Oprea. ScrieŃi-ne la 
realitateazilei@realitatea.net de la care politician doriŃi să primiŃi bani dacă ajungeŃi în 
dificultate? SpuneŃi-ne şi de ce l-aŃi ales tocmai pe acel om politic. InvitaŃi la „Realitatea 
zilei”, domnul Relu Fenechiu, deputat, vicepreşedinte PNL, domnul Peter Lakatos, 
deputat UDMR. Îl aşteptăm pe domnul Ioan Chelaru, senator şi vicepreşedinte PSD, 
domnul Lucian Bolcaş, avocat, şi domnul Sorin IoniŃă, director de programe la 
Societatea Academică Română. Dar avem în faŃă un nou document, Memorandum 
suplimentar de înŃelegere. Al doilea addendum la Memorandumul care se pune la punct 
în aceste zile. Mai există nişte măsuri despre care trebuie să ştiŃi. Noi măsuri de 
austeritate: îngheŃarea pensionării anticipate începând cu 1 iunie 2010, impozitarea 
tichetelor de masă, impozitarea dobânzilor la depozitele bancare, impozitarea plăŃilor 
compensatorii, eliminarea celui de-al 13-lea salariu aferent anului 2010, privatizarea sau 
închiderea SC Termoelectrica, privatizarea CFR Marfă, raŃionalizarea numărului de şcoli 
şi spitale. Sunt alte măsuri pe lângă cele care deja le cunoaşteŃi. Şi anume scăderea 
salariilor cu 25%, a fondului de salarii, scăderea pensiilor şi a ajutorului de şomaj cu 15% 
despre care s-a tot vorbit. Cum vi se par aceste măsuri, domnule Fenechiu?  

Relu Fenechiu: Domnule Dumitrescu, ştiŃi cum face guvernul ăsta şi Traian 
Băsescu? Întâi au omorât românii şi acum stă şi plânge pe umerii morŃilor. Deci este 
strigător la cer. ÎnŃeleg că în 2008, când au câştigat alegerile, au spus că programul lor de 
guvernare era un program făcut într-o perioadă în care nu se ştia că e criză. Dar, domnul 
Dumitrescu, la ora asta ştie toată lumea, de doi ani că e criză în Europa şi în lume. Un an 
jumătate ce au făcut? Un an jumătate au îngropat România, care este acum într-o situaŃie 
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urâtă. Şi acum vin, iau măsuri, unele dintre ele strigătoare la cer. Altele dintre ele sunt 
măsurile care trebuia luate de acum un an jumătate. Poate şi de mai demult. Păi, unde 
trăim? Şi cine mai este credibil să mai ia astfel de măsuri? Acest guvern care acum o lună 
ne spunea că nu ştim noi economie şi că sunt bani de salarii şi de pensii, şi nu e nici o 
problemă? Acest guvern care ne spunea că avem creştere economică în România, că 
începe să fie bine? Acest guvern poate lua în continuare măsuri în România? Nu cred. 
Acest guvern trebuie să plece, domnule Dumitrescu. Trebuie să vină un guvern credibil 
care, într-adevăr, trebuie să ia măsuri de stopare a crizei. Dar o să vă spun la o intervenŃie 
ulterioară, că nu vreau să monopolizez discuŃia. 

Răzvan Dumitrescu: Ne faceŃi o favoare, domnule Fenechiu. 
Relu Fenechiu: ŞtiŃi ce se întâmplă? Nu poŃi să ieşi dintr-o criză economică 

numai cu măsuri de reducere a cheltuielilor. Asta este o aberaŃie. Nicăieri nu se poate. 
Peste jumătate de an vor mai veni să mai reducă o dată cheltuielile, dar tot nu vor rezolva 
nimic.  

Răzvan Dumitrescu: Revenim. Dacă despre tăierile de la pensii şi de la salarii s-
a tot discutat, avem acest Memorandum suplimentar de înŃelegere, al doilea addendum la 
Memorandumul de înŃelegere între UE şi România. Sunt câteva măsuri interesante acolo. 
Le repet: îngheŃarea pensionării anticipate începând cu 1 iunie 2010, impozitarea 
tichetelor de masă, impozitarea dobânzilor la depozite bancare, impozitarea plăŃilor 
compensatorii, eliminarea celui de-al 13-lea salariu aferent anului 2010, privatizarea sau 
închiderea SC Termoelectrica, privatizarea CFR Marfă, raŃionalizarea numărului de şcoli 
şi spitale. Cum vi se par, domnule Chelaru, bună seara, aceste măsuri din documentul 
acesta? 

Ioan Chelaru: Bună seara, îmi cer scuze de întârziere. Răspund imediat la 
întrebarea dumneavoastră. Eu vin direct din dezbatere de la Senat pe Legea pensiilor. Şi 
se discută 45% din punctul de pensie dacă merge sau nu merge. Ca să vedeŃi unde este 
actualitatea: în Senatul României sau la dumneavoastră în studio? S-ar părea că 
actualitatea este la dumneavoastră în studio. Pentru că guvernul nu a venit astăzi, aşa cum 
auzisem aseară de la ministrul Vlădescu, că va opri Legea pensiilor sau va veni cu o altă 
lege a pensiilor din acest an. Şi până la urmă probabil că vom scoate o lege a pensiilor. 
Iar la anul vom scoate alta. Am vrut să vă fac o mică introducere ca să vedeŃi care este 
dinamica vieŃii politice. 

Răzvan Dumitrescu: În acest Memorandum se vorbeşte de îngheŃarea 
pensionării anticipate începând cu 1 iunie 2010. Mai e puŃin până la 1 iunie 2010. 

Ioan Chelaru: Păi lucrăm de pomană. Deci în acest moment, parte din actele 
normative trimise în Parlament de guvern sunt ca să ne aflăm în treabă.  

Răzvan Dumitrescu: Având în vedere măsurile care trebuie luate... 
Ioan Chelaru: Exact. Una se semnează cu FMI sau cu UE şi alta se discută în 

Parlament.  
Răzvan Dumitrescu: Domnule Peter Lakatos, de pildă, dacă tot am adus vorba 

de pensionari, că o să luăm la rând măsurile astea, îngheŃarea pensionării anticipate 
începând cu 1 iunie 2010. Ştie cineva în ce act normativ va fi prevăzută treaba asta? Că 
trebuie până pe 1 iunie să fie în vigoare chestia asta.  

Peter Lakatos: Dacă îmi daŃi voie să răspund... 
Răzvan Dumitrescu: SunteŃi la guvernare, da.  
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Peter Lakatos: Sigur că da. La ora actuală asistăm la un experiment unic. 
Respectiv am avut astăzi o întâlnire cu domnul preşedinte Traian Băsescu şi spre 
surprinderea mea, pentru prima dată recunoaşte imposibilitatea îndeplinirii acordului cu 
FMI pe trimestru I, respectiv pe primele patru luni ale anului. Faptul că suntem într-o 
situaŃie grea şi soluŃia este autoreforma. Nu aŃi mai auzit până acum definiŃia aceasta. Nu 
dânsul a spus, eu spun. Pentru că autoreformă consider următoarea rezolvare: conform 
acestui proiect de acord, pentru că este proiect de acord deocamdată, se taie bugetele la 
ordonatorii principali de credite în proporŃiile pe care le-aŃi amintit dumneavoastră şi 
treaba respectivilor ordonatori de credite este cum să îşi gestioneze activitatea. Dar 
trebuie să se încadreze în acea sumă. Până acum nu s-a reuşit reforma prin legi, cum ar fi 
fost normal. Ci acum se procedează la autoreformă, la ceea ce a întrebat domnul senator 
Chelaru probabil şi că s-a făcut astăzi vorbire despre acest lucru. Se va proceda prin 
ordonanŃă de urgenŃă care ajunge din urmă legea care ajunge la Camera DeputaŃilor. Şi 
ştiu toŃi cei care sunt parlamentari că această situaŃie se discută în paralel cele două acte 
normative. 

Răzvan Dumitrescu: HaideŃi să revenim la lucruri extrem de concrete. Sunt 
curios, ca cetăŃean, având în vedere acest Memorandum, cum se va face îngheŃarea 
pensionării anticipate începând cu 1 iunie 2010, de vreme ce legea unitară a pensiilor, 
domnule Bolcaş, se discută deja în Parlament? Acolo nu Ńin minte să existe o astfel de 
prevedere. Cine pe cine bate la un moment dat? 

Lucian Bolcaş: O Ńară tristă, plină de umor. Aceasta este realitatea României la 
această oră. Evident, are dreptate domnul senator. Discută degeaba. Este timp irosit 
degeaba cu această lege a pensiilor care s-ar părea că trebuie restructurată. Că se poate 
sau nu se poate prin ordonanŃă de urgenŃă, părerea mea este că nu se poate. Nu pentru că 
e vorba de o lege organică, care poate fi modificată printr-o ordonanŃă de urgenŃă, ci 
pentru că este vorba aici despre drepturi fundamentale care trebuiesc modificate. În 
aceste condiŃii, vă rog să mă credeŃi, nu ştiu cine, cum şi în ce fel îl va face. Dar ştiu un 
singur lucru: nu mai e nevoie de moŃiunea de cenzură a opoziŃiei în Parlament. Cea mai 
bună moŃiune de cenzură a dat-o FMI, care a constatat incapacitatea guvernului de a-şi 
menŃine propriul său program propus şi, evident, incapacitatea domnului preşedinte care 
menŃine acest prim ministru. 

Răzvan Dumitrescu: Aşteptăm la realitateazilei@realitatea.net răspunsurile 
dumneavoastră la întrebarea de la care politician doriŃi să primiŃi bani dacă ajungeŃi în 
dificultate? Primim deja mesaje: „Eu vreau de la Dinu Patriciu să mă ajute să plătesc 
banca şi aş mai vrea ca toŃi parlamentarii să lucreze la patron şi să fie plătiŃi în bătaie de 
joc cu 600 de lei pe lună, să vedem şi noi, oamenii de rând, cum ar trăi în mizeria în care 
trăim noi”. Vlad, din Baia Mare, ne scrie chestia asta. Aşteptăm şi mesaje, nu numai de la 
Vlad. Dar, repet, în acest Memorandum, domnule Sorin IoniŃă, mai există şi 
raŃionalizarea numărului de şcoli şi spitale. Iată ce primim pe NewsIn între timp. Primim 
detalii cu privire la raŃionalizarea numărului de şcoli şi spitale. NewsIn spune aşa: 
Guvernul urmează să închidă 150-200 de spitale din Ńară. Decizie luată în urma discuŃiilor 
cu FMI. Memorandumul este între UE şi România. Dar cum să se facă toate chestiunile 
astea? Am început cu pensiile începând cu 1 iunie 2010. E o lege a pensiilor în curs de 
desfăşurare. Cum o să se facă? 

Sorin IoniŃă: Mare parte din ce citiŃi dumneavoastră acolo sună cunoscut şi e un 
fel de golire a sertarelor. Deci proiectele astea de reformă erau. Au zăcut. Cât erau anii 
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buni, erau anii buni. Nu ne-am apucat de raŃionalizare. Dar ele erau şi înainte în 
guvernele anterioare, erau în strategie. Că noi trebuie să raŃionalizăm, trebuie să mai 
grupăm şcoli, mai închidem pe unde nu mai sunt copii. Acum ne-a ajuns gheara la gât şi 
le facem acum, repede. Sau o să încerce să le facă repede. Deşi închideri, raŃionalizări de 
şcoli şi spitale nu se pot face mâine, aşa cum schimbi, cum să spun...? Pot să îmi 
imaginez un Moratoriu pe pensionări anticipate, aplicabil de la data de. Dar şcoli, spitale, 
nu se pot închide. Deci ăla e un plan pe termen mediu de care trebuie să te Ńii. Şi probabil 
că acum a fost reîmprospătat. A fost scos şi pus acolo. Impozit pe dobânzi bancare. 
Credeam că se şi aplică. Nu ştiam. Dar s-a discutat de un milion de ori: ba îl băgăm, ba... 
Acum nu ştiu cât de multă lume o să strige din cauza... 

Răzvan Dumitrescu: E vorba de 150-200 de spitale anul ăsta. 
Peter Lakatos: Cele care nu întrunesc autorizaŃia. 
Sorin IoniŃă: Ele sunt probabil listate undeva. Se ştie: o parte trec la autorităŃi, nu 

mai trec să devină centre sociale. Deci toată strategia asta există. Aşa cum impozitele pe 
dobânzi bancare sunt parte din acea strategie a lărgirii bazei de impozitare. Şi aia e fleac. 
Eu cred că vine episodul II, ăla cu drepturile de autor şi cu contractele de colaborare. Hai 
să mai stăm vreo săptămână. 

Răzvan Dumitrescu: O să mai vină până atunci nişte episoade. Episoadele vin de 
la cetăŃeni.  

Lucian Bolcaş: Dar asta cu spitalele mi se pare foarte interesantă. 
Răzvan Dumitrescu: Şcoli şi spitale. 
Lucian Bolcaş: Adică bolnavii nu o să mai stea câte doi într-un pat. Acum o să 

stea 4 într-un pat. Cam asta înseamnă. 
Răzvan Dumitrescu: „Vreau să primesc bani de la Băsescu şi de la Boc pentru că 

m-au dezamăgit. Numărul meu de cont este, nu-i dăm contul, evident. Mi-e teamă că o să 
îmi vireze o sumă cu minus. Să mă scoată şi dator, Doamne fereşte. Glumesc. Deşi mă 
doare câte ceva, bag capul când îi aud, ba stomacul că nu mai am ce manca, ba mi-e frig 
când nu am bani să îmi plătesc factura la încălzire”, IonuŃ Aurelian Micu, Piteşti. Dar 
aveŃi cont la bancă. Tot e un pas. Glumind sau nu, ne întoarcem la chestiunea asta. Cum 
face să eliminăm cel de-al 13-lea salariu aferent anului 2010?  

Sorin IoniŃă: Uite aşa, nu îl mai dăm. 
Răzvan Dumitrescu: Anul 2010 este în exerciŃiu. Vă întreb, domnule Chelaru, 

pentru că mi-a sărit în ochi o declaraŃie a doamnei Andreea Paul, care spune în felul 
următor - doamna Andreea Paul Vass, consilieră pe probleme economice pentru primul 
ministru Emil Boc: „Avem nevoie de expertiză juridică pentru ca actele normative 
privind măsurile de austeritate să nu poată fi atacate la Curtea ConstituŃională română”. 

Relu Fenechiu: Are nevoie domnul Boc de... 
Răzvan Dumitrescu: Ce expertiză ar trebui să aibă ca să se elimine al 13-lea 

salariu cuprins în contractele colective de muncă aflate în vigoare? 
Ioan Chelaru: Vreau să vă spun, fac o mică paranteză cu spitalele – suntem într-

un proces de descentralizare a spitalelor. Am vrut şi toată lumea a fost de acord să le dăm 
în subordinea administraŃiile locale să le administreze, să le gospodărească, să le ducă 
unde trebuie. La începutul acestui proces venim acum cu o lovitură de măciucă şi le 
grupăm, le centralizăm le raŃionalizăm: 200-300 le desfiinŃăm efectiv. Am bulversat un 
sistem sanitar care şi aşa are mari probleme. Revenim la modalitatea juridică în care 
asemenea măsuri vor ajunge să fie transpuse efectiv guvernului acesta a avut multe 
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licenŃe juridice. Proaste, e adevărat. Multe licenŃe juridice şi a dat tot felul de ordonanŃe 
sau alte acte normative de un grad mai mic care ulterior s-au dovedit a fi un fiasco total. 
Şi a trebuit parte din ele să le reparăm noi la Parlament. Parte le-a reparat chiar Curtea 
ConstituŃională. Sigur că Curtea ConstituŃională a ajuns un fel de piază rea. Dar nici 
guvernul nu ascultă de Parlament. Nu ascultă în sensul frumos, în sensul dacă vreŃi juridic 
al cuvântului, să permită îmbunătăŃiri ale unui act normativ. Fac o altă paranteză şi aduc 
în discuŃie, fără să intru în detalii, dezbaterea pe Legea ANI. 

Răzvan Dumitrescu: HaideŃi să ne întoarcem. 
Ioan Chelaru: Nu intru în detalii şi spun numai atât: dacă îndrăzneşti să vii cu un 

amendament la Legea ANI vine guvernul şi spune, nu suntem de acord şi nu trece. Şi am 
închis paranteza. Aşa că, din punct de vedere juridic, probabil că specialiştii înalŃi de la 
guvern vor găsi modalităŃi, în afară de legi în sine, să taie tot ceea ce e de tăiat.  

Sorin IoniŃă: Dar au căzut şi iniŃiative parlamentare la Curtea ConstituŃională. 
Asta nu e o garanŃie. 

Ioan Chelaru: Sigur, nu e o garanŃie. 
Relu Fenechiu: Da, domnul IoniŃă, dar un parlamentar are expertiză proprie. 

Guvernul are mii de oameni specialişti în domeniu, are avize de la ministere, are avize 
invariabil de la Ministerul JustiŃiei.  

Răzvan Dumitrescu: StimaŃi invitaŃi, vă rog frumos. Chiar credeŃi că pe cineva, 
după ce am citit aceste măsuri, mai interesează câte sute sau mii de oameni are în 
subordine Guvernul sau Parlamentul pe funcŃie de experŃi? Chiar nu mai priveşte pe 
nimeni chestia asta. Măsurile sunt date ca şi când ar fi fost deja luate. Deşi nu sunt, dar 
vor trebui să fie implementate. Vă rog! „Ce se va întâmpla cu sutele de mii de salariaŃi 
bugetari care nu vor mai putea plăti credite pentru locuinŃe? Îi scot băncile în stradă cu 
familia şi copii? Să nu aibă nici locuinŃe? ToŃi debitorii băncilor vor ajunge în drum? Vă 
rog, spuneŃi-ne”. Apropo de tăierile astea. Dar vă întreb, domnule Peter Lakatos, dacă 
tot erau vechi planurile astea, de pildă, cu spitalele care trebuie închise anul ăsta, de ce nu 
ni s-a spus nimic? De ce nu ni s-a vorbit? SunteŃi la guvernare. 

Peter Lakatos: Că de ce nu s-a spus până acum nu ştiu. Dar sunt anumite măsuri. 
Deci nu toate măsurile acestea trebuie aruncate. 

Răzvan Dumitrescu: Nu, haideŃi să discutăm cu spitalele. E cineva internat care 
trebuie să stea trei luni în spital. Se închide spitalul. 

Peter Lakatos: În momentul în care spitalul nu corespunde conform normelor şi 
nu merită să fie pentru că... 

Răzvan Dumitrescu: CâŃi oameni rămân pe drumuri?  
Peter Lakatos: Aceste spitale pot deveni centre sociale, medico-sociale. Dar nu 

mai primesc autorizaŃia de spital. Despre aceasta este vorba aici. Şi atunci există, însă o 
dată spun, o altă abordare şi din punct de vedere bugetar. Deci nu toate măsurile care sunt 
trecute aici sunt necorespunzătoare. E adevărat că ministrul sănătăŃii lucrează de 2-3 luni 
la aceste... 

Răzvan Dumitrescu: Dar lucrează în secret? Nu avem voie să ştim?  
Peter Lakatos: Nu secret. Dar în momentul în care acum au ieşit. Asta e şi la ora 

actuală. 
Răzvan Dumitrescu: Acum au ieşit şi am aflat şi noi. Că dacă nu ieşeau, nu 

aflam. 
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Peter Lakatos: Da, dar este sub formă de declaraŃie. Pentru că a primit guvernul 
sarcina să traducă în fapte, în sensul ori proiecte de lege, ori ordonanŃe de urgenŃă. Şi în 
final, Parlamentul va fi cel care va trebui să dea acordul. 

Răzvan Dumitrescu: Domnule Peter Lakatos, eu zic, foarte bine, e în regulă, să 
se închidă în jur de 150-200 de spitale. 

Peter Lakatos: Nu se închid. Nu mai primesc autorizaŃia. Că aşa scrie acolo: nu 
se reînnoieşte autorizaŃia de spital. Poate să îl transforme în centru medico... 

Răzvan Dumitrescu: Vă dau o ştire. Nici un spital nu e acreditat până la ora 
actuală. Deci care e diferenŃa? Mă întreb, domnule Fenechiu, rămân oameni pe drumuri, 
dintre cei care lucrează, câŃi? Rămân pacienŃi fără pat de spital? Dacă da, câŃi? Dacă nu, 
de ce? Astea sunt întrebările care apar după ce afli o ştire de asta.  

Relu Fenechiu: Eu vreau să comentez corect această ştire. Deci ştiŃi ce s-a 
întâmplat acolo? Domnul Boc a chemat toŃi miniştrii şi s-au aşezat aşa, la o masă de 
taină, şi au început să spună, hai să vedem de unde mai tăiem. 

Răzvan Dumitrescu: Dacă erau toŃi miniştrii era şedinŃă de guvern şi nu masă de 
taină. 

Relu Fenechiu: Mai mulŃi miniştri. Şi au început să spună, tăiem de la spitale, de 
la pensionari, de la şcoli, de peste tot. Nu cred că are sens să comentăm foarte mult aceste 
lucruri până când nu vedem exact ce se întâmplă cu ele. Ceea ce este important, este în 
schimb ceea ce aŃi spus dumneavoastră mai devreme, ceea ce am spus şi eu ceva mai 
devreme. Şi anume că peste noapte s-au gândit să ia toate măsurile de pe lume care ar 
putea să reducă cheltuielile, fără să se gândească la impactul care l-ar avea fiecare din 
aceste măsuri, fără să pună ceva în loc. Dar dincolo de toate, eu încă o dată vă spun de ce 
s-a făcut risipa şi de ce s-au făcut atâtea greşeli în această perioadă. Dumneavoastră ştiŃi 
cât s-a atras din fondurile europene în anul 2009? Deci după spusele celor de la FMI, 5%. 
Iar eu vă spun că efectiv s-au atras 3%, bani efectiv intraŃi în Ńară. 3% şi 34 de miliarde. 
Păi unde este acea performanŃă de care vorbea domnul Boc, că vor veni bani europeni cu 
nemiluita?  

Răzvan Dumitrescu: Nu, eu mă întorc la o chestiune foarte concretă. 
Relu Fenechiu: Numai un pic. ŞtiŃi câŃi bani a atras Ministerul Transporturilor? 

1,9% din Programul OperaŃional Sectorial de Transport şi ştiŃi ce spune?  
Răzvan Dumitrescu: HaideŃi să nu discutăm despre toate, mai puŃin despre 

subiectele care le avem în dezbatere. 
Relu Fenechiu: Da, domnul Dumitrescu. Dar aici sunt problemele. Pentru că dacă 

noi am reuşi să atragem bani europeni am avea de unde să introducem bani în economia 
reală şi nu ar mai fi nevoie de... 

Răzvan Dumitrescu: Vorbim de „dacă”. În timp ce dumneavoastră preferaŃi să 
vorbiŃi de dacă, eu vorbesc de lucruri care vor trebui aplicate de la 1 iunie. Deci sunt ca şi 
aplicate, domnule Bolcaş. 

Relu Fenechiu: Păi vedem dacă vor trebui aplicate. Poate... 
Răzvan Dumitrescu: Închizi 150-200 de spitale.  
Relu Fenechiu: Cred că nu vom face chestia asta. 
Răzvan Dumitrescu: Citesc în continuare informaŃia completă ca să vedeŃi cum 

au aflat şi parlamentarii. Cifra aproximativă a spitalelor care ar trebui închise a fost 
prezentată chiar de preşedintele Băsescu la întâlnirea cu parlamentarii puterii.  

Lucian Bolcaş: Perfect. 
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Răzvan Dumitrescu: Potrivit unor surse participante la discuŃii, angajaŃii celor 
150, maximum 200 de spitale ar urma să fie redistribuiŃi în alte unităŃi sanitare. Chiar în 
cele de asistenŃă socială. Cum ar fi azilurile de bătrâni. 

Relu Fenechiu: Ce facem cu descentralizarea?  
Răzvan Dumitrescu: Aşa e, domnule Lakatos? AŃi fost acolo.  
Peter Lakatos: Sigur că da. 
Răzvan Dumitrescu: Domnul preşedinte v-a prezentat măsura. 
Peter Lakatos: Nu. Toate măsurile... a vorbit de descentralizare şi a amintit în 

treacăt de această cifră, spunând că se poate transforma... ceea ce v-am spus şi eu mai 
înainte. În schimb, eu ştiu că ministrul sănătăŃii, cu echipa de la minister, lucrează la 
proiectul de descentralizare. Şi foarte mulŃi primari, în anumite localităŃi, nu voiau, spre 
exemplu, să preia spitalele, Ńinând cont de starea în care sunt şi neavând fonduri să le 
pună la punct. 

Răzvan Dumitrescu: Dar să fim precişi. Despre cât s-a vorbit? 150 sau 200? 
Pentru că repet... 

Peter Lakatos: 150. 
Sorin IoniŃă: Descentralizarea nu e o soluŃie la cheltuieli. Că şi administraŃia 

locală tot în bugetul general consolidat este. Deci închiderea e închidere, descentralizarea 
e altceva. Tot banii ăia îi cheltuieşti, nu asta e problema. 

Răzvan Dumitrescu: Dar repet: iată ce coincidenŃă. Vorbim despre această 
chestiune despre care aflăm că e veche, exact când se discută Memorandum suplimentar 
de înŃelegere între UE şi România.  

Sorin IoniŃă: Aflăm a suta oară de chestia asta şi ne facem că e ceva nou. 
Lucian Bolcaş: VedeŃi? Nu se poate răspunde exact la această întrebare pentru că 

s-ar părea că Memorandumul nu este complet. Am aflat că se vor reduce şi ajutoarele de 
şomaj şi alte ajutoare vor dispărea. Problema este că nu ne-a lămurit acest Memorandum 
ce se întâmplă cu ajutorul de înmormântare? Asta ar fi rezolvat şi problema ce decurge 
din desfiinŃarea spitalelor.  

Răzvan Dumitrescu: Cred că nu sugeraŃi să îl plătească decedatul? 
Lucian Bolcaş: S-ar putea să se ajungă şi la soluŃia asta. 
Răzvan Dumitrescu: Într-o perioadă de timp bine determinată. Putem glumi 

oricât. Ne scriu în continuare telespectatorii: „În cazul tăierii pensiilor există deja un 
precedent nereuşit. În Letonia, Curtea Supremă de JustiŃie a declarat diminuarea pensiilor 
ca fiind împotriva drepturilor omului, obligând statul să plătească atât pensiile restante, 
cât şi penalizări. Dar asta se întâmplă pe legislaŃia letonă. Nu ştiu dacă o să se întâmple şi 
în România chestia asta”. 

Sorin IoniŃă: E o tâmpenie. Deşi la ei se judecă tot otova, aşa, de către unii 
judecători. Dar asta este. Practica la CEDO e cu totul alta în ce priveşte drepturile sociale. 
Dar, în fine, nu asta e problema. Noi aflăm de asta...  

Lucian Bolcaş: Nu, dar practica CEDO este alta în ceea ce priveşte drepturile 
câştigate. Aşa, ca să nu păcălim oamenii. 

Răzvan Dumitrescu: Revenim la ce aflăm. 
Sorin IoniŃă: Drepturile câştigate se pot lua dacă-s drepturi pozitive, în care statul 

îŃi dă un ban. łi-l poate şi lua înapoi. Nu e nici o problemă. 
Lucian Bolcaş: Nu e cazul. 
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Sorin IoniŃă: Închiderea spitalelor. De prin 2004, rapoartele Băncii Mondiale, 
comisia prezidenŃială ia pe sănătate, sunt listate pe acolo. Sunt spitale care stau goale, nu 
au acreditare sau sunt spitale pline de oameni pentru că nu suntem în stare să organizăm 
nişte analize. Vine omul, stă trei zile în spital, doarme acolo, deşi el e pe picioare şi nu 
vrea să stea, fiindcă analiza se ia numai la 8 dimineaŃa şi îl Ńii internat degeaba şi cheltui 
bani de la stat cu servicii hoteliere. Sunt multe probleme în sectorul de sănătate. Şi 
reducerea de capacităŃi nu e o dramă asta. Numai că trebuie făcută cu cap. Iar al 13-lea 
salariu se poate... deci uite, dau eu o... nu ne trebuie o armată de jurişti. Să ia copy paste 
din Grecia şi din Ungaria, unde s-au redus al 13-lea şi al 14-lea din Grecia, că erau 
nebuni, dădeau şi al 14-lea salariu. Acolo s-a redus şi nu e neconstituŃional. Luăm şi noi 
soluŃia aia, că şi ei au contracte colective de muncă. E tot o legislaŃie de tip european. 
Cum au făcut ei, facem şi noi. 

Răzvan Dumitrescu: Păi să facem. 
Sorin IoniŃă: E ieftin. Le sugerez să traducă din greacă cum au făcut ei. 
Răzvan Dumitrescu: Dar vedeŃi dumneavoastră? SpuneŃi că sunt vechi. Vorbim 

despre ele după ce semnăm un memorandum. Până acum înseamnă că nu am făcut nimic, 
nu? Din moment ce tot vorbim. Altminteri am fi făcut şi nu am mai fi vorbit. Ce să mai 
vorbeşti despre un lucru deja făcut că o să-l faci, nu? Nu avea sens. HaideŃi să vedem însă 
cum sunau promisiunile nu cu mult timp în urmă. Iată cum sunau promisiunile. 

 
Traian Băsescu: 2009 a fost un an dificil. Un an în care peste România a trecut 

criza globală care ne-a afectat, dar nu ne-a îngenuncheat. 2010 va fi un an în care vom 
scăpa de criză. 

Emil Boc: Pregătim relansarea economică din anul 2010. 
Adriean Videanu: În primul trimestru al anului 2010 vom avea creştere 

economică. 
Emil Boc: Vom avea creştere economică şi nu scădere economică. 
Sebastian Vlădescu: Eu cred că renaşte speranŃa şi ne întoarcem la creştere 

economică. 
 
 Răzvan Dumitrescu: Vă mai citesc un mesaj. Poate ne renaşte speranŃa după 

acest mesaj: „După 20 de ani am ajuns din nou să nu mă mai intereseze ce fac 
preşedintele şi guvernul. Să vă spun ce aş face eu. Mâine dimineaŃă mă duc şi îi spun 
patronului să-mi treacă în cartea de muncă salariul minim pe economie, iar restul să mi-l 
dea la negru. Dacă poate. De ce să cotizez la pensie şi şomaj, când ăştia îmi vor da cât vor 
ei? De ce să cotizez la buget când sănătatea şi învăŃământul sunt o glumă şi numai 
gratuite nu sunt? A, azi am cumpărat pentru prima dată Ńigări de contrabandă. Voi 
cumpăra şi motorină de la tir-işti şi găsesc eu un mod să fur electricitate. Iar fiică-mea va 
pleca cu siguranŃă din Ńară după ce termină facultatea”. Semnat Dan. Domnule Chelaru? 

Ioan Chelaru: Eu am rămas un pic cu mesajul preşedintelui care spune că 
România nu va îngenunchea. Eu vreau să vă spun un lucru. 

Răzvan Dumitrescu: MulŃi au rămas cu mesajul ăsta. 
Ioan Chelaru: Eu nu îngenunchez decât în biserică. În faŃa lui Dumnezeu. Este 

singurul loc unde îngenunchez. Iar şi ca om, şi ca om politic, şi ca individ în sine nu sunt 
de acord cu ceea ce spune şi ceea ce face guvernul. Şi ca social-democraŃi nu vom agrea 
şi nu vom susŃine în nici un fel asemenea măsuri care ne-au fost practic impuse. Nimeni 
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nu ne-a întrebat. Azi chiar ne invita preşedintele, sau mâine, la o întâlnire să ne aducă la 
cunoştinŃă ce s-a hotărât. Păi dacă ne aduceŃi la cunoştinŃă ce s-a hotărât faceŃi, asumaŃi-
vă şi după aia vedem ce iese, dacă altfel nu se poate. Din acest punct de vedere cetăŃeanul 
are dreptate. 

Răzvan Dumitrescu: Păi nu are dreptate. Că sunt multe lucruri infracŃiuni. Aşa 
gândeşte. 

Ioan Chelaru: Are dreptate pentru că răbufneşte. Majoritatea cetăŃenilor sunt sub 
cei 10 milioane maximum suma de care se discută că ar putea trăi cineva în România. Şi 
atunci când te duci între oameni nu apuci să deschizi gura. ToŃi vin şi îŃi reproşează. Iar 
acum, pe fondul acestor măsuri radicale, ele sunt măsuri radicale, este clar. Noi am trecut 
în ConstituŃie că suntem un stat social. Păi noi mai suntem un stat social în care 
guvernanŃii noştri în frunte cu preşedintele iau măsuri antisociale? Păi statul trebuie să 
apere oamenii. În acest fel ne apără nouă guvernanŃii oamenii? E clar că nu o să fim 
niciodată de acord cu aceste măsuri. Şi vom veni şi avem şi pregătite şi de mâine vom 
apărea cu ele public, alternative la aceste soluŃii care ne-au fost propuse. 

Răzvan Dumitrescu: Ce alternative, domnul Chelaru? Ăsta s-a semnat. Odată ce 
s-a semnat trebuie făcut cum scrie aici. VeniŃi aşa, politic poate, cu alternative să 
demonstraŃi că, deşi aveŃi şi dumneavoastră nişte variante... dar astea se aplică. Odată ce 
angajamentul e semnat, România le aplică. Orice guvern ar avea România le aplică. Chiar 
dacă acest guvern ar pleca şi aŃi veni dumneavoastră, tot pe astea ar trebui să le aplicaŃi. 

Sorin IoniŃă: Bun, dar sunt bune... Măcar să apară şi nişte alternative. Un plan de 
la A la Z al PSD, al PNL. Dar nu apar. Acum o să apară că vreŃi dumneavoastră să 
cheltuie... 

Ioan Chelaru: O să apară mâine. 
Sorin IoniŃă: Şi pe partea de venituri consumate. 
Ioan Chelaru: Şi pe venituri şi pe cheltuieli, e clar. 
Sorin IoniŃă: Perfect, să apară. 
Ioan Chelaru: Păi amândoi pilonii. Păi aşa discutăm numai de reducerea 

cheltuielilor. Dar la venituri nici nu punem problema. 
Sorin IoniŃă: Foarte bine. Să avem o discuŃie informată. 
Relu Fenechiu: Domnul Dumitrescu, îmi cer scuze. Pentru că aici se poartă o 

discuŃie de parcă e cineva din guvern cu cineva din opoziŃie. Ori eu cred că nu e aşa. Şi 
mi se pare incorect. 

Sorin IoniŃă: Nu, sunteŃi toŃi din opoziŃie. 
Relu Fenechiu: Mi se pare incorect să spuneŃi dumneavoastră că nu am venit sau 

nu venim cu alternative. 
Sorin IoniŃă: Păi eu nu le văd, că aş vrea să le analizez. 
Relu Fenechiu: Cel puŃin în ceea ce mă priveşte am discutat de nenumărate ori. 

ŞtiŃi că am venit mereu cu alternative. 
Sorin IoniŃă: Ştiu, dar nu văd scrise. O iau acum de pe un site. 
Relu Fenechiu: Am scris şi vom scrie şi în continuare alternative. Dar credeŃi-mă, 

domnul IoniŃă! Eu vin din economia reală. Dumneavoastră ştiŃi foarte bine ce se întâmplă 
în economia reală. 

Sorin IoniŃă: Ştiu. Dar nu am văzut care e planul. Că unul zice 10%... 
Relu Fenechiu: Domnul Dumitrescu, dacă dumneavoastră încasaŃi 100 de 

milioane de lei la o firmă şi aveŃi cheltuieli de 90 de milioane înseamnă că câştigaŃi 10 
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milioane de lei pe lună. Eu vă spun că dacă începeŃi să scădeŃi numai cheltuielile alea fără 
să faceŃi nimic în loc, la un moment dat sigur veŃi încasa mai puŃin decât cheltuiŃi. Şi din 
ce în ce mai puŃin veŃi încasa. Deci ceea ce se întâmplă acum va pune România pe butuci. 
Singura noastră soluŃie să ieşim acum din criză este să avem o lege a PPP, săptămâna 
viitoare. 

Răzvan Dumitrescu: VorbiŃi, domne, pentru cetăŃean. 
Relu Fenechiu: O lege a parteneriatului public-privat, să atragem capital străin 

pentru toate domeniile, în infrastructurii.   
Răzvan Dumitrescu: Dumneavoastră vorbiŃi de parteneriat public-privat unor 

oameni care aud că se închid vreo 200 de spitale, că se elimină al 13-lea salariu, că scad 
pensiile, că scad salarii. Nu are nici o relevanŃă. 

Relu Fenechiu: Domnul Dumitrescu, de asta suntem noi aici. Pentru că altfel ar fi 
alŃi oameni aici. Noi avem obligaŃia să le dăm oamenilor soluŃii. Şi avem obligaŃia să le 
dăm soluŃii reale, iar soluŃiile reale sunt metode prin care să putem atrage capital şi să se 
învârtă roata. 

Răzvan Dumitrescu: Mă întorc la domnul Lakatos Peter. Noi am văzut acum ce 
se întâmpla prin decembrie-ianuarie. În aprilie încă ne vorbeau miniştrii din guvernul din 
care UDMR face parte de creştere economică. Pentru ca în mai să aflăm că trebuie să ne 
salvăm de la dezastru. Nu vi se pare o lipsă de analiză cel puŃin, dacă nu mult mai mult 
decât atât? 

Peter Lakatos: Mie mi se pare că da. Pentru că eu personal şi încă foarte mulŃi la 
data respectivă spuneam că nu va fi creştere. FMI a venit să ne încurajeze şi a majorat de 
la 0,8% cum era iniŃial la 1,3%. Şi ca să fie tacâmul complet şi ca să încerc să văd partea 
plină a paharului, cel puŃin, ne-am dat seama că şi alŃii ştiu că la noi trebuie verificate 
lucrurile. Nu merge pe încredere. De aceea faŃă de anul trecut când s-a semnat 
Memorandumul şi după aceea am aflat, de data aceasta aveŃi în faŃă, pe de o parte, e un 
acord încă nesemnat. După aceea, din ceea ce aŃi citit, este scrisoarea de intenŃie către 
Dominique Strauss-Kahn. Iar Fondul a spus foarte clar, Jeffrey Franks astăzi, că va veni 
în iunie-iulie la noi, va vedea ceea ce se traduce în viaŃă. 

Răzvan Dumitrescu: Domnule Lakatos, Jeffrey Franks a mai spus ceva. A vorbit 
de concedierea a 250 de mii de bugetari în următorii ani. Aflăm de la Franks ce trebuie 
făcut? De ce nu ne spune guvernul? Că a fost întrebat de atâtea ori. Şi ministrul muncii şi 
alŃi miniştrii, câŃi oameni pleacă? Şi a zis că noi nu discutăm despre concedieri. 

Sorin IoniŃă: Dar nu v-am spus eu de anul trecut, din septembrie, că asta e cifra şi 
ştie toată lumea? 

Răzvan Dumitrescu: Trebuie să vină domnul Franks să ne spună? Ne ascundeŃi 
ceva la guvern? 

Peter Lakatos: Nu, tocmai de aceea spun că să vedem şi partea bună a lucrurilor, 
că cel puŃin a început să devină transparenŃi şi să vină înainte. 

Răzvan Dumitrescu: Domnul Franks, da. Repet, dânsul a pomenit de această 
cifră. Cei întrebaŃi oficial din guvern nu au pomenit niciodată vreo cifră concretă. 

Peter Lakatos: Numai dacă calculaŃi 25% o să vedeŃi. 
Răzvan Dumitrescu: Ce să calculez? 
Peter Lakatos: Foarte simplu. 
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Răzvan Dumitrescu: Că s-ar putea să fiu acuzat că nu am calculat bine. Acum a 
calculat domnul Franks şi a pomenit de cifră. 250 de mii în următorii ani, domnule 
Bolcaş. 

Lucian Bolcaş: Eu am rămas surprins de poziŃia domnului preşedinte Băsescu 
care s-a dovedit cel mai viguros avocat al FMI în discursul său de ieri. Vorbind despre 
faptul că toate responsabilităŃile ce se asumă prin acest Memorandum aparŃin Guvernului 
României şi nu sunt impuse de către FMI. Acum este adevărat. ModalităŃile concrete 
alese aparŃin guvernului. Şi după părerea mea sunt criminale. Dar ceea ce impune FMI ca 
să se facă prin aceste modalităŃi concrete rămâne valabil. Ne apropiem nu de situaŃia 
Greciei, care până acum a scăpat de FMI. Ne apropiem de situaŃia Argentinei, şi asta este 
foarte trist. 

Răzvan Dumitrescu: StaŃi să vedem. Că deocamdată nu cred că e cineva în stare 
să facă o analiză aşa, ca să ştim unde mergem. Repet, în aprilie aveam încă creştere 
economică. Astăzi se vorbeşte inclusiv de posibilitatea să avem o scădere economică. Ne 
scrie Radu care zice aşa: „Dacă spitale nu mai avem, pensii nu mai primim, ajutoare 
sociale nu se mai dau, bine, e o exagerare, se dau, dar mai mici, de ce mai plătim 
impozite?  

Sorin IoniŃă: Ca să le putem da pe alea mici, evident. Că de atâta se ajunge din ce 
se colectează. Că dacă era mai mult, dădeam mai mult. 

Răzvan Dumitrescu: Corect. Revine un telespectator cu întrebarea care trebuie 
comentată: „Ce facem acum, cei cu credite, care nu vom mai putea plăti ratele? Ce va fi 
cu noi? Se vor executa silit ipotecile şi ajungem în stradă toŃi debitorii cu salarii scăzute 
cu 25%?”  

Sorin IoniŃă: Da. Vor face planul B pe care l-au avut în vedere, atunci când au 
luat creditul şi se gândeau: măi, dacă îmi scade, ce mă fac? Deci exact planul ăla trebuie 
să îl pună în practică acum. 

Peter Lakatos: Nu există. 
Lucian Bolcaş: Deci oamenii sunt de vină că sunt sărăciŃi, asta am înŃeles.  
Sorin IoniŃă: Dar dumneavoastră ce propuneŃi? Să le plătesc eu creditul? 
Peter Lakatos: Sunt soluŃii. 
Răzvan Dumitrescu: Nu, dar staŃi puŃin. PorniŃi de la premisa că statul taie 

întotdeauna din salariu. Ceea ce nu s-a întâmplat. 
Sorin IoniŃă: Nu. M-aŃi întrebat de credite. Şi eu vă întreb: dacă cineva intră... un 

privat intră în probleme cu o bancă, ce să-i fac? Să-i plătesc creditul? Vă întreb pe 
dumneavoastră ca decidenŃi? Îmi luaŃi banii din impozit să-i plătiŃi? 

Relu Fenechiu: Eu sunt un om de afaceri, da? 
Sorin IoniŃă: Da, bine, dumneavoastră, ştiu, aveŃi o anumită viziune. 
Relu Fenechiu: Am riscuri mari. Dar îmi asum aceste riscuri în momentul în care 

plec în afaceri. 
Sorin IoniŃă: Deci nu veniŃi la mine ca contribuabil? 
Relu Fenechiu: Nu am dreptul să vin la dumneavoastră  
Sorin IoniŃă: Şi atunci cine are dreptul să vină? 
Relu Fenechiu: Dar un om care este angajat la stat, acest drum şi l-a ales el în 

viaŃă. Un drum prin care trăieşte mai simplu decât mine, dar vrea stabilitate şi siguranŃă. 
Noi avem obligaŃia să le dăm acestor oameni stabilitate şi siguranŃă, pentru că altfel ar 
merge şi ei într-o lume mai riscantă, lumea mea în care eu risc. 
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Sorin IoniŃă: Păi creditul e un risc.  
Relu Fenechiu: Creditul e un risc. Dar în momentul în care nu există nici un fel 

de orizont că s-ar putea întâmpla ceva rău, omul îşi face credit, îşi calculează... 
Răzvan Dumitrescu: Dar staŃi puŃin. Eu înŃeleg aşa: am înŃeles că ieşim din criză 

prin octombrie-noiembrie, am înŃeles că nu se fac concedieri, că noi nu discutăm despre 
concedieri, discutăm despre reducere de cheltuieli, asta am auzit. Am înŃeles că oricum 
vom avea creştere economică în 2010. Deci am înŃeles că riscurile pentru un credit nu 
sunt foarte mari. De la oameni cu răspundere în stat. De la premier, de la miniştri. Dar în 
schimb, oamenii se văd cu salariul diminuat. 

Sorin IoniŃă: A fost păcălit atunci când i s-a spus că totul va fi roz şi că totul va 
merge bine.  

Ioan Chelaru: Nu-i adevărat, n-aveŃi dreptate. 
Lucian Bolcaş: Şi ce facem cu păcăliciul atunci?  
Ioan Chelaru: El are o garanŃie. El are un contract de muncă pe durată 

nedeterminată, care îi asigură nişte drepturi, care îi garantează şi poate avea 
predictibilitate. Şi el şi familia. Îşi plănuieşte nişte lucruri de viitor în baza acelui contract 
de muncă asigurat, garantat şi aşa mai departe. În momentul în care... cu statul. Şi 
vorbesc de bugetari aici. 

Sorin IoniŃă: Statul suntem noi, ăştia care plătim. Deci dacă la noi s-a rupt, de 
unde să mai vină? 

Ioan Chelaru: Exact. Dar suntem în caz de forŃă majoră sau într-o catastrofă? E 
altceva. 

Sorin IoniŃă: Şi de unde să vină acoperirea aia dacă la noi s-a rupt şi nu mai avem 
de unde da? 

Ioan Chelaru: Din măsuri care trebuia să le ia guvernanŃii. Ăştia care ne 
reprezintă. 

Răzvan Dumitrescu: Repet. StimaŃi cetăŃeni, există un risc de credit. Evident că 
Ńi-l asumi. Te gândeşti de 15 ori până să-Ńi iei un credit. Dar vine un cetăŃean care zice 
aşa... Domnule Lakatos, o clipă că nu seamănă cu ce e acolo. Vine şi zice aşa: mă calific 
pentru credit cu banii pe care îi am. Mă asigură premierul că nu vor fi concedieri. Mă 
asigură că ieşim din criză. Ba mai mult decât atât. Suntem în 2010 şi aflu că o să avem 
creştere economică şi că nimeni nu ne-a impus să concediem, să reducem cheltuieli 
cumva. Şi acum se trezeşte cu mesajele astea. 

Sorin IoniŃă: StaŃi liniştit că banul nu l-a luat anul trecut. Nu a luat anul trecut, că 
nu se mai dădeau. 

Răzvan Dumitrescu: Poate că au luat oameni şi anul ăsta. 
 Sorin IoniŃă: Nu se mai dădeau în 2009. L-a luat ştiŃi când, când duduia 

economia. Atunci i s-a spus şi că e bine. 
Peter Lakatos: 2007-2008. 
Răzvan Dumitrescu: Ce risc să am dacă mă asigură oamenii ăştia cărora le-am 

dat şi votul că totul e bine? 
Peter Lakatos: Şi aici intervine şi Guvernul, şi Parlamentul, pentru că putem să 

vedem exemplele din Ńările vecine. SoluŃii sunt. De exemplu, îngheŃarea timp de un an de 
zile a plăŃii ratelor prin înŃelegere cu băncile. 

Sorin IoniŃă: Şi eu, care am bani în bancă, cine îmi plăteşte dobânda? Eu sunt 
deponent. 
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Peter Lakatos: Asta, eu încă o dată o spun. Se poate face înŃelegere cu banca. 
Sorin IoniŃă: Cu banca. Dar eu întreb de mine, care am pus banii? Şi am şi eu un 

contract cu banca să îmi dea dobândă. Nu mă deranjează? 
Peter Lakatos: Nu. Pentru că s-a întâmplat şi în alte Ńări. Timp de un an s-a 

suspendat plata datoriilor. Cei care, de exemplu, aveau datorie în euro şi era problema 
cursului, programe de transformare a datoriei în moneda Ńării respective. Deci modalităŃi 
şi soluŃii sunt. Depinde de Guvern, de Parlament ce măsuri ia. 

Sorin IoniŃă: DiscutaŃi dumneavoastră cu ei, eu nu am nimic împotrivă. Dacă îi 
hotărâŃi dumneavoastră... 

Peter Lakatos: Şi băncile în momentul în care suprataxezi profitul lor, atunci o să 
fie şi ei mai altfel. Adică ceri de la oameni sacrificiu şi de la bănci nu? De ce?  

Sorin IoniŃă: Sunt absolut de acord. Dar cereŃi! 
Răzvan Dumitrescu: Continuăm cu mesajele: „Bună ziua, auzind la televizor că 

parlamentarii ajută oamenii...”. Nu! V-am întrebat de la ce parlamentar aŃi dori să mai 
primiŃi ajutor? De la ce oameni politici, după gestul preşedintelui de a dona salariul. 
„...vreau şi eu de la Elena Udrea o donaŃie pentru bunicul meu care are 87 de ani. Vă 
mulŃumesc. Pe bunicul meu îl cheamă Petre Constantin, comuna Olari, sat Fânari, judeŃul 
Prahova. Şi eu am credit, lucrez la privat. MulŃumesc PNL pentru bubuiala din economie 
despre care i-am crezut. Zilele astea cred că rămân pe drumuri, dar asta e viaŃa”. 
Domnule Fenechiu, or fi luat în 2008 cred. 

Sorin IoniŃă: Că mai sunt şi privaŃi în Ńara asta, nu toŃi lucrăm la stat. Şi au şi ăia 
credite. 

Relu Fenechiu: Vreau să discutăm un pic, dacă-i aşa, despre duduiala economiei. 
Răzvan Dumitrescu: „Bubuiala”. Aşa spune telespectatorul. 
Relu Fenechiu: Sau bubuiala. Ce înseamnă totuşi? E o formulă plastică. Dar ce 

înseamnă când spui că duduie economia? Înseamnă că ai o creştere puternică. Atât a PIB 
pe cap de locuitor, ai investiŃii, ai locuri de muncă, cresc salariile. Este aici domnul IoniŃă 
care sunt convins că nu mă va contrazice când voi spune că din 2004 până în 2008 PIB pe 
cap de locuitor a crescut de la 2400 de euro la 6400. 

Sorin IoniŃă: Deloc. Dacă astea sunt datele, cum să vă contrazic?  
 Relu Fenechiu: Deci e adevărat. Asta nu înseamnă că lucrurile mergeau? Călin 

Popescu Tăriceanu nu a zis o minciună atunci. A zis un adevăr. Adevărat la acel moment. 
Că economia merge bine. Bine, a folosit o formulă mai picantă: duduie. Mai departe. L-
am auzit şi pe domnul Boc şi pe domnul Băsescu că a spus că toate aceste posturi care 
trebuie acum desfiinŃate sunt de fapt înfiinŃate de către Guvernul Tăriceanu. Noi am cerut 
astăzi public atât domnului Boc, cât şi domnului Băsescu să ne spună care sunt acele 
posturi înfiinŃate de Guvernul Tăriceanu care nu-şi aveau sens şi câte din aceste posturi 
au desfiinŃat dumnealor într-un an jumate? Vorbim de posturi şi de... corect, da? Pentru 
că au spus că atunci s-au înfiinŃat. Eu vă spun că nu e aşa. Nu are sens să intru în 
amănunte, că vă voi spune cum s-a ajuns la acele posturi. Prin trecerea unor posturi din 
evidenŃa autorităŃilor locale în evidenŃa naŃională. Dar nu asta contează. Mai departe, s-a 
spus că am făcut investiŃii fără sens. Să ne spună clar: domne, uite: a, b, c, investiŃiile 
astea nu trebuiau făcute. Aşteptăm asta din partea lui Emil Boc şi a preşedintelui Băsescu. 
Şi îi rugăm până nu aduc datele astea concrete să nu mai spună toată ziua la televizor că 
de aici li se trage. Nu li se trage de aici. Li se trage de la incompetenŃa lor. Li se trage de 
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la situaŃii gen, au dat afară piloŃii de la Tarom pentru că erau la pensie, iar piloŃii de la 
Tarom au venit înapoi la Tarom prin intermediul unei companii... 

Răzvan Dumitrescu: Romavia, nu Tarom. 
Relu Fenechiu: Şi la Tarom e acelaşi lucru. Am venit eu cu un pilot săptămâna 

trecută. Prin intermediul unei companii şi sunt plătiŃi de 4 ori mai mult decât plătea un 
pilot. 

Răzvan Dumitrescu: Repet, asta e istorie deja. 
Relu Fenechiu: Asta e risipă. Nu e istorie. E realitatea de azi. Azi se întâmplă 

asta. Plătim un pilot de 4 ori mai mult. 
Răzvan Dumitrescu: Eu sunt convins că ei îşi iau banii. Bun, cineva e în spatele 

deciziei. Întrebarea cetăŃenilor este, domne, dar cine răspunde pentru felul în care ne-au 
făcut să credem că totul e bine, iar acum constatăm că nu mai e bine? De fapt asta e 
sinteza nedumeririlor, domnule Bolcaş. 

Lucian Bolcaş: VedeŃi? Domnul Boc a făcut puŃină istorie în prezentarea sa. 
Vorbind despre deficienŃe care au existat în anii 2008, în anii 2007. Şi eu cred că undeva 
a avut dreptate. Au existat măsuri deficiente atunci. Dar uită să spună domnul Boc două 
lucruri esenŃiale. Primul ministru de atunci a fost numit de domnul preşedinte Băsescu. Şi 
al doilea lucru esenŃial, toate acele legi care sunt considerate ca dezastruoase pentru 
economia Ńării au fost promulgate de domnul preşedinte Băsescu, care s-a jucat cu refuzul 
de a promulga anumite legi când a avut capriciul ăsta, de multe ori nemotivat, pentru că 
s-au întors aşa cum au fost. E, asta este problema, există undeva un capăt al răspunderii.  

Răzvan Dumitrescu: O să continuăm discuŃia. Iată un mesaj care ar trebui să vă 
dea de gândit, stimaŃi oameni politici: „ŞtiŃi de ce nu vă iubesc oamenii? Pentru că nu 
vorbiŃi pe limba noastră. Şi ocoliŃi răspunsurile clare. Bine a făcut Băsescu că vrea 300 de 
parlamentari”. RămâneŃi cu noi, ne întoarcem. Ne-am întors în direct la „Realitatea zilei”. 
Reiau acele măsuri din Memorandumul suplimentar de înŃelegere între UE şi România. E 
vorba de îngheŃarea pensionării anticipate începând cu 1 iunie 2010, impozitarea 
tichetelor de masă, impozitarea dobânzilor la depozite bancare, impozitarea plăŃilor 
compensatorii, eliminarea celui de-al 13-lea salariu aferent anului 2010, privatizarea sau 
închiderea SC Termoelectrica, privatizarea CFR Marfă, raŃionalizarea numărului de şcoli 
şi spitale. Am vorbit despre o parte din ele, domnule Chelaru. Mai sunt astea două: 
privatizarea sau închiderea SC Termoelectrica, privatizarea CFR Marfă. Dacă se închide 
Termoelectrica, câŃi şomeri încasează ajutorul de şomaj? 

Ioan Chelaru: Nu ştiu câŃi salariaŃi şi intrăm iar pe alte cheltuieli. Plus, nu ştiu ce 
eficienŃă are. Pentru că până la urmă trebuie făcut un studiu de eficienŃă. Merită Ńinut sau 
nu merită Ńinut? Şi în raport de ce produce... 

Răzvan Dumitrescu: Dar ce făcurăm 20 de ani? Să vină alŃii să ne spună că 
trebuie să facem asta? 20 de ani ce făcurăm? 

Ioan Chelaru: Noi nici nu recunoaştem că ne spun alŃii. Noi spunem că noi am 
luat măsurile. E adevărat, că le-a agreat Fondul. Însă noi cheltuim. S-au cheltuit cel puŃin 
în acest an şi jumătate bani cu nemiluita pe proiecte care ne apucă plânsul. Am dat 10 
milioane de euro pentru un patinoar, 45 de milioane pe un stadion. 500 de milioane pe nu 
ştiu care proiecte. Dăm la reparaŃia unei case de cultură de la Suceava bani mai mult 
decât dăm pe Aeroportul din Iaşi. Adică avem un anume gen de a distribui banii publici 
numai pe interese personale, ca să nu spun clientelare. 
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Răzvan Dumitrescu: Domnule Sorin IoniŃă, ne ocupăm şi de asta. Spune aşa: 
privatizarea sau închiderea SC Termoelectrica. Deci ori-ori. Privatizarea CFR Marfă.  

Sorin IoniŃă: SC Termoelectrica SA toată să o închidem? 
Răzvan Dumitrescu: Privatizarea sau închiderea SC Termoelectrica.  
Sorin IoniŃă: Aici am eu nişte întrebări de pus. Dar, sigur, nu celor de aici. Ci 

pentru că Termoelectrica era prinsă în planul ăla de restructurare a industriei. Nu am 
înŃeles.  

Răzvan Dumitrescu: Ei, iată. 
Sorin IoniŃă: Nu, că dacă renunŃă la ea cu mamuŃii energetici eu cred că e o veste 

bună. Şi ce trebuie făcut cu Termoelectrica este să o privatizăm, într-adevăr. Pentru că 
statul nu va avea niciodată bani să investească în următorii 2-3 ani în acele capacităŃi de 
20-30 de ani care nu mai corespund normelor UE. Deci aia e o tragedie ce se întâmplă în 
sectorul energetic. Dar nu înŃeleg numai aşa dintr-un enunŃ. Sau se poate întâmpla că 
planul ăsta e vechi. L-au pus pe masă, dar de fapt aia e nouă. 

Răzvan Dumitrescu: Păi dacă e atât de vechi, de ce l-au pus acum pe masă? 
Sorin IoniŃă: Ei, cum? Se întâmplă. Păi ăla a picat sub mână când l-ai scos să i-l 

arăŃi domnului Jeffrey Franks.  
Relu Fenechiu: Va fi concediat domnul ManŃog? 
Răzvan Dumitrescu: Nu ştiu, domnul. 
Sorin IoniŃă: De la Termo? Nu ştiu. AlŃii sunt.  
Relu Fenechiu: Dar unde-i?  
Sorin IoniŃă: Dar toŃi băieŃii ăia rămaşi de la PNL şi de la PSD care conduc şi se 

înŃeleg foarte bine în conducerea acestor companii de stat vor fi puŃin scuturaŃi? Nu. Pe 
energie nu e nici o mişcare. E linişte şi cooperare.  

Răzvan Dumitrescu: Nu ştiu. Domnule Bolcaş, se atinge şi energia. Pe SC 
Termoelectrica deocamdată. 

Lucian Bolcaş: Păi mai căutăm ceva de vânzare. ŞtiŃi cum e. În momentul în care 
începi să sărăceşti, începi să vinzi nişte lucruri de valoare. Pe astea le-am prăpădit şi nu 
mai avem nimic. Şi acum scoatem la vânzare şi toate vechiturile. Termoelectrica... 

Sorin IoniŃă: Până nu se usucă de tot. 
Lucian Bolcaş:... la un moment dat şi la o anume formă reprezintă totuşi un 

obiectiv strategic care ar trebui conservat ca atare. Şi aici este evident, rolul statului de a-l 
pune pe picioare, a-l pune în funcŃie economică dacă vreŃi. Privatizarea nu este o soluŃie 
totdeauna şi s-ar părea că şi în străinătate, la care face apel atât de des domnul IoniŃă, nu 
toate privatizările au dat roade. Şi s-au întors foarte frumos în patrimoniul statului. 

Răzvan Dumitrescu: Dar, apropo de CFR Marfă, care ar trebui să fie privatizată, 
conform Memorandumului suplimentar de înŃelegere, ne scrie un om în felul următor: 
„Sunt persoană cu handicap locomotor. În urma unui accident de muncă am rămas fără 
ambele picioare. Acum sunt protezat. Muncesc încă la CFR, nevrând să mă pensionez. 
Acum mă uit la televizor şi îngheŃ de teama zilei de mâine. Mi se va tăia 25% din salariu. 
Iar cei de la AsistenŃă Socială Sibiu au venit acasă să vadă dacă mi-au crescut picioarele. 
Şi m-au anunŃat că îmi vor tăia ajutorul oferit de stat pentru persoanele cu handicap”. 
Domnule Lakatos Peter. 

Peter Lakatos: ŞtiŃi cum e? De multe ori... 
Sorin IoniŃă: Păi ăsta nu se taie. S-a spus că ăsta nu se taie. 
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Peter Lakatos: Legile au instrucŃiuni de aplicare care sunt crunte şi nedemne 
pentru asemenea situaŃii. Trebuie să recunoaştem, foarte multe cazuri întâlnesc şi eu de 
acest gen. Şi efectiv nu pot să spun altceva decât că va trebui muncit foarte serios la 
aceste norme de aplicare, pentru că una e să prevezi că o dată sau la doi ani sau la un an, 
unul care e în gradul III să zicem, nu sunt specialist, trebuie să meargă la verificare, dar în 
cazurile acestea şi am şi eu semnale din Bihor, de ce mai pui un om pe drumuri? Sau pe 
alŃii să meargă până la el? Asta este o problemă. Cealaltă problemă destul de mare... 

Răzvan Dumitrescu: Dar asta cu privatizările astea, apărute acum în 
Memorandum? 

Peter Lakatos: Tocmai asta am vrut să vă spun, că problema e că eu răspund 
totdeauna la întrebarea pe care mi-o puneŃi. Asta a figurat şi în primul Memorandum. 
Dacă vă uitaŃi în anexă, reducerea subvenŃiilor, eficientizarea. Au repetat acum pentru că 
nu s-a putut face. Nu totdeauna merge nici închiderea, nici privatizarea de pe o zi pe alta. 
Cert este că ceva trebuie făcut cu sacii aceştia fără fund în care tot bagi subvenŃii.  

Răzvan Dumitrescu: Da. Domnule Chelaru. 
Ioan Chelaru: Nu cred că nu s-a putut. Eu cred că nu s-a vrut. A fost an, cel puŃin 

anul trecut, a fost an electoral. Interesul celor de la putere era să iasă preşedintele 
Băsescu, să aibă susŃinerea şi economică. Iar miniştrii care au fost şi care sunt, încerc să 
folosesc un termen elegant, îmi pare rău, dar într-un an şi jumătate, pentru că au rămas 
aceiaşi, şi-au dovedit clar incompetenŃa. Nu avem de unde să aducem alte resurse cu 
asemenea guvernanŃi. 

Răzvan Dumitrescu: Domnule Fenechiu. 
Relu Fenechiu: Cu privire la CFR Marfă, eu îmi amintesc perioada când CFR 

Marfă era o companie din România care avea profit mare şi nu e foarte demult acest 
lucru. 

Răzvan Dumitrescu: Dar vă amintiŃi de perioada în care CFR Marfă era marfă. 
Relu Fenechiu: Mă refer la acum 5- 6 ani, nu mai mult cred. 
Răzvan Dumitrescu: Ceva mai mult. 
Relu Fenechiu: Poate ceva mai mult. Trece timpul repede! CFR Marfă a fost 

văduvită de ceea ce avea mai de valoare şi sunt firme prietene actualului guvern. Chiar 
paradoxal, dar unul dintre directorii acestei firme este actualmente la conducerea CFR. Şi 
cu siguranŃă, tot acea firmă care e din Ploieşti intenŃionează să cumpere CFR Marfă. Cert 
este că aşa cum este la ora actuală societatea CFR Marfă trebuie privatizată pentru că a 
rămas numai cu acele active cu care aproape nu se poate face nimic. Mai sunt doar câteva 
care mai sunt interesante. Eu aş face o comparaŃie între acest mod de a lucra şi modul în 
care Guvernul Tăriceanu a privatizat, de exemplu, Automobile Craiova. Modul în care 
Guvernul Tăriceanu a privatizat BCR. Astea sunt exemple de succes. Astea ar trebui 
urmate. Aş ruga şi alte partide să îmi dea exemple de privatizări de succes. 

Răzvan Dumitrescu: Noi vrem să vorbim despre oameni. Nu despre Tăriceanu şi 
cum a privatizat el. 

Relu Fenechiu: Nu. Domnul Dumitrescu, în momentul în care au intrat 3 miliarde 
de euro la privatizarea BCR a fost un boom, o duduială. 

Răzvan Dumitrescu: Domnul... gândiŃi-vă că în momentul acesta nişte oameni... 
nu mă interesează.  

Sorin IoniŃă: Şi în ce s-au investit? 
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Lucian Bolcaş: A fost o duduială cu ce s-a preluat de către stat. Toate datoriile 
Bancorex-ului au fost preluate de stat. 

Răzvan Dumitrescu: StimaŃi invitaŃi, vă rog frumos. GândiŃi-vă că în faŃă avem 
telespectatori interesaŃi poate de alte lucruri decât despre cele care vorbiŃi dumneavoastră. 
Pentru că ei află că dacă ceva se privatizează, în mod cert urmează concedierile. Ştiu 
exact cât se va tăia şi din ajutorul de şomaj. Ştiu exact că se taie 25% şi din salariu. Şi 
sunt mult mai preocupaŃi în momentul ăla să ştie... decât de istoria asta de acum doi ani 
sau de acum un an. Iată, de pildă... 

Relu Fenechiu: Dar din istorie trebuie să învăŃăm, domnule Dumitrescu. 
Lucian Bolcaş: Şi datorită istoriei am ajuns aici. Ăsta e necazul. 
Răzvan Dumitrescu: ŞtiŃi că se şi spune, din istorie nimeni nu învaŃă nimic. Nu 

văd de ce vă mai chinuiŃi.  
Lucian Bolcaş: Păstorel. 
Răzvan Dumitrescu: „Suntem cinci licenŃiaŃi: patru mastere şi două doctorate. 

Care plecăm pe 13 iunie. Nu mai, gata. Culmea e că aştept să îmi dea mama bani de 
drum. Numai că nu au fost plătite gărzile. PuneŃi vă rog o vorbă bună, vă mulŃumesc, 
Cornel”. Da, bun, fiecare cu soarta lui. Însă avem o declaraŃie interesantă, apropo de acest 
montaj financiar pe care îl punem la punct inclusiv prin Memorandumul acesta 
suplimentar de înŃelegere. Eu consider că acest program este unul care să ne menŃină 
suveranitatea. Aşa a declarat preşedintele României după întâlnirea cu parlamentarii 
puterii. 

 
Traian Băsescu: Principalul obiectiv a fost explicarea acordului cu Fondul. 
Reporter: Va exista susŃinere din partea parlamentarilor puterii pentru toate 

aceste măsuri? Au fost anumite voci care... 
Traian Băsescu: Asta întrebaŃi-i pe ei. PercepŃia mea este că va fi susŃinere 

pentru acest program. Statele care au ajuns în mare dificultate financiară cedează foarte 
mult din suveranitate pentru a-şi plăti datoriile. 

 
Răzvan Dumitrescu: Deci e vorba de suveranitatea noastră? Asta salvăm prin 

program? Ca să ne lămurim, domnule IoniŃă. 
Sorin IoniŃă: Da. Aşa, e o metaforă uşor emoŃională. Sigur, când depinzi de alŃii, 

când iei credite, ca şi un om, da? Când depind de bancă cedez ceva suveranitate. Pentru 
că ei îmi controlează o parte din venit. Am ipotecă pe casă... E ce păŃeşte Grecia acum. 
Noi am cedat suveranitate şi când am intrat în UE şi când am intrat în NATO. Că ne 
obligăm prin nişte contracte ca în situaŃia aia trebuie să facem aia, ce am promis. Nu ce 
vrem noi, aşa, în momentul ăla că ne apucă bâzdâcul. Asta înseamnă, nu? Cedare de 
suveranitate. Acum, sigur, cu cât eşti mai ruinat, cu atât eşti mai puŃin suveran. Deci nu 
suveranitatea mă îngrijorează. Ci ar trebui să ne îngrijoreze să evităm ruina.  

Răzvan Dumitrescu: Păi haideŃi să vedem dacă suntem suverani în momentul 
ăsta, pe ce suntem, domnule, suverani? Domnule Bolcaş, pe ce suntem noi suverani? 

Lucian Bolcaş: Aş vrea să fac o demarcaŃie terminologică. Nu e vorba de cedare 
de suveranitate. E vorba de îngenunchere de suveranitate. Şi noi nu mai suntem suverani 
pe absolut nimic. Economia nu mai aparŃine României. BogăŃiile subsolului şi ale solului 
nu mai aparŃin României. Mai trebuie să mai privatizăm aceste fărâmiŃe care au mai 
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rămas ca să nu mai avem nimic. Noi suntem suverani pe sărăcia noastră. Şi vă rog să îmi 
iertaŃi metafora. 

Răzvan Dumitrescu: Domnule Fenechiu. 
Relu Fenechiu: A fi suveran înseamnă a putea să îŃi hotărăşti singur destinul, 

viitorul, a putea hotărî singur asupra a ceea ce vrei să faci. Cred că domnul Traian 
Băsescu, când s-a referit la pierderea suveranităŃii, s-a referit la o situaŃie în care România 
s-ar îndatora şi ar amaneta mai multe bunuri şi poate şi viitorul pentru împrumuturi 
masive pentru a astupa găurile din economie. Şi îndrăznesc să îi dau dreptate. Că în 
situaŃia în care nu se iau măsuri pentru a se redresa economia putem să ajungem datori. 

Răzvan Dumitrescu: Se poate pune problema în termenii de suveranitate sau 
lipsă de suveranitate dacă nu facem nişte lucruri, domnule Lakatos Peter?  

Relu Fenechiu: În acest sens în care l-am spus eu. 
Peter Lakatos: Nu se poate discuta chiar aşa. Că dacă am lega suveranitatea de 

datorii, atunci ne-am pune întrebarea, SUA e stat suveran? Că e dator vândut Chinei. 
Deci nu chiar aşa se pune problema. BineînŃeles că dacă intervine incapacitatea de plată, 
de exemplu, atunci cei care vor să te salveze pun şi ei nişte condiŃii. Păi gândiŃi-vă. Dacă 
un om e gata să se înece, să fie pe înŃelesul tuturor, şi îi arunci un colac de salvare. Îi spui, 
măi, apucă-te de colac şi nu încerca să mergi pe lângă... 

Sorin IoniŃă: Nu fi suveran! Deci nu fi suveran aşa, e capul tău. 
Peter Lakatos: Da, dacă vrei să te scoatem la mal. 
Răzvan Dumitrescu: Domnule Chelaru. 
Ioan Chelaru: Cred că e un pic forŃată expresia preşedintelui. Dar ea ascunde sau 

a vrut să marcheze un anumit moment dificil, greu, pe care va trebui să îl trecem pe baza 
a ceea ce propune preşedintele. E, ce cuprinde guvernul, cred, dumnealor. Noi suntem din 
acest punct de vedere pe cu totul alte obiective care vor să scoată România din situaŃia în 
care a intrat. E adevărat, cred că puŃin emoŃional s-a exprimat preşedintele şi părerea mea 
e că ar fi trebuit exact dumnealui să explice termenul.  

Răzvan Dumitrescu: Păi haideŃi să vedem atunci dacă mai putem avea încredere 
în următoarea prognoză. Anul ăsta poate chiar creştere zero sau, Doamne fereşte, 
negativă. Dar la anul creştere economică peste 3%. Domnule IoniŃă. 

Sorin IoniŃă: Prognozele sunt prognoze. Şi e normal să se schimbe în timp. Poate 
peste trei luni o să avem o altă viziune. Asta nu înseamnă că am minŃit astăzi, da? Că o 
prognoză s-a schimbat odată cu realitatea. Nu ştim cum va arăta anul 2010 şi managerii 
buni, inclusiv ăştia din sectorul public, îŃi cer trei scenarii. Dacă lucrurile merg pe mijloc, 
dacă merge rău şi dacă merge mai bine. Trebuie să te duci cu toate trei să vezi ce ai face.  

Răzvan Dumitrescu: Dar România chiar merită să te duci cu toate trei? Sau ştii 
de la început? 

Sorin IoniŃă: Sigur că merită. Dacă am fi făcut chestia asta şi în 2006, şi în 2007, 
şi în 2008 neîntrerupt... domne, dar dacă merge ceva rău şi nu mai avem de unde plăti 
toate alea? Ce facem?  

Răzvan Dumitrescu: Păi din declaraŃii până la cele de azi merge bine în 
continuare. 

Sorin IoniŃă: De aia e bine când vine Fondul. Că vine cu metodologia asta şi te 
obligă să faci şi scenariul B şi C. Nu numai A, ăla pe care îl vrei tu şi îl fluturi la 
televizor. 

Răzvan Dumitrescu: Creştere economică la anul, în 2011, domnule Bolcaş?  
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Sorin IoniŃă: Nu se ştie. 
Răzvan Dumitrescu: Păi nu aveŃi, ştiu eu, o speranŃă? 
Lucian Bolcaş: Nu pot credita ideea, că în economie totul este imprevizibil. Cu 

atât mai mult cu cât predicŃia aici depinde de modul în care se guvernează. Stau şi mă 
întreb dacă concluziile noastre se diferenŃiază foarte mult între realism şi cinism?  

Răzvan Dumitrescu: Domnule Fenechiu. 
Relu Fenechiu: Nu se poate să avem creştere economică la anul cu aceste măsuri 

pentru că populaŃia este în derivă aş putea spune. Şi eu aş întreba cu ce suplimentăm cei 
25% cu care populaŃia câştigă mai puŃin? 

Răzvan Dumitrescu: MulŃumesc. Închidem aici emisiunea, dar cu versurile din 
ParaziŃii: „Dacă aş fi pentru o zi preşedinte / V-aş amaneta pe toŃi şi nu m-aŃi prinde”, 
spune o strofă din ParaziŃii. În partea a doua o să vedem cum e povestea cu grecizarea. Că 
s-a făcut o paralelă între grecizare şi România. RămâneŃi cu noi, revenim.  

(Prin Monitoring Media: Realitatea TV, Realitatea zilei,18.50 ) 
 
 
 


