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Postul de televiziune TVR1 a difuzat în data de 06.06.2009, în cadrul Telejurnalului de la ora 

20:00, rubrica Tema zilei, la ora 20:21. Această rubrică a fost prezentată de Mihai Constantin, a avut o 

durată de aproximativ 12 minute, iar invitat a fost Liviu Dragnea, vicepreşedinte PSD. 

(reper 18:06 selecţie 271) Mihai Rădulescu – prezentator Telejurnal: La Tema zilei discutăm 

despre fricţiunile din coaliţia de guvernământ care au înregistrat un vârf în pragul alegerilor pentru 

Parlamentul European. Colegul meu, Mihai Constantin ne spune cine este invitat. 

Mihai Constantin: Mulţumesc. Bun găsit tuturor. Un joc electoral cu acuze reciproce, mai mult 

sau mai puţin mascate, de fraudare a scrutinului de mâine, ironii politice şi ameninţări surde cu 

ieşirea de la guvernare între blocul PD-L şi cel PSD. Stăm de vorbă cu vicepreşedintele PSD, Liviu 

Dragnea, imediat, la Tema zilei. 

Mihai Constantin: Bună seara şi bine aţi venit. Înainte de toate vă amintesc că în urmă cu 14 

ore s-a încheiat campania electorală pentru alegerile europarlamentare şi în consecinţă, vă rog, să nu 

faceţi vreo afirmaţie care poate fi interpretată ca electorală. Suntem obligaţi să respectăm acest lucru. 

Şi le mai spun telespectatorilor că, după cum arată lucrurile, alegerile de mâine par să fie văzute şi de 

către PSD şi de către PD-L ca o viitoare monedă de negociere în raportul de guvernare. Pentru că 

despre asta vream să vorbim. Cum merge guvernarea din punctul dumneavoastră de vedere, domnule 

Dragnea? 

Liviu Dragnea: Bună seara. Nu numai din punctul meu de vedere. Nu merge foarte bine. Din 

păcate, şi să ştiţi că problema nu este dacă PSD-ul pleacă sau nu de la guvernare pentru că dacă unul 

din cei doi parteneri pleacă de la guvernare cade Guvernul. Să nu se, să nu se gândească cineva că 

dacă PSD-ul pleacă de la guvernare rămâne PD-L-ul la putere. Ci problema adevărată estre dacă 

actualul Guvern îşi poate îndeplini angajamentele pe care ni le-am asumat împreună atunci când am 

format această coaliţie şi, din păcate, guvernul condus de Emil Boc dă semne de derapaj de la 

programul de guvernare. Noi ne-am luat angajamente clare şi, din păcate, după cinci luni de zile nu 

se văd semne. 

Mihai Constantin: Îmi cer scuze. Avem două guverne în România? De ce spuneţi guvernul 

condus de Emil Boc? Conţine şi mulţi miniştri PSD.  

Liviu Dragnea: Exact. Acuma, asta încercăm şi noi să obţinem. Poate după aceste alegeri 

când, mă rog, în campania asta electorală, se pare că au fost scările foarte încinse şi câţiva miniştri 

de la PD, în loc să stea la ministere şi să se ocupe de guvernare au stat mai mult în campanie 

electorală şi, mă rog, au făcut tot felul de afirmaţii, poate reuşim să vedem, dacă, unde sunt 

derapajele, de ce, care sunt cauzele şi să luăm şi măsurile imediate care se impun. Acuma, noi ne-am 

luat ministerele grele, ministere, sănătate, educaţie, muncă şi protecţie socială, agricultură. 

Ministerele economice unde, de unde trebuie să vină, mă rog, sângele proaspăt pentru relansarea 

economiei, nu prea se întâmplă nimic.  

(reper 20:53 selecţie 271) Mihai Constantin: Îmi cer scuze. Dar de ce lăsaţi impresia la 

televiziuni, în general, cel puţin, că nu există dialog între partenerii de la guvernare? Aveţi acea 

întâlnire a coaliţiei în fiecare luni. Nu discutaţi toate aceste lucruri? 
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Liviu Dragnea: (...) Aveţi dreptate. Trebuie să fiu foarte sincer. N-are rost să ne mai ascundem 

după degete. Ne întâlnim săptămânal, întâlnirile din coaliţie, care se şi mediatizează, numai că noi 

constatăm că ne întâlnim şi, în ritmul ăsta, ne întâlnim degeaba. Oricum, în ritmul ăsta, România nu 

poate ieşi din criză. Avem destule nemulţumiri. Ne interesează foarte mult locurile de muncă. Am spus-

o şi ne interesează în continuare şi investiţiile publice şi deocamdată vedem că nu apar marile lucrări 

de infrastructură: autostrăzi, drumuri. 

Mihai Constantin: La nivelul discursului partenerii dumneavoastră spun exact acelaşi lucru. 

Liviu Dragnea: Păi, nu. 

Mihai Constantin: Pe cine să credem? 

Liviu Dragnea: Păi, nu, deocamdată, păi, trebuie să credem pe cei care gestionează 

ministerele astea. Şi noi aşteptăm ca Radu Berceanu să demareze marile proiecte de infrastructură şi 

Vasile Blaga. Aşteptăm ca ministrul de finanţe să rezolve odată problema cu băncile şi el şi primul 

ministru pentru că deocamdată băncile n-au relansat creditarea. Noi avem un credit luat de la Fondul 

Monetar Internaţional foarte mare pe care toţi trebuie să-l dăm înapoi. Speranţa sau motivaţia 

principală a fost că o să ajutăm băncile sau, mă rog, băncile o să pornească creditarea. 

Dumneavoastră ştiţi, ştiu şi eu, ştiu şi cetăţenii, că băncile n-au repornit creditarea. Din păcate noi 

ne-am mai împrumutat vreo 8 miliarde de euro. E o sumă uriaşă, în astea câteva luni de zile, cu 

dobândă medie de 12% şi băncile n-au pornit creditarea pentru că băncile au împrumutat statul şi de 

ce să dea în economia reală când pot să dea la stat. 

Mihai Constantin: Îmi cer scuze, poate ... 

Liviu Dragnea: Astea sunt subiecte pe care le-am discutat şi pe care le discutăm. Mă rog, în 

ultimele zile, am ajuns să le discutăm la televizor pentru că, vreau să înţelegeţi, sunt foarte multe 

nemulţumiri. De ce vin nemulţumirile din filială, de exemplu? Poate de la Bucureşti nu se vede. Poate 

domnul Boc, poate domnul Blaga, Berceanu, de aici de la Bucureşti nu văd. Noi în teritoriu vedem 

pentru că acolo trăim şi nu se vede. Şomajul creşte în continure, cu agricultura sunt probleme, ne-am 

trezit că la rectificare din bugetul ministerului agriculturii s-au tăiat bani. Până şi şeful statului a 

constat că ... 

Mihai Constantin: Dar ministerul muncii este la dumneavoastră.  

Liviu Dragnea: Până şi şeful statului a constat că avem probleme în agricultură. Şi noi tăiem 

bani de la acest minister. 

Mihai Constantin: Îmi cer scuze. Un cetăţean se uită la televizor, că din păcate numai aşa i-a 

contact cu clasa politică, şi-l vede pe preşedinte, iertaţi-mi termenul, răţoindu-se la bănci, de ce nu 

scad dobânzile şi deblochează creditarea, premierul Emil Boc îl urmează la foarte scurt timp, acuma 

ieşiţi dumneavoastră, lider PSD, spunând acelaşi lucru şi atunci pote cetăţeanul stă şi se întreabă cine 

conduce România sau, cum adică, toată lumea spune acelaşi lucru şi fiecare îl acuză pe celălalt că nu 

rezolvă o treabă asupra cărora cad de acord cu toţii.  

(reper 23:40 selecţie 271) Liviu Dragnea: Asta spunem şi noi. Nu vrem să ajungem în situaţia 

în care noi suntem în continuare în guvernare, vedem că lucrurile nu merg, ne întâlnim săptămânal la 

celebrele întâlniri din coaliţie, plecăm de acolo zâmbind, ies unii sau alţii la televizor şi ne întâlnim 

săptămâna viitoare din nou şi constatăm că avem aceleaşi probleme.  

Mihai Constantin: Am înţeles că următoarea întâlnire nu va fi luni pentru că încă nu o să avem 

rezultatele după europarlamentare. Marţi se va întâni coaliţia. 

Liviu Dragnea: Nu numai asta. Am decis să nu fie luni pentru că, probabil, că în noaptea aia o 

să stăm şi noi şi celelalte partide până târziu să facem numărători paralele pentru că, şi aici avem o 

temere cu numărătoarea voturilor şi am stabilit, în principiu, să ne vedem marţi. Sper să ne vedem 

marţi şi sper să avem o discuţie serioasă, adică, atunci când ieşim la televizor după discuţia aia, 

măcar să ştim şi unii şi alţii ce spunem şi ce facem de a doua zi. Şi poate stabilim să luăm şi nişte 

măsuri pentru că, să vedem, poate sunt nişte miniştri care nu-şi fac treaba sau care au o problemă.  

Mihai Constantin: Daţi-mi un exemplu de o măsură pe care o doreşte PSD-ul şi o blochează 

cealaltă jumătate guvernamentală de la PD-L. 

Liviu Dragnea: Multe măsuri. Una care-mi vine acuma în minte, am cerut, de exemplu, să se 

micşoreze preţul la gazele naturale, pentru că este posibil până la 30% şi s-a micşorat, decât,  până la 

8%. Ceea ce pe noi ne nemulţumeşte foarte tare. Este un exemplu. 
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Mihai Constantin: S-a micşorat deja cu 3 procente şi pe urmă cu 5 procente. 

Liviu Dragnea: Da. Deci cu 8%. Dar noi am spus şi am arătat prin câţiva colegi că se poate 

micşora până la 30%, ceea ce e foarte important acum pentru că deja e o problemă cu puterea de 

cumpărare şi cu veniturile populaţiei. Toţi ştim asta. 

(reper 25:11 selecţie 271) Mihai Constantin: Deschid eu subiectul ăsta, pentru că e important, 

despre desfăşurarea alegerilor. Şi din partea dumneavoastră şi din partea partenerilor de la 

guvernare au venit acuze de posibile fraude în timpul alegerilor. 

Liviu Dragnea: Domne, nu ştiu ce acuze au venit din partea lor. Eu spun de câteva zile şi o 

spun cu bună credinţă, tot îi rog pe cei care au de gând să dea, mă rog, mită electorală, să nu dea. Mi-

am făcut datoria s-o spun. Se pare că am vorbit degeaba şi eu în continuare insist să se stopeze mita 

electorală pentru că mai au de gând să facă şi la noapte. Nu spun eu. Eu spun ce spune poliţia din 

Teleorman, de exemplu, luăm un judeţ. În Teleorman s-au întocmit dosare penale, se întocmesc în 

continuare, se iau declaraţii în continuare, în fiecare seară, în fiecare noapte. Şi acuma când veneam 

spre dumneavoastră ... 

Mihai Constantin: Ce fel de mită electorală? 

Liviu Dragnea: Pui, în special, zahăr, ulei, orez. Acuma, dacă prin astea noi încercăm să 

spunem că, o să avem o imagine foarte bună în Europa, eu nu cred că se reuşeşte lucrul ăsta. Eu am 

cerut conducerii PD-L, pentru că eu sunt sigur, sau sper că, conducerea PD-L nu e la curent cu 

lucrurile astea să le ceară filialelor să stopeze. Văd că nu se întâmplă. Sunt declaraţii luate şi de la 

cei care au dat mită electorală, că au primit de la partid sacoşe să dea şi de la cei care au primit, că 

au primit ... 

Mihai Constantin: Problema cu sacoşa s-a întâmplat din nou, din partea tuturor partidelor, 

dar dacă spuneţi că s-a întâmplat la Teleorman, în fieful dumneavoastră, reamintesc şi 

telespectatorilor că sunteţi preşedintele Consiliului Judeţean, sper că o să putem avea şi nişte dovezi 

săptămâna viitoare despre acele instrumentări ale poliţiei, anchete. 
Liviu Dragnea: Domne, chiar sunt curios şi chiar aştept să vedem dacă de data asta poliţia 

duce lucrurile până la capăt pentru că acuma sunt declaraţii, sunt fotografii, sunt filme făcute, sunt ... 

Mihai Constantin: Păi, ministerul e la dumneavoastră, al vicepreşedintelul Dan Nica. 

Liviu Dragnea: Tocmai de aia. Şi eu sunt convins că Dan Nica va ştii să gestioneze lucrul ăsta 

sau, mă rog, va crea cadrul necesar în aşa fel încât poliţia de acolo să-şi ducă ancheta până la capăt. 

Mihai Constantin: Vă rog frumos, daţi-le telespectatorilor un argument pentru care ar trebui 

să meargă mâine la vot. După ce foarte mulţi, arată sondajele, şi-au pierdut, în general, încrederea în 

clasa politică. 

(reper 27:17 selecţie 271) Liviu Dragnea: Chiar ultimul subiect pe care l-am abordat. Eu le cer 

românilor să vină la vot, poate, şi nu numai, pentru a anula voturile care se iau pe mită electorală. Să 

vină românul şi să pună ştampila pe partidul ăla care-l crede în stare să-i gestioneze mai bine 

interesele în Europa, să-l reprezinte mai bine în Europa. Nu e bine să stea acasă pentru că, dacă 

scade foarte mult procentul de participare la vot, o să vedem că votul celor care iau mită electorală 

creşte mai mult în pondere pentru că scade prezenţa la vot. Eu zic că e important şi pentru noi şi 

pentru copiii noştri. Un motiv şi al doilea motiv, să ştiţi că parlamentarii europeni din România care 

vor merge în Parlamentul European vor avea o voce mult mai puternică dacă vor fi mult mai legitimi 

şi dacă ai în spate o prezenţă la vot mai mare o să fi mult mai legitim şi o să ai mai multă anvergură şi 

vorbeşti cu gura plină când ceri ceva pentru România şi România are nevoie să se întâmple multe 

lucruri în Parlamentul European, ca de exemplu, noi cerem foarte insisitent ca România să primească 

un comisar european pentru un domeniu mai important nu pentru multilingvism şi pentru agricultură 

de exemplu, care-i un domeniu care ne interesează foarte mult. 

Mihai Constantin: Dar ştiţi că nu putem avea acces la un portofoliu mai serios tocmai pentru 

că avem câteva steguleţe roşii în dreptul ţării noastre. 

Liviu Dragnea: O să vedem ce facem şi cu steguleţele alea până la urmă. Trebuie să ne punem 

ţinta asta, stimate domn, pentru că dacă noi stăm tot timpul cu capul plecat şi adoptăm poziţia 

ghiocelului să nu credeţi că ne plânge cineva de milă în Europa. Mai ales că, mă rog, nu facem 

campanie, dar dreapta politică acum în Europa, încearcă să descarce criza pe statele mici, adică ei 

merg pe ideea întâi să iasă din criză statele mari şi după aia statele mici. Noi vrem altceva. Adică 
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noi vrem să avem o solidaritate, să ieşim din criză împreună, pentru că nu suntem cetăţeni europeni 

de mâna a doua noi şi ei de prima categorie. 

Mihai Constantin: Revenind la alegerile care se vor desfăşura mâine, aveţi vreo 

responsabilitate în organizarea  sau supravegherea acestor alegeri, în calitatea dumneavoastră de, 

repet, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman şi de lider al Uniunii Naţionale a Preşedinţilor 

de Consilii Judeţene? 

Liviu Dragnea: Nu. Am o responsabilitate politică. Sunt coordonatorul politic al campaniei 

electorale al partidului la aceste alegeri şi cer colegilor mei să fie foarte atenţi, să fie foarte vigilenţi, 

mâine seară, şi în timpul desfăşurării alegerilor şi după încheierea votării, la numărarea voturilor, 

pentru că vreau să le spun că nu exit poll-urile dau câştigătorul alegerilor ci numărătoarea proceselor 

verbale. 

Mihai Constantin: Eu recomand tuturor observatorilor să fie foarte atenţi ... 

Liviu Dragnea: Categoric, categoric,  

Mihai Constantin: inclusiv celor ai partidului dumneavoastră. Vreau să vă mulţumnesc 

Liviu Dragnea: Adică nu vreau să câştige unii la exit-poll şi alţii la urne, şi alţii la 

numărătoare. 

Mihai Constantin: Eu sper ca, câştigătorii să fie decişi exclusiv de către alegătorii care vor ... 

Liviu Dragnea: Şi în continuare sper ca românii să vină într-o prezenţă semnificativă la vot 

pentru că e în interesul tuturor. 

Mihai Constantin: Vă mulţumesc domnule Liviu Dragnea. 

Liviu Dragnea: Şi eu vă mulţumesc. 

Mihai Constantin: În încheiere, vă reamintesc, doamnelor şi domnilor, că este dreptul 

dumneavoastră să mergeţi mâine la vot şi poate depinde de noi toţi să nu transformăm acest drept 

într-o simplă formalitate. Vă mulţumesc. Toate bune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 


