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TALKSHOW 
 
 Ion Cristoiu: Am revenit, inutil să mai spun că la ora actuală, cred că subiectul numărul 1 al 
presei, după meciul Steaua-Rapid şi după Costel Busuioc, subiectul acesta, numărul 1, poate îl 
reprezintă discuţiile, negocierile dintre PSD şi PNL, dar şi despre felul în care PNL, partidul de 
guvernământ, se pregăteşte pentru alegeri. L-am invitat pe domnul Bogdan Olteanu. Bine aţi venit, 
domnule preşedinte. 
 Bogdan Olteanu: Bine v-am găsit, bună seara. 
 Ion Cristoiu: (...) Am aici o curiozitate (...) - este, ce e asta, Wikipedia. 
 Bogdan Olteanu: E o enciclopedie pe Internet, se găsesc câte în lună şi în stele. 
 Ion Cristoiu: Ce m-a mirat este că - poate îmi spuneţi cine face această enciclopedie, că şi la 
mine am găsit numai prostii. De ce trebuia să precizeze la biografie, sau dacă consideraţi corect că 
mama sa era fiica cominternistei Ghizela Vass, fost membru al.... 
 Bogdan Olteanu: În primul că e adevărat. În al doilea rând că enciclopedia asta o scrie 
cineva. Dacă dv intraţi pe wikipedia.com sau ce Dumnezeu e ăla şi vă daţi un nume acolo, aveţi 
dreptul să scrieţi ce vreţi despre cine vreţi. Sigur, vi se recomandă să scrieţi... Nu există biografie 
oficială. 
 Acolo scrie cine vrea. Sigur, ţi se recomandă să scrii obiectiv, să scrii rezonabil, pentru că ei 
încearcă să construiască o biografie. 
 Ion Cristoiu: Deci cei care mă înjură înseamnă că... 
 Bogdan Olteanu: Dar credeţi-mă că nu e scris de mine ce scrie acolo sau de vreun prieten 
de-al meu. 
 Ion Cristoiu: Nu, m-a surprins, pentru că fiind vorba de o enciclopedie, te aştepţi ca acest 
amănunt să nu fie trecut, în sensul ăsta. 
 Bogdan Olteanu: Acum să vă spun ceva, am citit într-o carte a unui american despre 
Wikipedia şi povestea acolo că un mare savant american, de altfel, de origine evreiască, dar cu 
nume nemţesc, a fost acuzat că era nazist şi că a fugit în America din Germania după al doilea 
război mondial. Nu s-a spălat omul ăla cu zece ape vreme de câţiva ani după aceste acuzaţii, chiar 
dacă el, săracul, fugise din Germania ca să scape de nemţi. 
 Ion Cristoiu: Ca cercetător şi ca om care caută un instrument de lucru, de aceea am spus: 
într-o enciclopedie, ăsta mi s-a părut un amănunt tendenţios. 
 Bogdan Olteanu: Nu e atât o enciclopedie cât, dacă vreţi, un puzzle, că nu ştiu să îi zic în 
româneşte. 
 Ion Cristoiu: M-am lămurit acum şi cu această enciclopedie. Domnule preşedinte, la Bacău, 
domnul Tăriceanu a lansat un atac dur la adresa preşedintelui Traian Băsescu, un schimb de replici 
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dure a fost şi la Ford, la Craiova. Am eu impresia sau mă înşel, parcă domnul Tăriceanu acum este 
mai agresiv şi domnul Traian Băsescu este mai de treabă? 
 Bogdan Olteanu: Ei bine, eu l-am auzit pe domnul Traian Băsescu spunând nişte lucruri 
destul de urâte pe la Craiova, dar, cum să vă spun, deja am intrat într-o rutină, în care nici nu mai 
ştii cine începe. 
 Ion Cristoiu: De regulă, nu, cel care a atacat nu a fost domnul Călin Popescu-Tăriceanu. 
 Bogdan Olteanu: A fost întotdeauna Traian Băsescu. 
 Ion Cristoiu: Dar acum parcă e altfel. E o tactică a liberalilor, vă gândiţi să mergeţi în alegeri 
cu această teză, ''Noi luptăm împotriva lui Traian Băsescu''? 
 Bogdan Olteanu: Noi nu luptăm împotriva lui Traian Băsescu neapărat ca persoană, dar în 
orice caz, luptăm împotriva câtorva dintre politicile lui, printre care încercarea de a pune mâna pe 
putere de la cap la coadă, de la ultimul consiliu local până la Parlament, încercarea de a folosi 
instituţiile represive, că sunt servicii de informaţii, că e parchet, împotriva adversarilor politici. 
Unele atitudini, de care nu o să vorbesc eu acum neapărat, prin care îşi atacă adversarii preventiv, ca 
să nu apuce ei să spună nimic despre el. Sigur că în campania electorală vom vorbi despre asta şi 
până la urmă, el vrea să-şi poziţioneze partidul, PD-L, pe dreapta, adică acolo unde suntem noi. Noi 
suntem, sigur, de 150 de ani. El încearcă să ia voturi de la noi. Aşteptaţi-vă să îi răspundă, aşteptaţi-
vă să ne apărăm voturile de pe partea dreaptă. 
 Ion Cristoiu: Aşadar, pot considera, ca ''analist al neamului'', vorba domnului Traian 
Băsescu, că dv... 
 Bogdan Olteanu: Ăsta e un compliment. 
 Ion Cristoiu: ... veţi avea unul din punctele de campanie criticarea preşedintelui Traian 
Băsescu ca şef al PD-L sau ca politician de dreapta, e foarte important să ştiu. 
 Bogdan Olteanu: Ca şef al PD-L. Acum, eu nu am văzut foarte multe elemente de dreapta, 
aştept, încă nu am văzut programul PD-L. PD-L e un partid de opoziţie şi în mod normal, trebuie să 
vină şi să-şi ia nişte angajamente faţă de electorat. Noi venim în primul rând cu prestaţia pe care o 
avem şi pe baza ei încercăm să luăm voturi. Un partid de opoziţie ar trebui să vină cu nişte 
angajamente, nişte propuneri, nişte reforme. Nu le-am văzut încă, mi-e greu să judec dacă sunt de 
dreapta sau sunt de stânga, dar atunci când vorbesc, ei spun mereu că sunt de dreapta. 
 Ion Cristoiu: Nu există riscul la un moment dat să vă pierdeţi electoratul care e al 
preşedintelui? Credeţi că electoratul lui Traian Băsescu nu e şi electoratul dv? Cum e? 
 Bogdan Olteanu: În urmă cu un an şi jumătate era foarte mult. Şi dificultăţile majore pe care 
le-am avut, şi PNL şi PD, când aveam confruntările din Alianţă, erau legate de faptul că alegătorii 
noştri, şi ai PNL şi ai PD, că mai ştiu şi eu ce sondează şi PD, alegătorii noştri ar fi vrut să nu ne 
certăm. Între timp, electoratele s-au cam despărţit. Alegătorii noştri nu mai cred în această măsură 
în Traian Băsescu, îl văd, destul de mulţi dintre ei, drept zurbagiu, îl văd drept un om care vrea 
putere, îl văd drept un om care creează scandaluri pentru a fi în centrul atenţiei - ca şi noi, de altfel. 
 Ion Cristoiu: Un alt lucru foarte important în această campanie electorală: domnul Emil Boc, 
cred că azi sau ieri, vorbea de o Românie portocalie. Credeţi că ei vor... PD-L va lua culoarea, ia 
portocaliul? Adică credeţi că adversarii dv (...) s-ar putea să invoce în campanie că ei sunt adevăraţii 
portocalii? În ce stadiu e Alianţa? 
 Bogdan Olteanu: Alianţa există, formal; acum, orice om de bun simţ îşi dă seama că ea nu 
mai funcţionează şi e căzut în desuetudine, dar din ce cunosc eu, PD-L şi-a ales drept culoare a 
siglei, culoare de campanie ş.a.m.d. portocaliul şi vrea să meargă cu el înainte. 
 Ion Cristoiu: Asta e vorba, ţineţi cont în campanie de această... 
 Bogdan Olteanu: Noi avem culorile pe care le folosim din '90, galben cu albastru şi ne vom 
(...) 
 Ion Cristoiu: Da, dar ar putea să ia, mai există un electorat al portocaliilor? Asta e foarte 
important. 
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 Bogdan Olteanu: Mie nu mi-e clar dacă în acest moment există mai curând câştig de voturi 
pentru că te identifici drept portocaliu sau pierdere de voturi, pentru că totuşi, şi reculul electoral 
faţă de DA, faţă de Alianţă, faţă de portocaliu, a fost destul de mare, ca urmare a certurilor, ca 
urmare a scandalurilor, ca urmare, până la urmă, a ruperii, de fapt, a Alianţei. Ea e acolo în scripte, 
într-una din cărţile pe care le aveţi în spate, dar nu mai crede nimeni că ar exista. Eu cred că de data 
asta şi în anul ăsta, şi la locale, şi la parlamentare, partidele o să meargă pe cont propriu. 
 Ion Cristoiu: Da. Ajungem aici, la aceste mult invocate întâlniri - nu înţeleg niciodată, de ce 
vă întâlniţi cu PSD? 
 Bogdan Olteanu: Eu mă întâlnesc destul de des eu cu PSD. 
 Ion Cristoiu: Nu dv, nu... 
 Bogdan Olteanu: Ultima întâlnire, asta, atât de invocată... 
 Ion Cristoiu: (...) m-am plictisit şi eu de întâlniri de taină. 
 Bogdan Olteanu: Mie ce mi-a plăcut foarte tare, ultima întâlnire, asta la care eu nu m-am 
dus, că nu mă prea duc la întâlnirile între partide, că nu le găsesc rostul, a fost foarte amuzant 
calificată în buletinele de ştiri drept o întâlnire secretă. Era o întâlnire secretă, transmisă la toate 
emisiunile informative ale televiziunilor. Habar nu am ce se poate discuta, că suntem înainte de 
alegeri. 
 Ion Cristoiu: Cine vrea să vă întâlniţi, ei sau dv? PSD sau PNL? Că nu înţeleg. 
 Bogdan Olteanu: Ei au vrut de data asta. Altă dată am vrut, poate, noi... Mie mi se pare 
interesant următorul lucru: suntem în campanie electorală; noi vorbim cu alegătorii noştri, ei 
vorbesc cu alegătorii lor; nu vorbim nici între noi, nici cu membrii noştri acum. Acesta e un 
moment în care vrem să-i convingem pe alegători să ne voteze. Nu ştiu ce am să vorbesc în mod 
special cu PSD în lunile acestea, că nu candidăm pe aceleaşi liste şi nu avem de gând să facem acest 
lucru, ar fi absurd. Nu avem tangenţe ideologice. La alegerile locale nici nu s-a obişnuit, nu cred că 
au fost vreodată liste comune între partide atât de diferite. Şi atunci, despre ce avem mare lucru de 
discutat? 
 Ion Cristoiu: Ei ce vor? Un protocol? Nu am înţeles ce vor de la dumneavoastră. 
 Bogdan Olteanu: La un moment dat ne-au propus să facem un protocol scris. 
 Ion Cristoiu: Preelectoral. 
 Bogdan Olteanu: Da. Eu am un punct de vedere foarte diferit de al lor. Cum să faci un 
protocol înainte să vezi ce voturi iei? Sigur că după aceea o să formăm majorităţi. Sigur că nu o să 
câştige nimeni majoritate, în nicio localitate din România probabil; sigur în niciun judeţ din 
România. Şi se vor forma majorităţi. Vor fi, probabil, patru partide în cele mai multe consilii locale, 
judeţene: cele trei (PNL, PD-L, PSD) +UDMR în judeţele în care are o pondere a populaţiei 
maghiare; şi se face o majoritate între ele, după cum se potrivesc ideile, oamenii, programele din 
localitatea respectivă. 
 Ion Cristoiu: Ei ar vrea o înţelegere la nivel central şi am văzut că dumneavoastră. aţi spus 
că fiecare pe plan local. 
 Bogdan Olteanu: Eu am să vă dau un exemplu. La Botoşani, fără să le spună că să o facă sau 
să nu o facă, cei de la PNL şi cei de la PSD s-au hotărât să lucreze împreună pentru a forma o 
majoritate. Fiecare va avea candidaţii lui, fiecare va încerca să câştige voturi, să-şi impună un 
program de administrare locală, după care încearcă să formeze împreună o majoritate. Acelaşi lucru 
s-a întâmplat în Ilfov între PD şi PSD. Şi nu a sărit nimeni în sus; nu e niciun capăt de ţară. 
 Ion Cristoiu: (...) a fost PD-L? 
 Bogdan Olteanu: PD-L şi PSD, exact. 
 Ion Cristoiu: Deci iată că se poate. (...) 
 Bogdan Olteanu: Mai mult ca sigur pot să vă spun că vor fi şi între PNL şi PD-L. Sunt 
judeţe în care s-a purtat deja acest gen de discuţii. Ţine de compatibilităţi personale, ţine de idei 
personale, ţine de promisiunile pe care le faci până la urmă şi ţine foarte mult de cine e la putere în 
plan local... Că dacă ai un primar dintr-un partid care e acolo de multă vreme, care e puternic, te 
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lupţi cu el. Nu o să te aliezi după aceea cu el sau e puţin probabil să te aliezi cu cel care e la putere. 
Mai curând te aliezi cu celălalt, care e în opoziţie în plan local. Deci, o să fie o întreagă hartă cu 
toate culorile posibile, o să avem toate combinaţiile posibile de partid în plan local.... 
 Ion Cristoiu: Aşadar, (...) contrar acuzaţiilor din unele ziare, dumneavoastră. aţi dat liber 
fiecărei organizaţii judeţene să facă alianţă cu cine vrea. 
 Bogdan Olteanu: Domnule Cristoiu, nu cred că asta e o acuzaţie. 
 Ion Cristoiu: Aşa era, pentru că acuzaţia era că aţi dat numai liber cu PSD. 
 Bogdan Olteanu: Doamne fereşte! 
 Ion Cristoiu: Trebuia să precizaţi mai bine. 
 Bogdan Olteanu: Toată lumea face la fel. Deci, PD-L tocmai şi-a scos din statut interdicţia 
de a colabora cu PSD. Eu cred că şi-a scos-o din statut ca să colaboreze cu PSD, nu ca să nu 
colaboreze cu PSD. În fiecare judeţ vor fi colaborări de toate felurile. Probabil or să fie judeţe în 
care o să fim în opoziţie, probabil vor fi judeţe în care vom fi la putere cu unii şi judeţe în care vom 
fi cu alţii. 
 Ion Cristoiu: PSD se referă la alegerile locale sau la parlamentare? Vor un pact preelectoral? 
 Bogdan Olteanu: Eu nu ştiu, pentru că nu am fost la discuţiile astea şi nici nu vreau să mă 
duc. Dar la alegerile parlamentare ar fi un pic prezumţios să vorbim de acum. Hai să vedem întâi şi 
câte voturi luăm. Alegerile înseamnă exprimarea votului cetăţenilor, nu înţelegerile dintre noi. După 
aceea vom forma o majoritate. Mâine avem o şedinţă a Delegaţiei Permanente, adică o întâlnire cu 
toţi preşedinţii din teritoriu. Mai mult decât probabil, vom stabili că vom candida singuri, pe ideile 
noastre, pe oamenii noştri, pe echipele noastre - de locale vorbim; nu vom vorbi acum de 
parlamentare, că sunt tare departe. Sigur, există situaţii... De exemplu, în jud. Timiş, am făcut o 
alianţă electorală în plan local cu PNŢCD şi cu Forumul Democratic German şi avem şi un 
parteneriat cu UDMR, tot în judeţul Timiş; dânşii candidează însă pe liste separate. Pot să existe 
alte câteva situaţii de genul acesta, nu foarte multe, dar e foarte clar că mergem singuri la locale, aşa 
cum sunt convins că şi PSD va merge singur, cum sunt convins că şi PD-L va merge singur... 
Trebuie la un moment dat să ne încercăm şi reprezentativitatea, greutatea, oamenii, să vedem ce 
înseamnă. 
 Ion Cristoiu: Am înţeles că mergeţi normal, singuri. Dar la turul doi, stabiliţi de pe acum sau 
lăsaţi la libera alegere pe plan local? 
 Bogdan Olteanu: Eu nu pot să stabilesc când nu ştiu nici măcar cine candidează. Haideţi să 
vedem cine sunt candidaţii. 
 În Bucureşti - eu sunt parlamentar de Bucureşti - eu nu mă pot pronunţa acum pe cine ar 
sprijini PNL în turul doi dacă nu ajunge în turul doi, câtă vreme nu ştiu cine candidează de la PSD, 
nu ştiu cine candidează de la PD. Eu mă îndoiesc că ceilalţi ar putea să spună înainte, să ştie cine 
candidează de la PNL, să spună dacă îl sprijină sau nu. Haideţi să vedem şi oamenii. 
 Ion Cristoiu: Deci vor conta foarte mult oamenii. 
 Bogdan Olteanu: Şi eu o să votez, în orice caz, şi în funcţie de om. 
 Ion Cristoiu: La sprijinul din turul doi, în eventualitatea că PNL ar trebui să pună, va 
depinde şi pe cine pune PSD-ul la locale? 
 Bogdan Olteanu: Şi pe cine pune PSD-ul, şi pe cine pune PD-L-ul şi cât de convingători vor 
fi şi ce se vor angaja că fac şi cât o să-i credem, bineînţeles. 
 Ion Cristoiu: O întrebare dificilă. Dintre cei doi, Vanghelie şi Oprescu, pe cine aţi sprijini? 
Dumneavoastră pe cine aţi vota? 
 Bogdan Olteanu: Eu am mai răspuns o dată la întrebarea pe cine aş vota dintre Vanghelie şi 
Videanu şi am zis că l-aş vota pe Videanu. Acum chiar să mă bag în bucătăria PSD-ului e uşor (...) 
 Ion Cristoiu: Păi dacă aţi zis că pe Videanu, înseamnă că veţi vota... am înţeles. Veţi vota pe 
domnul... 
 Bogdan Olteanu: Eu o să-l votez pe Orban, însă, ca să fiu bine înţeles şi să nu aibă cineva 
vreun dubiu pe la mine pe acasă. 
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 Ion Cristoiu: Mâine ce hotărâţi la Delegaţia Permanentă, aşadar? Strategia pentru... Spuneţi. 
 Bogdan Olteanu: Strategia pentru alegerile locale, ceea ce înseamnă că vom merge singuri 
cu, v-am zis, una, două, trei excepţii, de exemplu, în Timiş. Probabil vom stabili cei mai mulţi 
dintre candidaţi pentru primari de reşedinţă de judeţ, pentru preşedinţi de consilii judeţene. E încă 
un tumult întreg prin teritoriu. Până la urmă, legea cu alegerea uninominală a preşedinţilor a intrat 
în vigoare acum o săptămână. Vă daţi seama că partidele sunt încă în căutarea celor mai bune 
soluţii, dar până săptămâna viitoare vă trebui să-i avem pe toţi. Noi pe 31 martie, care e prima zi de 
depunere a candidaturilor, cred că ne vom depune candidaturile în toată ţara. 
 Ion Cristoiu: Şi la preşedinţi de consilii judeţene veţi merge singuri? 
 Bogdan Olteanu: Fără îndoială. 
 Ion Cristoiu: Şi la primari, şi la consilii. Vedeţi că avem mai multe. Avem primarii, 
consiliile... 
 Bogdan Olteanu: Primari, preşedinţi de consilii judeţene, listă de consiliu judeţean, listă de 
consiliu local. Iar în Bucureşti sigur că avem şi primar general şi primar de sector, şi consiliu 
general şi consiliu de sector. Dar în Bucureşti nu avem consiliu judeţean. 
 Ion Cristoiu: Nu se va pune problema la un moment dat că trebuie să vă împărţiţi în marile 
oraşe, să aveţi şi un candidat la primărie bun şi un candidat la consiliul judeţean? 
 Bogdan Olteanu: Se pune, să ştiţi, în toate judeţele. Sigur că o să-i alegem pe cei mai buni, 
pe cei mai credibili, reprezentativi. Avem parlamentari, avem demnitari, suntem totuşi partidul de 
guvernare, avem miniştri, avem secretari de stat şi o să-i trimitem să candideze. Sunt câteva nume 
care deja au apărut pe piaţă, încercăm să luăm cât multe voturi. 
 Ion Cristoiu: La consilii judeţene vă gândiţi, cum a făcut PD-L, să trimiteţi de la centru nişte 
vedete? 
 Bogdan Olteanu: La centru e mult spus, că ei sunt oamenii din teritoriu. 
 Ion Cristoiu: Nu, dar vedete pe plan naţional, dacă vă gândiţi, că la primărie am văzut. 
 Bogdan Olteanu: Aştept să văd ce gândesc colegii mei. Sunt câţiva dintre ei care se gândesc, 
dar aşteaptă să vadă şi cum îi văd alegătorii lor; fac nişte sondaje. Sigur, e pe ultima sută de metri, 
dar acum s-a adoptat legea. 
 Ion Cristoiu: În alegerile anterioare se alegea consiliul judenţean şi consiliul judeţean alegea 
un preşedinte. Acum vor fi, trebuie să le spunem telespectatorilor, separat. Consilii separat şi 
preşedinte. S-ar putea să avem surprize în ceea ce priveşte anumiţi baroni locali? 
 Bogdan Olteanu: Vor fi sigur surprize. Eu i-am avertizat pe colegii mei şi din PSD şi din PD 
că entuziasmul lor de a susţine această lege s-ar putea să nu corespundă realităţii şi oameni care sunt 
acum preşedinţi de consilii judeţene, unii de mulţi ani, pentru că i-au ales 21 de consilieri judeţeni, 
s-ar putea să nu se bucure de aceeaşi recunoştere publică de care îşi închipuie că s-ar bucura şi mai 
curând oamenii să voteze pe unul mai curând necunoscut sau total necunoscut, doar pentru că nu are 
bagajul de imagine negativă pe care îl are actualul baron. Eu am această teorie încă de la alegerile 
uninominale pentru Parlament, pentru că acolo am tot susţinut că nu o să fie dezavantajaţi oamenii 
noi, ci o să fie avantajaţi, că cei mai mulţi dintre colegii mei parlamentari stau mai curând la minus 
cu încrederea cetăţenilor. Şi atunci decât să votezi pe unul pe minus, pe care îl cunoşti, dar e la 
minus, mai curând votezi pe unul care e la zero, că nu-l cunoşti. Sigur se va întâmpla asta şi în plan 
judeţean, dar e o lecţie bună. E o lecţie bună pentru baroni. 
 Ion Cristoiu: Aşadar, unui alegător câte buletine i se vor da? 
 Bogdan Olteanu: Un alegător va avea patru buletine. 
 Ion Cristoiu: Unul care va fi... 
 Bogdan Olteanu: (...) primarul localităţii... 
 Ion Cristoiu: Unul va fi primar, deci candidaţii la primărie... 
 Bogdan Olteanu: Uninominal. 
 Ion Cristoiu: Cu sigla cu partidul. 
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 Bogdan Olteanu: Exact. Al doilea, preşedintele de consiliu judeţean, uninominal, la fel. Al 
treilea, lista de consilieri locali şi a patra, lista de consilieri judeţeni. 
 Ion Cristoiu: Vedeţi, aici cred eu că ar putea să fie surpriză, pentru că de data aceasta omul 
nu va pune stampila la preşedinţii consiliilor judeţene, va pune pe un om... 
 Bogdan Olteanu: Fără îndoială... 
 Ion Cristoiu: S-ar putea ca omul ăla să aibă o problemă, dacă.. 
 Bogdan Olteanu: Şi asta va fi o lecţie foarte bună pentru cei care cred că pot să negocieze 
totul în spate. 
 Ion Cristoiu: Da. Dumneavoastră. la uninominal unde veţi candida? 
 Bogdan Olteanu: Eu nu pot să candidez la uninominal decât la mine acasă. 
 Ion Cristoiu: Unde? 
 Bogdan Olteanu: Eu sunt născut în Bucureşti, crescut în Bucureşti, sunt deputat de 
Bucureşti. Locuiesc în nordul Bucureştiului, undeva mai sus un pic de Bucureştii Noi. Acolo o să 
trebuiască să candidez, că nu m-oi duce acasă la alţii să candidez. Sper să-i conving pe vecinii mei 
să mă voteze. 
 Ion Cristoiu: Aşadar, la cei care sunt din Bucureşti va trebui să fie chiar în colegiu... 
 Bogdan Olteanu: Nu scrie în lege, vă daţi seama, dar cu ce obraz mă duc eu să candidez, să 
zic, în Sectorul 5, şi să mă întrebe oamenii de acolo bine, măi, băiatule ... 
 Ion Cristoiu: Sau la Satu Mare... 
 Bogdan Olteanu: Sau la Satu Mare ...Şi să mă întrebe oamenii de acolo: bine, măi, băiatule, 
dar de ce n-ai candidat la tine acasă? Ai vreo problema ? Te ştie lumea de rău ? Te ştie lumea că ai 
vreun păcat, că n-ai muncit în circumscripţia ta? E normal să candidezi la tine acasă şi votul 
uninominal de duce la tine acasă. S-ar putea să am surpriza ca la mine în cartier să locuiască tot 
felul de personalităţi ale politicii româneşti, să fim mai mulţi în concurenţă .. 
 Ion Cristoiu: Sau să trimită de la centru... 
 Bogdan Olteanu: Eu îi aştept cu mare plăcere pe toţi cei care vor să candideze şi o să 
încercăm să convingem toţi... 
 Ion Cristoiu: V-aţi fi gândit, când s-a rupt alianţa, că PNL-ul va supravieţui la guvernare? 
Iată, mai are un pic şi face 4 ani. 
 Bogdan Olteanu: Mie îmi pare rău că s-a rupt alianţa ... 
 Ion Cristoiu: Dar vă gândeaţi? Toată lumea spunea că o să cadă acest guvern minoritar. 
 Bogdan Olteanu: Acum, hai să vă spun ceva: eu îl cunosc pe Tăriceanu de mai multă vreme 
decât cei mai mulţi oameni din politică. Şi eu l-am auzit şi pe Traian Băsescu ţinând pe la un şpriţ 
teorii, prin 2004 - 2005, că pe Călin îl schimbă el după două trei săptămânii, i-am auzit şi pe alţii: 
ăsta o să plece... Eu îl cunosc. Tăriceanu nu pleacă. Dacă s-a apucat, stă acolo 4 ani. Să vedem ce va 
face la sfârşitul mandatului. Tocmai vin de la o întâlnire a partidului în care se discuta de 
candidaturi prezidenţiale ş.a.m.d. E decizia lui, în primul rând, că până la urmă, după ce i-ai dat 
bastoane în cap din toate direcţiile vreme de 4 ani, e dreptul lui să decidă ce face mai departe. Dar 
Tăriceanu nu e un om care să plece. 
 Ion Cristoiu: Poate are intenţia să candideze la Preşedinţie? 
 Bogdan Olteanu: Eu nu mă gândesc; e treaba lui să se gândească dacă vrea sau nu să 
candideze. Teoria mea foarte serioasă însă este că n-avem ce discuta despre preşedinţie; acum 
discutăm despre borduri, discutăm despre parcuri... La toamnă discutăm despre legi, discutăm 
despre cine votează, cum votează... 
 Ion Cristoiu: Dar dumneavoastră. aţi pleda ca domnul Tăriceanu să fie candidatul 
dumneavoastră. la preşedinţie? 
 Bogdan Olteanu: Habar n-am cât de susţint este. Dacă o să fie cel mai susţinut dintre noi 
liberalii, vă daţi seamă că pe el îl vom susţine. 
 Ion Cristoiu: A izbucnit şi n-am reuşit la "Sinteza zilei" să discutăm despre acel scandal al 
bumbacului... Explicaţi-mi-l, în aşa fel încât să nu-l atacaţi prea dur pe domnul ... 
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 Bogdan Olteanu: Nu, nu, doamne fereşte, eu tocmai vreau să spun că nu e un capăt de ţară. 
 Ion Cristoiu: Ce s-a întâmplat? N-a înţeles nimeni.. 
 Bogdan Olteanu: În perioada de la începutul anilor '90 guvernul României făcea foarte multe 
lucruri pe care acum le-am privit ciudat. Dar aşa era România atunci. Era condusă de la centru. 
Totul era de stat, toate deciziile se luau la Bucureşti. Printre altele, guvernul României a luat un 
credit de la guvernul american, cu care firme româneşti să cumpere bumbac din America. Sigur că 
firmele româneşti vindeau bumbacul şi dădeau banii înapoi. Guvernul României, prin Theodor 
Stolojan, a semnat acest acord... 
 Ion Cristoiu: Era premier... 
 Bogdan Olteanu: Era premier .... După care a dat unor firme din România - una faimoasa 
firmă a Securităţii, Romanoexport, celelalte nişte SRL -uri - banii respectivi, ei au cumpărat 
bumbacul 
 şi n-au dat banii înapoi. Iar acum sigur că statul român, care ... 
 Ion Cristoiu: Asta trebuie spus. Ce s-a întâmplat acum? 
 Bogdan Olteanu: Statul român, care are un obraz, ajungând creditul la scadenţă, trebuie să 
înceapă să plătească ratele. Din aproape 10 milioane de dolari, anul ăsta trebuie să plătim 800 de 
mii. O să plătim şi la anul, şi peste doi ani ... Creditul a fost pe 30 de ani. Şi a venit vremea să 
plătim ratele. A fost o perioadă de graţie, care a trecut. Nu-i un capăt de ţară. S-a tot vorbit în 
Parlament, au fost intervenţii, a fost oratorie, a fost tot ce vreţi, s-a vorbit de corupţie ... Eu n-am 
niciun fel de acuzaţie de adus pentru că n-am nici o informaţie. Tot ce pot să constat este că s-a dat 
un credit, care s-a pierdut. Asta, după părerea mea, se numeşte, dacă vreţi, mai curând, lipsă de 
competenţă. 
 Ion Cristoiu: Dar creditul acea cine trebuia să-l dea înapoi? 
 Bogdan Olteanu: Trebuia să-l dea înapoi firmele care l-au primit, dar firmele alea au fost 
alese de cineva, că n-au fost trase la sorţi. Au fost alese de guvernul României. 
 Ion Cristoiu: Bun, şi domnul Stolojan spune că firmele acelea răspund. Unde sunt firmele? 
Mai există? 
 Bogdan Olteanu: Vreo trei sunt în lichidare, vreo două sunt bine mersi...  Ştiţi cum e? Când 
îi dai cuiva bani, nu eşti responsabil să îl judeci pe omul ăla dacă e de crezut că-ţi dă banii înapoi 
sau nu? Că nu dai banii tăi. Dacă dai banii tăi, sigur, e treaba ta, dar dacă dai banii statului, faci un 
studiu, vezi dacă există o anumită credibilitate, soliditate a firmei respective, bonitate cum se zice la 
bancă. Dacă nu, nu. Nu e vorba aici de niciun fel de război. Nu se duce nimeni la DNA, nu avem 
genul de trompetă tip Băsescu, dar cred că atunci când chemi la lichidare firmele acelea şi le pui să 
dea banii înapoi, tribunalul poate să-l cheme şi pe cel responsabil de acordarea acestor bani, pe 
Stolojan, să-l întrebe: domnule, spune-ne şi nouă în ce condiţii ai dat banii ăştia? Dacă tribunalul 
constată că Theodor Stolojan, în mod obiectiv, a avut argumente că banii s-au dat corect, nu o să-l 
fugărească, că judecătorii sunt independenţi; dar dacă o să considere că le-a dat banii că îi cunoştea 
dinainte, că poate nu a întrebat de ei, poate nu a analizat suficient... 
 Ion Cristoiu: Nu mai ţin minte, deşi am trăit vremurile acelea şi am şi scris despre acest 
credit... 
 Bogdan Olteanu: Domnule Cristoiu, eu vreau să vă spun ceva: dacă e să ne apucăm să 
cercetăm, s-au dat sute de asemenea credite, sute de garanţii guvernamentale - care nu au fost 
niciodată restituite - pentru investiţii, pentru dezvoltare, pentru tot felul de proiecte fantasmagorice 
care niciodată nu au produs banii cu care să se dea creditul înapoi. Banii i-a dat înapoi guvernul 
României. Guvernul României este acelaşi, chiar dacă după Stolojan a venit Văcăroiu, după 
Văcăroiu Ciorbea şi aşa mai departe, acum am ajuns la Tăriceanu... Este un singur guvern al 
României care trebuie să dea banii înapoi. 
 Ion Cristoiu: Ar trebui nu numai în cazul acesta, ar trebui şi în alte cazuri. 
 Bogdan Olteanu: Eu am cerut ministrului de finanţe două lucruri: primul - ca în acest caz să 
îl cheme în justiţie şi pe Theodor Stolojan şi justiţia să hotărască: dacă este vinovat, să dea banii 
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înapoi, dacă nu, nu; doi, foarte important, să le caute pe toate. Să investigheze toate acele situaţii în 
care s-au dat garanţii guvernamentale, s-au luat credite guvernamentale care s-au dat unor firme şi 
acolo au rămas banii şi guvernul le-a dat înapoi şi să vedem dacă oamenii sunt sau nu vinovaţi. Nu 
este un capăt de ţară. Eu am să vă spun ceva: din punct de vedere penal s-a prescris. Sunt avocat şi 
m-am gândit imediat la chestiunea asta. Dar din punct de vedere financiar, cineva trebuie să dea şi 
socoteală. Şi mai trebuie să dea socoteală şi din punct de vedere politic. Dacă ai plecat, te-ai retras 
din politică, ok; răspunzi din punct de vedere material şi asta e. Dacă vrei să fii un nou, proaspăt şi 
promiţător lider politic, cred că este bine să se ştie şi ce ai făcut acum 15 ani. Şi Stolojan o să vină, 
o să spună asta am făcut, aveţi încredere în mine, mă votaţi, nu aveţi încredere, nu mă votaţi... Dar 
adevărul trebuie ştiut. 
 Ion Cristoiu: Este un subiect foarte interesant de presă. Dar ştiţi care este culmea, domnule 
preşedinte? Că după ce dumneavoastră aţi ridicat această probelmă, ea a fost tratată în presă numai 
ca un scandal. Dar nimeni nu s-a gândit la acest lucru, adică să se facă o anchetă. 
 Bogdan Olteanu: Ştiţi cum e? Poate este prea departe în timp. Să vă spun un lucru 
senzaţional. Am făcut un sondaj, la un moment dat, la PNL şi testam diverse personalităţi, ce 
gândeşte lumea despre ele. Ştiţi ce gândesc oamenii sub 30 de ani despre Stolojan? Că este un om 
de dreapta, apropiat pe vremuri Convenţiei Democratice. Dumneavoastră sigur că zâmbiţi, dar 
aceşti oameni foarte tineri nu au de unde să ştie. 
 Ion Cristoiu: Şi despre mine că sunt un comunist... 
 Bogdan Olteanu: Asta poate să fie adevărat. 
 Ion Cristoiu: Da, că ei nu au trăit perioada '90 
 Bogdan Olteanu: Ei nu au trăit acea perioadă şi nu au de unde să ştie adevărul. Este bine ca 
atunci când vor vota, la sfârşitul acestui an, pentru alegerile parlamentare, să ştie adevărul. 
 Ion Cristoiu: Bun, aşadar, repet, mai didactic, aşa: în '92 guvernul român a luat un credit de 
la guvernul american, de zece milioane de dolari, pe o perioadă de 30 de ani, pentru cumpărarea de 
bumbac fibră din SUA. Au fost desemnaţi prin licitaţii cinci operatori economici: SC 
ROMÂNOEXPORT, SC TRICOROM, SC TEXTIL COTTON, SC IMPEX OVERSEAS CORP 
SRL, SC TUVIC IMPEX SRL. Aceste firme trebuiau, şi s-a eşalonat, să dea creditul. 
 Bogdan Olteanu: Să dea banii înapoi. 
 Ion Cristoiu: Nu l-au dat. Şi guvernul român trebuie să dea acum zece milioane în 30 de ani. 
 Bogdan Olteanu: În rate. 
 Ion Cristoiu: Şi acum a venit o tranşă, de 830.000, şi dumneavoastră, la Camera Deputaţilor, 
aţi refuzat..., parlamentul a refuzat... 
 Bogdan Olteanu: Aici vreau să vă spun că trăim în plină absurditate. Deci, noi am ridicat 
această problemă legată de Stolojan şi am spus că este normal ca justiţia să se pronunţe dacă el este 
vinovat sau nu. Dar în acelaşi timp am spus că nu putem să nu votăm legea asta, că se uită 
americanii la noi ca la ultimii oameni. Cum să nu le dai banii înapoi? Nu-i treaba lor dacă banii în 
România au fost cheltuiţi greşit. Noi, România, ne-am angajat că luăm nişte bani şi îi dăm înapoi. 
 Ion Cristoiu: Domnul Stolojan însă a spus că nu răspunde dânsul de firmele acelea de ce nu 
au dat banii. 
 Bogdan Olteanu: Exact. Şi noi, PNL, am votat această lege, deşi am spus că avem un dubiu 
legat de vinovăţia lui Stolojan. PD-L a ieşit la microfon şi l-a apărat din răsputeri pe Stolojan şi a 
spus că a fost un lucru corect ce s-a făcut atunci, dar nu au votat legea. 
 Ion Cristoiu: Nu ştiam asta. 
 Bogdan Olteanu: Toate lucrurile sunt întoarse pe dos; iar PSD a votat jumătate-jumătate, ca 
românul, imparţial. În condiţiile acestea, legea nu a trecut, că nu a strâns destule voturi. Probabil, 
guvernul va da o ordonanţă pe tema asta... 
 Ion Cristoiu: Care va da banii... 
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 Bogdan Olteanu: Evident, guvernul trebuie să apere obrazul României. În parlament, însă, 
probabil, vom face şi o comisie de anchetă pe tema asta, nu numai pentru acest credit, pentru toate 
creditele care s-au dat în perioada aceea... 
 Ion Cristoiu: Sunt întrutotul de acord, că a fost o formă - iertaţi-mă, poate oi fi eu mai 
comunist - banditească, de luai creditul şi îţi (...) o anumită întreprindere, da? 
 Bogdan Olteanu: Exact. Şi, după aceea, dădea, plătea statul. 
 Ion Cristoiu: Iar ălea se făceau că dau faliment, da? 
 Bogdan Olteanu: Bineînţeles. Şi băieţii plecau acasă şi statul plătea. 
 Ion Cristoiu: E o sumă, nu-i aşa? (...) 
 Bogdan Olteanu: Vreau să vă spun că sunt sume... Dacă adunăm toate aceste operaţiuni, sunt 
sume foarte mari. Da, dar sunt departe în timp, lumea a cam uitat de ele. 
 Ion Cristoiu: Da, ştiţi cum e. Facem o pauză de publicitate. Am revenit cu domnul Bogdan 
Olteanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, lider PNL. Vă reamintesc că ultimul moment de dialog a 
pus accent pe o problemă pe care domnul preşedinte cred că - dumneavoastră sau un partid de 
stânga - ar trebui să-l pună, şi anume că din '90 s-au acordat credite guvernamentale, (...) unor firme 
şi că a dat statul banii, nu-i aşa? 
 Bogdan Olteanu: Un exemplu pe care îl ştim cu toţii ca şi loc este Hotelul Sofitel, World 
Trade Center, unde toată acea construcţie s-a făcut cu garanţie guvernamentală şi deşi merge, pare-
se, destul de bine pe dinăuntru - că dacă te uiţi, e plin mereu - statul a plătit toţi banii înapoi. 
 Ion Cristoiu: Păi, staţi, că nu înţeleg. Adică, vine cineva - dumneavoastră sau eu - şi vreau să 
construiesc ceva, da? Şi obţin, iau un credit de la o bancă cu garanţia guvernului, da? Eu nu dau 
credite şi plăteşte guvernul? Nu înţeleg. 
 Bogdan Olteanu: Păi, asta înseamnă garanţia guvernului: că dacă dumneavoastră nu daţi 
creditul înapoi, atunci plăteşte guvernul. 
 Ion Cristoiu: Păi, şi guvernul de ce nu se duce să îi ceară banii? Păi, asta-i o şmecherie. 
 Bogdan Olteanu: Bineînţeles că este o şmecherie. 
 Ion Cristoiu: Din '90 s-a făcut întruna aşa? 
 Bogdan Olteanu: Bineînţeles că e o şmecherie. 
 Ion Cristoiu: Bună! 
 Bogdan Olteanu: Dar ăstia toţi intră în faliment, în executare silită ş.a.m.d. Nu mai găseşti 
nimic acolo, fără îndoială. Lucrurile s-au terminat. Deci, de câţiva ani buni încoace nu se mai dau 
garanţii de stat, din două motive: în primul rând, că, fiind o ţară europeană, acum, după 1 ianuarie 
2007, nici nu se mai pune problema, nu mai ai voie; în al doilea rând, pentru că nici nu mai cer 
bancherii, că deja România e o ţară, cum spun ei, bancabilă, adică, în care poţi să vii, dacă ai dat 
bani cuiva şi ăla nu vrea să-i dea înapoi, poţi să vii să-l găbjeşti, să-i iei banii. 
 Ion Cristoiu: Dar, oricum, dă guvernul. Dumneavoastră aţi cerut... 
 Bogdan Olteanu: Pentru acelea vechi... 
 Ion Cristoiu: Aţi cerut ca, totuşi, măcar să vină măcar să (...) 
 Bogdan Olteanu: Păi, eu am cerut Ministerului de Finanţe o situaţie; probabil, o să facem şi 
o comisie de anchetă. Dar, ştiţi, eu m-am lămurit cum e cu comisiile de anchetă astea. 
 Ion Cristoiu: Da. 
 Bogdan Olteanu: Dar măcar să le facem publice. Nu mă interesează să găsim vinovaţi, că nu 
ştiu dacă suntem sau nu în stare, dar măcar să le afişăm, să le punem pe Internet; când caută cineva, 
un om politic, un administrator, un om de afaceri, să poată să verifice acolo pe un site: ăsta a 
beneficiat de pe urma garanţiilor guvernamentale sau... 
 Ion Cristoiu: Pe care le-a plătit guvernul. 
 Bogdan Olteanu: Sau a dat banii înapoi la guvern? 
 Ion Cristoiu: Că poate unii au dat înapoi. 
 Bogdan Olteanu: Sunt convins că unii au dat şi banii înapoi şi jos pălăria; cu atât mai mult 
jos pălăria, că vedeau şi ei cât se poate să nu-i dai. Ăştia chiar că erau oameni loviţi de onestitate. 
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 Ion Cristoiu: Da. Spuneţi, gata, încetaţi activitatea la parlament? 
 Bogdan Olteanu: Până pe data de 7 aprilie, da. Deja, la parlament... 
 Ion Cristoiu: (...) Dumneavoastră aţi plecat (...)? 
 Bogdan Olteanu: Eu o să mai merg la începutul săptămânii viitoare. O să mă strecor aşa, 
pentru că deja s-au instalat acolo covoare noi, albastre - ştiţi că-i culoarea NATO -, mese de lucru, 
grupuri de lucru, pereţi, birouri, foarte mulţi oameni din partea de securitate, partea de informatică, 
partea de servicii. E un eveniment foarte mare şi (...) 
 Ion Cristoiu: Domnule Olteanu, tot personalul a plecat... 
 Bogdan Olteanu: O bună parte a personalului lucrează pentru summit-ul NATO, că trebuie 
să facem curăţenie, trebuie să ţinem clădirea caldă, să aprindem luminile ş.a.m.d.; partea de 
consilieri parlamentari, partea care lucrează efectiv pentru grupuri şi comisiile parlamentare vor 
pleca acasă, pentru că nu au voie să intre. Sunt nişte restricţii de securitate... 
 Ion Cristoiu: Începând de mâine. 
 Bogdan Olteanu: Începând de săptămâna viitoare. 
 Ion Cristoiu: Dar dumneavoastră de ce mai intraţi? 
 Bogdan Olteanu: Eu încerc să mai rezolv câteva probleme. Ştiţi de ce? Că e aşa o linişte... 
 Ion Cristoiu: Cât timp mai puteţi? 
 Bogdan Olteanu: E aşa o linişte în biroul ăla, că acum pot să stau să citesc, să mai citesc 
dosarele, să mai pregătesc... 
 Ion Cristoiu: Dar vă mai dă voie... Parlamentarilor nu, numai şefilor vă dă voie. 
 Bogdan Olteanu: Eu o să mai intru luni şi marţi, după care se închide de tot. 
 Ion Cristoiu: Şi la dumneavoastră în birou intră cineva? 
 Bogdan Olteanu: Nu, la mine în birou nu. Dar cele mai multe spaţii de acolo vor fi 
amenajate ca birouri pentru şefii de state, şefii de guverne. La mine în birou ar fi însemnat, conform 
regulilor NATO, să scot orice fel de hârtie, orice fel de document, orice fel de obiect personal de 
acolo. 
 Ion Cristoiu: De ce? 
 Bogdan Olteanu: Păi, ei trebuia să găsească un spaţiu liber, ca şi cum ţi-ai închiria un birou. 
 Ion Cristoiu: Trebuia să luaţi tot, tot. 
 Bogdan Olteanu: Era un pic cam complicat şi sunt lucruri acolo pe care nu trebuie să le vadă 
chiar oricine, totuşi, că am şi eu responsabilităţile mele. 
 Ion Cristoiu: Şi închideţi. 
 Bogdan Olteanu: Şi atunci, biroul meu şi, din ce ştiu, şi biroul domnului Văcăroiu nu e 
folosit pentru summit-ul NATO; celelalte spaţii, da. 
 Ion Cristoiu: În această perioadă, dumneavoastră şi domnul Văcăroiu sunteţi angrenaţi, în 
perioada summit-ului, în vreo acţiune? 
 Bogdan Olteanu: Nu în acţiuni legate de summit-ul NATO. Summit-ul NATO e legat 
exclusiv de partea executivă, de preşedinţi, prim-miniştri, miniştri, ş.a.m.d. 
 Ion Cristoiu: Da. Deci, de la noi, numai cei doi vor fi. 
 Bogdan Olteanu: Pe partea parlamentară nu există. Există o Adunare Parlamentară a NATO, 
unde avem reprezentanţi, dar nu se întruneşte o dată cu summit-ul. Summit înseamnă, până la urmă, 
întâlnire la vârf. 
 Ion Cristoiu: Da, e foarte important, da. 
 Bogdan Olteanu: Deci, şefii de state şi guverne. Singura participare a Parlamentului - şi e 
una importantă - e că pune la dispoziţie infrastructura: clădirea, birourile, oamenii... 
 Ion Cristoiu: Dar din punct de vedere oficial, dumneavoastră vă puteţi duce în concediu. 
 Bogdan Olteanu: Din punct de vedere oficial, putem să... 
 Ion Cristoiu: Nu participaţi la summit, nu aveţi nici o... 
 Bogdan Olteanu: Fără îndoială, sau în circumscripţii. Şi cred că, dat fiind că avem vot 
uninominal, o să vedem mulţi parlamentari de data aceasta pe la ei prin circumscripţii. 
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 Ion Cristoiu: Înseamnă că va fi o perioadă în care importanţi vor fi numai primul-ministru, 
preşedintele, ministrul de externe... 
 Bogdan Olteanu: Exact. (...), apărare, ministrul apărării, fără îndoială...E latura militară, care 
e importantă, deşi conducătorii Armatei, şeful Marelui Stat Major, ceilalţi vor fi şi ei plecaţi. 
 Ion Cristoiu: Discutam - nu ştiu dacă avem şi ştirea... Hai să dăm acum o ştire şi să o 
comentăm cu dumneavoastră. 
      * 
 Reporter: Cei şase activişti anti-NATO din Germania au atras atenţia autorităţilor de 
frontieră de la Calafat atât prin îmbrăcăminte cât şi prin comportament. Cei patru băieţi şi două fete, 
cu vârste cuprinse între 21 şi 35 de ani, au fost cercetaţi în amănunt de poliţişti. 
 -: ...poliţiştii de frontieră descoperind asupra acestora mai multe insigne, CD-uri, pliante, 
afişe, bannere, de asemenea, cu caracter anti-NATO... 
 Reporter: Cei şase au recunoscut în faţa poliţiştilor că materialele pe care le aveau asupra lor 
urmau să fie folosite în timpul unor acţiuni de protest anti-NATO cu ocazia summitului de la 
Bucureşti. La punctul de trecere a frontierei de la Calafat au venit şi echipaje ale SRI, care împreună 
cu poliţiştii de frontieră au decis să-i întoarcă pe cei şase înapoi în Bulgaria, de unde veniseră. Nu s-
a luat însă nicio măsură împotriva lor. Mai multe organizaţii pentru apărarea drepturilor omului, 
printre care şi APADOR - Comitetul Helsinki, au cerut autorităţilor de la Bucureşti explicaţii pentru 
faptul că nu au permis accesul unor cetăţeni ai UE pe teritoriul României." 
      * 
 Ion Cristoiu: Dumneavoastră. sunteţi liberal. Cum comentaţi aceste măsuri? 
 Bogdan Olteanu: Ştiţi cum era vorba clasicului: "Drumul spre iad e pavat cu intenţii bune". 
Uite cum restrângem drepturile omului pentru ca să iasă bine un eveniment. Eu cred că ăştia erau 
iepuri. Adevăraţii activişti anti-NATO, care, sigur, vor fi prezenţi, să nu vă închipuiţi că îşi afişau 
aşa insignele şi tricourile, să le vadă cei de la graniţă. 
 Ion Cristoiu: Ne putem aştepta la celebrele confruntări dintre forţele de ordine şi activiştii 
...? 
 Bogdan Olteanu: Eu sper că nu, dar suntem într-o ţară liberă... 
 Ion Cristoiu: De ce? Eu sper că da (...). 
 Bogdan Olteanu: Dumneavoastră. sunt convins, că sunteţi jurnalist, şi veţi savura 
spectaculosul momentului. Suntem o ţară liberă, într-o Europă fără graniţe şi oamenii circulă cu 
mare uşurinţă. Ştiu că sunt oameni care nu sunt de acord cu globalizarea, ştiu că sunt oameni care 
nu sunt de acord cu politica NATO şi bineînţeles că vor încerca să-şi exprime punctul de vedere. 
Dacă or să o facă acolo unde li se dă voie, nu o să fie o problemă. Sigur că dacă or să încerce să 
arunce cu ouă putrezite în lideri, cum au făcut prin alte părţi... 
 Ion Cristoiu: (...) 
 Bogdan Olteanu: Aţi văzut cine a fost prezent acolo, la punctul de frontieră? SRI-ul. 
Probabil că au informaţii mai inteligente decât noi, ca întotdeauna. 
 Ion Cristoiu: Dumneavoastră., politicienii, nu răspundeţi de asta, nici guvernul. 
 Bogdan Olteanu: Probabil că guvernul ştie mai multe decât ştiu eu şi o să vă poată şi spune. 
Merită poate întrebaţi. Eu nu ştiu să vă spun mai multe. Nu-mi plac asemenea lucruri însă şi mie mi 
se pare normal ca atunci când cineva are un punct de vedere contrar autorităţii, să-l laşi să şi-l 
exprime; sigur, în condiţii de decenţă, de nonviolenţă ş.a.m.d. 
 Ion Cristoiu: Da, mie mi s-a părut cam ceauşist aşa, hai să nu-i lăsăm... Hai să-i lăsăm, că, în 
definitiv... 
 Bogdan Olteanu: Aoleu, să vedeţi ce-i bat prin alte ţări! Doamne fereşte! 
 Ion Cristoiu: Îi lăsăm, dar îi batem. Dar eu spun de ce să nu-i lăsăm la graniţă. Spuneţi-mi, 
fuzionaţi cu Alianţa Civică? 
 Bogdan Olteanu: Nu, cu Acţiunea Populară, cu partidul pe care l-a condus Emil 
Constantinescu. 
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 Ion Cristoiu: Când? 
 Bogdan Olteanu: Probabil în cursul acestei luni. În cursul lunii aprilie domnul 
Constantinescu ne-a spus că se retrage din viaţa politică şi revine în domeniul societăţii civile, însă 
partidul d.sale, care are nişte oameni cu experienţă politică, cu valoare intelectuală, doresc să-şi 
continue acţiunea politică. Şi unde era să se ducă? Vin la noi, după cum e şi normal. Suntem 
compatibili ca şi idei. 
 Ion Cristoiu: Intră cineva din conducerea lor în...? 
 Bogdan Olteanu: Crin s-a ocupat de discuţiile cu ei şi mâine o să ne prezinte... - nu vreau să-
i împrăştii efectul de surpriză -, dar or să fie oameni de bună calitate, cu siguranţă... 
 Ion Cristoiu: Astăzi, domnul Cozmin Guşă a susţinut o conferinţă de presă şi a anunţat un 
lucru poate destul de interesant, şi anume că PIN va colabora, urmează să aibă negocieri cu 
Fundaţia Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă, condusă de Ion Iliescu. 
 Bogdan Olteanu: Domnul Guşă ne-a obişnuit cu inconsecvenţele lui... 
 Ion Cristoiu: Nu îl critic... 
 Bogdan Olteanu: Ce mi se pare ciudat e că e inconsecvent... 
 Ion Cristoiu: De ce e inconsecvent? E interesant... 
 Bogdan Olteanu: Pentru că la aceste alegeri locale, la Constanţa îl sprijină pe Mazăre de la 
PSD, la Slatina îl sprijină pe soţul dnei Şandru, care e de la PD, la Deva i-a propus primarului 
liberal să-l sprijine, aici vine şi lucrează cu domnul Iliescu, pe care nu s-a jenat să-l facă albie de 
porci în diverse prilejuri. Mie mi se pare că el a făcut o mare greşeală. Era un om de mare viitor şi 
în loc să facă o politică de om rezonabil, face o politică de Nati Meir. Asta e devastator pentru el. 
 Ion Cristoiu: (...) 
 Bogdan Olteanu: Păi (...) a propus colegilor mei să facă o colaborare, habar nu am, eu nu i-
am sfătuit să o facă, nu îmi dau seama dacă nu cumva e mai curând o asociere dubioasă. 
 Ion Cristoiu: Domnul preşedinte ştiu că s-a pronunţat şi în legătură cu - ştiţi scandalul cu 
meciul? 
 Bogdan Olteanu: Am auzit de el. 
 Ion Cristoiu: Sunteţi microbist? 
 Bogdan Olteanu: Domnule Cristoiu, eu sunt stelist dar mi-e ruşine să o mai spun de vreo 
câţiva ani încoace. 
 Ion Cristoiu: Dar cum comentaţi? Toată lumea discută despre asta. 
 Bogdan Olteanu: Eu nu mai vreau nici măcar la meci să mă mai duc, să nu mai înceapă 
discuţia. 
 Ion Cristoiu: Trebuia întrerupt meciul sau nu? Că asta este disputa numărul unu în România. 
(...) 
 Bogdan Olteanu: Eu, ca stelist şi ca om căruia mi-ar fi ruşine să mă pronunţ pe un subiect 
care nu e treaba mea, dar o să o spun, bineînţeles, că românul nu îşi ţine gura niciodată când e 
întrebat, eu cred că putea să aştepte trei minute să vadă dacă se potolesc. 
 Ion Cristoiu: Domnule preşedinte vă contrazice. Domnul Traian Băsescu a declarat că 
trebuia, că a fost bine că a întrerupt meciul. A stârnit foarte multe... 
 Bogdan Olteanu: Uite că nu am ştiut ce a zis domnul preşedinte, dar nici de data asta nu am 
fost de aceeaşi părere. Şi să ştiţi că nu am fost invitat nici la domnul Prigoană la botez. 
 Ion Cristoiu: Mi s-a părut mie sau partidele nu au reacţionat atât de ferm la declaraţiile 
împotriva presei ale domnului Traian Băsescu? 
 Bogdan Olteanu: Eu ştiţi ce cred că am simţit la partide? O reticenţă. Dacă ar fi reacţionat, 
probabil că ar fi fost acuzate că politizează. Era până la urmă un conflict stupid între preşedinte şi 
oamenii din presă, cel puţin atacarea lui Florin Călinescu pentru că face o comedie... Ţineţi minte că 
şi în America, în Vestul sălbatic, era anunţul acela, ''Nu trageţi în pianist''. Era şi în Shakespeare pe 
undeva, dacă nu mă înşel. ''Nu vă supăraţi pe actor'', spunea undeva la sfârşit, în ''A douăsprezecea 
noapte, parcă''. Cam asta e povestea. Adică bun, ok, poţi să te superi, să zicem, pe un analist de talie 
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cu care nu eşti de acord şi să i-o şi spui, eventual, dacă chiar ţii neapărat. Dar să te superi pe un 
actor de comedie? Să te superi pe un pamflet? 
 Ion Cristoiu: Dar totuşi, poate nu la dv, poate partidele trebuiau să fie mai ferme, nu? 
 Bogdan Olteanu: Mie îmi pare rău... Adrian Păunescu a avut o declaraţie extraordinară. Aşa 
cum ştie el să scrie şi să te facă să plângi. Şi a citit-o în plenul Senatului şi a vrut să o adopte ca 
declaraţie a Senatului şi nu l-au lăsat. Şi mi-a propus să o adoptăm ca o declaraţie a celor două 
Camere ale Parlamentului miercurea trecută, când am avut şedinţă. Mi-a citit-o şi era, vă spun, 
extraordinară şi i-am spus că da. Din păcate, eu miercuri nu am fost la Bucureşti şi nu am fost la 
acea şedinţă şi se pare că declaraţia iarăşi a fost escamotată aşa, a dispărut de pe ordinea de zi. Pot fi 
nişte frustrări şi printre parlamentari. 
 Ion Cristoiu: (...) urma să se citească? 
 Bogdan Olteanu: Şi să se asume de către... 
 Ion Cristoiu: Intrase în proceduri, în ce (...)? 
 Bogdan Olteanu: Trebuia introdusă pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a celor două 
Camere, ultima şedinţă înainte de summit şi a dispărut aşa, într-un mod ciudat. 
 Ion Cristoiu: Pe dv ca politician... 
 Bogdan Olteanu: Îmi pare rău că nu am fost acolo. 
 Ion Cristoiu: ... v-au bucurat ghionţii administraţi presei de către domnul Traian Băsescu? 
 Bogdan Olteanu: Nu mi-a luat Dumnezeu minţile chiar de tot. 
 Ion Cristoiu: Şi dv sunteţi, aţi fost victima unor campanii. 
 Bogdan Olteanu: Când oi ajunge să mă bucur, o să fie un bun moment să trec în opoziţie. Că 
înseamnă că deja e vremea să las pe alţii. Încă nu. Încă nu. 
 Ion Cristoiu: Au fost şi politicieni care s-au bucurat? 
 Bogdan Olteanu: Pot să vă spun că în Biroul Permanent al Senatului, cel puţin mi-a povestit 
Adrian Păunescu, au fost câteva luări de poziţie absolut neplăcute. În Biroul reunit nu ştiu să vă zic, 
dar de acolo puteţi să le găsiţi pe site, că eu pun şedinţele Biroului Permanent reunit pe site. 
 Ion Cristoiu: Şi vom vedea cine (...) 
 Bogdan Olteanu: Găsiţi stenograma acolo şi o să aflaţi cine a fost de acord şi cine a fost 
împotrivă. 
 Ion Cristoiu: Sunt aceste declaraţii? 
 Bogdan Olteanu: Exact. 
 Ion Cristoiu: Asta este o ştire pentru colegi. Ia să mă uit şi eu. 
 Bogdan Olteanu: Cred că deja o găsiţi pe site, că la maximum o zi, două (...) 
 Ion Cristoiu: Şi la Senat şi la dv? 
 Bogdan Olteanu: Doar la noi, dar fiind o şedinţă a birourilor reunite, o găsiţi... 
 Ion Cristoiu: Şi acolo vom vedea cine s-a opus acestei declaraţii, dintre politicieni. 
 Bogdan Olteanu: Şi eu sunt curios. 
 Ion Cristoiu: Da, uite, m-aţi făcut curios. Sper că vor fi curioşi şi alţii. Facem pauză de 
publicitate. Revenim, pe ultimele minute, cu domnul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Bogdan 
Olteanu. Domnia sa ne-a făcut o dezvăluire. N-am citit nicăieri că a fost o declaraţie, la iniţiativa 
senatorului Adrian Păunescu, împotriva declaraţiilor antipresă ale domnului Traian Băsescu, care 
urma să fie votată de plenul parlamentului. S-a discutat în Birourile reunite... 
 Bogdan Olteanu: Şi s-a rătăcit... 
 Ion Cristoiu: S-a rătăcit şi dumneavoastră spuneţi că pe site, cine este curios... 
 Bogdan Olteanu: O poate găsi (...) în urma dezbaterilor. 
 Ion Cristoiu: Poate să vadă şi ce politicieni au fost împotriva acestei declaraţii, da? Ne 
putem da şi noi seama că, poate, unii sunt de-ai noştri. Aşadar, să tragem concluzia: mâine se 
reuneşte Delegaţia Permanentă. Să reamintim: ce hotărâţi? 
 Bogdan Olteanu: Am hotărât că mergem singuri şi pe cont propriu şi cu ideile şi cu oamenii 
noştri la alegerile locale. Vom hotărî, probabil, că în anumite cazuri - de exemplu, la Timiş, o să 
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mergem împreună cu ţărăniştii, cu Forumul german, poate şi cu UDMR, şi, în sfârşit, vom vedea, 
vom valida cei mai mulţi dintre candidaţii noştri pentru primării de mari oraşe şi pentru 
preşedenţiile de consilii judeţene. 
 Ion Cristoiu: Veţi da liber la orice alianţă, inclusiv cu PD-L, pe plan local? 
 Bogdan Olteanu: Da. Asta este problema lor, au liber la aceste alianţe. Şi puteţi să fiţi sigur 
că, după ce au dat declaraţiile alea sforăitoare că nu colaborează cu nimeni, cei de la PD-L au venit 
pe la noi să ne caute. 
 Ion Cristoiu: Da. Vă aşteptaţi ca... Nu trebuia, parcă, şi azi să aibă loc nişte negocieri cu 
PSD? Vă aşteptaţi... 
 Bogdan Olteanu: Ale cui? Ale PD-L? 
 Ion Cristoiu: Nu, ale dumneavoastră. 
 Bogdan Olteanu: Ei, lasă... 
 Ion Cristoiu: Vă aşteptaţi ca PSD, în urma acestei decizii de mâine, să se supere pe 
dumneavoastră? 
 Bogdan Olteanu: PSD va fi foarte supărat pe noi, că-i campanie electorală şi dacă vrei, ca 
partid de opoziţie, să câştigi voturi, trebuie să ataci guvernul. Deci, mă aştept ca şi PSD şi PD-L, în 
aceste două luni, până la alegeri, să fie foarte supăraţi pe PNL şi pe guvern. Dacă vor să câştige 
voturi, sigur. 
 Ion Cristoiu: Urmare a faptului, dumneavoastră veţi spune mâine că nu... 
 Bogdan Olteanu: Că nu ce? 
 Ion Cristoiu: Că nu... Ei vă invită la negocieri. 
 Bogdan Olteanu: Dar cum să faci alianţă cu un alt partid pentru alegerile locale? Fiecare 
merge pe cont propriu şi dacă reuşeşte să ia voturi, după aceea formăm mjoritatea împreună. 
 Ion Cristoiu: Şi dacă depun moţiune de cenzură în semn de supărare? 
 Bogdan Olteanu: Dacă depun moţiune de cenzură în semn de supărare, atunci o voi supune 
votului. 
 Ion Cristoiu: Nu vă aşteptaţi să depună? 
 Bogdan Olteanu: Haideţi să vă spun, domnule Cristoiu: de un an, în România, 80% din 
parlament nu reuşeşte să răstoarne un guvern de 20%. Şi eu găsesc o singură explicaţie raţională: nu 
vor la guvernare, vor să stea acolo, că-i bine mersi şi, poate, după alegerile viitoare, or veni şi s-o 
forma şi o majoritate. Deocamdată, e clar că nu vor, că altfel puteau din aprilie... Au trecut 11 luni 
şi jumătate de când Guvernul Tăriceanu are 20% sprijin în parlament. Au fost două moţiuni de 
cenzură, ambele puse în bătaie de joc: şi cea a PD-L, care vă amintiţi că avea semnăturile alea, 
"uite-le nu-s", şi cea a PSD, pe care PSD ba o vota, ba n-o vota - e clar că nu vor să trântească 
guvernul. Şi, atunci, măcar s-o spună sincer: vrem ca acest guvern să meargă până la capăt, tragem 
linie după alegerile parlamentare şi, sigur, după aceea, va fi un guvern majoritar. 
 Ion Cristoiu: Aţi spus, la un moment dat, că dumneavoastră sunteţi împotriva tezei izolării 
PD-L? 
 Bogdan Olteanu: Cel mai rău lucru pe care poţi să-l faci cu un partid e să-l izolezi, că în 
momentul ăla se radicalizează. 
 Ion Cristoiu: Da. 
 Bogdan Olteanu: E acelaşi lucru ca a scoate afară UDMR din parlament, să-i facem ca pe 
cei din alte părţi. Nu trebuie izolat PD-L, trebuie responsabilizat. E foarte uşor să stai pe margine şi 
să ai numai păreri critice. Hai să vedem că îţi asumi şi răspunderi, hai să vedem că eşti într-un 
consiliu judeţean, hai să vedem că ai o primărie; poate intri şi la guvernare; să vedem că şi faci, că 
de vorbit s-a mai văzut. 
 Ion Cristoiu: Am înţeles că dumneavoastră veţi da liber organizaţiilor locale să facă orice 
alianţe. La revedere. Gata, am încheiat. Ne revedem duminica viitoare, la aceeaşi oră. 
 Bogdan Olteanu: La revedere! 


