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TALK SHOW  
 

Stelian Tănase: Bogdan Olteanu în studioul nostru, ultima repriză, Miruna 
Munteanu este încă pe metereze, rezistă, până la ora 18:00 vom fi împreună. Domnule 
Olteanu, există un cuvânt magic săptămâna asta care trezeşte imediat interesul românilor, 
Kosovo. Cum s-a văzut la Camera Deputaţilor, aţi avut o reuniune luni seară împreună cu 
Senatul, aţi dat o declaraţie comună, cum s-a văzut acolo criza legată de declararea 
independenţei de către Pristina?  

Bogdan Olteanu: Am avut şi mai multe reuniuni în cursul zilei...  
Stelian Tănase: Vom discuta şi despre ele, da...  
Bogdan Olteanu: ...ale Birourilor Permanente ale Camerei şi Senatului în care am 

invitat reprezentanţi de la Externe care ne-au pus la curent cu situaţia, cu negocierile de la 
Bruxelles din Consiliul Miniştrilor de Externe, cu situaţia din Kosovo şi eu zic că s-a 
văzut de bun-simţ, că am avut o atitudine coerentă a autorităţilor publice, că ne-am 
exprimat într-un mod absolut rezonabil...  

Stelian Tănase: În alte ţări nu s-au reunit parlamentele ca să facă agitaţie cu 
Kosovo, a dat guvernul o declaraţie sau Ministerul de Externe...  

Bogdan Olteanu: Eu am sperat şi i-am invitat pe colegii mei să încercăm ca prin 
acea declaraţie să închidem o problemă şi nu să o deschidem.  

Stelian Tănase: S-a deschis...  
Bogdan Olteanu: Văd că sunt câteva spirite mai aprinse care vor să o deschidă şi 

care au probabil nostalgia lui 1990. Eu sper să nu aibă în continuare (...) între cetăţeni. Eu 
să vă dau exemplu apropo de ecoul între cetăţeni ale celor care cred că din asta vor 
câştiga voturi. Uitaţi-vă la mitingul autonomist din inima secuimii, care a reuşit să 
strângă cam vreo 80 de pensionari.  

Stelian Tănase: Extraordinar.  
Bogdan Olteanu: Ceea ce arată că este o totală lipsă de interes şi că problemele, 

aşa cu înţelepciune, a spus preşedintele Băsescu, tradiţionalul meu prieten, problemele 
sunt altele şi preocupările sunt altele.  

Stelian Tănase: Noi ştim însă că tema asta dă apă la moară unor anumiţi 
politicieni, putem să îi şi numim, anumitor partide care, dacă ne aducem aminte...  

Bogdan Olteanu: Tuturor partidelor...  
Stelian Tănase: ...suntem în campanie şi în momentul ăsta cred că sunt politicieni 

care vor să câştige popularitate şi voturi dând declaraţii aşa-zise patriotice, aşa-zis 
naţionaliste, aşa-zis îngrijorate că patria este în pericol.  

Bogdan Olteanu: Şi eu constat cu tristeţe, domnule Tănase, că în toate partidele 
găsim politicieni care mai cred că sunt în '90...  

Stelian Tănase: Sunt absolut de acord.  
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Bogdan Olteanu: Sper să constate că se înşeală. Dar noi facem un lucru deosebit 
de stupid, noi, politicienii, pentru că arătăm că avem un complex. Este foarte normal să 
nu recunoşti independenţa Kosovo dacă găsesc motive legale şi eu am toată încrederea că 
motivele legale care ţin de dreptul internaţional şi care au fost invocate de Băsescu şi de 
Tăriceanu şi de Cioroianu sunt întemeiate. Eu nu sunt un specialist în drept internaţional 
şi am încredere în specialiştii lor. Dacă începem însă să vorbim noi că nu există un 
precedent... Păi cine ne-a întrebat de precedent? Că începem noi să vorbim de 
Transilvania. Dar cine ne-a întrebat de Transilvania? Înseamnă că există printre noi...  

Miruna Munteanu: (...)  
Bogdan Olteanu: Există printre oamenii politici câţiva care au un complex al 

Transilvaniei.  
Stelian Tănase: Da, dar este şi campanie şi cred că mulţi oameni (...)  
Miruna Munteanu: Imposibil să nu comentezi, este o declaraţie... Că nu au venit 

din România, primul care a vorbit de Transilvania a fost Vladimir Putin, nu cred că o 
puteţi ignora.  

Bogdan Olteanu: Absolut.  
Miruna Munteanu: Deci este inevitabil că formula cu precedentul a fost lansată în 

dezbatere internaţională, nu în România. Sigur că a fost preluată în România, evident că 
eu nu cred că este un pericol real aici şi că putem să facem scenarii. Putem să facem 
scenarii, dar nu îşi au rostul, apocaliptice, cu Harghita şi Covasna, o situaţie cu totul alta 
la noi, nu se compară cu ce s-a întâmplat în Kosovo, în primul rând pentru că geografic 
cele două concentraţii de etnici maghiari din România se află în mijlocul ţării nu la 
graniţă, nu se va face o enclavă ungurească independentă în mijlocul României care să 
comunice cu Ungaria-mamă. Sunt sigură că este tras de păr să mizezi foarte mult pe 
panica asta naţionalistă, dar evident că faptul că în România se pregăteşte campania 
electorală se încearcă decisiv tema naţionalistă...  

Stelian Tănase: Tipul de discurs...  
Miruna Munteanu: Tema naţionalistă prinde inevitabil la un segment din 

populaţie, prinde chiar la oameni echilibraţi când este bine speculată şi va fi folosită în 
campanie dar văd că este folosită cam de toate partidele, nu aş arunca vina numai pe cele 
clasice...  

Bogdan Olteanu: Nu, Doamne fereşte, nici eu. Nici eu nu aş arunca vina pe cele 
clasice, nici măcar nu le-aş considera... Şi, cum să spun? Eu chiar cred suntem de 
naivitate... S-a văzut în noiembrie cât valorează naţionalismul în România. 3%, eventual 
hai să zicem 3% plus 3%, dacă vorbim şi de naţionalismul de bodegă al domnului Becali.  

Stelian Tănase: Criza asta care dă apă la moară discursului de tipul ăsta.  
Miruna Munteanu: Dar asta va schimba raportul de forţe.  
Bogdan Olteanu: Poate doar câţiva oameni politici români s-au trezit luni că se 

vorbeşte de independenţa Kosovo, este un subiect de care se vorbeşte de foarte multă 
vreme. Kosovo în realitate nu se află sub autoritatea Serbiei de foarte mulţi ani. Acuma s-
a declarat de drept o realitate care de fapt exista de foarte multă vreme.  

Stelian Tănase: Şi lumea a ieşit în stradă, sunt clădiri incendiate, sunt oameni 
arestaţi, morţi chiar. Asta creează un element de dramatism, toată lumea se uită 
halucinată la tv şi atunci apare politicianul X şi zice "patria este în pericol".  
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Miruna Munteanu: Creează un sentiment de nedreptate, oamenii se uită, există o 
prietenie tradiţională între români şi sârbi, vecinii noştri, să ne aducem aminte de pe 
vremea reginei Maria care visa, îşi măritase o fiică...  

Stelian Tănase: Şi-a măritat o fiică cu regele Iugoslaviei, da, Alexandru, care a 
fost omorât alături de Barthou, de...  

Miruna Munteanu: Şi pe cealaltă cu regele Greciei, la un moment dat Balcaniul 
era... Era mama Balcanilor, regina Maria, da.  

Stelian Tănase: Absolut.  
Miruna Munteanu: Simultan. La încoronarea în România au participat cele două 

fiice care erau ambele regine.  
Bogdan Olteanu: Şi dacă ne amintim se gândea chiar şi la o uniune personală cu 

Polonia la vremea respectivă, se negocia între liderii politici. România avea un alt rol în 
zonă...  

Stelian Tănase: Aveau nişte legături puternice în Balcani. Ce se întâmplă acuma?  
Miruna Munteanu: Însă acuma, vezi... Îmi cer scuze, dar asta voiam să spun şi m-

am pierdut în paranteze, sigur că este dramatic şi emoţional să vezi nişte oameni, nişte 
vecini, o populaţie cu care România a avut legături tradiţionale, să îi vezi devastaţi de 
faptul că au pierdut totuşi o bucată din ţara lor, nu cred că...  

Stelian Tănase: Care simbolic este exact vatra Serbiei, asta este problema. Bătălia 
de la Kosovo Polje înseamnă...  

Bogdan Olteanu: Şi de asta vă dau dreptate că pentru România motivele refuzului 
recunoaşterii independenţei Kosovo sunt în Kosovo, şi nu în secuime.  

Miruna Munteanu: Sigur că da. Bineînţeles, nu cred că v-a contrazis cineva.  
Bogdan Olteanu: Aşa sper eu că o să ne vină mintea la cap tuturor...  
Stelian Tănase: Cauza acestei rupturi este chiar la Belgrad, este între ei, pentru că 

ei nu au ştiut să se înţeleagă la timp, să găsească formule de a convieţui. Nu este de vină 
Bruxelles-ul sau...  

Miruna Munteanu: Aici nu aş fi de acord.  
Bogdan Olteanu: În 1990 drumurile s-au separat drastic între România şi 

Iugoslavia de atunci. Şi România cu înţelepciune, sub o conducere care nu îmi era 
neapărat foarte dragă şi nu mi-e nici acum. Dar cu înţelepciune a luat-o în direcţia corectă 
în ce priveşte relaţiile dintre etnii...  

Stelian Tănase: După ce s-a întâmplat la Târgu Mureş.  
Bogdan Olteanu: După Târgu Mureş bineînţeles, în timp ce Iugoslavia, din 

nefericire, a luat-o în direcţia nu greşită...  
Stelian Tănase: Îl aveau pe Miloşevici.  
Bogdan Olteanu: Nu greşită, ci catastrofală.  
Miruna Munteanu: Este foarte nedrept să aruncăm acuma toată vina numai pe 

sârbi şi pe Miloşevici...  
Stelian Tănase: Nu toată vina dar primul (...) acolo a fost discuţia şi problema...  
Miruna Munteanu: Da, dar au existat implicări, deja documentate şi ale Germaniei 

şi ale Angliei...  
Stelian Tănase: Recunoaşterea rapidă a Croaţiei de către Germania, nu?  
Miruna Munteanu: Vorbim de trafic de arme, vorbim de formare de miliţii 

clandestine în zonă, vorbim de violenţe stimulate...  
Stelian Tănase: Nu, dar Germania a recunoscut prima Croaţia, asta s-a întâmplat.  
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Miruna Munteanu: Aia sigur că da, dar în afară de asta, violenţele, izbucnirea 
violenţelor a fost într-un fel stimulată.  

Stelian Tănase: Nu credem în scenariul conspiraţiei, că...  
Miruna Munteanu: Nu sunt scenarii ale conspiraţiei, însă sunt...  
Stelian Tănase: Acolo ei aveau probleme vechi etnice, economice, religioase, 

politice şi...  
Miruna Munteanu: Sigur că aveau.  
Stelian Tănase: Şi era un stat care s-a înfiinţat la 1 decembrie 1918, ca şi România 

ca şi Cehoslovacia, şi care aduna musulmani, oameni de religie catolică, ortodocşi...  
Miruna Munteanu: Aşa este.  
Realizator: Deci toate lucrurile astea au făcut ca atunci când Tito a dispărut şi apoi 

şi regimul comunist...  
Miruna Munteanu: Dar asta nu explică violenţele.  
Stelian Tănase: Păi dar nu aveau cum să tranşeze altfel.  
Bogdan Olteanu: Presiunea crescuse foarte mult sub capac înainte de...  
Stelian Tănase: Dacă aveau un politician capabil, democrat şi nu pe Miloşevici 

poate ar fi avut altă şansă...  
Miruna Munteanu: Da, ce să spun, croatul era un democrat, cum îl chema?  
Stelian Tănase: Păi nu, a provocat o reacţie. Tudjman, a provocat o reacţie, a 

inventat un Miloşevici de alt tip. Dacă ar fi fost un democrat de tip occidental cred că ar 
fi putut să...  

Miruna Munteanu: Avem tendinţa asta să perpetuăm propaganda din anii '90 în 
care sârbii erau demonii şi voiau să facă război tuturor.  

Stelian Tănase: Nu, nu cred că sârbii sunt demoni, au avut neşansa să îl aibă pe 
Miloşevici.  

Miruna Munteanu: Cel puţin în problema Kosovo lucrurile sunt mult mai nuanţate 
decât în celelalte cazuri.  

Stelian Tănase: Ar fi trebuit să recunoaştem independenţa Kosovo acuma, 
credeţi?  

Miruna Munteanu: Nu, nu cred.  
Stelian Tănase: Ar fi fost mai bine să ne aliniem deciziei franceze, germane, Marii 

Britanii?  
Bogdan Olteanu: Cred că UE a arătat multă înţelepciune atunci când a decis că 

fiecare îşi stabileşte propria politică vizavi de Kosovo.  
Stelian Tănase: Dar un trend a început deja să aşeze, nu?  
Bogdan Olteanu: Un trend este cât se poate de clar. Un trend este cât se poate de 

clar şi nu este doar european, este un trend internaţional, o să tot discutăm, sunt partenerii 
noştri şi o să rămână tot partenerii noştri...  

Stelian Tănase: Ca să fim mai direcţi, ce va fi peste 2 ani?  
Bogdan Olteanu: Peste 2 ani o să gândim cu acelaşi cap al nostru, dar poate în alte 

circumstanţe. Dar eu sper că până peste 2 ani în primul rând va începe un lucru: vor 
începe să discute şi între ei. Eu am văzut că au fost... Astăzi văd că sunt avocatul lui 
Băsescu. Am văzut că au fost foarte multe critici la adresa lui Băsescu că de ce i-a propus 
preşedintelui Tadic să discute cu cei de la Pristina? Normal că trebuie să discute.  

Stelian Tănase: Păi nici nu ai ce să îi îndemni la altceva.  
Bogdan Olteanu: Este obligatoriu să...  
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Miruna Munteanu: Dar asta ştia şi Tadic nu trebuia să îi spună Băsescu.  
Bogdan Olteanu: Nu, dar vreau să spun că este normal să se ajungă la un dialog, 

este normal să se ajungă la anumite relaţii, pentru că este vorba de sârbi care trăiesc 
dincolo de graniţă, de graniţa, de fapt, cum zicem noi oficial, da? Este vorba de protecţia 
acestor oameni.  

Miruna Munteanu: Da şi acuma se pune întrebarea că Republica Srepska, care a 
cerut şi ea independenţa.  

Bogdan Olteanu: Sigur că da. Eu l-am întrebat pe Tadic, Tadic a venit şi la 
parlament, am avut o întâlnire şi dincolo de protocol şi de ce scrie prin dosarele alea, i-am 
pus o întrebare foarte directă: Domnule, noi am avut inclusiv în parlament o discuţie. Ce 
este mai bine să facem cu trupele româneşti care se află în acest moment în Kosovo, şi 
care în special sunt trupe de menţinere a ordinii, jandarmi, poliţişti, cei care îi apără pe 
minoritari, cum ar veni. Cum vedeţi dumneavoastră această chestiune? Sigur că nu el 
decide ce facem noi cu trupele, dar este bine să ştim şi părerea lor. Şi a avut un punct de 
vedere cât se poate de realist. Avem şi noi teoreticieni ai dreptului care spun în România 
că oamenii ăia trebuie să plece de acolo, jandarmii trebuie să plece de acolo. că dacă sunt 
acolo înseamnă că recunoaştem Kosovo. Dar dincolo de această rigiditate juridică, dacă 
vreţi...  

Stelian Tănase: Realismul te obligă la altceva.  
Bogdan Olteanu: Nu, este o problemă, acolo sunt nişte oameni care trebuie 

protejaţi. Nu ştiu dacă aţi văzut mitingul...  
Miruna Munteanu: Bine, statul kosovar...  
Bogdan Olteanu: Păi mitingurile de ieri de la Mitrovica se ţineau de o parte şi de 

alta a unui pod păzit de jandarmi. Nu ştiu ce s-ar putea întâmpla acolo, Doamne fereşte, 
ce se poate întâmpla acolo dacă jandarmii pleacă.  

Stelian Tănase: Sar în apă dacă (...).  
Bogdan Olteanu: Jandarmii (...) cele două mulţimi, până când cele două mulţimi 

ajung la înţelepciune, ajung la capacitatea de dialog non-violent.  
Stelian Tănase: Ovidiu Şimonca pe telefon. Vă ascult. Ovidiu Şimonca pe telefon, 

comentator politic la... 
Ovidiu Şimonca: Bună seara, domnule Tănase, bună seara, domnule Olteanu, 

sărut mâna, Miruna Munteanu. Am pentru domnul Bogdan Olteanu două întrebări şi 
vreau să-l aduc realitatea românească: are PNL o altă sau o nouă strategie electorală de 
când în PSD a revenit pe funcţie Adrian Năstase? Altfel spus, vă îngrijorează prezenţa lui 
Adrian Năstase în structurile de conducere ale PSD?  

Stelian Tănase: Prima întrebare, am înţeles. A doua?  
Ovidiu Şimonca: Păi, aş vrea răspunsul şi apoi...  
Stelian Tănase: E în regulă. Domnule Olteanu, aveţi o provocare.  
Bogdan Olteanu: Prezenţa domnului Adrian Năstase este problema PSD, nu este 

problema noastră. Habar nu am ce va face Adrian Năstase în structurile de conducere ale 
PSD şi cred că îi priveşte mai curând pe dânşii decât pe noi. În orice caz, noi avem alţi 
alegători decât are PSD şi nu cred că o să umblăm noi după alegătorii PSD şi nici PSD 
după ai noştri.  

Stelian Tănase: Nu, ideea este că aveţi o nouă strategie sau nu veţi aborda o altă 
strategie pentru că revenit Năstase, cred că asta a fost întrebarea.  
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Bogdan Olteanu: Deocamdată, cu satisfacţie, constat că celelalte partide se 
raportează la PNL, care este partidul de guvernământ, deci dânşii îşi fac strategia în 
funcţie de noi şi în orice caz nu noi în funcţie de ei.  

Stelian Tănase: Aveţi un răspuns, domnule Şimonca.  
Ovidiu Şimonca: A doua întrebare... Îl duc un pic în urmă cu vreo câteva luni pe 

domnul Olteanu, la sfârşitul anului 2007, când domnul Olteanu a adresat o scrisoare 
deschisă scriitorului Mircea Cărtărescu. Sunt un om atent la faptul cultural care 
interferează cu politicul şi acolo domnul Olteanu spunea despre Cărtărescu, îl asemuia cu 
Nae Ionescu, spunea că scriitorului Mircea Cărtărescu nu-i rămâne altceva mai bun de 
făcut decât să-şi asmută studenţii să vă spargă geamurile sau capul. Mi s-a părut cumva 
un răspuns destul de inadecvat al dumneavoastră adresat lui Mircea Cărtărescu la un 
editorial din "Evenimentul zilei". Acum, la câteva luni de la acea intervenţie, regretaţi sau 
i-aţi scrie altfel scriitorului Mircea Cărtărescu?  

Bogdan Olteanu: Chiar m-am gândit să-i scriu o scrisoare admirativă pentru 
ultimul editorial pe care l-a scris în "Evenimentul zilei" şi pe care l-am apreciat foarte 
mult. Atunci i-am reproşat domnului Cărtărescu un singur lucru, dincolo de un editorial 
de altfel foarte bun şi foarte critic la adresa mea, şi anume că-mi nega drepturile şi 
calitatea de cetăţean. Şi i-am amintit că negarea calităţii de cetăţean o mai făceau - este 
adevărat, studenţii domnului Nae Ionescu - cu foarte mult timp în urmă. Dincolo de 
calitatea de cetăţean, îi recunosc şi dreptul, şi talentul de a-mi nega orice altceva. 
Calitatea de cetăţean nu i-o ofer domnului Cărtărescu, nici dumneavoastră şi nici altcuiva.  

Ovidiu Şimonca: Dar nu a fost un pic prea exagerată această comparaţie a 
dumneavoastră, Cărtărescu - Nae Ionescu?  

Bogdan Olteanu: A fost un pic exagerat şi ce a scris dânsul. Dânsul a scris un 
pamflet şi eu i-am răspuns într-un mod pamfletar. Cred că Mircea Cărtărescu este o 
personalitate suficient de puternică pentru a şti să răspundă atunci când este inoportunat 
sau când este atacat cu un pamflet. De altfel, mi-a răspuns printr-un pamflet foarte bine 
scris, aşa încât l-am apreciat ca atare. Apreciez şi solidaritatea dumneavoastră cu domnia 
sa, dar sunt convins că nu are mare nevoie de ea.  

Stelian Tănase: Mulţumesc foarte mult. Mulţumesc foarte mult domnului 
Şimonca. Domnul Şimonca ne-a adus pe teren intern. Ce se întâmplă acuma? Ne ducem 
spre alegeri anticipate, ne ducem spre alegeri comasate? Am văzut declaraţia premierului 
care spune că se gândeşte la acest lucru. Cum vedeţi dumneavoastră lucrurile?  

Bogdan Olteanu: O să fac doar o foarte scurtă paranteză: mă bucură că fac prostii 
atât de rar, încât, atunci când cineva vrea neapărat să-mi reproşeze o prostie, îmi 
reproşează una de acum un an. Nu este chiar aşa de rău. O să vedem ce se va întâmpla. 
Noi am spus-o şi o s-o spunem în continuare...  

Stelian Tănase: N-aţi discutat la partid (...) la conducerea partidului?  
Bogdan Olteanu: Să ştiţi că nici PNL, nici PSD nu pot decide alegeri anticipate, 

pentru că s-a făcut o aşa înţeleaptă constituţie în România încât alegerile anticipate sunt 
cvasiimposibil de organizat.  

Stelian Tănase: Tehnic.  
Bogdan Olteanu: Noi le-am spus celor de la PSD, când am discutat cu ei, că dacă 

este să vorbim de alegeri anticipate trebuie întâi să adoptăm şi să intre în vigoare votul 
uninominal.  
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Stelian Tănase: Intraţi sau nu intraţi? Daţi-mi un termen când credeţi că vom avea 
alegeri?  

Bogdan Olteanu: Păi, în mod uimitor, se pare că mai sunt trei articole care trebuie 
votate în comisie. Ele vor fi votate luni sau marţi, când se ţine comisia, şi în prima şedinţă 
a Camerei, că proiectul este la Cameră şi noi decidem, suntem cameră decizională, dăm 
ultimul vot...  

Stelian Tănase: Da, pentru că şi-a făcut o dată traseul.  
Bogdan Olteanu: ...a trecut deja prin Senat, este posibil ca în cel mai rău caz 

marţea cealaltă proiectul să fie votat. Deja toată lumea s-a angajat, este foarte greu să mai 
dai înapoi. Nu spun că este vreo mare dragoste prin lumea politică pentru votul 
uninominal, dar, cum să vă spun...  

Stelian Tănase: Asta am vrut să vă spun, mă iertaţi, în presă este această idee, că 
politicienii de fapt nu vor vot uninominal, că ne mint de cel puţin zece ani de zile, de 
când este această discuţie. S-au înfiinţat o mie de comisii, toţi liderii au dat declaraţii că 
sprijină o schimbarea în sistemul de vot, sunteţi la un liman acum. Vom vota anul acesta 
pe vot uninominal sau ne întoarcem la liste, că suntem în criză de timp?  

Bogdan Olteanu: Dacă nu se va vota anul acesta cu vot uninominal, cei care vor 
candida vor avea o notă de plată foarte grea.  

Stelian Tănase: Lumea nu vine la vot.  
Bogdan Olteanu: Foarte grea notă de plată, iar Traian Băsescu, cu siguranţă, va şti 

să lipească câte o etichetă de..., cum era cuvântul acela? pe fruntea...  
Stelian Tănase: Şi să iasă din nou preşedinte.  
Bogdan Olteanu: ...pe fruntea fiecărui candidat de pe liste. Şi va avea dreptate, 

pentru că este un angajament pe care şi l-au luat partidele, nu ni l-a cerut el. Ei, că 
angajamentul ăsta nu şi l-au luat partidele din proprie dorinţă, voinţă şi entuziasm, ci 
pentru că este o solicitare publică, este o aşteptare publică ridicată...  

Stelian Tănase: Foarte puternică.  
Bogdan Olteanu: ...asta este o realitate.  
Stelian Tănase: Cum vom vota, Miruna Munteanu?  
Miruna Munteanu: Anul acesta, eu nu sunt atât de optimistă. Sigur că aş vrea să 

votăm uninominal, deşi nu cred că este o soluţie miraculoasă, cum tinde să se prezinte...  
Stelian Tănase: Eu am declarat public că nu mă duc la vot pe liste, nu votez nici o 

listă.  
Bogdan Olteanu: Eu am declarat public că nu candidez pe liste.  
Stelian Tănase: Iată!  
Miruna Munteanu: Bun, s-ar putea ca asta să nu influenţeze foarte mult (...).  
Stelian Tănase: (...) interesul este prea mare.  
Bogdan Olteanu: Poate doar votul meu.  
Miruna Munteanu: Da, da... Votul o să fie cu siguranţă, dar nu rezultatul.  
Stelian Tănase: Deci nu credeţi că s-ar putea rezolva sau aveţi o doză de 

scepticism?  
Miruna Munteanu: S-ar putea, bineînţeles că s-ar putea, problema este dacă se 

doreşte cu adevărat. Şi pe mine nu au încetat să mă uimească soluţiile pe care le găseşte 
clasa politică de câte ori se apropie funia de par în privinţa unor decizii care, de fapt, nu o 
avantajează, dar pe care presiunea opiniei publice o forţează să le îmbrăţişeze oficial. Şi 
cu votul uninominal am crezut că se va rezolva, trebuia să se rezolve din toamnă, când 
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guvernul Tăriceanu şi-a asumat responsabilitatea pentru o formulă de vot. După aia, s-a 
constat că ba nu este chiar constituţională pe anumite capitole, dar s-ar fi putut modifica, 
Traian Băsescu a găsit o altă formulă de uninominal şi... Deci se pot arunca în continuu 
perdele de fum şi petarde, în aşa fel încât să se mai amâne puţin...  

Bogdan Olteanu: Nu, tehnica este simplă, dacă vreţi să vă dau un exemplu, şi s-a 
încercat sau părea să se repete istoria din 2003. În 2003, ca să nu fie vot uninominal, erau 
două tabere mai mari în parlament, una a propus un sistem, una a propus alt sistem şi 
fiecare l-a trântit...  

Miruna Munteanu: (...)  
Bogdan Olteanu: Nu, s-a votat şi fiecare l-a respins pe al celuilalt. Ei, de data asta 

ne îndreptăm cam spre...  
Stelian Tănase: ...o complicitate mârşavă, i-am spune, făcându-se că se ceartă.  
Bogdan Olteanu: Doamne fereşte! Doamne fereşte!  
Stelian Tănase: S-au strâns şi milioane de semnături...  
Bogdan Olteanu: De data asta, se îndrepta cam spre acelaşi lucru şi atunci, ca să 

nu mai existe niciun fel de dubiu, după ce proiectul pe care guvernul şi-a angajat 
răspunderea a fost blocat la Curtea Constituţională, noi am spus următorul lucru, 
liberalii... PSD avea un sistem uşor diferit. Băieţi, uitaţi ce este, îl susţinem pe al vostru, 
că fundamental nu este o diferenţă...  

Stelian Tănase: Că nu aveţi cum da înapoi.  
Bogdan Olteanu: La momentul respectiv, PD-L a spus: "Noi vom susţine orice, 

numai să fie un sistem!". Şi atunci practic...  
Stelian Tănase: Bine, astea sunt declaraţii pentru public. 
Bogdan Olteanu: Sunt declaraţii pentru public, dar la vot n-o să ţină, că la vot te 

ridici în picioare şi zici...  
Stelian Tănase: Că este vot deschis.  
Bogdan Olteanu: La mine, la Cameră, este întotdeauna vot deschis, este pe 

internet şi-l găsiţi acolo, dar de data asta îl fac prin apel nominal, ca să se vadă şi la 
televizor.  

Stelian Tănase: Sper să vină televiziunile, se aude, da?  
Bogdan Olteanu: Nu vă faceţi griji, că o să fie puzderie.  
Stelian Tănase: Să vină televiziunile în ziua când se va vota legea votului 

uninominal.  
Bogdan Olteanu: Aşa că, măcar de pe urma acestui blocaj politic...  
Stelian Tănase: Să vedem cine are curaj să fie împotrivă.  
Bogdan Olteanu: ...şi, de pe urma acestui scandal politic, eu sper să ne alegem în 

această primăvară cu vot uninominal, că asta rămâne şi după Băsescu, rămâne şi după 
Tăriceanu, rămâne şi după Geoană şi Năstase...  

Stelian Tănase: Măcar două-trei legislaturi.  
Bogdan Olteanu: Păi, rămâne până găsim un alt sistem pe care să-l vrea 

societatea.  
Stelian Tănase: Ce faceţi cu circumscripţiile, pentru că trebuie definite 

circumscripţiile?  
Bogdan Olteanu: ...desenează circumscripţiile...  
Stelian Tănase: Cred că aici vor fi cele mai mari conflicte, dacă aţi căzut de acord 

pe lege.  
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Bogdan Olteanu: Nu, circumscripţiile, am căzut de acord, se stabilesc prin 
hotărârea guvernului pe baza situaţiei populaţiei. Nu ai să împarţi comunele, nu ai să 
împarţi oraşele decât acolo unde într-un oraş intră mai multe circumscripţii...  

Stelian Tănase: Fiindcă aici se pot câştiga şi pierde alegerile...  
Bogdan Olteanu: Nu şi vă spun de ce nu. Pentru că sistemul nu este cel din 

America, un sistem majoritar...  
Stelian Tănase: În Anglia de fapt este...  
Bogdan Olteanu: Este un sistem proporţional, da, dar mârşăviile se fac la 

americani, luaţi ghilimelele de rigoare, să nu se supere iarăşi domnul Taubman pe mine. 
În America este sistemul acela faimos numit Garrymandering, în care se desenează tot 
felul de tentacule, doar-doar ieşi câştigător. În Anglia există o tradiţie mai îndelungată, şi 
atunci nu se mai fac chestii din astea.  

Stelian Tănase: Au circumscripţii multe...  
Bogdan Olteanu: Existau la un moment dat, se numeau circumscripţii putrede, 

dacă nu greşesc, acum vreo trei sute de ani.  
Stelian Tănase: Dar erau depopulate şi care continuau să aibă parlamentari. 
Bogdan Olteanu: S-a terminat. În România, pentru că sistemul de vot duce la o 

reprezentare proporţională, tot atâţia parlamentari va avea fiecare partid, indiferent cum 
desenezi circumscripţiile. Şi atunci va exista o foarte redusă ispită pentru guvern, care 
desenează circumscripţiile, să le deseneze mai strâmb.  

Stelian Tănase: Păi se plânge UDMR, de pildă, acum de lucrul ăsta, că l-ar 
dezavantaja sistemul.  

Bogdan Olteanu: Nu, UDMR, ca orice partid care reprezintă o minoritate, e dator 
să se plângă zi şi noapte.  

Stelian Tănase: Da, normal. Dar să fie la putere!  
Bogdan Olteanu: Asta este cea de-a doua datorie pe care o au şi se pare că asta le-

a ieşit bine.  
Stelian Tănase: Le-a ieşit cel mai bine, să fie... Bun. Ce se întâmplă după această 

întâlnire, pe care presa a anunţat-o, între Mircea Geoană şi Călin Popescu Tăriceanu? Aţi 
căzut de acord pe anumite probleme, aveţi politici concertate, pentru că pe de o parte ei 
au votat moţiune de cenzură, să trântească guvernul, pe de altă parte şefii cele două 
partide se întâlnesc?  

Miruna Munteanu: Ce ziceţi, o să avem anticipate sau nu?  
Bogdan Olteanu: Am căzut de acord pe votul uninominal, iar dacă Partidul Social 

Democrat nu va dori în continuare...  
Stelian Tănase: Păi, dacă bagă moţiune de cenzură? PD-L vine pe moţiune de 

cenzură...  
Bogdan Olteanu: Fără îndoială. Deci dacă Partidul Social Democrat va împinge 

spre anticipate, e foarte posibil să avem fie anticipate, fie un nou Guvern propus de 
Traian Băsescu...  

Stelian Tănase: Pe care Parlamentul îl trânteşte.  
Bogdan Olteanu: ...în cazul în care noul Guvern propus de Traian Băsescu va 

trece de parlament. Aici, cum să vă spun? noi o să-l trântim, rămâne de văzut cum 
gândesc şi celelalte partide.  

Stelian Tănase: (...)  
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Bogdan Olteanu: Părerea mea e că în acest moment cea mai mare probabilitate e 
ca lucrurile să rămână aşa până în toamnă. Dar probabilitatea de a avea alegeri anticipate 
este, iată, nu neapărat pentru că e mai avantajoasă pentru o persoană sau alta, deşi există 
şi judecăţi de-astea...  

Stelian Tănase: Da, există!  
Bogdan Olteanu: Hai să fim sinceri, ne aflăm într-un blocaj instituţional. Deja 

Băsescu a ajuns să-i răspundă lui Tăriceanu "Nu" înainte să asculte ce spune, şi senzaţia 
mea e că şi reciproc afirmaţia e aproape valabilă. Sper să nu se supere colegul sau naşul 
prea tare pe mine.  

Stelian Tănase: A apărut motivarea - înţeleg că veţi merge să propuneţi ministrul 
justiţiei, ministrul apărării, dacă rocada cu Meleşcanu nu va ţine...  

Bogdan Olteanu: (...) Ăsta e un bun exemplu de ce ar fi nevoie totuşi de alegeri 
anticipate. În momentul în care ajungi să te agăţi de şmecherii de-astea, gen "Domnule, 
nu am voie să refuz numirea, dar refuz revocarea, refuz să iau act de demisie"... Astea, 
cum să vă spun, deja sunt...  

Stelian Tănase: Cine face şmecherii, Băsescu?  
Bogdan Olteanu: Păi, de data asta le-a făcut Băsescu. Nu funcţionează aşa 

instituţiile statului. Poate e bine să reîncărcăm arma democratică...  
Stelian Tănase: E bine să rescriem Constituţia.  
Bogdan Olteanu: Nu, staţi un pic, până la Constituţie, e bine să obţinem o nouă 

legitimitate. O nouă legitimitate se dă prin alegeri. Şi alegerile vor duce la o nouă 
majoritate...  

Stelian Tănase: Deci sunteţi partizan să aduceţi alegerile mai devreme, alegerile 
parlamentare?  

Bogdan Olteanu: Deocamdată, am argumente în sensuri, dar dacă lucrurile merg 
atât de prost...  

Stelian Tănase: (...) decizie?  
Bogdan Olteanu: Păi, o să susţin şi eu o decizie, pe cea pe care o voi considera la 

un moment cea mai argumentată, dar în orice caz nu până avem o lege a votului 
uninominal.  

Stelian Tănase: Sunteţi de părere că alegerile trebuie comasate, locale cu 
parlamentare? Este o temă care se vântură în clasa politică şi...  

Miruna Munteanu: .Sunt opinii şi pro, şi contra...  
Stelian Tănase: ... senzaţia mea este că PNL şi PSD au cam bătut palma pe tema 

asta, deşi...  
Miruna Munteanu: ...să fie alegeri simultan. Există argumente pentru asta. Există 

în primul rând argumentul care ar putea prinde la cetăţean: economia dă banii. Să 
organizezi o alegere la scară naţională e o treabă foarte costisitoare. Acum, dacă...  

Stelian Tănase: A mai trecut România prin asta şi era mai săracă. Guvernul spune 
că are mari performanţe economice, că intră bani în România...  

Miruna Munteanu: Bun, despre situaţia economică reală, vedem...  
Stelian Tănase: ...ţară bogată, sunt opt ani de creştere economică... Acum zicem 

că n-avem bani de alegeri?!  
Miruna Munteanu: Creştere economică a fost, probabil că n-a fost atât de 

accentuată cum am sperat noi şi ultimele evoluţii nu sunt optimiste. Nu sunt optimiste de 
altfel la scară mondială, nu numai în România.  
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Stelian Tănase: Va reuşi cel care merge la urne, votând prima dată uninominal, să 
voteze în aceeaşi zi...?  

Miruna Munteanu: Da, ăsta e un argument contra.  
Stelian Tănase: Pentru că va fi un haos.  
Miruna Munteanu: Şi aşa... Dar, să vedem, eu încă nu sunt foarte sigură cu 

uninominalul.  
Stelian Tănase: Ce spune Bogdan Olteanu pe aceeaşi temă?  
Bogdan Olteanu: Dacă n-o să fie uninominal, nu vor fi anticipate.  
Stelian Tănase: Chiar dacă (...)?  
Miruna Munteanu: (...) exact pe dos, că PSD poate să facă anticipatele tocmai ca 

să blocheze uninominalul.  
Bogdan Olteanu: (...). Tocmai de aceea, în orice caz, noi ne vom opune foarte 

hotărât la asta şi nici PSD nu ştiu dacă şi-ar permite să fie acuzat de ceea ce spuneţi 
dumneavoastră acum. Pentru că, vă daţi seama, primul lucru la care se va gândi oricine, 
mai informat sau mai puţin informat, văzând că se fac anticipate taman când să votezi 
votul uninominal...  

Miruna Munteanu: Nu neapărat.  
Bogdan Olteanu: ...va fi: "Ăştia vor să se ferească!" Acum, ăştia vor fi toţi, fie 

între noi, dar bineînţeles că vom face toţi o competiţie de arătat cu degetul.  
Stelian Tănase: (...) vot uninominal, câţi din actualul parlament vor mai prinde 

locuri, se vor întoarce în parlament?  
Bogdan Olteanu: Câţi o să votaţi, domnule Tănase.  
Stelian Tănase: Nici jumate! Este schimb de persoane.  
Bogdan Olteanu: Bineînţeles. Cei care vor fi votaţi vor intra în Parlament...  
Stelian Tănase: Parlamentul se va umple cu parlamentari, dar vor fi alte persoane. 

Pentru că una este să te duci cu o listă în faţa electoratului, care nu ştie cât eşti de capabil, 
de competent, şi alta este personal.  

Bogdan Olteanu: Se va schimba foarte mult rostul şi funcţionarea Parlamentului. 
Dintr-o structură destul de tehnică, pentru că acum comisiile au ajuns destul de tehnice şi 
activitatea a ajuns în special în comisii, se desfăşoară în special în comisii, se va 
transforma în mod evident într-o structură preponderent reprezentativă, în care activitatea 
se va desfăşura preponderent în circumscripţii. Dar e normal să fie aşa. Noi am avut 15 
ani în care au fost foarte multe legi de făcut, că trebuia să schimbi un sistem social, un 
sistem economic şi să asumi tot acquis-ul ăla uriaş comunitar. S-au cam terminat...  

Stelian Tănase: Câte legi s-au votat de când sunteţi preşedinte al Camerei 
Deputaţilor?  

Bogdan Olteanu: În medie, cam 600 pe an în această legislatură. (...)  
Stelian Tănase: (...) Asta înseamnă că sunt legi foarte bune.  
Bogdan Olteanu: Vreau să vă spun ceva: 80% din ele sunt legi pur tehnice. 

Jumătate, măcar jumătate sunt transcrieri ale directivelor europene, altele sunt pur şi 
simplu reglementări instituţionale de care România are nevoie. Dar s-a cam terminat, nu 
mai avem nevoie de atâtea legi, că avem un cadru instituţional relativ funcţional. Şi 
atunci parlamentul poate să se transforme din maşină de vot, din mecanism de dezbatere 
în comisii, cum a fost până acum, într-un for de dezbatere şi mai ales de reprezentare. Şi 
atunci pot să mă aştept de la parlamentari ca în loc să stea nouă luni pe an în Bucureşti... 
Nici un parlament din lume nu stă în sesiune nouă luni pe an. Trei luni, patru luni, cinci 
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luni, şase luni, dar în restul timpului parlamentarul nu-i în vacanţă, cum se cheamă la noi, 
este în circumscripţie. Dacă nu-i în circumscripţie, nu mai este ales! În momentul în care 
introduci un sistem de vot uninominal, parlamentarul o să vedeţi că va sta în 
circumscripţie...  

Stelian Tănase: De frică să nu piardă voturi.  
Bogdan Olteanu: Păi aşa funcţionează sistemul, ăsta-i mecanismul de control.  
Stelian Tănase: Abia aştept să vină deputatul ăla de Bucureşti sau senatorul la 

mine pe stradă, să-i strâng mâna, să-i spun că nu merge lumina de ani de zile...  
Bogdan Olteanu: Am veste bună pentru dumneavoastră: locuind în acelaşi cartier, 

s-ar putea să fiu eu.  
Stelian Tănase: O să fie uninominal sau n-o să fie până la urmă?  
Miruna Munteanu: Nu-s Mafalda...  
Stelian Tănase: Am mai pus întrebarea asta, dar, uite, îl văd pe domnul Bogdan 

Olteanu mai entuziast decât credeam.  
Miruna Munteanu: Sper să fie, am şi motive să mă îndoiesc.  
Bogdan Olteanu: Staţi cu ochii pe noi.  
Stelian Tănase: Mai am o întrebare: ce se întâmplă cu actualul guvern? Este 

minoritar, este ameninţat acum şi că UDMR s-ar retrage... De la 25%, la 20% n-ar fi mare 
lucru, dar s-a vorbit despre retragerea guvernului în mai multe împrejurări, vorbire făcută 
chiar din interiorul PNL. Au fost lideri din partidul dumneavoastră care au spus: "E bine 
să ne retragem, să lăsăm Guvernul. Prea suntem atacaţi din toate părţile, plătim un preţ 
politic foarte mare, pentru că toate aceste atacuri se transformă în voturi mai puţine, 
imagine mai proastă, argumente pentru adversari". Vă duceţi până la coadă acest mandat?  

Bogdan Olteanu: Teoretic, vă dau dreptate şi în cărţi cam aşa scrie...  
Stelian Tănase: Eu cu cărţile, ştiţi.  
Bogdan Olteanu: Dar am constatat la alegeri... Şi colegii mei care aduc aceste 

argumente le aduc, sigur, de la cei mai înţelepţi decât noi, care au scris cărţi, aşa cum aţi 
scris şi dumneavoastră, dar ce am constatat la alegerile europene a fost că toate atacurile 
concentrice cărora noi le suntem supuşi din 2004, adică de când am venit la guvernare, n-
au produs consecinţe semnificative asupra votului. Vom vedea şi la locale. Colegii mei 
care vin din teritoriu şi cunosc mai bine situaţia de la alegerile locale, din campania locală 
sunt destul de optimişti. N-am să arunc eu acum cifre pe masă, dar se aşteaptă la rezultat 
semnificativ mai bun decât la alegerile europene. Asta n-ar justifica o plecare de la 
guvernare.  

Stelian Tănase: Am înţeles. Trebuie să ne despărţim aici. 
 


