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Victor Ciutacu: Bună seara doamnelor şi domnilor, bine aţi revenit la Vorbe Grele. Kosovo 

scoate sârbii în stradă, centrul Belgradului este ocupat de zeci dacă nu sute de mii de manifestanţi 
care se opun independenţei Kosovo. Băsescu la Bucureşti, vrea şi solicită un dialog Belgrad-
Pristina. Invitaţii mei din această seară, domnul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, 
bună seara domnule Olteanu, care l-a avut oaspete azi pe Boris Tadic, preşedintele Serbiei şi 
domnul prof. George Pruteanu, bună seara domnule profesor, bine aţi revenit la Vorbe Grele.  

George Pruteanu: Bună seara. 
Victor Ciutacu: Să vedem o declaraţie a preşedintelui Serbiei de la Bucureşti şi pe urmă să 

pornim la drum. 
Boris Tadic: Serbia este astăzi lovită, vătămată într-un fel, poporul meu trăieşte nişte 

sentimente foarte greu de suportat astăzi când există unele ţări care sunt pregătite să recunoască 
independenţa provinciei Kosovo. Eu împărtăşesc aceste sentimente cu cetăţenii provinciei Kosovo, 
dar noi nu vom ceda niciodată. Nu vom ceda şi nu ne vom preda niciodată.  

Victor Ciutacu: Am revenit în direct, 1313, numărul la care aştept SMS-urile 
dumneavoastră. O să încercăm să luăm prin telefon dacă reuşim să-i prindem şi dacă încă nu i-au 
alergat manifestanţii pe Oana Dobre şi pe Mile Carpenişan aflaţi în Piaţa Centrală din Belgrad. 
Domnule Bogdan Olteanu, domnul Tadici a fost azi şi la dumneavoastră şi prima întrebare care se 
pune este exact aia, ce a căutat neamţul în Bulgaria? De ce a venit domnul Tadic la Bucureşti, 
dincolo de declaraţiile protocolare şi de mulţumirile pentru o poziţie evidentă a statului român, 
deocamdată în favoarea Serbiei. 

Bogdan Olteanu: Eu cred că e un gest politic intern extraordinar de important. Tadic a fost 
în UE, primul lucru care l-a făcut după evenimentul din Kosovo a fost să meargă în UE. Pentru 
Serbia, chiar dacă noi ne privim depreciativ, noi românii, pentru Serbia, România înseamnă UE. 
Adversarii săi politici au ales să fie în piaţă, să se joace cu steagurile şi mai ştiu eu ce, Tadic a ales 
să meargă într-o ţară a UE şi să vorbească despre vocaţia şi aspiraţia europeană a Serbiei. Şi despre 
lucrurile în care el crede. 

Victor Ciutacu: Tadic este aşteptat şi el în piaţă acolo, la manifestaţia împotriva… 
Bogdan Olteanu: Eu cred că semnul de a veni aici e foarte important şi cred că semnul pe 

care noi i l-am arătat, că-l vom sprijini şi vom sprijini Serbia să meargă spre UE şi spre valorile 
europene, e un semn foarte important. 

Victor Ciutacu: El a venit într-o ţară dintr-o UE majoritară pro independenţa Kosovo dar a 
venit într-o ţară care s-a opus independenţei.  

Bogdan Olteanu: Ăsta-i nu numai farmecul ci şi calitatea fundamentală a UE, libertatea de 
expresie. Ai voie să nu fii de acord cu majoritatea. Din fericire.  
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Victor Ciutacu: La Belgrad, nervoşii şi după părerea mea pe bună dreptate, nervoşi, 
incendiază ambasada SUA.  

Bogdan Olteanu: Doamne fereşte, eu sper să nu se întâmple nimic tragic acolo. E o situaţie 
tragică pentru naţiune şi o situaţie în care oamenii reacţionează. Eu sper ca aceste lucruri să treacă 
repede. 

Victor Ciutacu: Domnule Pruteanu, preşedintele nostru, al tuturor românilor, a cerut astăzi şi 
a fost după părerea mea cea mai importantă declaraţie, un dialog între Belgrad şi Pristina. După 
ştiinţa mea, Belgradul nu poate dialoga instituţional cu o ţară pe care nu o recunoaşte. Cum putem 
noi, noi suntem martori la chestia asta, întâmplător vecini cu ei, cum se poate?... 

George Pruteanu: Una peste alta totuşi, gestul preşedintelui împreună cu cel al premierului şi 
al Parlamentului, eu îl găsesc un gest rezonabil, cumpătat, înţelept, un gest în continuarea unei 
politici româneşti de acest gen şi un gest care spală divorţul care a existat în 1999 între opinia 
publică pe care sondajele o arătau pe la 75-80% împotriva bombardamentelor NATO. De data asta, 
poziţia preşedinte-premier-Guvern-Parlament a fost clar în consens cu opinia publică. 
Recomandările domnului Traian Băsescu au avut un caracter mă rog, de rabin înţelept… 

Victor Ciutacu: Rabinul din Bucureşti (…). 
George Pruteanu: Dacă aş fi sârbi n-aş accepta în vecii vecilor ce se întâmplă. Pentru Serbia 

este o tragedie, sunt perfect de acord cu cuvântul, este o sfârtecare a hărţilor, ilegală, în afara 
legalităţii internaţionale şi aş lăsa nepoţilor-nepoţilor mei să nu rabde chestia asta. Dacă aş fi sârb.  

Victor Ciutacu: Avem un sârb la telefon, chiar pe preşedintele Uniunii Sârbilor din 
România, domnul Slavomir Gvozdenovici, bună seara domnule deputat.  

Slavomir Gvozdenovici: Bună seara dumneavoastră şi invitaţilor dumneavoastră şi celor 
care vă urmăresc. 

Victor Ciutacu: Îmi pare rău că nu am putut să vă am alături de mine, dar am înţeles că 
sunteţi în drum spre Timişoara unde se organizează mâine un miting de susţinere a Serbiei.  

Slavomir Gvozdenovici: Da, mâine vom organiza, Uniunea Sârbilor din România, împreună 
cu Liga de prietenie româno-sârbă, o întrunire de susţinere a Serbiei şi a sârbilor din Kosovo şi (…). 

Victor Ciutacu: Domnule preşedinte, două întrebări punctuale am la dumneavoastră. Prima 
dintre ele cum comentaţi faptul că manifestaţia de la Belgrad, impresionantă prin amploarea ei, a 
început să degenereze în violenţe… 

Slavomir Gvozdenovici: Sincer să fiu nu am urmărit manifestarea, de câteva ori telefonic m-
au anunţat prietenii şi colegii care o urmăresc la Timişoara. Vreau să spun că atunci când am vorbit 
cu ei mi-au spus că totul a trecut chiar cu multă demnitate şi mândrie naţională şi cu unitate. Şi 
vreau să vă mai spun ceva. Aproape 100 de sârbi şi prietenii lor români s-au aflat azi la Belgrad la 
această manifestare în semn de solidaritate cu poporul sârb. 

Victor Ciutacu: Nu credeţi că era mai impresioant dacă manifestaţia era paşnică de la cap la 
coadă? Fie şi pentru imaginea internaţională? 

Slavomir Gvozdenovici: Manifestarea a decurs paşnic. Acum ce s-a întâmplat după ce s-a 
încheiat manifestarea, dacă unele grupuri au mai făcut ceva, sincer să fiu nu cunosc situaţia exactă 
pentru că eu mă aflu la Timişoara unde m-am întâlnit în numele comunităţii sârbe cu preşedintele 
Tadic iar am asistat ca membru al delegaţiei preşedintelui Traian Băsescu la întâlnirile celor doi 
preşedinţi.  

Victor Ciutacu: Apropo de întâlnirile celor doi preşedinţi, cum comentaţi solicitarea sau 
recomandarea domnului Traian Băsescu să se instituţionalizeze un dialog Belgrad-Pristina? 

Slavomir Gvozdenovici: Eu sincer vă spun, va fi greu. E greu să nu recunoşti un stat-
fantomă creat ilegal prin idependenţă unilaterală şi să stai în acelaşi timp şi de vorbă cu Pristina. Eu 
cred mai repede că Serbia ar trebui să găsească o modalitate de a fi în contact cu UE şi a găsi o cale, 
o modalitate să se contacteze cu insituţiile europene pentru că aici îi dau dreptate domnului 
preşedinte Traian Băsescu care s-a arătat un om principial în problema acestei independenţe ilegale 
cum a numit-o şi domnia sa când a spus că e mai uşor să-ţi aperi interesele din interior decât din 
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exterior. Însă eu sunt convins că atâta timp cât unitatea sârbilor declarată prin partidele cele mai 
importante sârbeşti care au organizat manifestarea astăzi, impresioantă cum aţi spus şi 
dumneavoastră, vor găsi o cale să-şi apere interesele naţionale în acelaşi timp aducând Serbia pe 
făgaşul cel bun al integrării în structurile UE. Noi sârbii din diaspora, sârbii din România, sperăm că 
această integrare va fi cu Kosovo în Serbia aşa cum prevăd toate legile lumeşti şi toate legile 
internaţionale şi toate garanţiile primite de Serbia chiar de aceia care au dictat anumite chestii. 
Pentru că rezoluţia 1244 a fost practic un dictat al americanilor şi acum şi ea e încălcată.  

Victor Ciutacu: Să dea D-zeu să se realizeze pe cale paşnică. Vă mulţumesc pentru 
intervenţie şi vă urez succes. 

Slavomir Gvozdenovici: Şi eu mulţumesc şi noi sperăm, sârbii, că vom da dovadă de 
înţelepciune şi că pe cale paşnică se va rezolva totul. 

Victor Ciutacu: Doamne-ajută! O seară bună. Stimaţi invitaţi, ştirea de ultimă oră este că a 
fost atacată şi clădirea ambasadei Croaţiei la Belgrad. Nu ştiu ce înseamnă a fost atacată. Că dacă au 
atacat-o 3 inşi sau 3000… 

George Pruteanu: Exact. E vorba de reprezentativitatea, de ponderea grupurilor care au 
degeneat. Am înţeles că acolo au fost sute de mii de oameni.  

Victor Ciutacu: Câteva persoane cică au atacat. 
George Pruteanu: Dacă-i vorba de zeci de zavragii contra cărora poliţia bănuiesc că va lua 

măsuri dar totuşi nu putem vorbi că mitingul de sute de mii de sârbi indignaţi şi care ţineau pancarte 
simbolice multe dintre ele… nu… 

Victor Ciutacu: Domnul Olteanu, am văzut declaraţii ulterior declaraţiei ferme a şefului 
statului şi a declaraţiei adoptată prin vot de Parlamentul României, la fel de fermă, ulterior au apărut 
declaraţii nuanţate. Întâi a scăpat domnul Degeratu porumbelul, care nu ştiu dacă a fost porumbel 
sau a fost o declaraţie premeditată – că poate ne mai gândim mai încolo în funcţie de context – 
ulterior au venit două zile la rând, două declaraţii hai să spun surprinzătoare, ale colegilor de partid, 
Adina Vălean ieri şi Renate Weber azi. Ambele europarlamentari liberali, care susţin poziţia 
cvasimajoritară a statelor Uniunii şi nu poziţia României. Întreb şi eu ca-n bancul cu găina. Dacă 
stau zice că sunt curvă, dacă fug zice că sunt proastă, mai bine mă împiedic? 

Bogdan Olteanu: Cei care spun niciodată sunt buni retori şi foarte proşti prezicători ai 
viitorului. Foarte mulţi asemenea termeni, niciodată… au fost dezişi de istorie. 

Victor Ciutacu: Domnul Traian Băsescu a dat-o la fel de niciodată ca la Norica Niculai.  
Bogdan Olteanu: Nu se ştie nici cu Norica. Norica are o carieră lungă înainte. Dar spuneaţi 

mai devreme despre dialogul dintre Belgrad şi Pristina. Doamne fereşte să nu existe dialog. Suntem 
oameni normali, cu scaun la cap, există dialog între multe state sau entităţi care nu se recunosc una 
pe alta. Trebuie să existe comunicare. 

Victor Ciutacu: Dacă sectorul 5 îşi declară independenţa sub înţeleapta mea ocârmuire, că 
stau acolo, după aia eu solicit un dialog cu preşedintele Camerei Deputaţilor, dumneavoastră 
eventual îmi răspundeţi la telefon că mă ştiţi de la ziar şi de la TV dar nu în calitate de preşedinte al 
sectorului 5.  

Bogdan Olteanu: S-ar putea să vă răspund ca să încerc să ajungem la o soluţie împreună. Că 
nu o să punem un gard în jurul sectorului 5 şi să nu mai vorbim cu oamenii care trăiesc dincolo de 
gard. 

Victor Ciutacu: Oamenii din Pristina cam vor să pună gard. 
Bogdan Olteanu: Mai mult, în sectorul 5 s-ar putea să fie oameni care nu sunt de acord cu 

dumneavoastră şi pe care eu ar trebui să fiu interesat să-i protejez. Pentru asta ar trebui să am un 
dialog cu dumneavoastră ca să încerc să vă conving să nu-i căsăpiţi, să încerc să vă conving să-i 
lăsaţi să-şi ducă copiii la şcoală, să încerc să vă conving să le daţi asigurări de sănătate. E normal să 
exite un dialog între Belgrad şi Pristina şi sper să existe.  

Victor Ciutacu: Sunteţi bun să jucaţi în Pacificatorul, domnule Olteanu.  
George Pruteanu: Ar trebui să existe un dialog… 
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Bogdan Olteanu: Cred că e doar o chestiune de normalitate. 
George Pruteanu: … ca de la stat la provincie care are revendicări, ca provincie rebelă. Dar 

nu ca de la stat la stat. 
Bogdan Olteanu: Eu nu ştiu dacă Traian Băsescu a spus asta. Pentru mine e amuzant să 

devin brusc un avocat al lui Traian Băsescu, nu mi s-a mai întâmplat de multă vreme dar chiar cred 
că asta e o atitudine absolut rezonabilă. Trebuie să existe dialog, există 7000 de feluri de dialog 
public, semipublic cu totul confidenţial, prin interpuşi etc., între entităţi internaţionale, că le zici 
state, că le zici provinciii, că le zici state nerecunoscute şi până la urmă totuşi, nu trăim într-o lume 
în care există doar România şi încă vreo 4-5 state. S-ar putea să ne uităm către licurici şi să 
constatăm că licuririi au altă părere. 

Victor Ciutacu: Asta e problema noastră cu licuricii. O avem pe doamna Adina Vălean la 
telefon. Sărut mâna doamnă. 

Adina Vălean: Bună seara. 
Victor Ciutacu: Mă aflu cu domnul Bogdan Olteanu şi cu domnul prof. George Pruteanu şi 

discutăm despre problema Kosovo. Ceea ce discută toată România de o săptămână încoace. Şi vreau 
să vă întreb, dumneavoastră aţi dat o declaraţie, după dumneavoastră a mai dat şi doamna Renate 
Weber altă declaraţie, ambele în contradicţie cu poziţia oficială a statului român. Aţi fost 
categorisită ca rebelă sau mă rog, nimeni nu a fost foarte violent la adresa dumneavoastră, dar mă 
rog, eraţi oile rătăcite. Până la urmă care-i misterul acestor declaraţii? 

Adina Vălean: Nu există nici un mister, facem cu toţii politică şi politică se face nu numai în 
România, se face politică europeană, politică globală. Opiniile nu coincid. De fapt chestiunea 
Kosovo e una în care nu se poate spune că cineva are dreptate. De fapt niciuna din părţi, nici sârbii 
nu susţin că au 100% dreptate, nici kosovarii nu susţin că au 100% dreptate. Nici marile puteri. Şi în 
acest peisaj mie mi s-a părut la începutul dezbaterii – trebuie să remarc – că se pune problema 
numai într-un anume fel. Şi am considerat că e de datoria mea ca politician şi ca parlamentar 
european să extind şi o altă opinie în care eu personal cred. Spuneţi că am fost criticată, chiar uşor, 
nu pot să mă plâng, este departe de mine gândul de a contesta până la urmă decizia României 
exprimată de autorităţile ei… 

Victor Ciutacu: Inclusiv de colegii dumneavoastră de partid, prin vot.  
Adina Vălean: Exprimată până la urmă prin vot într-un for democratic suprem cum este 

Parlamentul. Şi în acest sens nu intenţionez carecumva să mă situez în raport cu alte instituţii pe o 
poziţie diferită faţă de cea exprimată de România. 

Victor Ciutacu: Să vă pun întrebarea care mă bântuie. A făcut cineva presiuni la Parlamentul 
European asupra dumneavoastră, din grupul liberal? Asupa dumneavoastră, asupra doamnei Weber 
ca să?... 

Adina Vălean: Nici vorbă. Chestiunea e următoarea. În România, această dezbatere privind 
situaţia din Kosovo e foarte tânără, foarte aprinsă şi foarte tânără. Adică e de dată recentă. Este post 
factum. Dezbaterea s-a aprins luni, după declararea independenţei Kosovo.  

Victor Ciutacu: Am încercat eu să fac ceva săptămâna trecută şi am avut un rating 
insignifiant. Deşi urma peste 3 zile.  

Adina Vălean: Din păcate problemele de politică internaţională să spunem că n-au căutare în 
peisajul intern. În instituţiile europene, în Parlamentul European al cărui membru sunt, chestiunea 
se discută de multă vreme. Ea nu a apărut peste noapte. Situaţia durează iată, de 9 ani. Eforturi 
diplomatice uriaşe se fac de-atunci, iar poziţia României vizavi de această chestiune mie mi s-a 
părut că este cumva, facem cu ochiul ca de obicei. Pentru că nu putem presupune că am fost excluşi 
de la toate eforturile diplomatice sau că nu am ştiut ce se întâmplă. Sau că nu am cunoscut soluţia 
către care se îndreaptă majoritar UE. Pentru că în România apare ca şi cum am descoperit-o brusc şi 
ne-a şocat… 

Victor Ciutacu: Păi pe noi toate ne iau prin surprindere. Ploaia, căldura, zăpada, acum ne-a 
luat şi Kosovo prin surprindere. 
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Adina Vălean: Ei, nu chiar pe toţi. Sunt convinsă că nu ne-a luat chiar pe toţi prin 
surprindere. În acest registru aţi vrea să citiţi demersul meu, pur şi simplu de a-mi exprima o opinie, 
care poate nu a fost populară la momentul respectiv dar vă asigur că se bazează pe o expunere 
îndelungată la subiect în cadrul Parlamentului European. Şi aş mai avea de făcut o observaţie. Atât 
cât am putut urmări eu dezbaterea în România, ea s-a bazat, a fost extrem de emoţională, 
sentimentală, politic-generală. Nu au fost aduse în discuţie elemente practice care au însoţit acest 
demers internaţional în zona Balcanilor de Vest. Nu s-a discutat despre eforturile diplomatice care 
s-au făcut. Nu s-a pus cumva în balanţă faptul că poate nu exista altă soluţie mai bună şi că s-a ales 
cea mai bună dintre soluţiile proaste. Asta a fost observaţia mea.  

Victor Ciutacu: Sărut mâna doamnă, vă mulţumesc pentru intervenţie şi pentru curajul de a 
vă susţine poziţia în direct. 

Adina Vălean: Cu plăcere, bună seara. 
Victor Ciutacu: Luăm câteva minute de publicitate şi revenim în direct. Am revenit în direct 

la Vorbe Grele cu domnii Bogdan Olteanu şi George Pruteanu, 1313 numărul de SMS la care 
aşteptăm mesajele dumneavoastră. Domnule George Pruteanu, flama mare a fost pe invocarea unui 
precedent pentru Ardeal. Se poate discuta de un precedent… 

George Pruteanu: Nu numai pentru Ardeal. Un precedent pe plan internaţional. 
Victor Ciutacu: Bun. Noi vorbim de ce ne doare pe noi, nu de ce-i doare pe alţii, că sigur, 

ideal ar fi să vorbim… 
George Pruteanu: El a fost şi invocat în discursul liderilor UDMR şi al celuilalt partid al 

cetăţenilor români de etnie maghiară. Mă rog, s-a lucrat la nuanţă, că nu-i un precedent, e un model 
etc. Fapt este că provoacă oarece agitaţie, bineînţeles la ora actuală ridicolă, 100, o sută şi ceva de 
persoane… 

Victor Ciutacu: Da, adică dacă chiar îi mânca autonomia mă aşteptam să fie. 
George Pruteanu: … îi putem numi nişte zavragii, dar bulgărele creşte. Eu asta găsesc că 

este. Doamna care a vorbit, doamna europarlamentar spunea că s-a ales cea mai bună din soluţiile 
proaste. Nu ştiu dacă-i cea mai bună. Nu ştiu dacă asta va face pace acolo în zonă, nu ştiu dacă 
smulgerea unei bucăţi din Serbia şi constituirea unui stat bizar va face pace, nu se va mai auzi 
cântecul mierlei la Belgrad. 

Victor Ciutacu: Eu am impresia că nu era pace nici dacă nu o smulgeau de-acolo. 
George Pruteanu: Adică da, dialog. Dar dialogul putea să continue, nu merge planul (…), 

căutăm alt plan dar nu prin sfidarea asta de nesuportat pentru naţia sârbă. Eu cred că soluţia care s-a 
adoptat este o soluţie incendiară. Şi la propriu şi la figurat. Au luat o graniţă artificială… 

Victor Ciutacu: În contextul ăsta cât mai rezistăm şi noi până să recunoaştem? 
George Pruteanu: De ce să recunoaştem? Sigur, sunt două feluri de politici, una realistă, 

raţională şi una cinică. 
Victor Ciutacu: Ajungem la varianta licuricilor de care depindem. 
George Pruteanu: Dacă mergem pe pupă-i în bot şi papă-le tot, sigur că da, ne dăm după 

opinia care e linia licuriciului, linia dominantă. Dar dacă vrem să ne luăm după opinia publică 
românească şi după raţiune şi bun-simţ… observaţi că totuşi e o chestie ilegală în primul rând. În al 
doilea rând este imorală. 

Victor Ciutacu: Doamna Weber spune şi o citez ca pe un jurist… 
George Pruteanu: Dreptatea acolo nu o stabilim noi. Eu am mari dubii. 
Victor Ciutacu: Doamna Weber spune apropo de asta că „nimic din Dreptul internaţional nu 

se opune recunoaşterii statului kosovar”. Domnul Olteanu, dumneavoastră sunteţi jurist… 
George Pruteanu: Iertaţi-mă, înainte de a răspunde domnul Bogdan Olteanu. Dar e acordul 

de la Helsinki. Asta e carta fundamentală a liniştii în Europa. Nu facem noi graniţele. 
Victor Ciutacu: E acordul de la Helsinki, e faptul că nu există o rezoluţie ONU. 
Bogdan Olteanu: Eu fiind jurist spre deosebire de domnul Pruteanu nu o să mă pronunţ cu 

atâta convingere. Am să spun însă altceva. Am toată încrederea că cei care i-au spus preşedintelui 
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Traian Băsescu că e ilegală constituirea statului Kosovo au avut dreptate. Pentru că dacă n-au avut 
dreptate avem o mare problemă. 

Victor Ciutacu: Avem o problemă imensă la nivel de stat deja… 
Bogdan Olteanu: … şi sigur că avem o problemă să constatăm că noi avem dreptate şi 

americanii, francezii, englezii, italienii etc., n-au dreptate. 
Victor Ciutacu: Dacă suntem noi cei mai deştepţi de pe planeta Pământ? 
Bogdan Olteanu: Şi în momentul ăsta noi asta credem. Pentru că altfel iertaţi-mă, toate 

celelalte argumente, dincolo de cel legal, pe mine mă sperie. Noi avem un complex… 
George Pruteanu: De ce-i bănuiţi pe ceilalţi că au dreptate? Poate au interese nu neapărat 

dreptate.  
Bogdan Olteanu: Aici întrebarea e foarte simplă. Noi dacă considerăm că e ilegală 

declararea independenţei Kosovo atunci nu o recunoaştem. Dacă spunem că în Kosovo se creează 
un precedent înseamnă că noi avem un complex, că noi avem ceva de ascuns. Cei care se uită din 
afară şi care nu ştiu de fapt că în România, cu excepţia oamenilor politici nimeni nu-i preocupat de 
vreo independenţă prin secuime, că s-a văzut şi la TV când s-au strâns 100 de pensionari să lupte 
pentru autonomie pe-acolo, în inima secuimii, deci cei care se uită de-afară văd lideri politici 
majori, inclusiv liderul opoziţiei care spune „vom cere scoaterea UDMR de la guvernare”. Păi de 
ce? Vă temeţi de ceva? Aveţi vreun complex?... 

Victor Ciutacu: Aveţi colegi de partid care spun… 
Bogdan Olteanu: Da dom’ne, avem colegi din toate partidele. 
Victor Ciutacu: … nu, aveţi colegi de partid care sunt colegi cu colegii de la UDMR la 

guvernare şi care spun că nu e normal ca dacă dacă te desolidarizezi de atitudinea unui Guvern să 
mai faci parte din el… 

George Pruteanu: E absurd şi umilitor pentru premier şi pentru Guvern. 
Bogdan Olteanu: Domnul Pruteanu, noi am guvernat vreme de 2 ani cu nişte colegi de 

Guvern care făceau tot felul de declaraţii năucitoare şi aiuritoare. Aşa-i în politica românească. Dar 
vă repet… 

Victor Ciutacu: Dar nu-i normal. 
Bogdan Olteanu: … că vorbeşte Boc prostii, că e la Cluj şi nu-i în Guvernul României şi noi 

ne facem că nu-l ascultăm, asta-i o problemă… 
George Pruteanu: Nu de Boc vorbesc. Boc nu-i la guvernare. 
Bogdan Olteanu: Exact. Era la guvernare şi vorbea cu totul altceva decât Guvernul. 
George Pruteanu: UDMR a vorbit la 180 grade faţă de poziţia Guvernului şi nu ca păreri 

personale ale lui Marko Bela ci ca poziţie a UDMR. 
Bogdan Olteanu: Absolut. Şi au toată libertatea de expresie. Ne e frică de ceva? 
George Pruteanu: Libertatea o au dar la 5 minute după ce-şi dau demisia. 
Bogdan Olteanu: Ne e frică de ceva în Transilvania? 
George Pruteanu: Nu ne e frică dar avem o demnitate domnule. 
Bogdan Olteanu: Domnul Pruteanu, şi ei au demnitatea lor, şi noi avem demnitatea noastră. 

Şi am auzit mulţi oameni politici vorbind… 
George Pruteanu: Nu e obligatoriu să fii ministru şi să fii la guvernare.  
Bogdan Olteanu: Eu mulţumesc lui D-zeu că nu sunteţi preşedintele României, că dacă 

aveaţi această demnitate şi ca preşedinte al Românei probabil că ieşeaţi din UE atunci. Dacă aveaţi 
o aşa demnitate.  

George Pruteanu: Ce are una cu alta? 
Bogdan Olteanu: Văd că ăia de-acolo consideră că se poate recunoaşte Kosovo. Şi ne 

recunosc în acelaşi timp nouă, ca membri ai UE dreptul de a avea altă părere. Nu ne-au dat afară. 
George Pruteanu: Noi nu suntem o confederaţie, suntem o ţară cu un Guvern. Nu suntem 

UE. 
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Bogdan Olteanu: Exact. Şi să ştiţi că udemeriştii sunt la fel de reprezentativi ca şi ceilalţi 
parlamentari din Parlamentul României. 

George Pruteanu: Fireşte. Şi dacă nu sunt de acord cu Guvernul trec în opoziţie şi se 
manifestă absolut liber. 

Bogdan Olteanu: Nu au spus că nu sunt de acord cu Guvernul, au emis o părere.  
George Pruteanu: Nu-i o părere… nu… 
Victor Ciutacu: Au votat împotrivă. 
Bogdan Olteanu: Absolut. 
Victor Ciutacu: Ceea ce e un drept democratic. 
George Pruteanu: Ştiţi ce-au făcut? UDMR şi-a proclamat independenţa ca un Kosovo în 

cadrul Guvernului României. 
Bogdan Olteanu: Continuăm să confirmăm şi să le spunem celor de la Bruxelles şi celor din 

America că există oameni politici în România care au un complex şi consideră că e o problemă în 
Transilvania. Şi asta e o nebunie. Noi vorbim de faptul că ar exista un precedent? Precedent la ce?  

George Pruteanu: Dumneavoastră aveţi complexul celor de la Bruxelles sau celor din 
America? Vă simţiţi păzit pe la spate? 

Bogdan Olteanu: Eu nu mă simt cu probleme în România. Şi mă întreb de ce alţi oameni 
politici se simt cu probleme în România. 

Victor Ciutacu: Dumneavoastră nu vă simţiţi cu probleme în România, dar vă dau o veste 
proastă. Reprezentanţii UDMR s-au întâlnit în frunte cu domnul Marko Bela cu ambasadorii statelor 
UE la Bucureşti şi v-au pârât. Sau ne-au pârât. 

George Pruteanu: Da, e Guvernul paralel al României. Guvernul doi.  
Victor Ciutacu: Atrăgând atenţia asupra faptului că România ar trebui să recunoască cât mai 

repede independenţa provinciei. Într-un comunicat de presă, preşedintele Marko Bela a subliniat că 
UDMR a dorit de la început şi doreşte în viitor să lupte pentru drepturile comunităţii maghiare din 
România, inclusiv cu mijloace politice, parlamentare respingând mijloacele violente. Asta-i o 
declaraţie bună din punctul meu de vedere.  

George Pruteanu: Da, dar e împotriva politicii oficiale a Guvernului. Şi totuşi e în Guvern cu 
miniştri, are prefecţi şi oameni în toate structurile, care nu trebuiau să mai existe la 10 minute după 
această poziţie oficială a UDMR.  

Victor Ciutacu: Primează pragmatismul politic la chestia asta?  
George Pruteanu: Nu se poate… sigur, şi nevoia de voturi.  
Bogdan Olteanu: Primează o normalitate în care fiecare spunem ceea ce gândim.  
Victor Ciutacu: Corect.  
Bogdan Olteanu: Şi dacă opoziţia… 
Victor Ciutacu: Dar aveţi colegi, repet, aveţi colegi ca domnul Câmpeanu, domnul Fenechiu, 

domnul Orban şi doamna Norica Niculai, care susţin şi destul de apăsat scoaterea UDMR de la 
guvernare. 

Bogdan Olteanu: Şi nu o să-i dăm afară din partid pentru asta. 
Victor Ciutacu: Nu o să-i daţi.  
Bogdan Olteanu: Bineînţeles, pentru că au libertate de expresie. 
George Pruteanu: Dar un Guvern nu-i un club pluralist de flecăreală.  
Bogdan Olteanu: Ba absolut aşa este. 
George Pruteanu: Nu-i adevărat. 
Bogdan Olteanu: Atunci când se ia o decizie sunt obligaţi s-o respecte.  
George Pruteanu: Nu au respectat-o. 
Bogdan Olteanu: Ba au respectat-o. Şi decizia Guvernului României de recunoaştere. 
George Pruteanu: Manifestă altă opinie şi fac demersuri în sensul ăsta. 
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Bogdan Olteanu: Domnul Pruteanu, puteţi să agitaţi cât doriţi apele dar să ştiţi că nu ascultă 
nimeni aceste lucruri. Noi discutăm despre un mare pericol pentru România, care nu există şi care 
nu interesează pe nimeni. 

George Pruteanu: O clipă. Nu am spus asta, nu vorbesc de nici un pericol. Eu vorbesc de 
caracterul jenant al tolerării acestei organizaţii-partid care deşi e în Guvern, se opune Guvernului. E 
ridicolă situaţia asta. Şi aceată toleranţă dă apă la moară extremismului maghiar şi neruşinării până 
la urmă. Pentru că ei văd că se poate.  

Bogdan Olteanu: Excludereea lor din structurile de decizie dă apă la moară. Să ştiţi că dacă 
în Iugoslavia din 1990… 

Victor Ciutacu: Dar domnul Bogdan Olteanu, nu suntem obligaţi pe viaţă să-i ţinem la 
guvernare. Că nu am făcut vreun contract cu ei. 

Bogdan Olteanu: Noi ne-am hotărât să-i ţinem la guvernare. Dumneavoastră când o să 
guvernaţi puteţi să-i scoateţi. 

Victor Ciutacu: Domnul Olteanu, eu nu vreau să guvernez.  
Bogdan Olteanu: Atunci o să-i scoată cei care vin la guvernare. 
Victor Ciutacu: Mie îmi place să stau cu guvernanţii de la masa asta rotundă. 
George Pruteanu: Eu am admirat de multe ori politica dumneavoastră chiar în chestiuni 

delicate şi prietenii ştiu la ce mă refer. Sincer vi le-am admirat. Şi ceea ce face Călin Popescu 
Tăriceanu îmi place de multe ori. Nu sunt un tip… 

Bogdan Olteanu: Dar nu întotdeauna… 
George Pruteanu: … dar în chestia aceasta era ori-ori. UDMR împotriva politicii 

Guvernului? Vă rugăm părăsiţi Guvernul şi manifestaţi-vă liber. 
Bogdan Olteanu: Asta ne diferenţiază şi asta înseamnă libertatea şi diversitatea opiniilor. 
Victor Ciutacu: Mă fac eu avocatul diavolului. Domnul Bogdan Olteanu fiind în această 

seară diavolul. Păi după ce că şi-aşa au 20%, că pe Mircea Geoană s-au umflat muşchii, dacă mai 
pleacă şi ungurii o să fie cel mai minoritar Guvern din lume.  

George Pruteanu: Se găsesc combinaţii. 
Bogdan Olteanu: Şi dacă pleacă ungurii o să-i obligăm să iasă în stradă. Noi preferăm să 

rezolvăm problemele cu ei în interior. Nu ca în iugoslavia. Între România şi Iugoslavia diferenţa a 
apărut în martie 1990, când în Iugoslavia, majoritatea care controla a pus pumnul în gură 
minorităţilor, iar în România, Iliescu a avut înţelepciunea şi maturitatea de a deschide dialogul. Şi 
de-atunci încolo România a luat-o în driecţia bună şi Iugoslavia în direcţia proastă. Eu nu mă întorc 
în 1990. Dacă doriţi să vă întoarceţi în 1990 cu atât mai bine. 

George Pruteanu: E un discurs fără legătură. De ce să iasă ungurii în stradă? Că nu mai au 
miniştri? E o tragedie, o lovitură dată?  

Bogdan Olteanu: Nu-şi mai pot pune obiectivele în aplicare, nemai recunoscându-li-se 
argumentele. Domnul Pruteanu, în opoziţie sau la guvernare îi trimit alegerile, nu dumneavoastră 
sau eu. Prin alegeri, cetăţenii vor decide dacă UDMR rămâne la putere sau în opoziţie.  

George Pruteanu: Nu, nu. Au fost scoşi miniştri pentru motive mai subţiri decât această 
sfidătoare declaraţie împotriva Guvernului. 

Bogdan Olteanu: Noi îi scoatem pentru motivele pe care noi le considerăm groase sau 
subţiri. Dumneavoastră îi scoateţi pentru cele pe care le consideraţi dumneavoastră groase sau 
subţiri. 

Victor Ciutacu: Sunteţi conştienţi de faptul că s-ar putea să decontaţi la viitoarele alegeri, 
chestia asta, domnule Olteanu? 

George Pruteanu: Cu vârf şi-ndesat. 
Bogdan Olteanu: Domnul Ciutacu, noi o să decontăm la viitoarele alegeri tot ce facem bun 

sau rău. Dar eu sunt ferm convins că asta nu o să fie de decontat nici în bine, nici în rău, pentru că 
nu interesează pe nimeni. 
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Victor Ciutacu: Dar vă dau eu aşa, o analiză de-a mea, de analist ce mă aflu? Că imensa 
majoritate a clasei politice, s-a raliat, o dată la mână din faptul că dă bine electoratului să fii prieten 
cu sârbii şi pentru că există precedentul Emil Constantinescu, să nu-l uităm, care Emil 
Constantinescu atunci, la preşedinţia lui pe care unii i-o consideră tragică şi pe care alţii constată azi 
că nu a fost aşa de nenorocită precum părea la vremea respectivă, a deschis spaţiul aerian 
americanilor să bombardeze Serbia şi din momentul acela a început prăbuşirea lui. Şi eu am 
impresia că şi domnul Traian Băsescu, şi dumneavoastră, şi PSD, şi toată lumea, speculează chestia 
asta şi atunci hai frate să ţinem cu sârbii. 

George Pruteanu: Mai ales când a rostit cuvintele acelea sacrilegiale, când a spus că 
bombardamentul NATO este legitim şi necesar. Şi l-am întrebat atunci, dar dacă erau creierii 
Norinei şi ai lui Dragoş, copiii lui, pe pereţi acolo, tot aşa spunea? Că-i legitim şi necesar? Iar 
domnul Bogdan Olteanu spune că nu interesează pe nimeni? Dumneavoastră chiar nu simţiţi 
sensibilitatea românului la problema maghiară? 

Bogdan Olteanu: Domnul Pruteanu, vreţi să-i bombardaţi pe unguri?  
George Pruteanu: Nu, dar să-i punem la locul lor.  
Bogdan Olteanu: La locul lor sunt trimişi de cetăţenii români. Nu i-a pus nimeni acolo cu 

forţa. 
George Pruteanu: La locul lor în sensul afară din Guvernul cu care nu sunt de acord. Nu 

simţiţi ridicolul? Ca om liberal, cu o gândire liberă, normală, flexibilă? Ei sunt în Guvern dar contra 
Guvernului. Ce fel de echipă-i asta?  

Bogdan Olteanu: Şi-au expus punctul de vedere şi nu vor face altceva, nu o să voteze legi… 
George Pruteanu: Au şi făcut. 
Bogdan Olteanu: Ce-au făcut? 
George Pruteanu: Se întâlnesc cu ambasadorii. Prin urmare ei sunt un fel de Guvernul doi. 
Bogdan Olteanu: Cu ambasadorii are voie să se întâlnească numai Tăriceanu sau numai 

Mircea Geoană? 
George Pruteanu: Au voie dar nu în calitate de partid aflat la guvernare. 
Bogdan Olteanu: Dar dumneavoastră ştiţi ce fac ambasadorii într-o ţară? Bineînţeles că se 

întâlnesc cu toate partidele. Se întâlnesc cu patriarhul, cu marii oameni de afaceri, şi e normal să fie 
aşa.  

George Pruteanu: Cu un UDMR în opoziţie care se întâlneşte cu cine vrea muşchii săi.  
Bogdan Olteanu: Eu înţeleg că aveţi o mare dorinţă să fie UDMR în opoziţie. Vom avea 

foarte curând alegeri parlamentare şi cetăţenii vor hotărî dacă-i vor la putere sau în opoziţie.  
George Pruteanu: E un gest de demnitate a guvernării.  
Bogdan Olteanu: Nu. Eu cred că ar fi un gest de demagogie.  
George Pruteanu: Nu-i adevărat. Ce face acum Guvernul este un gest de laşitate interesată. 

Mercantilă. Pentru voturi.  
Bogdan Olteanu: Eu cred dimpotrivă că e un gest de normalitate, de realism şi de 

deschiderea ochilor spre viitor şi nu spre trecut. 
George Pruteanu: Cineva te-a scuipat şi nici măcar nu-i adresezi un cuvânt de oprobriu.  
Bogdan Olteanu: Domnul Pruteanu, problema din Kosovo nu-i problema României. Nu a 

scuipat Guvernul liberal UDMR. UDMR a exprimat un punct de vedere spre ceva ce se întâmplă 
într-o altă ţară. Aşa cum şi noi am exprimat un punct de vedere. 

George Pruteanu: Faţă de poziţia României. O clipă. Nu e vorba dacă e frumoasă jungla. 
Nu… 

Bogdan Olteanu: Domnul Pruteanu, crima de lese-maiestate a fost eliminată din Codul penal 
de vreo 200 de ani. Poziţia României este exprimată de oficiali, ceilalţi pot avea o altă poziţie care 
nu reprezintă România. Poziţia României este aceasta. 

George Pruteanu: UDMR are oficiali. Are miniştri şi oameni în structurile de putere. 
Bogdan Olteanu: Absolut, fără îndoială. 
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George Pruteanu: Şi n-au ce căuta acolo dacă nu sunt de acord cu linia Guvernului.  
Bogdan Olteanu: Şi nici la primării, şi nici la consilii judeţene, nu-i aşa? 
George Pruteanu: Asta-i altceva. 
Bogdan Olteanu: Păi cum e altceva? Că şi acolo sunt aleşi ca şi aici. 
George Pruteanu: Nu, nu. Reprezentanţii Guvernului, ce ţine de Guvern, prefecţi şi… 
Victor Ciutacu: În Guvern nu sunt aleşi domnul Olteanu. În Guvern sunt numiţi în urma 

unor alegeri.  
Bogdan Olteanu: Sunt puşi de Parlament prin vot. Şi prin reprezentativitatea pe care o are 

Parlamentul.  
Victor Ciutacu: Şi cu augusta semnătură a domnului Traian Băsescu. Eu vreau să vă întreb 

un lucru sensibil. Dacă Harghita, Covasna şi Mureş nu erau în mijlocul României ci mai pe la 
graniţa cu ai lor, ca brazii, nu cumva aveam parte de acelaşi scenariu şi noi? 

Bogdan Olteanu: Domnul Ciutacu, Harghita, Covasna şi Mureş nu sunt la graniţă cu ei 
pentru că acolo au fost implantaţi secuii cu multe sute de ani în urmă, la graniţa Transilvaniei. Că ei 
nu păzeau Ungaria de Transilvania. Păzeau Transilvania de ce e în afara arcului carpatic. Sunt cu 
mult rost acolo. 

Victor Ciutacu: Cu mult rost. Dar dacă erau în partea cealaltă nu ne păştea şi pe noi? 
Bogdan Olteanu: Dacă eram noi la coasta oceanului Atlantic, ce ne-ar fi păscut? Astea sunt 

întrebări frumoase dar nu se întâmplă. 
Victor Ciutacu: Avem şi noi cam un milion de români acolo, dacă nu mă înşel, în spaţiul 

fostei Iugoslavii şi mai ales în Serbia. Noi stăm şi ne facem probleme şi suntem solidari cu ei, şi eu 
mă simt solidar cu poporul sârb, pe de altă parte constatăm că ungurii au la noi toate drepturile de 
pe planeta Pământ ca minoritate – şi mi se pare normal să le aibă – dar dacă stau eu şi-mi aduc 
aminte, ai noştri nu prea au drepturi pe-acolo ca minorităţi. 

George Pruteanu: Mai ales în Valea Timocului.  
Victor Ciutacu: Adică e bine să le fim solidari dar când ne doare pe noi nu prea se omoară… 
George Pruteanu: Nu avem nici un motiv să aducem elogii regimurilor anterioare ale 

Serbiei, Milosevic a făcut multe, într-un fel e corect clişeul care se vântură, că şi-au făcut-o cu mâna 
lor sârbii. Numai că nu pedepseşti o naţiune pentru erorile fie şi grave ale unui regim. 

Victor Ciutacu: Corect.  
George Pruteanu: Păi după ce a făcut Hitler ar trebui să tăiem o jumătate din Germania… 
Bogdan Olteanu: Păi au tăiat-o. 50 de ani. 
George Pruteanu: Au împărţit-o în două dar nu i-au luat nicio bucată. 
Bogdan Olteanu: 50 de ani nu le-a mers foarte bine şi după aceea înţelepciunea a prevalat.  
Victor Ciutacu: Nu le-a mers foarte bine la o bucată dintre ei.  
Bogdan Olteanu: Păi da, ăia tăiaţi.  
Victor Ciutacu: Da.  
George Pruteanu: Nu are rost să facem comparaţia asta că ar fi rău de tot.  
Bogdan Olteanu: Dar trebuie să fim realişti şi să recunoaştem că toţi aceştia care au fugit din 

Iugoslavia după 1990 nu au fugit de bine. Au fugit de rău. Şi au fugit pentru că erau foarte rău 
trataţi.  

George Pruteanu: Domnule, nenorociri au făcut şi cei din Kosovo. Am adus o carte a unui 
reputat cercetător occidental, Samuel P. Huntington cel cu faimoasa linie, şi care iată ce spunea în 
cartea asta, Ciocnirea civilizaţiilor, citez de la pagina 389, un pasaj legat de discuţia noastră. 
„Situaţia sârbilor a avut ecou pretutindeni în Serbia şi a generat în 1986 o declaraţie semnată de 
2000 de intelectuali sârbi marcanţi, (…) politici, lideri religioşi şi ofiţeri din armată, inclusiv editorii 
ziarului liberal de opoziţie (…) care cereau ca Guvernul să ia măsuri riguroase pentru a opri 
genocidul sârbilor din Kosovo”. „Un observator străin care-i simpatiza pe albanezi”, scrie în 
continuare Huntington, spunea „în timpul anilor 80 albanezii naţionalişti au fost responsabili pentru 
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un număr de atacuri violente asupra sârbilor şi pentru distrugerea unor proprietăţi sârbe”. Deci 
lucrurile sunt cumva echilibrate. 

Victor Ciutacu: E un adevăr, că nici albanezii ăia nu sunt cel mai paşnic… 
Bogdan Olteanu: Motiv pentru care sârbii încearcă să fugă şi au încercat în ultimii ani să 

fugă din Kosovo.  
George Pruteanu: Milosevic a răspuns cu (…) bestială, sunt de acord, dar asta nu înseamnă 

pedepsirea în eternitate a naţiei sârbe. 
Bogdan Olteanu: Doamne fereşte.  
George Pruteanu: Discuţii şi iar discuţii… 
Victor Ciutacu: Se face Albania mare? 
George Pruteanu: E posibil. Deocamdată cică doar 20% ar avea aspiraţia asta. Dar pot fi 

sondaje înşelătoare, lucrurile pot evolua… 
Victor Ciutacu: Cum sună asta domnul Olteanu? Marele stat musulman din Europa? 
Bogdan Olteanu: Conform Dreptului internaţional… 
Victor Ciutacu: Conform… ştiţi ce-mi place mie? Că americanii pe la ei pe-acolo îi aleargă 

pe musulmanii ăştia ca pe hoţii de cai, stau cu ochii pe ei ca pe butelie. Pe-aici pe la noi n-au nicio 
problemă. 

Bogdan Olteanu: Să nu suspectăm că Albania ar fi un stat în care credinţa islamică ar fi 
fundamentalistă sau ar conduce politica statului. 

Victor Ciutacu: Nu. Dar pot să suspectez Albania că este liderul… sau mafia albaneză, nu 
Albania ca stat, că mafia albaneză e liderul traficului de curve, de droguri şi de arme? 

Bogdan Olteanu: Nu ştiu, n-am încercat. Ca să vă răspund aşa… 
Victor Ciutacu: Păi nu, dar mai citim şi noi.  
Bogdan Olteanu: Să nu confundăm statul cu mafia. 
Victor Ciutacu: Sunt de acord cu dumneavoastră.  
Bogdan Olteanu: Eu cred că acolo unde există organizaţii, entităţi state musulmane care ştiu 

să organizeze o societate civilizată şi democratică – şi cel mai fericit exemplu este fără îndoială 
Turcia – ele trebuie încurajate.  

Victor Ciutacu: Să fim democratici şi să respectăm dreptul Oanei Dobre de a intra din piaţă 
de-acolo prin telefon. Sărut mâna Oana. 

Oana Dobre: Bună seara Victor.  
Victor Ciutacu: Sunt împreună cu domnul George Pruteanu şi cu domnul Bogdan Olteanu şi 

aşteptăm veşti de la tine, dacă sunteţi bine, că am văzut că ăia s-au cam luat la omor pe-acolo. 
Oana Dobre: Da, suntem bine şi Mile aşteaptă telefonul vostru.  
Victor Ciutacu: Acum te întreb pe tine ce s-a întâmplat acolo? Am văzut nişte imagini cu 

ambasade, cu flăcări, am înţeles că au atacat şi ambasada Croaţiei. E chiar aşa periculos cum se 
arată la televizor? 

Oana Dobre: Da, într-adevăr, ambasada americană era incendiată, ieşea fum prin ferestre, 
când am ajuns noi manifestanţii fuseseră dispersaţi şi veniseră trupele speciale sârbeşti care asigură 
securitatea în zonă.  

Victor Ciutacu: E adevărat că nişte ziarişti au fost agresaţi? 
Oana Dobre: Nu pot să-ţi confirm asta. Eu n-am văzut aşa ceva. 
Victor Ciutacu: Noi am auzit o ştire, că nişte ziarişti, un cameraman şi mai mulţi ziarişti ar fi 

fost… 
George Pruteanu: Confirm, am auzit şi eu. 
Victor Ciutacu: Hai să-l încercăm şi pe Mile şi încă o dată pe Oana.  
Bogdan Olteanu: Până-i regăsiţi să apreciem curajul şi profesionalismul unor jurnalişti 

români care s-au dus acolo. 
Victor Ciutacu: Da, jos pălăria. Oana şi cu Mile sunt acolo de la momentul alegerilor din 

Serbia, stau şi pentru asta ar trebui apreciaţi nu înjuraţi de toţi tâmpiţii. Stau acolo de 3 săptămâni, 
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fără curent, 20 de ore pe zi, într-un hotel de 17 euro pe noapte fără căldură, dorm în saci de dormit, 
îmbrăcaţi şi transmit în fiecare zi şi sunt jos pălăria. 

Bogdan Olteanu: E de lăudat şi e o lecţie pentru mulţi. 
Victor Ciutacu: Da, ar trebui să fie. Şi sunt doi oameni de la două trusturi profund 

concurente şi profund rivale care stau împreună. 
Bogdan Olteanu: Şi ăsta-i un lucru de lăudat că avem trusturi rivale şi concurente.  
Victor Ciutacu: Uite că-l avem şi pe Mile. Bună seara.  
Mile Cărpenişan: Bună seara. 
Victor Ciutacu: Sunt cu domnii Bogdan Olteanu şi George Pruteanu. Te salutăm, am înţeles 

de la Oana că sunteţi bin. Spune-mi şi mie ce-i cu violenţele pe care le-am văzut la TV.  
Mile Cărpenişan: E ceva la care ne aşteptam cu toţii ca la un miting de asemenea amploare 

să apară şi grupurile extremiste, violente care să caute un motiv de răzbunare şi îl aveau de fapt, nu 
mai trebuiau să-l caute, ci să caute un obiectiv pe care să se răzbune, şi mereu cel mai bun obiectiv 
este clădirea ambasadei SUA. Doar că de data asta s-a revărsat furia sârbilor şi pe ambasadele altor 
state care susţin şi recunosc independenţa Kosovo. 

Victor Ciutacu: La mine au ajuns nişte ştiri că nişte jurnalişti au fost agresaţi acolo. Ştii 
ceva?  

Mile Cărpenişan: Nu ştiu dacă au fost agresaţi dar e foarte posibil.  
Victor Ciutacu: Jurnalişti străini, nu români. 
George Pruteanu: Şi români. 
Victor Ciutacu: Zice domnul Pruteanu că a auzit o ştire în care chiar un ziarist român ar fi 

suferit o agresiune. 
George Pruteanu: Da, şi a scăpat fiind protejat de nişte bodyguarzi de la un restaurant. 
Mile Cărpenişan: E foarte posibil pentru că toată lumea e furioasă, supărată şi e foarte 

posibil să se fi întâmplat asta. Ne-a atras atenţia şi poliţia când ne îndreptam către zonele erau 
violenţele, că ar fi mai  bine să nu ne ducem acolo pentru că au treabă cu ziariştii, atacă din ce în ce 
mai des, îi lovesc şi poate dacă apucăm să spunem că suntem din România avem o şansă. Şi cu 
siguranţă o avem. 

Victor Ciutacu: Există un val de simpatie, o efuziune de simpatie la adresa voastră pentru că 
sunteţi români? 

Mile Cărpenişan: Da, toţi  ne numesc mai nou fraţi. 
Victor Ciutacu: Tot e un pas înainte. 
Mile Cărpenişan: E bine. E bine dacă apuci să spui. Dacă nu apuci să spui…  
Victor Ciutacu: Mile, crezi că protestele din această seară pot degenera sau pot fi urmate de 

alte proteste de o asemenea amploare care să se transforme în mişcări de masă? 
Mile Cărpenişan: Aici nu ştiu, în Belgrad cât vor mai fi proteste de genul ăsta, dar este 

posibil ca ele să se mute. 
Victor Ciutacu: Unde? 
Mile Cărpenişan: Poate să vă spună Oana, încotro se îndreaptă acum, că vă aude şi ea. 
Victor Ciutacu: Întrebarea mea pentru voi, încotro s-ar putea muta protestele?  
Oana Dobre: Nu ştiu cât e o surpriză, dar e foarte posibil ca protestele să se mute chiar spre 

Kosovo. Am auzit azi pe mulţi dintre manifestanţi iar o organizaţie studenţească chiar a anunţat 
oficial lucrul acesta, că noaptea aceasta o parte dintre ei se vor duce spre graniţa dintre Serbia şi 
Kosovo pentru a ataca punctul de frontieră. Ce se va întâmpla acolo nu avem de unde să ştim în 
momentul acesta. Şi noi ne ducem în aceeaşi parte.  

Victor Ciutacu: Voi mergeţi cu valul, nu? 
Oana Dobre: Da. Cu valul, cu subiectul. 
Victor Ciutacu: Oana, Mile, vă mulţumesc pentru intervenţia voastră. O seară bună. 

Publicitate. Am revenit în direct, ultimele 3 minute. JN de mâine, „după principiul copilul e mort, 
viaţa merge înainte, Băsescu cere Belgradului să comunice cu Pristina”. Şi pe prima pagină veţi 
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vedea cum statul italian naţionalizează nişte copii români. O anchetă a JN, cu imagini de-acolo. Fac 
şi eu ca ăia de la realitatea, să tragem concluziile acum. Se poate trage vreo concluzie domnule 
Pruteanu? (…) CNN anunţă 32 de răniţi.  

George Pruteanu: S-a tras destul în 89, toată lumea a tras atunci, mai tragem şi noi?... 
Bogdan Olteanu: Unii de-o parte, unii de cealaltă. 
George Pruteanu: Sigur. Şi unii foloase.  
Victor Ciutacu: Fiecare cum s-a descurcat. Mie mi se pare trist. Şi tristă dacă vreţi, situaţia 

în care suntem puşi noi. Sigur că nu depinde oficializarea independenţei statului kosovar de 
acceptul României. Apropo că vorbeam de jurişti, un alt jurist, domnul Adrian Năstase, care mâine 
are alegeri – să-i urez succes, să-l enervez pe domnul Geoană, succes domnule Năstase – scria pe 
blogul domniei sale, avea dintr-un tratat internaţional cum se recunoaşte independenţa unei ţări. Şi 
spunea că independenţa unei ţări este un act profund arbitrar.  

George Pruteanu: Absolut. 
Victor Ciutacu: Şi era dat citatul de-acolo. Deci nu cred că independenţa Kosovo stă în 

acceptul nostru.  
George Pruteanu: Concluzia mea e că este o soluţie care se va dovedi nefericită, după cum 

nefericită este şi menţinerea, după sfidarea aceasta, a UDMR la guvernare. Şi apropo de bloguri, îi 
invit pe telespectatori pe www.pruteanu.ro.. 

Victor Ciutacu: Mi se pare normal. Vă recomand şi eu www.ciutacu.ro. Ştiţi, Bogdan 
Olteanu nu şi-a făcut încă blog.  

Bogdan Olteanu: O să-mi fac blog în opoziţie, ca să nu strâng înjurăturile dedicate colegilor 
mei miniştri. 

Victor Ciutacu: Cum rămâne cu… întreabă lumea aici că am trădat axa Washington-Londra-
Bucureşti. Washingtonul şi cu Londra ţin cu kosovarii şi noi cu sârbii. 

Bogdan Olteanu: Eu am întrebările mele, sper că şi Traian Băsescu are întrebările lui, nimic 
nu-i definitiv în toate astea. Singurul lucru de care sper să scăpăm repede sunt emoţiile. Avem 
nevoie de raţiune, o să luăm în continuare decizii, câtă vreme avem emoţii înseamnă că ne simţim 
cu musca pe căciulă şi asta ar fi cel mai prost.  

Victor Ciutacu: Ştiţi care ar fi cea mai bună metodă de atac împotriva dumneavoastră pe 
chestia asta cu independenţa Kosovo? Că Fenechiu e de vină şi pentru chestia asta. 

Bogdan Olteanu: Eu credeam că ziceţi că bunică-mea e unguroaică. Era şi mai rău. 
Victor Ciutacu: Bunica dumneavoastră e şi unguroaică, mă rog, a fost unguroaică, şi evreică, 

şi membru de bază al PCR… 
Bogdan Olteanu: Deci eu oricum sunt dubios.  
Victor Ciutacu: Sunteţi mai mult decât dubios, întruniţi toate caracteristicile… 
George Pruteanu: Unguroaică, evreică şi nomenclaturistă… mai rău nu se poate.  
Victor Ciutacu: Chiar, ce se poate mai rău? 
George Pruteanu: Am înţeles că a fost o femeie cumsecade din ce-am citit, din anumite 

memorii. 
Bogdan Olteanu: Nu ştiu cum se face, de câte ori vin la dumneavoastră vine vorba de 

bunică-mea. 
Victor Ciutacu: Dom’ne eu continui – şi indiferent cât mă va înjura lumea, continui să spun 

că Bogdan Olteanu e un tip foarte simpatic şi faptul că bunica domniei sale a fost şi evreică, şi 
unguroaică, şi nomenclaturistă nu-l face cu nimic mai mult sau mai puţin vinovat… 

George Pruteanu: Doar ultima calitate e vag incriminabilă. Primele două nu sunt.  
Bogdan Olteanu: Am mai auzit şi alte opinii. 
Victor Ciutacu: Mie mi se pare că dacă domnul Olteanu e vinovat de ceva sau poate fi 

declarat vinovat de ceva, poate fi declarat de prestaţia domniei sale. În calitate de… 
Bogdan Olteanu: Am o lungă listă de vinovăţii în mandatul ăsta.  
Victor Ciutacu: Şi mama-i evreică. Ce facem? 

http://www.pruteanu.ro
http://www.ciutacu.ro
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Bogdan Olteanu: Fatalmente. Dar am auzit că şi tatăl domnului Vanghelie e evreu.  
Victor Ciutacu: Tatăl domnului Vanghelie e evreu. Domnul Vanghelie e mason, vrea să 

candideze la Primăria Capitalei. Emisiunea noastră s-a încheiat, vă mulţumesc încă o dată pentru că 
ne-aţi urmărit. Mulţumesc mult domnule prof. Pruteanu. 

George Pruteanu: Cu plăcere. 
Victor Ciutacu: Vă mulţumesc domnule preşedinte Bogdan Olteanu. 
George Pruteanu: Într-o notă iudaică… 
Victor Ciutacu: O seară bună stimaţi telespectatori şi nu uitaţi, evreii sunt de vină 

întotdeauna la tot ce ni se întâmplă în ţara asta. Inclusiv eu şi cu domnul Olteanu. La revedere! 
 


