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PROHODUL GUVERNARII – Cezar Preda face bilantul regimului Orban: „Cand inchizi pietele si opresti
slujbele, orice partid pierde... Contributie la infrangere are si Iohannis... Sa bagi 32 milioane masti false, sa
imbolnavesti si sa omori oameni, sa nu arestezi pe nimeni?... Ceausescu-i impusca! La cutremur cine a furat
din daramaturi a fost impuscat... Prevad un nou CDR... Ironia sortii: sa apar eu onoarea PNL. Nu se inghesuie
niciun PNL-ist vechi, cu caracter mare. Abia asteapta sa plece Orban”

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 08.12.2020 17:25

Partidul National Liberal era normal sa deconteze electoral masurile profund nepopulare pe care le-a luat in numele
combaterii pandemiei – printre care inchiderea pietelor si a bisericilor. Concluzia a fost trasa luni, 7 decembrie
2020, la Romania TV, de catre deputatul PNL Cezar Preda (foto), unul dintre greii fostului PDL si care chiar si
acum se numara printre vocile cele mai respectate din PNL, chiar daca nu mai ocupa de mult functii de conducere
si nici vreun fotoliu de parlamentar in legislatura 2020-2024, Preda anuntand in octombrie ca se va retrage din
politica.

Desi i-a luat apararea premierului Ludovic Orban, sustinand ca unele masuri ale guvernarii acestuia au fost
necesare in pandemie, Cezar Preda a recunoscut ca guvernarea a fost haotica si chiar ca s-au comis
infractiuni sub paravanul starilor de urgenta si de alerta, una dintre ele fiind afacerea mastilor neconforme.
In acelasi context, deputatul PNL si-a criticat colegii de partid care au bagat capul in nisip imediat ce au
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vazut ca Orban demisioneaza, ironia sortii facand ca un fost PDL-ist, ca Preda, sa-i ia apararea
prim-ministrului demisionar, iar nu cineva dintre vechii liberali.
De asemenea, Preda l-a aratat cu degetul inclusiv pe presedintele Klaus Iohannis printre vinovatii de
esecul guvernarii PNL si a estimat ca va urma o noua guvernare de tip Conventia Democrata Romana, intre
PNL si USR (aluzia fiind, desigur, la interminabilele certuri ce au macinat regimul CDR al anilor 1996-2000).
Redam principalele declaratii ale lui Cezar Preda de la Romania TV (vezi video de la inceput pana la
momentul 48:45):
„Partidul National Liberal era absolut normal sa deconteze, pentru ca lucrurile acestea costa: cand inchizi
pietele sa salvezi vieti, cand opresti slujbele, orice partid pierde. (...)
Eu nu sunt nici in cercul de prieteni ai domnului Orban, nici in cercul celor care l-au sustinut, nu sunt nici trompeta
domnului Orban (cum sunt altii), nici macar tuter (cum sunt o gramada si in partid la mine). Dar va spun un lucru:
pe mine ma mira, la cata politica am invatat eu (si cred ca am invatat-o), pe mine ma mira o demisie in asemenea
momente de la Guvern. Pentru ca demisia de la Guvern naste semne de intrebare la ce fel de coalitie vom face
noi. Ca daca-si dadea demisia din fruntea Partidului National Liberal, era o decizie politica. Dar cand iti dai demisia
de la Guvern... Eu nu stiu ce va face domnul presedinte Iohannis. Eu cred ca numai o mana de fier poate sa fie
interimar (ori cel de la Ministerul Apararii, ori cel de la Ministerul de Interne). Eu l-as pune pe cel de la Aparare,
pentru ca aici lumea trebuie sa stie ca ne ocupam de sanatatea populatiei.
Dar va spun un lucru vizavi de caracterul asta special al colegilor mei. Eu am venit dintr-un partid, din PD,
unde nu exista asa ceva. Iar aici nici nu s-a racit mortul si tu incepi sa faci... Colegii mei – caractere mari!
Ce le-a facut Orban? Le-a facut tot ce au dorit. Le-a pus toti oamenii pe care i-au vrut. I-a sprijinit, i-a pus
pe liste, i-a lasat sa ia decizii, sa-si faca listele cum au vrut... Cam rusinica...
Demisia i-a cerut-o presedintele – si aici nu vreau sa fiu ipocrit. Contributie la aceasta infrangere (daca o putem
numi 'infrangere'; pana la urma, este o infrangere; PSD a castigat alegerile – asta e adevarul) are si domnul
presedinte Iohannis. Nu poti sa-i faci pe Orban si Preda vinovati. Este si dansul pe langa noi. Dar presupun
ca se incearca (si cred ca se va reusi) un program adevarat de reforma a Romaniei de care Romania are neaparat
nevoie. (...)
Va spun tot fara ipocrizie: sa stiti ca Orban e un om corect. Ca fura altii pe langa el – o sa-i prinda, o sa-i ia. Dar
Orban este un om cinstit.
Eu nu stiu cine fura, dar am vazut ce s-a intamplat: aia cu mastile, aia de la societatea aia... Pai, nu-i prinde
pana la urma? Ce, credeti ca scapa? Sa furi ca s-aduci masti false? Sa bagi 32 de milioane de masti false,
sa imbolnavesti populatia? Sa omori oameni si tu sa nu arestezi pe niciunul? Aia trebuie sa plateasca! Si
vor plati, ca n-au cum sa fie hoti in timpul unei mari pandemii a Romaniei. Ceausescu ii impusca! La
cutremurul din '77, cine a venit sa fure din daramaturi a fost impuscat. La noi, nu conteaza ca facem
afaceri, ca aia-s mituiti de la vama, ca ala aduce ce vrea el... Dam vina acum pe marii retaileri, pe marile
lanturi de farmacii, care au cumparat cu certificate adevarate, validate de vama romana... Deci iata lucruri
pe care mi le asum ca [noi, cei din PNL] nu le-am urmarit cum trebuie si populatia si-a pierdut increderea –
spune : 'Voi nu va ocupati de asta'. Am comandat ventilatoare si masti care n-au mai venit – la asta m-am
referit cand am zis ca se fura si e coruptie. Si asta este reala si trebuie sa ne-o asumam si sa luam masuri.
(...)
Suta la suta prevad [un nou CDR], pentru ca eu vad cum se conditioneaza. Iar domnul presedinte Iohannis (eu ii
respect aceasta dorinta) va avea de munca cum nu-si imagineaza domnia sa acum. Nu-si imagineaza, cu toate
datele pe care le are. Pentru ca aici Romania nu se joaca. Romania e intr-o criza profunda, o criza sanitara. (...)
Ma gandeam in pauza la ironia asta a sortii: sa apar eu, Cezar Preda, onoarea Partidului National Liberal.
Vad ca nu se inghesuie niciun PNL-ist de-asta vechi, cu caracter mare, care de-abia asteapta sa plece
Orban. Ei sunt ocupati – ei, colegii mei, nu vin la televizor; au treaba acum: pleaca ai nostri, vin ai nostri.
Cu cine raman pe functii? Ce functii iau? (...)
Asa faceam si cu Traian Basescu. Acum am ajuns sa-l apar pe Ludovic Orban si PNL-ul, in timp ce ei isi fac
mendrele, fiecare. Dar asta e soarta si asa fac. Si n-am sa renunt la aceasta pozitie corecta. Asa cum l-am aparat
pe Traian Basescu si el ne vorbea de la perdeluta ca de-aia nu mai poate de noi, neterminatii, cu taierea salariilor
(n.r. episodul „Adio, PD; adio, PDL”). N-am plecat din partidul ala. Am zis: 'Stau aici, ca asta e onoare: sa stai'.
N-am facut fuziune; am stat si stau aici – nu plecam nicaieri, stam impreuna.
De ce nu apara onoarea acestui partid? Ca au argumente? S-a muncit. Sa-i vad eu cum ies si spun: 'Am
muncit si facem pentru Romania'. Asa cum a spus Orban. Pana la urma, a spus corect: 'Eu poate am gresit,
dar am facut-o cu gandul sa pastrez aceasta sanatate a poporului'. Poate nu i-au iesit. Era normal sa nu-i

page 2 / 3

iasa, cu unii care dadeau niste ordine dimineata si seara dadeau altele. Era normal sa nu iasa”.
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