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Rares Bogdan: Dan Barna era arogant. Nicusor
Dan, baiat de zahar
Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, crede ca Nicusor Dan poate fi
sustinut de Partidului National Liberal la Primaria Capitalei doar daca se
inscrie in aceasta formatiune politica, insa acesta este „sovaielnic rau” in
discutiile pe care le are cu seful liberalilor, Ludovic Orban. Bogdan si Orban
au fost evaluati intr-un sondaj intern al partidului pentru Primaria
Bucurestiului, insa cei doi nu vor sa candideze, a mai spus primvicepresedintele PNL, intr-un intreviu acordat HotNews, joi, la Strasbourg.
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Potrivit lui Rares Bogdan, alaturi de cei doi lideri, au mai fost evaluati in sondajul intern pentru
alegerile locale din Bucuresti: Violeta Alexandru, Ciprian Ciucu, Robert Sighiartau, Ionel Danca,
Florin Citu.
Referitor la un guvern dupa alegerile parlamentare, eurparlamentarul Rares Bogdan considera ca
USR-PLUS trebuie cooptat la guvernare, cu liderul USR-ist Dan Barna vicepremier, pe care insa
l-a catalogat drept „arogant”.
--HotNews.ro:Suntem la Strasbourg, la Parlamentul European, dar va intreb chestiuni din
Romania si mai exact din Bucuresti: candidati la Primaria Bucurestiului?
Rares Bogdan:

(...) Nu, nu voi candida la Primaria Bucuresti, decat daca Partidul National Liberal solicita
acest lucru imperios si necesar. Consider ca sunt colegi de-ai mei suficient de buni,
suficient de dedicati, pe care o sa-i sprijinim, impreuna cu Ludovic, pentru a reusi sa o
indeparteze pe doamna Firea, care este obligatoriu sa fie indepartata de la Bucuresti.Nu a
facut nimic pentru capitala Romaniei. Sunt o bataie de joc acesti 3 ani si jumatate de guvernare
Firea si ea trebuie indeparata obligatoriu. Trebuie o guvernare de dreapta in Bucuresti, care sa
vina cu proiecte pentru Buucresti, care sa reuseasca impreuna cu Guvernul - de asta e nevoie de
un primar liberal, un primar de dreapta, care sa fie in parteneriat cu presedintele si mai ales cu
Guvernul Romaniei care sa rezolve cateva probleme stringente.
Probabil cea mai importanta problema a Capitalei ramane studul de trafic si rezolvarea
problemelor de trafic, noi avem niste pasaje supraterane care se termina cu semafoare si unde
se formeaza supra-cozi, este ceva incredibil. Nu avem locuri de parcare, e o rusine, suntem
sigura capitala europeana fara o centura ocolitoare a orasului. pe cele 3 inele de circulatie ale
Bucurestiului nu am reusit sa facem macar o unda verde, o chestie destul de simpla, nu folosim
studiul de tarfic facut de japonezi si , de asmenea, mai avem o problema uriasa si rusinoasa faptul ca nu reusim sa facem legatura dintre Aeroportul Otopeni si centrul Capitalei sau gara
centrala, asa cum este peste tot, inclusiv la Strasbourg. Suntem singura capitala europeana care
nu are legat, cu metrou usor sau cu tren, aeroportul international al tarii de centrul capitalei tarii.
Singurul, rusinea pamantului. Dar poate in cele din urma... Noroc ca au venit Basescu si cu
Videanu, care au fost primari la un moment dat in Capitala, ca nu ne mai zdrangane in urechi
tramvaiul asa cum o facea pana la primul mandat al lui Basescu, cand au reusit sa faca acele
sine sudate si, practic, functioneaza astazi metroul, daca iil iei din subteran si il pui e sinele
respective, functioneaza fara probleme.
HotNews.ro:Spuneti ca nu vreti sa candidati neaparat...
Rares Bogdan: Nu.
HotNews.ro: Dar va puneti la dispozitie... Sunteti din Cluj de fel...
Rares Bogdan: Da, la Cluj avem un primar extraordinar.
HotNews.ro:Da, dar vad ca va pricepeti bine la administratia Bucurestiului, ati studiat-o, v-ati
documentat...
Rares Bogdan:Nu. Eu am fost un jurnalist, care am condus un trust de presa, o publicatie
extrem de respectabila in Cluj si o televiziune si un radio. Faceam emisiuni. Aveam o echipa
alaturi de colegii mei de vreo 70 de jurnalisti (...) si am fost extrem de preocupat de dezvoltarea
urbanistica a Clujului. Am scris despre arhitectura de manea, de urbanismul desantat... Cand am
venit in Bucuresti, am constat ca er foarte putina preocupare in afara de HotNews, pe subiecte
legate de urbanism, de blocuri intre case, de nenorociri in fata casei lui Arghezi, despre care nu
prea scra nimeni. si chiar mi-a placut, aveati o colega care se ocupa...
HotNews.ro: Da, Catiusa Ivanov, care e foarte buna, e cea mai puternica jurnalista pe domeniul
administratiei locale din Bucuresti.
Rares Bogdan:Da, e foarte buna, pe tot ce inseamna imobiliar, urbanism, planuri de urbanism
zonal, parcuri transformate in cartiere si asa mai departe. Ei, mi-a placut chestiunea asta si

luptandu-ne pentru pastrarea cartierelor istorice in fata unui asalt al noilor imobiliari, am devenit
cumva familiarizat cu aceste lucruri, PUZ-uri, PUG, blocuri intre case, inaltime, distanta dintre
vecini.
Locuiesc in Bucuresti, familia mea e in Bucuresti, copiii mei sunt in Bucuresti, sotia mea. Azidimineata s-a dus sa-l duca pe cel mic la scoala si a facut pana la scoala 42 de minute si de la
scoala pana acasa o ora si zece minute. A stat in masina. si era suparata. si zic, „de ce esti
suparata?”. Pentru ca pe Mihai, fiul nostru, l-a lasat in strada, a coborat din masina sa fuga la
scoala si el s-a intors, saracul, s-o pupe si n-a mai putut pentru ca claxonau din spate, ca
nebunii, oamenii si a plecat plangand ca n-a putut sa o pupe pe mami. Legatura speciala mamacopil. Noi ne-am stricat sufletul, practic suntem amputati sufleteste... Sa vezi un copilas, are 8
ani, sa vezi un copilas care se intinde sa-si pupe mama si tu sa claxonezi ca un dobitoc,
asta tine de educatie.
HotNews.ro: Nu mai tine de administratie...
Rares Bogdan: Nu, asta tine de umanitate, nu mai tine de administratie.
HotNews.ro:Aici vorbim totusi despre altceva, dar sa revenim la administratie, spuneati ca vreti
sa-i sustineti, sa oferiti suport colegilor.
Rares Bogdan:Noi testam mai multe personaje.
HotNews.ro:Testati sau ati testat deja? Spunea dl. Orban ca urma sa faceti un sondaj pentru
locale. Ce rezultate aveti?
Rares Bogdan:Da. E un studiu amplu, pe 4500 de subiecti, este facut pe fiecare sectr la 1.100
de subiecti, deci total 6000 si ceva de subiecti, plus unul doar pe Capitala, pe 4500, deci un
studiu foarte amplu. E facut prin „metodad pasului”, nu e CATI (prin telefon- n.r.). Sigur, „metoda
pasului” - eu am lucrat ca operator in facultate - nu completam pe hartie, ci pe tableta, dar este
extrem de serioasa.
HotNews.ro:Asa si ce a spus „metoda pasului”?
Rares Bogdan:„Metoda pasului”, aplicata de doua firme prestigioase din Bucuresti, a spus ca
primul partid din Bucuresti, pentru prima data, PNL e pe primul loc, deci a trecut inaintea USR,
probabil datorita asumarii guvernarii de catre noi si neintrarii la guvernare - o greseala din punctul
meu de vedere, a colegilor de la USR-PLUS. Deci suntem pe primul loc in Bucuresti, cu 30 si la
suta, ceea ce un lucru bun si, de asemenea, avem doua personalitati din partid care stau extrem
de bine la incredere si la intentiile de vot, dar niciuna dintre ele nu candideaza...
HotNews.ro:Dumneavoastra, din cate inteleg, si mai cine? Zic bine...?
Rares Bogdan:Nu stiu...
HotNews.ro: Nu ziceti cine...
Rares Bogdan: Nu zic cine...

HotNews.ro: Premierul si... Rares Bogdan? Este?
Rares Bogdan: E foarte bine.
HotNews.ro:Am zis bine, da?
Rares Bogdan:E foarte bine, dar dansul nu candideaza. si nici eu nu candidez. in schimb,
avem 5 candidati pe care ii testam, din care, cu ajutorul nostru si al partidului, sansele lor
sunt extrem de puternice. Plus am analizat si chestiuni legate de candidatul independent,
USR-PLUS, PNL, nu stiu exact, Nicusor Dan, un om pasionat de tot ceea ce inseamna
Bucurestiul si care lupta, a luptat pentru capitala Romaniei si pentru insanatosirea
Capitalei. Dar aici chestiunea este simpla, noi suntem un partid pe val, in tara avem 40%,
in Bucuresti avem peste 30% si e imposibil sa nu avem candidat. Adica daca domnul
Nicusor Dan se inscrie cu partiduletul dansului sau direct se inscrie in Partidul National
Liberal, cred ca lucrurile sunt transate.
HotNews.ro:Acel partidulet facut de simpatizantii dansului...
Rares Bogdan:Da, da. Atunci lucrurile sunt transate.in cazul in care domnia sa continua sa
ne spuna ca trebuie sa fie independent, sustinut de toate partidele, lucrurile se pot complica
pentru ca aici e vorba si de Consiliul General, de listele de consilieri si lumea trebuie sa inteleaga
ca suntem oameni rationali, nu dorim sa se intample ca in 2016, nu dorim ca Bucurestiul sa
ramana inca 4 ani in mainile doamnei Firea, care a fost un dezastru absolut pentru oras. Dar
suntem obligati sa avem un candidat puternic care sa se bata cu Gabriela Firea si care sa
castige alegerile.
HotNews.ro: Dintr-un tur, ca aici e problema...
Rares Bogdan: Aici e cea mai mare problema, ca, daca erau doua tururi, lucrurile erau extrem de
sigure. Mai ales ca avem asa: avem un Vlad Voiculescu si Nicusor Dan, candidatul PNL plus
PMP-ul, care are candidat si care are niste tineri si personalitati care pot sa atraga foarte frumos
oameni la vot, adica pot sa ajunga si ei intre 8 si 12 la suta in Bucuresti, acolo unde bazinul lui
Traian Basescu e inca puternic. Dar primul partid, astazi, consolidat in Bucuresti este Partidul
National Liberal. Nu vreau sa dau exact scorul, o sa dam cand e cazul oficial, dar avem peste
30% si asta ne bucura foarte foarte mult.
HotNews.ro:Aveti peste 30% din acel studiu despre care spuneti, dar in teren faptele
consemnate de rezultatele din alegerile trecute va cam contrazic. La precedentele alegeri locale
PNL a pierdut lamentabil. Daca il sustineati pe Niculor Dan, castiga.
Rares Bogdan:intr-o alta situatie!
HotNews.ro:Da, dar ati pierdut lamentabil, asta vreau sa va spun...
Rares Bogdan:Corect.
HotNews.ro:PNL era un partid „bucurestean”, adica era foarte bine primit in Bucuresti in mod

traditional...
Rares Bogdan:Crin Antonescu, Valeriu Stoica, chiar Calin Popescu Tariceanu in anii lui de
normalitate , nu atunci cand a derapat spre comunism, liberalism rosu cu papion... Partidul
National Liberal a avut fief in Bucuresti. De la Crin Halaicu incoace, din pacate, nu am avut
personajele cele mai potrivite.
HotNews.ro: Da, ati cucerit increderea bucurestenilor prin numele care erau in fataa atunci ca
partid istoric, Radu Campeanu si asa mai departe. Lumea n-a uitat mineriadele si oamenii s-au
refugiat, au tras spre partidele istorice.
HotNews.ro:Da, pentru ca au considerat ca noi reprezentam speranta, speranta normalizarii
Romaniei, a democratizarii Romaniei si noi suntem datori sa recastigam Bucurestiul.
Rares Bogdan:Dar le-ati inselat asteptarile cu Crin Halaicu si cu altii.
HotNews.ro:Eu eram un biet elev sau student atunci. Dar tin minte si asta e, cand te duci intr-un
partid iti asumi si faptele lui Duca, si faptele lui Bratianu, dar iti asumi si faptul ca Crin Halaicu a
fost la un moment dat acolo, asta-i viata. si dl. Tariceanu, la un moment dat, parea o lumina a
liberalismului si a sfarsit prin a deveni un socialist sadea in cea mai puternica si antieuropeana...
Pentru mine e o ciudatenie. Recunosc ca in anii '90 am urmarit cu mare interes si mi se parea ca
PNL-AT (Aripa Tanara), prin persoana domnului Tariceanu, prin prezenta, prin discurs, venea si
din casa unui mare intelectual, mi se parea altceva, mi se parea o lume occidentala.
Domn'e, sa aduci in tara Lagardere, cand ai facut Radio Contact (...), grupul Citroen, Harley
Davidson si ce a mai adus si sa ajungi in situatia in care sa te infratesti, sa te bati pe umar si sa
fii prieten la catarama cu Cordin stefanescu, cu Eugen Nicolicea, cu Florin Iordache, cu
Bacalbasa sau Mitica Buzatu mi se pare ceva absolut sinistru. Sigur ca, daca te uiti in istorie, el
are cumva o traiectorie invesrsa. Petre Tutea spunea: domn'e, daca in tinerete nu esti de stanga,
ai o problema, dar daca ramai dupa 40 de ani de stanga, insemana ca esti bolnav, nu intelegi cei cu viata”. Ei, Tariceanu a ajuns la peste 60 de ani si el a facut parcursul inveres: el de la un om
de dreapta, care parea viitorul pentru dreapta romaneasca in '90, a ajuns sa fie un sinistru probolsevic si anti-european.
HotNews.ro:in fine, dvs, liberalii, i-ati dezamagit pe Bucuresteni de multe ori si vedeti ca oamenii
s-au aruncat in bratele celor de la PSD.
Rares Bogdan: Domn'e, nu-i inteleg. Eu sunt unul dintre putinii ardeleni care iubesc enorm
Bucurestiul. Cand m-am mutat in Bucuresti, acum 8 ani, noaptea, dupa emisiuni, era primavara,
era campania din 2012, si mam plimbat noaptea 2-3-4 ore, cu prieteni din Bucuresti, inclusiv cu
profesorul Niculescu, un mare cunoscator al Bucurestiului si am cunoscut cartierele Bucurestiului
si savoarea aceea a unui oras care are locuri splendide. si am inceput sa iubesc Bucurestiul, ma
simt foarte bine in Bucuresti, desi sunt un ardelean de generatii, toate generatiile mele sunt din
Ardeal, nu am nicio legatura cu cei de peste Carpati. in schimb, le spun tuturor, bucurestenii au
energie. Eu sunt foarte energic, nu am lentoarea aceea specifica plaiurilor ardelene si atunci ma
simt minunat intr-un Bucuresti care tresalta, care traieste, care are tumultul unei mari metropole.
e o chestiune fantastica, daca poluarea n-ar fi atat de pmare ar fi si mai bine, ca sa poti sa vezi

un pic si lumina soarelui cand te trezesti.
HotNews.ro: Bun, care e solutia la alegerile din Bucuresti?
Rares Bogdan:Partidul National Liberal, un candidat puternic al PNL, sau intrarea lui
Nicusor Dan si negocierea cu Partidul National Liberal pentru acceptarea sa in partid.Eu
nu sustin si nu voi milita ca PNL sa nu aiba candidat si sa sustina vreun independent sau sa
sustina o alta persoana, avand in vedere ca PNL astazi este pe un val de simpatie, are la nivel
national 40% si la nivelul Bucurestiului a sarit de 30%. Suntem obligati sa avem candidat, ar fi o
ciudatenie sa nu avem.
HotNews.ro: Nicusor Dan spunea ca a avut discutii cu PNL.
Rares Bogdan: Cu Ludovic vorbeste.
HotNews.ro:Vorbeste mereu cu Ludovic Orban?
Rares Bogdan:Vorbesc des, da. Deocamdata, i-am spus lui Ludovic si eu si Robert
(Sighiartau- n.r.) si altii: „iti pierzi vremea daca nu-i bati cu pumnul in masa si nu-i spui clar,
asta te poarta”, ca-l cunosc pe Nicusor. Nicusor e un baiat exceptional, e de zahar, dar el
nu ia decizii, nu e un tip care sa spuna „acum, gata!”.
HotNews.ro:E sovaielnic?
Rares Bogdan:Rau, rau... sovaielnic rau!
HotNews.ro:Adica ar vrea sa vina in PNL, dar se mai gandeste sau ce? Se lasa greu, ca fata
mare la maritat?
Rares Bogdan:Nu, ca n-ar vrea, ca ce-i zic lui alegatorii lui... De parca s-ar duce pe Luna.
Totusi, Partidul National Liberal, sa fim seriosi, ca oamenii care se uita si fac tot felul de
comparatii nefericite, domn'e, n-au citit istoria Romaniei. Eu le dau niste carti sa-nteleaga ce a
insemnat Partidul National Liberal, istoria recenta, in ultimii 30 de ani, dar mai ales ce a insemnat
Partidul National Liberal la sfarsitul secoului XIX si primii 40 de ani din secolul XX. Fara Partidul
National Liberal aceasta tara era in alta epoca, marii lideri liberali au desavarsit actele vitale
pentru Romania. Cum ar fi aratat Unirea fara Bratianu si fara actiunea post-, pentru ca noi
suntem ciudati analizam dopar anul Unirii. E mai important 1919 si 1920 pentru recunoasterea
unei Uniri facute dntr- vziiune uluitoare si pe gasirea ferestrei de oportunitate intre o Europa si o
lume miscatoare... Ce s-a intamplat ulterior, rolul lui Bratianu a fost urias in acele momente, marii
premieri liberali, marile reforme ale acestei tari. Pai in momentul ala stiti ca aveam mai multa cale
ferata decat avea Austria, decat avea Belgia? Adica eram la nivelul Frantei, de cale ferata, in
Romania.
HotNews.ro:in fine, ma indoiesc, dar hai sa revenim la prezent, la alegerile europene de
exemplu, cand s-a candidat pe partid, in Bucuresti, USR-PLUS a iesit pe primul loc, nu PNL-ul.
Rares Bogdan:Da. Pentru ca era nou, asteptare uriasa. Dar parerea mea e ca s-a vazut lipsa de
experienta politica la colegii de laUSR-PLUS si, daca nu au avut liderii experienta politica - ceea

ce, avand in vedere clasa politica romaneasca, poate fi uneori un mare avantaj ca esti mai
proaspat - trebuia sa-si ia niste consultanti foarte buni, care sa inteleaga surubareala asta din
zona politica, de transee, zona pe care o cunoaste Ludovic extrem de bine, de exemplu. Din
trasneele politicii, din negocierile parlamentare, ei au grestit enorm.
Cea mai mare greseala pe care au facut-o a fost ca nu au cerut intrarea la guvernare
alaturi de noi. Daca ei intrau la guvernare, insemna asumare, Romanilor le plac oamenii
care-si asuma, oamenii curajosi, cu vointa. Au parut ca un partid care nu doreste decat sa
stea in opozitie, care nu doreste decat sa-ti arate degetul si nu-si asuma sa schimbe ceva.
Sa nu va imaginati ca noi ne-am asumat fericiti, cu 8 forte politice, o coalitie imposibila, care pana
mai ieri ne injurau de mama focului, ani de zile. Dar n-am avut ce face, pentru ca Romania avea
nevoie de o schimbare, avea nevoie de un guvern, iar guvernul Dancila nu mai putea continua,
pentru ca era un dezastru pentru aceasta tara, pentru toti cetatenii tarii, din tara sau din afara.
Asta a fost prima lor greseala, pentru ca au parut sovaielnici, oamenii n-au mai inteles ce sa mai
creada.
in al doilea rand,au gresit profund in momentul in care aveau un lider asezat, european
convins, cu un glas clar, rational si cu o buna credibilitate publica, in persoana lui Dacian,
cu care sunt prieten, m-am intalnit si ieri cu el si o sa ma vad si astazi cu el, suntem intr-o
relatie buna... Sa-l ai pe Dacian si sa optezi pentru un tanar - poate de viitor- dar... Eu i-am
spus: „Bai, Dane, nu mai fi asa de arogant, ca ma enervezi cu arogantele tale!”.
HotNews.ro: Era arogant Dan Barna?
Rares Bogdan:Era arogant. Pai ma intalnesc cu el in lift, sta asa pe spate... ii zic: „Bai, alo!
Fii, mai, om. Vorbeste cu liftiera, vorbeste cu... suntem cinci oameni in lift. Ce-i cu tine,
ma, zi, asa vrei sa faci politica?!”. Deci, parerea mea e, cand il ai pe Dacian, sa optezi
pentru candidatura lui (Dan Barna - n.r.)... Eu m-am bucurat, ca pe langa el, Klaus al nostru
parea om de lume, pe langa Barna...
HotNews.ro: Care, altfel, cum parea (Iohannis - n.r.)?
Rares Bogdan: Pai nu stiu cum parea altfel... Eu stiu ca e un om extraordinar si un om cu
emotie (rade - n.r). in momentul in care l-au ales pe Dan Barna, Iohannis parea baiatul de
la bere pe langa el. Dar, ma rog, asta e alta discutie, hai sa trecem la... Sunt bine dispus
astazi.
HotNews.ro:Tot pe localele acestea, cine ar putea sa fie un jolly joker, care sa schimbe acum
lucrurile, sa intre in lupta si sa schimbe niste lucuri pe dreapta acolo? Ati auzit ceva?
Rares Bogdan: Am auzit, am auzit de multe personaje. Mai citesc si eu Facebook-ul si internetul.
Va fi o lupta interesanta in zona dreptei, stangii, pentru ca unele personaje si-au anuntat
candidatura si nu sunt in zona dreptei, sunt undeva la mijloc. Parerea mea e ca va fi o afluenta
fara precedent de candidati, parerea mea este ca se va castiga cu 25-28, pana in 30%. Adica
nereprezentativi, ceea ce e urat, pentru ca reprezentatvitatea si legitimitatea ti-o dau doua tururi
de scrutin si o castigare cu peste 50% din cei interesati de viata cetatii. si lucrul asta se va resimti.
HotNews.ro:

Aici a sacrificat premierul Orban, trebuia sa dea ordonanta de urgenta.
Rares Bogdan:Nu. E acuzat pe nedrept. Va spun: pana seara, era ordonanta de urgenta. Am
avut informatii clare si au analizat constitutionalistii nostri, Renate Weber era pregatita sa atace
ordonanta de urgenta, Avocatul Poporului, un alt personaj ciudat. Nu stiu daca-ti amintesti, dar
Renate Weber a fost la Fundatia Soros, un luptator deosebit pentru drepturile civice, pentru
societate civila, pentru deschidere, pentru democratie reala, pentru presa libera. Domn'e, si
femeia aia, o ciudatenie totala, e un fel de Tariceanu cu fusta. Personaje care de la lumina anilor
90, pe care ne-o ofereau prin prestatia lor si speranta, au ajuns sa fie niste aparatcici absolut
nenorociti. Ma rog, doamna Weber ne-ar fi atacat ordonanta. si atunci, toata situatia devenea
tragica. Ludovic Orban a facut o chestiune care arata curaj. A venit, si-a pus mandatul pe masa.
Sigur, unii ar zice ca e strategie. Stai putin. Astazi, guvernul Orban nu mai are toate
prerogativele, e intr-un picior, un picior este amputat.
HotNews.ro:si Romania sta aproape jumatate de an cu un guvern intr-un picior...
Rares Bogdan: Daca nu suntem atenti si PSD-ul nu-i luat de catre oameni cu „huo!”, ca sa se
linisteasca, sa intre in sali, pentru ca vrea sa boicoteze (votul pentru respingerea guvernului
propus - n.r.), daca in Biroul Permanent, unde au majoritate de plus patru, vor reusi sa stea spate
in spate si sa ne incurce, ne putem trezi pana inseptembriecu o situatie de genul acesta. si ar fi
un dezastru pentru Romania.
HotNews.ro:Deci pana in septembrie pot sa se amane alegerile anticipate parlamentare?
Rares Bogdan: Ei asta si-ar dori. Parerea mea este ca noi vom reusi sa facem anticipate in luna
iunie si vom face anticipate sau in aceeasi zi, sau la o saptamana distanta sau la doua saptamini
distanta (de locale - n.r.).
HotNews.ro:Bun si dupa alegerile anticipate, cum veti guverna Romania sau cine va guverna
Romania? E clar, PNL s-a distantat, e in varf in sondaje, acolo, o sa se duca aproape de 50%, sa
zicem, dar nu va avea majoritatea, deci cum veti guverna, cu USR, cu PLUS?
Rares Bogdan: Obligatoriu cu USR-ul. Obligatoriu cu USR, cu Dan in guvern, vicepremier.
HotNews.ro:ii oferiti functia de vicepremier lui Dan Barna...
Rares Bogdan: Nu, el e un baiat destept, dar, v-am spus, are o problema, cred ca de
comunicare, asa, pare... si inaltimea asta, uneori astia inalti... Marii lideri ai lumii au fost in
general persoane mai mititele, asa.
HotNews.ro:Da, Napoleon era mic.
Rares Bogdan:Erau mai mititei cam toti asa, de la Alexandru Macedon incoace. Dar nu, noi
suntem intr-un parteneriat firesc cu USR. Cu USR, ca acum cu USR-PLUS sau cum va fi...
HotNews.ro: Vor fuziona, inteleg...
Rares Bogdan:Sper ca, foarte bine. Noi vom fi intr-un parteneriat cu ei si vom guverna si vom

schimba Romania impreuna cu ei. Nu avem cum nici singuri, nici nu-i sanators, sa stiti. Nu-i
sanatos, eu le tot spun colegilor: „Domn'e, ce a facut PSD-ul trebuie sa fie o luare aminte pentru
toate fortele politice si pentru toti oamenii rationali din Romania. Nicio forta politica in aceasta
tara nu trebuie sa mai ajunga sa aiba 46%, pentru ca i se umfla capul. Astia, liderii se pare ca
sunt niste demoni, care, daca nu sunt sanatosi sau nu au o raportare ori la o divinitate, ori o
curatenie sufleteasca, astia derapeaza. Am avut derapaje grave in istorie.
Cred ca un guvern sustinut de o coalitie formata din 2-3 forte politice, cred ca este ceea ce e
necesar Romaniei, pentri ca Romania are nevoie de reforma administrativ-teritoriala, de reforma
constitutionala reala, are nevoie de cateva chestiuni, care, in parteneriat cu presedintele
Romaniei, sa refaca... (...) Astazi ganditi-va in ce situatie este Romania: avem un presedinte care
in urmatorii 5 ani e la Cotroceni. Avem un Partid National Liberal care e intr-un parteneriat firesc,
normal pe care eu il sustin intru totul, cu USR. si avem un partidulet ceva mai mic, dar care poate
fi atras in aceasta constructie, PMP-ul lui Eugen Tomac si Traian Basescu. in afara de asta avem
o formatiune politica, care controleaza voturile a 500-600 de mii de oameni si care a fost un
partener onest fata de noi in cele 3 luni de guvernare, UDMR. Sunt totusi 4 forte politice cu care
poti sa gandesti politici pe termen lung, de 3-5 ani.
Eu nu cred in niciun parteneriat de niciun fel cu socialistii. Socialistii s-au epuizat complet in
Romania, politicile lor au dus la saracie, astia doar au impartit saracia. Noi vrem sa cream
bogatie. Bogatia n-o creezi decat cu politici de dreapta asumate.
si sigur, avand grija, garantand dreptul oamenilor la sanatate. Acum, marea dezbatere este
pe accesul la sanatatea publica, unde eu cred ca nu comunicam suficient de bine.
Subiectul in sine sigur ca este suculent, e cu multiple interese, cu aplicabilitate pentru
cetatenii Romaniei. Dar daca nu comunici bine pe subiectul acesta, te poti ingropa, daca
comunici bine si explici ca retorica de fake news si fake news-urile lansate de PSD si de
propaganda rosie nu trebuie sa te ingroape ca politica guvernamentala, atunci vei reusi,
dar pentru asta trebuie sa fii convingator, sa crezi in ceea ce faci, sa-ti pui ministrii la
treaba si sa inteleaga ca degeaba fac lucruri grozave, daca nu comunica suficient de bine,
ele nu se vad.
HotNews.ro: Vedeti? Pentru asta v-a mustruluit si premierul Orban, ca am vazut stirea pe
G4Media, colegii mei. Premierul Orban v-a mustruluit atunci pentru ca criticati ministrii, adineauri
i-ati criticat.
Rares Bogdan:intre oamenii cu care ma intalnesc pe strada si conducerile de partid voi alege
intotdeauna oamenii. Eu sunt un om liber, ei stiu ce si-au luat in partid. Daca cineva isi inchipuie
ca eu voi deveni un papagal necuvantator sau un soldat de teracota, se inseala.Eu sunt Rares
Bogdan, sunt un om liber, caruia Dumnezeu i-a dat tot ceea ce-si putea sa doreasca de la
o familie minunata si ce trebuie sa stau eu? Daca am de zis ceva, o spun.Sigur ca eu am
spus-o cu drag, am spus-o din dorinta de a fi si mai performant si de a ne arata performanta in
public.
Dar Ludovic nu m-a certat.Acolo e o chestiune in care cineva a intoxiat pe altcineva si s-a dus.
Cam si stiu cine din Partidul National Liberal, care ar fi dorit sa creeze un conflict cu Ludovic.
Ganditi-va ca eu dupa Consiliul acela national am stat langa el, dupa asta ne-am dus si am stat

doua ore jumate impreuna la sedinta de alegeri de la sectorul 2, a doua zi am avut BPN de la 11
si am stat pana la 2, cand eu am plecat la aeroport sa merg la Bruxelles, am stat langa Ludovic.
Dupa asta am vorbit in fiecare zi, iar in ziua motiunii am vorbit de 4 ori la telefon cu el. in
dimineata in care am vazut stirea m-a sunat Ludovic, stiind ca sunt la Salzburg, la intalnirea cu
Sebastian Kurz (cancelarul Austriei - n.r.), a PPE si sa-mi spuna: „Vii la Cotroceni?” Am zis: „Nu vin
ca sunt cu Kurz, e delegatie de o luna de zile stabilita si nu am cum”. si el zice: „Bine, iar or sa
comenteze astia ca nu te-am luat in delegatie sau ca nu ai venit in delegatie. Pune si tu niste
poze sa vada ca nu te-a indepartat nimeni din delegatie”. si am pus poze de la Salzburg, sa vada
lumea ca am fost la Salzburg. si nu mi-a zis nimic.
HotNews.ro:OK, apropo de guvernare, de aici de la Strasbourg sau de la Bruxelles, poate se
vede usor, dar sunt probleme cu deficitul bugetar, sunt gauri in buget. Daca vi s-ar propune, ce
spuneti, ati fi dispus sa veniti ministru dupa alegeri, intr-un guvern?
Rares Bogdan:Mi s-a propus sa fiu ministru, doua ministere.
HotNews.ro: Ce ministere?
Rares Bogdan: Nu conteaza, doua ministere mai importante.
HotNews.ro: Dar mai cum, asa?
Rares Bogdan:Mai de forta, ca mine, mai de zona de forta si de disciplina si de actiune. Dar
va spun ca sunt foarte fericit ca nu m-am dus, pentru ca avem un ministru de interne - unul dintre
cele doua era Ministerul Internelor - exceptional, la care am ontribuit si eu. O alegere mai buna
decat Vela nu putea avea PNL. E o mare supriza, pentru mine nu, ca stiam ce poate Marcel, dar
pentru multi din PNL e o supriza extrem de placuta Marcel Vela. Bine, noi avem o pleiada de
oameni care pot ocupa o pozitie, dar Marcel Vela este alegerea exceptionala. Sunt multe alte
alegeri bune.Nu, eu sunt europarlamentar, sunt seful delegatiei Romaniei in PPE, imi
consolidez realtionarea externa.
HotNews.ro: Pai puteti sa fiti ministru de Externe, poftim!
Rares Bogdan: E Bogdan, e foarte bun.si daca ar fi sa-mi zica cineva: „Uite, ai fi un bun
ministru de Externe”, eu as spune: „Exceptional! Eu vi-i dau pe doi oameni de incredere, vi-i
recomand cu caldura, dati-le lor locul:Cristi Diaconescu si Emil Hurezeanu,in ce ordine vreti
dvs.”, pentru ca sunt exceptioali. Dar azi avem un ministu de externe foarte bun, foarte serios,
care cunoaste toate dosarele Romaniei.Bogdan Aurescu este un om asezat exact cum trebuie
sa fie un ministru de Externe, ministrul Apararii,Ciuca, un om asezat, respectat, un ministru al
Apararii cum nu a mai avut Romania in ultimii ani. (...)
HotNews.ro: intr-un viitor guvern post-alegeri anticipate, cum vedeti ministrii PNL-ului, aceiasi
ministri sau sa se schimbe garnitura?
Rares Bogdan: Acum, Ludovic Orban a procedat corect, alegand aceiasi ministri, pentru ca altfel
dadea satisfactie celor din PSD. A ales bine, ministrii trebuie sa ramana aceiasi. Urmatorul
guvern, care va cadea si el, va trebui sa aiba aceiasi ministri. Ulterior, sigur ca impreuna cu

colegii nostri care atunci probabil ca vor alege sa intre la guvernare, intelegand ca au gresit cand
nu au solicitat sa intre la guvernare, care vor solicita si ei niste ministere, probabil vor avea
vicepremier, ne vom consulta si vom alege cea mai buna echipa guvernamentala, parte din
aceasta fiind echipa guvernului Orban I. Ludovic cred ca va ramane, adica e o chestiune
normala.
HotNews.ro: Credeti sau sunteti sigur ca va ramane premier?
Rares Bogdan:Presedintele este cel care decide, dar Partidul National Liberal i-a dat lui
Ludovic Orban mandatul de premier si nu renuntam, nici nu avem vreun motiv sa
renuntam la candidatul nostru de premier. in echipa sa, cu siguranta isi vor regasi locul si alti
oameni, eu ii vad in echipa guvernamentala si sper ca de data asta sa accepte sa intre si pe Ilie
(Bolojan) si pe Robert Sighiartau, il vad si peDan Motreanu, sunt oameni foarte, foarte buni,
care trebuie atrasi in echipa guvernamentala. Vorbim de guvernul de 4 ani, marele schelet
guvernamental trebuie sa ramana axat pe ministrii care au confirmat deja, sunt foarte multi care
au conformat, sunt suprize placute. Altii se vor pleca in alegerile locale, avem 3-4-5 care se vor
bate la consiliile judetene sau primarii si aceia trebuie inlocuiti.
HotNews.ro:Violeta Alexandru e masurata in sondaj?
Rares Bogdan: E siVioletamasurata in sondaj.
HotNews.ro: Cine sunt cei masurati?
Rares Bogdan: E Ciucu Ciprian, care e presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,
un om la fel, ocupat de chestiunile Bucurestiului. EsteVioleta Alexandru, esteIonel Danca, seful
Cancelariei, fost jurnalist si el pe zona economica, foarte bun, este masuratRobert Sighiartau,
dare el nu doreste sa candideze, dar e masurat in sondaj si pe zona de incredere. mai e masurat
Florin Citu pe Bucuresti, bucurestean. Mai e masurat....
HotNews.ro:...Rares Bogdan?
Rares Bogdan:Mai, da, dar eu nu, eu cu Ludovic nu contam. Pe noi ne-au masurat la
incredere, la astea, ca sa vada cum stam, dar noi nu contam.
HotNews.ro:si cine e mai sus, dvs sau premierul, pe Bucuresti?
Rares Bogdan: intotdeauna sta presedintele partidului, premierul. si presedintele
Romaniei, ei stau cel mai sus.
Vezi interviul integral si video pe Hotnews.ro
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