„Băsescu vs. Tăriceanu – imaginea celor
doi lideri politici în presa anului 2006”

Raport de analiza asupra mesajului presei
1 ianuarie – 1 decembrie 2006

I. Introducere
Asociația Română de Marketing Politic a realizat un studiu comparativ C. P.
Tăriceanu vs. T. Băsescu, un studiu asupra imaginii acestora. A fost luată în considerare
imaginea, aşa cum a fost conturată în presa scrisă în 2006.
Au fost luate în calcul perioada 1 ianuarie 2006 – 1 decembrie 2006 şi 7 din cele mai
importante ziare naționale: Evenimentul Zilei, Jurnalul Național, Ziua, Cotidianul,
România Liberă, Adevărul, Gândul.
Metodă
Călin P. Tăriceanu şi Traian Băsescu au primit pentru fiecare zi a anului, o notă pentru
articolele în care apăreau. Au fost selectate cele mai bune şi cele mai proaste zile ale
anului după acest criteriu („vârfurile” şi „gropile” de imagine) (între 20 şi 30 de zile).
Au fost studiate evenimentele, temele, actorii şi modul ofensiv/defensiv în care cei doi
actori au fost implicați în aceste zile.
Proiectul
Perioada de implementare, de lucru:
1 septembrie 2006 – 15 decembrie 2006
Au fost utilizate atât ziarele tipărite, cât şi sursele online, site‐urile ziarelor.
Echipa de lucru:
Este formată din experți în analiză media şi analiză politică, implicați ca volutari în
proiectul ARMP ‐ Agenția de Rating Politic. Agenția de Rating Politic, ca proiect ARMP, îşi
propune să realizeze periodic studii prin care să promoveze conceptele de marketing
politic şi să participe la dezbaterile publice cu viziunea şi ideile sale.
Echipa: Andrei C. Vlad, Ionut Butoi, Florin Baciu, Andrei Pop; coordonare: Cristian
Andrei.
Perspective
Au fost realizate şi alte culegeri de date pe perioada respectivă pentru alte studii care au
fost sau vor fi făcute publice. Unul din aceste studii „Piața politică bucureşteană” a fost
deja prezentat public pe 6 decembrie, împreună cu un sondaj realizat de ARMP.
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II. Concluzii sintetice
Călin Popescu Tăriceanu – Un actor politic pasiv, care este contestat puternic în
legitimitatea funcțiilor sale, beneficiar al temei europene
Traian Băsescu – un lider activ, dar cu o imagine „dezordonată”, influențată mult de
„stilul” personal, şi aflat în conflict cu multe din zonele politice
Trăsături generale
Imaginea lui Călin Popescu Tăriceanu în presa scrisă în 2006 este mult mai mult o
consecință situațiilor reactive/defensive în care se găseşte, în timp ce pe Traian Băsescu
ofensiva politică îl favorziează dar îl şi defavorizează în cel puțin egală măsură.
Imaginea C. P. Tăriceanu în presa anului 2006 se datorează mult acțiunilor legate de
integrare europeană, dar şi conflictelor din PNL, cu preşedintele Băsescu şi PD.
În schimb, imaginea lui T. Băsescu este mult axată pe stilul său politic „personalist”, pe
evenimentele în care iese în față „omul” Băsescu şi mai puțin instituția prezidențială.
Teme
În 2006 Călin Popescu Tăriceanu a câştigat imagine în mod frecvent din tema integrării
europene. O altă temă favorabilă este „deconspirarea Securității”, unde şi Traian Băsescu
a punctat pozitiv de multe ori.
Tăriceanu a pierdut în principal în momentele când a fost implicat în conflictele cu PNL
şi cu preşedintele Băsescu, dar şi cu partenerii din PD.
În 2006 Traian Băsescu a câştigat imagine în presă mai ales în momentele în care a fost
prezentat ca lider al sondajelor de opinie şi ca liderul politic cel mai important, aşadar
nu în principal datorită unor acțiuni directe.
El a pierdut imagine în presă în principal în momentele de conflict cu PNL, în
momentele în care participa la „mese festive”, petreceri sau evenimente mai puțin
„convenționale”. El a mai pierdut şi datorită temei reformei serviciilor secrete.
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Temele de politică externă generală au fost favobraile lui T. Băsescu, însă inițiativele
zonale (Marea Neagră şi Moldova) l‐au coborât de multe ori.
Temă pozitivă comună: Tema deconspirării fostei Securități a fost prezentă în momente
favorabile atât pentru Băsescu, cât şi pentru Tăriceanu.
Temă negativă comună: Tema conflictului din PNL epuizează des resursele de imagine
ale ambilor lideri politici.

Acțiune şi efort politic
Tăriceanu a ieşit pe ansamblu mai bine din atacurile adversarilor săi, decât Traian
Băsescu. Chiar în momente în care este a fost atacat Tăriceanu a avut vârfuri de imagine
pozitivă. În schimb Băsescu a câştigat mult mai mult din ofensiva față de alți actori
politici.
Momentele negative ale lui Tăriceanu au fost mult mai mult datorate comentariilor
contextuale, ale jurnaliştilor sau ale altor actori. În schimb, Traian Băsescu iese mult mai
prost din propriile teme lansate şi din atacurile la adresa sa.
Ca însumare, se poate spune că Preşedintele, chiar dacă este mult mai ofensiv, el pierde
suficient de mult, deşi urmăreşte şi obține parțial câştig de imagine. În schimb,
Tăriceanu este de multe ori prins în contexte defavorabile din care trebuie să facă
eforturi să iasă.
Conflict politic
Traian Băsescu este tras foarte mult în jos de atacurile la adresa sa din partea altor actori.
Spre deosebire de C. P. Tăriceanu, Băsescu este atacat din toate direcțiile spectrului politic,
iar aceasta îl trage cel mai mult în jos.
C. P. Tăriceanu este în schimb „izolat” şi captiv în interiorul conflictelor din PNL şi
ADA, în care atacă sau este atacat.
T. Băsescu nu este favorizat, nici defavorizat de atacurile politice pe care le face. Nici în
vârfurile, nici în minimele de imagine din 2006, el nu apare ca atacând alți actori foarte
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des. În schimb, aşa cum arătam, prezența determinată şi ofensivă în spațiul public îi este
de ajutor.
Zilele cele mai bune/slabe (aşa cum au fost prezentate de presă)
Călin Popescu Tăriceanu
Ziua cea mai bună în presa anului 2006: 6 martie 2006
Ce s‐a întâmplat în acea zi: PNL anunță, prin senatoarea Norica Nicolai, că nu va vota
legile siguranței în forma în care au fost realizate de experții serviciilor secrete, afirmând
că este necesară o dezbatere publică pe această temă (vezi Anexa pentru celelalte
evenimente).
Ziua cea mai slabă în presa anului 2006: 14 iulie 2006
Ce s‐a întâmplat în acea zi: CURS dă publicității un sondaj conform căruia Guvernul
Tăriceanu înregistrează cea mai accelerată erodare a credibilității înregistrată la vreun
guvern post‐decembrist (vezi Anexa pentru celelalte evenimente).

Traian Băsescu
Ziua cea mai bună în presa anului 2006: 9 august 2006
Ce s‐a întâmplat în acea zi:
1. Preşedintele Băsescu a fost în Delta Dunării unde a promovat turismul ecologic.
2. Preşedintele Băsescu a semnat demisia chestorului de politie Constantin Zavaleanu
din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, al cărui fiu a fost arestat preventiv
la cererea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si
Terorism (vezi Anexa pentru celelalte evenimente).
Ziua cea mai slabă în presa anului 2006: 4 ianuarie
Ce s‐a întâmplat în acea zi:
1. Preşedintele Băsescu este criticat de către presă pentru acțiunile sale din noaptea de
revelion.
2. Preşedintele Băsescu este criticat de către presă pentru menținerea directorilor de
servicii de informație în funcție (vezi Anexa pentru celelalte evenimente).
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III. Modul de raportare la contextul politic
Descriere: S‐au luat în calcul două repere: actorii politici competitori sau temele agendei
publice, la care ei se puteau raporta.
S‐a luat în calcul, suplimentar, modul: activ, neutru sau pasiv în care cei doi au fost
prezenți în acele evenimente.
În tabel este prezentat numărul de situații în care actorul s‐a regăsit în acea stare în
articolele de ziar.
Utilitate:
Observăm cât de mult efort a trebuit fiecare din cei doi actori să desfăşoare pentru a‐şi
îmbunătăți imaginea.
Observăm cât de mult faptul că alți actori l‐au atacat a dus la eroadarea imaginii sale în
presă.
Observăm cât de mult cei doi au putut beneficia sau au fost afectați de comentariile
contextuale ale presei sau ale altor actori.
1. Situații pozitive („vârfurile” de imagine)

Ofensiv față de un alt actor
Ofensiv pe o temă publică
Actor neutru, subiect de comentarii
Atact de alt actor politic

C.P. Tăriceanu
1
7
15
7

T. Băsescu
7
7
14
3

2. Situații negative („gropile” de imagine)

Ofensiv față de un alt actor
Ofensiv pe o temă publică
Actor neutru, subiect de comentarii
Atact de alt actor politic

C.P. Tăriceanu
5
6
15
20

T. Băsescu
0
17
5
31
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IV. Temele favorabile vs. teme defavorabile
Descriere: Pentru toate zilele studiate au fost identificate temele care în momentele de
maxim, sau minim (pozitiv, respectiv negativ) au rezultat într‐o imagine bună/proastă a
celor doi actori în presă
Utilitate:
Observăm ce teme publice i‐au ridicat şi coborât pe fiecare din cei doi în 2006.
Observăm ce fel teme sunt specifice celor doi în momentele de maxim şi minim: teme
guvernamentale, teme proprii, teme conflictuale dpdv politic etc.

1. Situații pozitive – teme favorabile („vârfurile” de imagine)
C. P. Tăriceanu
Tema
Integrarea europeană
Deconspirarii politicienilor
colaboratori cu Securitatea
Conflict în PNL

Nr.
apariții
11
8
5

Alegeri anticipate

4

Conflict Tăriceanu ‐ Băsescu

4

Legile siguranței naționale
Conflictul cu PD
Negocieri cu FMI
Restructurarea guvernului
Descentralizarea
Inundațiile

3
2
1
1
1
1

T. Băsescu
Tema
Poziția în sondaje
Coerența politicii externe
Deconspirarea Securitatii şi a
colaboratorilor ei
Activități curente ale
Preşedinției – mediator politic
Un preşedinte aproape de
oamenii simpli
Reforma serviciilor secrete
Atacuri la adresa guvernului
Relația cu Armata

Nr.
apariții
9
4
4
4
3
1
1
1
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2. Situații negative – teme defavorabile („gropile” de imagine)
C. P. Tăriceanu
Tema
Conflictul din PNL
Conflictul dintre primul
ministru C.P. Tăriceanu şi
preşedintele Traian Băsescu
Conflicte în PD
Restructurarea guvernului

Nr.
apariții
11
9

5
3

Proteste sindicale
Alegeri anticipate

2
2

Misiuni militare româneşti
internaționale
Legături de afaceri cu Dinu
Patriciu
Descentralizare

2

Integrarea in UE
Legea bugetului
Legile siguranței naționale
Gripa aviară

1
1
1
1

1
1

T. Băsescu
Tema
Conflicte cu PNL
Acțiuni „neconvenționale” ale
lui Băsescu (participare la
petreceri, chefuri, etc)
Reforma serviciilor de informatii
Presiuni politice ale
preşedintelui asupra justitiei
Relația cu partidele politice
Colaborarea lui Băsescu cu
Securitatea
Inițiative defectuoase de politica
externă ale Preşedintelui
O preşedinție de „mână forte” a
lui T. Băsescu
Băsescu – generator de
instabilitate politică
Relația cu PD
Relații cu grupuri de interese
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Nr.
apariții
7
6

5
4
4
3
3
3

1
1

V. Relația conflictuală cu ceilalți actori politici
Descriere: Pentru toate zilele studiate au fost identificați actorii politici pe care C. P.
Tăriceanu şi T. Băsescu îi atacă din punct de vedere politic sau actorii care îi atacă pe ei.
Utilitate:
Observăm din ce conflicte a ieşit bine/prost în mass‐media, fiecare din cei doi actori şi,
totodată, care sunt actorii predilecți cu care intră în conflict.
Se poate observa şi cât de mult intră în conflict cu alți lideri politici fiecare din aceştia, în
momentele decisive pentru imaginea lor în presă.

1. Situații pozitive: pe cine atacă şi de cine e atacat („vârfurile” de imagine)
Călin Popescu Tăriceanu
Actori atacați de C. P.
Tăriceanu
Monica Macovei

Număr
atacuri
1

Actori care îl atacă pe C. P.
Tăriceanu
Cristian Boureanu
Valeriu Stoica
Radu Berceanu
Mircea Geoană
C. V. Tudor
Emil Boc
Elena Udrea

Număr
atacuri
2
2
1
1
1
1
1

Număr
atacuri
2
1
1

Actori care îl atacă pe
Traian Băsescu
Vladimir Voronin

Număr
atacuri
1

Traian Băsescu
Actori atacați de T. Băsescu
Rusia
Guvernul
Rep. Moldova
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2. Situații negative: pe cine atacă şi de cine e atacat („gropile” de imagine)
Călin Popescu Tăriceanu
Actori atacați de C. P.
Tăriceanu
T. Băsescu
PD
PSD
Monica Macovei

Număr
atacuri
3
2
1
1

Actori care îl atacă pe C. P.
Tăriceanu
Th. Stolojan
T. Băsescu
Emil Boc
C. Boureanu
Crin Antonescu
Raluca Turcan
Cristian Rădulescu
PSD
M. Geoană
Cear Preda
Anca Boagiu
Ioan Oltean
Gigi Becali
Valeriu Stoica
Radu Berceanu
George Maior
Elena Udrea
Victor Ponta

Număr
atacuri
6
5
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Număr
atacuri

Actori care îl atacă pe
Traian Băsescu
T. Atanasiu
C.V. Tudor
Dan Voiculescu
Crin Anotescu
Puiu Haşotti
C. P. Tăriceanu

Număr
atacuri
4
4
3
3
3
2

Traian Băsescu
Actori atacați de T. Băsescu
Nu există
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M. Geoană
Ad. Năstase
Partidul Conservator
C. Guşă
Dinu Patriciu
Mugur Ciuvică
Norica Nicolai
Mircea Dinescu
Emil Constantinescu
PSD
Ion Stan
Eugen Ujeniuc
George Scutaru
Varujan Vosganian
Bogdan Olteanu

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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VI. Analiza detaliată a celor 2 actori
1. Călin Popescu Tăriceanu
Momente favorabile („vârfurile” de imagine)
Factorii care pot explica crearea acestor vârfuri de percepție pozitivă pentru
Călin Popescu Tăriceanu sunt de regăsit mai ales în modul în care acesta este prezent în
ştirile zilelor analizate precum şi de tematica în care se înscriu acestea.
Observăm că persistă un caracter de pasivitate a actorului, ceea ce înseamnă că
Tăriceanu nu a generat teme politice, decât în mică măsură. În plus, topul evenimentelor
arată destul de „sărac”, ceea ce arată că zilele vârfurilor de percepție pozitivă sunt zile în
care ştirile despre actor, din punct de vedere cantitativ, sunt mai puține. Practic, în multe
astfel de vârfuri de percepție pozitivitatea se datorează unor comentarii jurnalistice
favorabile, care nu sunt centrale (nu fac subiectul central al unui editorial) dar care
reprezintă singurele repere ale prezenței actorului în presa zilei.
Altfel, premierul reuşeşte să aibă o percepție pozitivă îndeosebi în contextul
integrării europene. Evenimentele legate de rapoartele de monitorizare ale CE,
nominalizarea comisarului european (în faza premilinară scandalului legat de
respingerea lui Varujan Vosganian) sunt cele care aduc cel mai mare aport pentru
favorabilitatea de care se bucură C.P. Tăriceanu.
O altă temă în contextul căreia actorul este evaluat în mod pozitiv sau cel puțin
neutru este cea legată de deconspirarea politicienilor foşti colaboratori cu securitatea. O
temă pe care PNL a fost un actor ofensiv şi ferm în acelaşi timp, cerând eliminarea
sintagmei de „poliție politică” şi excluzând membrii dovediți colaboratori, fiind faimos
cazul Monei Muscă.
Conflictul din PNL se pare că nu a adus prejudicii lui Tăriceanu atâta timp cât
Th. Stolojan a rămas consilier prezidențial, iar criticile sale nu aveau un ecou puternic
nici în partid şi nici în mass‐media.
Ar mai fi de observat faptul că pozitivitatea/neutralitatea actorului este
explicabilă şi prin frecvența scăzută a actorilor care îl atacă.
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Momente defavorabile („gropile” de imagine)
Factorii care explică crearea unor vârfuri de percepție negativă a actorului
studiat în cadrul presei scrise (*notă privind cele 7 ziare studiate) sunt legați îndeosebi
de modul în care C.P. Tăriceanu a gestionat relațiile cu oponenți săi politici.
Relația conflictuală cu Th. Stolojan şi cu Traian Băsescu îi aduc lui Tăriceanu cele
mai mari prejudicii în ceea ce priveşte receptarea sa în cadrul articolelor de presă. După
cum se poate observa, teme politice care predomină în aceste vârfuri de percepție
negativă sunt cele conflictuale – conflictul legat de PNL, în care predomină conflictele cu
Th. Stolojan, fără sa lipsească, însă, nici contestările din interiorul partidului venite din
partea unui Crin Antonescu; conflictul cu preşedintele Traian Băsescu şi, a treia temă în
top, cu principalul partener de guvernare, PD.
De altfel, actorul politic care îl atacă cel mai des pe C. P. Tăriceanu în cadrul
acestor vărfuri de percepție negativă este Th. Stolojan. Premierul, în fața acestor atacuri,
se află de cele mai multe ori fără răspuns, după cum arată statistica actorilor atacați.
Practic, Tăriceanu nu dă replica atacurilor declanşate de Th. Stolojan. Prin consultarea
topului de evenimente negative se observă, în plus, că perioada critică pentru Tăriceanu
începe după ce fostul consilier prezidențial, Th. Stolojan, a fost exclus din partid.
Majoritatea evenimentelor negative în care se regăseşte conflictul cu Th. Stolojan
arată un C.P. Tăriceanu obligat de presiunile interne din partid să cedeze tot mai mult în
fața unor revendicări radicale ale adversarului politic. În plus, cedarea premierului nu
duce către o negociere politică, unicul său efect fiind erodarea şi slăbirea poziției
acestuia în partid. Putem spune, deci, că adevăratele probleme ale lui Tăriceanu în ceea
ce priveşte gestiunea contestărilor legitimității sale ca şef de partid încep cu adevărat
abia după excluderea lui Th. Stolojan şi a adepților acestuia.
Atacurile declanşate de Raluca Turcan, Valeriu Stoica sau Cristi Boureanu pot fi
subsumate contestărilor conduse de Th. Stolojan, dat fiind faptul că aceşti actori fac
parte din platforma lansată de fostul consilier prezidențial.
Un alt front în care i se contestă lui C.P. Tăriceanu legitimitatea de şef de partid
este reprezentat de Crin Antonescu, care îi reproşează acestuia proasta gestiune şi
conducere a PNL, însă, de această dată, nu pentru că îndepărtează partidul de PD sau de
Traian Băsescu (critica făcută de gruparea Stolojan) ci pentru că este prea „moale” față
de aceştia.
În ceea ce priveşte relația conflictuală cu Traian Băsescu, preşedintele îi atacă
puternic lui Călin Popescu legitimitatea de şef al executivului. Mesajele dure ale lui
Traian Băsescu privind faptul că „mafia stă la masa Guvernului, „pierderea încrederii”
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sau „inconştiența” premierului sunt liniile de forță ale unei puternice opoziții
prezidențiale față de acțiunile actorului studiat. În unele cazuri premierul evită un
răspuns direct, existând un raport de 5 atacuri majore ale preşedintelui față de numai 3
ale premierului.
Conflictul cu PD reprezintă o altă contestare a legitimității personajului politic C.
P. Tăriceanu, de această dată fiind vizată legitimitatea de partener în cadrul Alianței
D.A. Dacă însumăm, de altfel, atacurile tuturor personalităților din PD, vom observa că
sunt numărabile 9 atacuri venite dinspre acest partid. Majoritatea atacurilor sunt
îndreptate către teme de guvernare (descentralizare, remaniere guvernamentală),
priorități politice presupuse a fi comune ADA (alegerile anticipate, fuziunea) sau
reproşuri făcute față de modul în care Tăriceanu se raportează la preşedintele Traian
Băsescu.
Mai trebuie spus că în cadrul acestor vârfuri de percepție actorul studiat este
caracterizat de pasivitate. Lipsa atacurilor îndreptate față de adversarii politici se
coroborează cu lipsa de ofensivă în ceea ce priveşte lansarea sau re‐lansarea unor teme
politice care să ajute credibilizării profilului politic al actorului.
În majoritatea acestor vârfuri de percepție negativă, C.P. Tăriceanu este un actor
politic neimplicat, adică, pe scurt, nu el face ştirea, ci un alt actor.
În ceea ce priveşte momentele în care C.P. Tăriceanu este ofensiv şi creează, prin
acțiunea sa politică, ştiri, este de menționat cererea retragerii trupelor româneşti din
Irak. Este un moment politic ratat de Tăriceanu, de vreme ce receptarea în presa scrisă a
fost negativă.
Un alt element care a amplificat percepția negativă asupra premierului a fost şi
scandalul mediatic legat de legăturile dintre actor şi omul de afaceri Dinu Patriciu,
îndeosebi scandalul legat de întâlnirile pe care premierul le‐a organizat, în cabinetul său,
cu omul de afaceri şi ministrul Justiției, Monica Macovei.
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2. Traian Băsescu
Momente favorabile („vârfurile” de imagine)
Se observa în cadrul vârfurilor de apreciere că Traian Băsescu este atât generator de
ştire cât şi subiect de ştire, neputându‐se determina preeminența unuia dintre aceste
două tipuri. Din acestea se poate deduce că aprecierea preşedintelui Băsescu este sub
impactul comentariilor presei suficient de mult.
Popularitatea preşedintelui în sondaje, reflectată în presă prin mediatizarea acestuia
în cotidiene are un impact direct asupra aprecierii preşedintelui în presa zilei respective.
Activitatea sa ca preşedinte (vizitele diplomatice, crearea de noi departamente ale
administrației prezidențiale) contribuie de asemenea la această apreciere.
Una din temele pozitive majore ce se desprind din această analiză pentru actorul
Traian Băsescu este faptul că este considerat drept principal responsabil pentru
demararea procesului de deconspirare a fostei Securități. Acest fapt este de natură să
sublinieze în oglindă faptul remarcat în sondaje, unde populația îi acordă acestuia cel
mai mare credit pentru această temă. Nu trebuie uitată poziția bună pe care şi C. P.
Tăriceanu o are în acest loc.
O altă temă pozitivă pentru preşedintele Băsescu este reprezentată de către
aprecierea acestuia printre politicienii români. Astfel, acesta este considerat drept un
politician cu deosebite calități. Ar fi de remarcat că politicienii fideli acestuia, precum
Elena Udrea, Radu Berceanu, Teodor Stolojan, contribuie mult la formarea acestei
imagini.
O temă predilectă a preşedintelui Băsescu, care de asemenea îl urcă pe preşedinte în
aprecierea presei, este politica externă promovată de acesta. Aprecierea se referă la
coerența şi constanța acesteia în raport cu angajamentele internaționale ale României
(aici este vorba atât de angajamentele luate față de NATO cât şi de respectarea tratatelor
internaționale semnate de România).
Alte teme care se remarcă drept pozitive pentru aprecierea preşedintelui în presă ar
fi cele în care acesta este implicat în probleme ale oamenilor simpli (ex. grațierea unor
bătrâne). Reformarea serviciilor secrete este încă una din temele pozitive, precum şi cele
legate de echilibrarea de către preşedinte a scenei politice.
În mod curios, criticile preşedintelui la adresa Guvernului şi a primului ministru nu
l‐au ridicat pe T. Băsescu în ceea ce priveşte aprecierea presei, fapt ce poate indica o
anumită circumspecție a presei în a‐i acorda credit preşedintelui atunci când critică
Guvernul.
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Singurele teme care se mențin constante, pe perioada analizei, sunt popularitatea sa
în sondaje, aprecierile cu privire la calitățile sale de politician precum şi aprecierea rolul
pozitiv jucat de preşedinte în deconspirarea Securității.

Momente defavorabile („gropile” de imagine)
În cadrul „gropilor” de imagine, preşedintele a fost mai rar generator de ştiri, decât
subiect al comentariilor acestora; se remarcă conflictele cu PNL în care Băsescu este atât
generator (critic) cât şi subiect (criticat). Preşedintele Băsescu atrage des aprecieri
negative în presă ca reacție la acțiunile sale.
Temele responsabile pentru mediatizarea sa negativă sunt relativ diverse, cu câteva
însă despre care se poate spune că impun tonul pentru întreaga perioadă analizată.
Astfel, în mod poate paradoxal, conflictele cu PNL l‐au tras în jos pe Traian Băsescu mai
mult decât orice altă temă. Deşi conflictul cu PNL a fost purtat cu mai mulți membrii al
acestuia, unul din principalii factori în cadrul acestei teme a fost conflictul cu fostul
ministru al Apărării, Teodor Atanasiu.
O altă temă cu un impact negativ asupra aprecierii preşedintelui Băsescu a fost
constituită din criticile referitoare la ieşirile în public neconvenționale ale
preşedintelui, iar aici merită menționate episoadele cu „şprițul” de la Golden Blitz, în
compania lui Gigi Becali, precum şi întâlnirea cu liderii PD de la restaurantul Potcoava.
Preşedintele Băsescu a fost însă acuzat şi de ingerință în actul de justiție iar acest
lucru s‐a reflectat automat şi în mediatizarea sa. Astfel, în cazurile Zambaccian şi
Rompetrol, cât şi în recenta investigație legată de piața de energie din România, actori
politici, economici şi jurnalişti au afirmat că preşedintele Băsescu ar fi cel care ar „trage
sforile” în instrumentarea proceselor respective.
Apetența preşedintelui pentru activitatea serviciilor secrete i‐au atras critici
însemnate, tonul acestora fiind îndreptat în direcția ideii potrivit căreia preşedintele
Băsescu doreşte să îşi aservească activitatea acestor servicii secrete, cu scopul de a
manipula scena politică după bunul plac. Manipularea scenei politice de către
preşedinte este altă temă care l‐a coborât pe preşedinte în aprecierea presei, impresia
acesteia fiind că Traian Băsescu se foloseşte de mişcări ascunse publicului pentru a‐şi
duce la îndeplinire planurile sale politice.
Colaborarea cu Securitatea, deşi nu este una din temele critice de top pentru
preşedintele Băsescu, a fost folosită în mod special de către Mugur Ciuvică şi Emil
Constantinescu pentru a acredita ideea unei colaborări a preşedintelui cu fosta
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Securitate. Faptul că Băsescu este însă apreciat în presă drept principalul responsabil al
procesului de deconspirare a Securității apare ca un paradox care poate fi explicat prin
persistența atacurilor pe această temă din partea actorilor enumerați mai sus.
De asemenea, unele din proiectele sale de politică externă sunt considerate în presă
drept având un caracter iresponsabil, şi aici este vorba în mare parte depre relația cu
Rusia precum şi planurile sale legate de Marea Neagră şi Republica Moldova.
Temele ce se mențin constante pe durata analizei sunt conflictele cu PNL, precum şi
cea referitoare la activitatea serviciilor secrete şi implicita subordonare a acestora față de
Băsescu. Este interesant de observat că tema serviciilor secrete a dispărut din maximele
critice înregistrate de preşedintele Băsescu odată cu înlocuirea şefilor serviciilor, dar o
explicație poate fi şi perioada limitată de timp ce s‐a scurs de la acest eveniment.
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VII. ANEXĂ:
Evenimente favorabile vs. Evenimente defavorabile
Călin Popescu Tăriceanu
1. Top evenimente favorabile
1. PNL anunță, prin senatoarea Norica Nicolai, că nu va vota legile siguranței în forma
în care au fost realizate de experții serviciilor secrete, afirmând că este necesară o
dezbatere publică pe această temă (06.03.2006).
2. Premierul Tăriceanu, aflat în Bundestag‐ul Germaniei, declară că „am ambiția să
demonstrăm că suntem în măsură să ne îndeplinim angajamentele europene pentru a
deveni un stat cu drepturi depline în UE de la 1 ianuarie 2007” (03.03.2006).
3. Comisarul european Franco Frattini declară, înaintea unei vizite la Bucureşti, că „a
existat un progres substanțial (în privința îndeplinirii condițiilor de aderare) în ultimul
an şi jumătate de când Cabinetul Tăriceanu a venit la guvernare, în decembrie 2004ʺ
(31.07.2006).
4. Primul ministru Tăriceanu participă la o negociere cu preşedintele Traian Băsescu,
rezultatul fiind că şeful executivului va numi candidatul României pentru postul de
comisar european, iar MApN va fi cedat PD‐ului (26.10.2006).
5. Premierul Tăriceanu va relua discuțiile consultative cu experții FMI la un an de la
închiderea negocierilor pentru continuarea acordului stand‐by (09.10.2006).
6. Preşedintele PNL, C.P. Tăriceanu, afirmă, în cadrul Şcolii de Vară a tinerilor liberali,
că „nu ştie în ce măsură va afecta deconspirarea parlamentarii majorității
guvernamental, dar în cazul în care majoritatea va avea de suferit, asta este, vom recurge
la alegeri anticipate“ (28.08.2006).
7. Premierul cere miniştrilor, în cadrul Comitetului Executiv de Integrare Europeană,
„urgentarea realizării măsurilor asumate în to‐do list si a altor angajamente de integrare,
astfel încât la începutul lui septembrie să poată fi trimise Comisiei Europene informații
complete si clare” (28.08.2006).
8. Premierul C.P. Tăriceanu l‐a demis pe secretarul de stat Dan Petrescu pe motiv că a
fost ofițer de securitate (21.08.2006).
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9. Premierul C.P. Tăriceanu a prezentat în guvern o informare cu privire la
restructurarea executivului, cei vizați în prima etapă fiind secretarii de stat, al cărui
număr va fi redus de la 82 la 52 (17.08.2006).
10. Premierul C.P. Tăriceanu, la sugestia istoricului Marius Oprea, solicită partenerilor
de guvernare să aprobe eliminarea completă a sintagmei „poliție politică” pentru a nu se
mai crea confuzii (17.08.2006).
11. Conform unui sondaj de opinie, C.P. Tăriceanu este perceput ca fiind politicianul în
măsura cea mai mică legat de structurile regimului comunist; în acelaşi timp,
popularitatea sa creşte cu 5 procente (14.08.2006).
12. Liderul PNL Bucureşti, Ludovic Orban, afirmă că va cere excluderea din partiod a
Monei Muscă, în urma dezvăluirilor din presă privind trecutul său de colaborator al
Securității (12.08.2006).
13. Premierul C.P. Tăriceanu a cerut în cadrul şedinței de guvern în care legile siguranței
au fost discutate în primă lectură, ca ʹʹserviciile de informații să nu mai aibă ofițeri sub
acoperire în presăʹʹ (10.08.2006).
14. Reprezentanții filialelor liberale de tineret din Ardeal cer public grupării conduce de
Th. Stolojan, Mona Musca şi Valeriu Stoica ʺsă‐şi recunoască şi să‐şi asume greşelile, să‐
şi ceară scuze public tuturor membrilor PNL şi, în respect față de statut şi de Codul Etic
al partidului, să prezinte, în fața organizațiilor din care fac parte, orice opinie pe care o
consideră importantă pentru prezentul şi viitorul PNLʺ (21.07.2006).
15. Liderii UE reuniți la Consiliul European au confirmat aderarea României şi Bulgariei
la 1 ianuarie 2007, cu condiția ca acestea să fie pregătite. Premierul Tăriceanu a apreciat
ʺNe declarăm mulțumiti de discuțiile şi concluziile Consiliului European. Problema
cheie pe care trebuie să o rezolvăm acum este creşterea capacității de absorbție a
fondurilor europene, domeniu în care este nevoie de o descentralizare a deciziei, şi nu
doar de implicarea Guvernuluiʺ (17.06.2006).
16. Premierul apreciază că Raportul de Țară al CE este ʺeste cea mai bună evaluare pe
care a avut‐o vreodată România, iar acest lucru este cu atât mai important cu cât, din
cauza întârzierilor acumulate până în anul 2005, România a fost supusă unei
monitorizări extrem de stricte şi de riguroase din partea partenerilor europeniʺ
(17.05.2006).
17. PNL pregăteşte Delegația Permanentă de la Timişoara, unde se va aborda problema
deconspirării politicienilor foşti colaboratori ai Securității; PNL îşi pregăteşte un
document de susținere a CNSAS şi a legii lustrației (01.05.2006).
18. Premierul C.P. Tăriceanu a declarat, în contextul inundațiilor provocate de
revărsarea Dunării, că zonele alocate agriculturii, în perioada anilor ʹ60 ‐ʹ70, trebuie
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redate circuitului natural al fluviului, pentru a împiedica producerea de noi inundații
catastrofale (26.04.2006).
19. Premierul C.P. Tăriceanu, aflat la Bruxelles cu ocazia participarii la reuniunea
Consiliului European de primavara, a declarat, după o întâlnire cu comisarul pentru
extindere Olli Rehn, că este optimist în privinta modului în care va arata raportul de
monitorizare elaborat de Comisia Europeana în luna mai, adăugând că nu exclude
posibilitatea existenței unor clauze de salvgardare sectoriale (24.03.2006).

2. Top evenimente defavorabile
1. CURS dă publicității un sondaj conform căruia Guvernul Tăriceanu înregistrează cea
mai accelerată erodare a credibilității înregistrată la vreun guvern post‐decembrist.
Sebastian Lăzăroiu apreciază că vinovat de acest lucru se face Călin Popescu Tăriceanu,
care ar fi dat dovadă de slăbiciune față în certurile cu Traian Băsescu (14.07.2006).
2. Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, îl critică pe Călin Popescu Tăriceanu
pentru faptul că ar fi atacat prerogativele prezidențiale ale lui Traian Băsescu prin
propunerea de retragere a trupelor româneşti din Irak (14.07.2006).
3. Crin Antonescu îl atacă pe preşedintele PNL, C.P. Tăriceanu, fiind de părere că
„grupul lui este din ce in ce mai puțin legitimʺ, fiind necesar un Congres extraordinar al
PNL, care sa tranşeze lucrurile în partid(14.07.2006).
4. În presa scrisă este în plină desfăşurare un scandal mediatic legat de ştirile referitoare
la câteva întâlniri pe care premierul Tăriceanu le‐ar fi organizat pentru omul de afaceri
Dinu Patriciu; la aceste întâlniri ministrul Justiției, Monica Macovei, ar fi fost chestionată
asupra dosarului Rompetrol (26.01.2006).
5. Premierul C.P. Tăriceanu a declarat că ministrul Justiției ar fi ştiut despre subiectul
întâlnirii care a avut loc în luna iunie a anului trecut la Guvern cu preşedintele
Rompetrol, Dinu Patriciu; Monica Macovei neagă însă că ar fi ştiut motivul apelării sale
de către primul ministru(26.01.2006).
6. Primul‐ministru C.P. Tăriceanu a cerut secretarului general al Guvernului, Mihai
Voicu, să facă o ʺanaliza atentăʺ a actelor normative emise de actualul Executiv de la
instalare şi până în prezent, pentru a vedea dacă există vreun act normativ ce nu ar servi
interesului general; acțiunea este o reacție la afirmațiile lui Traian Băsescu făcute la
şedința de bilanț a MAI ‐ ʺmafia a ajuns pe masa Guvernului” (04.02.2006).
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7. Mininstrul Integării, Anca Boagiu, îl critică pe permier pe tema descentralizării,
afirmând că acesta „nu a înteles că descentralizarea înseamnă să ai un cadru legal, o lege
cadru, să nu te joci cu aceste lucruriʺ (05.08.2006).
8. PSD, prin purtătorul de cuvânt C. Diaconescu, consideră că, pentru a fi posibil un
dialog cu PNL, este necesară „asumarea răspunderii față de dezastrul economic cauzat
de măsurile liberale impuse de Guvernul Tăriceanu” (05.08.2006).
9. Teodor Stolojan şi Valeriu Stoica organizează o întâlnire, la Iaşi, cu susținătorii
platformei liberale lansate de cei doi; se lansează atacuri la adresa preşedintelui PNL,
C.P. Tăriceanu, pentru prestația acestuia din fruntea partidului liberal dar şi pentru
modul în care conduce guvernul (06.11.2006).
10. Th. Stolojan refuză oferta de reîntoarcere în PNL făcută de min. Agriculturii, Gh.
Flutur, acceptată tacit şi de liderul PNL, C.P. Tăriceanu; Stolojan reclamă faptul că ʺîn
PNL trebuie să se reîntoarcă mai întâi libertatea, principiile şi oamenii care au contestat
deciziile conducerii” (09.11.2006).
11. Preşedintele PD, Emil Boc, trimite o scrisoare premierului Tăriceanu, reproşându‐i
acestuia ca nu a dorit să se întâlneasca cu PD pe marginea numirii reprezentanților
români în instituțiile europene (09.11.2006).
12. Preşedintele Traian Băsescu a cerut angajaților MAI, la şedința de bilanț, să verifice
actele normative emise de Guvern în ultimii zece ani, deoarece multe dintre acestea au
fost date ʺîn folosul grupurilor de interese nelegitime, iar responsabilitatea în aceste
cazuri trebuie asumatăʺ (03.02.2006).
13. Crin Antonescu afirmă că „ar fi bine ca preşedintele Tăriceanu să schimbe ceva în
modul în care conduce partidul. Dacă nu, un congres extraordinar ar trebui să îl valideze
pe Tăriceanu la conducerea PNL sau să schimbe modul lui de conducere” (03.02.2006)
14. După ce participă la o consultare cu filialele liberale din Muntenia, C.P. Tăriceanu
afirmă că are disponibilitate la ʺdialog făra condiții din partea domnului Stolojanʺ, un
dialog care să se bazeze pe ʺrespectarea valorilor, a identităților, a Statutului PNL”
(16.11.2006).
15. „Veteranii” liberali (Neagu Giuvara, Ioan Bălăceanu Stolnici ş.a.) au trimis o scrisoare
deschisă către Th. Stolojan, reproşându‐i acțiunile sale contrare actualei conduceri a
PNL; fostul consilier prezidențial răspunde, clamând pasivitatea acestor personalități
față de încălcarea principiilor libertăților de exprimare din partid (16.11.2006).
16. Sindicatele din învățământ au protestat, în cadrul unui miting, față de modul în care
guvernul Tăriceanu abordează problema salarizării deficitare din învățământ
(16.09.2006).
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17. Consilierul prezidențial T. Stolojan îl atacă pe C. P. Tăriceanu pentru modul său de
conducere a PNL, ce ar eroda credibilitatea acestui partid (05.06.2006).
18. Un grup de parlamentari ai PNL adresează un apel către conducerea partidului,
cerând reprimirea lui Th. Stolojan în interiorul PNL (10.11.2006).
19. Vicepreşedintele PD, Ioan Oltean, îl atacă pe primul ministru Tăriceanu, afirmând că
acesta nu ar fi fost în fruntea executivului fără decizia luată de preşedintele Traian
Băsescu; declarațiile acestuia sunt o replică a PD‐ului față de atacurile PNL‐ului asupra
lui Traian Băsescu, în cadrul Delegației Permanente de la Timişoara ( 08.05.2006).
20. Th. Stolojan reacționează față de decizia PNL de a debarca pe C. Boureanu şi R.
Turcan din fruntea comisiilor parlamentare, afirmând că Tăriceanu şi‐a favorizat intimii
fără a lua în considerare criteriile de ʺcompetență, efort şi rezultateʺ, foarte clare în cazul
Turcan‐Boureanu (05.09.2006).
21. Liderul PNL, Tăriceanu, se arată dispus să negocieze cu Th. Stolojan reprimirea
acestuia în partid, precum şi organizarea unui Congres Extraordinar în cardul căruia
fostul consilier prezidențial să candideze la o funcție de conducere, alta decât cea de
preşedinte de partid (13.11.2006).
22. Th. Stolojan afirmă că acceptă negocieri cu conducerea PNL doar dacă C.P. Tăriceanu
îşi dă demisia din fruntea guvernului şi a partidului, funcția de lider interimar al
partidului urmând a fi preluată de Gh. Flutur, în vederea organizării unui Congres
Extraodinar(13.11.2006).
23. Th. Stolojan face un apel către filialele din PNL pentru a „alege între platformă, care
propune o strategie politică, şi acest grup care cu Tăriceanu în frunte duce PNL de rîpă”
(25.11.2006).
24. Preşedintele PNL, C.P. Tăriceanu, afirmă că va cere în mod public CSAT retragerea
trupelor româneşti din Irak (30.06.2006).
25. Preşedintele Traian Băsescu a declanşat un atac dur împotriva premierului Tăriceanu
şi a ministrului Apărării, T. Atansiu, pe tema retragerii României din Irak; preşedintele
acuză „inconştiența şi de afectarea intereselor naționale” (30.06.2006).
26. Preşedintele Traian Băsescu îl acuză pe premierul Tăriceanu că PNL face ʺun joc
politic lipsit de fair‐playʺ pe tema legilor siguranței naționale (07.03.2006).
27. Parlamentul dezbate moțiunea de cenzură „Guvernul Tăriceanu – fapte şi minciuni”;
în timpul dezbaterilor se remarcă agresivitate deosebită a discursurilor ținute de C. P.
Tăriceanu şi Mircea Geoană, liderul PSD (29.06.2006).
28. Liderul PNL, C.P. Tăriceanu, este presat de liderii de filiale din Moldova să accepte
un dialog cu gruparea condusă de Th. Stolojan (11.11.2006).
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29. Preşedintele Traian Băsescu a declarat că ʺpersonalʺ, şi‐a pierdut încrederea în
premierul Tăriceanu, de care ʺparcăʺ nu îl mai leagă aceleaşi obiective (17.04.2006).
30. În principalele cotidiene centrale continuă o serie de articole privitoare la scandalul
legat de întâlnirile „de taină” între premierul Tăriceanu, omul de afaceri Dinu Patriciu şi
ministrul Justiției, Monica Macovei (31.01.2006).
31. Th. Stolojan refuză o întâlnire privată cu liderul PNL, C.P. Tăriceanu, afirmând că
preferă o întâlnire „instituțională” (22.11.2006).

Traian Băsescu
1. Top evenimente favorabile
1. Preşedintele Băsescu a fost în Delta Dunării unde a promovat turismul ecologic –
09.08
2. Preşedintele Băsescu a semnat demisia chestorului de politie Constantin Zavaleanu
din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, al cărui fiu a fost arestat preventiv
la cererea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si
Terorism ‐ 09.08
3. Sondaj INSOMAR, unde preşedintle Băsescu este lider de popularitate – 15.05
4. Theodor Stolojan afirmă că Traian Băsescu ar fi fost un prim‐ministru mai bun decât
Călin Popescu Tăriceanu – 15.05
5. Traian Băsescu vorbeşte, la inaugurarea Institutului Diplomatic Român, despre
planurile sale de politică externă legate de zona Mării Negre – 01.06
6. Reflectarea în presă a vizitei în Franța a preşedintelui Băsescu – 01.06
7. Szasz Jeno, seful UCM, afirma ca vizita lui Basescu la Odorheiu Secuiesc a fost un
semnal ca ʺpluralismul politic este asiguratʺ, desi Marko bela l‐a criticat pe presedinte
pentru acest gest – 18.03
8. Traian Basescu apreciaza, intr‐un interviu dat deutsche welle, progresele facute de
serviciile secrete din romania – 18.03
9. Presedintele sarb Boris Tadic i‐a multumit lui Traian Basescu pentru sprijinul pe care
acesta l‐a acordat Serbiei in privinta provinciei Kosovo. Traian Basescu propusese recent
ca provincia Kosovo sa‐si pastreze autonomia locala, ceea ce ar face ca aceasta regiune sa
ramana in componenta Serbiei. ‐ 24.06
10. Traian Basescu, prezintă prioritatile politicii externe a romaniei la o conferinta pe
tema relatiilor internationale ale Romaniei. – 24.06
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11. Sondaj CURS, preşedintele Băsescu este lider de popularitate – 24.02
12. Preşedintele Băsescu înfințează în cadrul Preşedinției, Comisiei prezidentiale pentru
sustinerea sportului romanesc ‐ 24.02
13. Presedintele Traian Basescu l‐a asigurat pe comandantul suprem al fortelor aliate in
Europa, generalul James Jones, ca Romania isi mentine toate angajamentele in
Afganistan, Kosovo si Bosnia, la nivelul la care acestea au fost luate – 01.05
14. Mona Muscă apreciază, în cadrul unui interviu, calitățile de politician ale lui Traian
Băsescu. – 01.05
15. Ion Pacepa îl apreciază pe Traian Băsescu pentru inceperea operatiuni de
deconspirare a Securitati ca politie politica. – 03.05
16. Sondaj IMAS în care preşedintele Băsescu este lider de popularitate. – 03.05
17. Preşedintele Băsescu a declarat, la finalul intrevederii cu omologul sau austriac
Heinz Fischer, aflat in vizita la Bucuresti, că nu susține decuplarea României de Bulgaria
în cadrul procesului de aderare – 03.05.
18. Preşedintele Băsescu a părăsit rezerva spitalului din Viena, după care a fost internat
la spitalul Elias. ‐ 18.05
19. Băsescu a emis o serie de critici la adresa Guvernului cu ocazia învestirii lui Bogdan
pascu în funcția de vicepremier. ‐ 12.07
20. Preşedintele Băsescu a achitat două persoane în vârstă ce fuseseră arestate pentru
neplata unor amenzi. ‐ 12.07
21. Sondaj al Grupului pentru Studii Sociale, care afirmă că preşedintele Băsescu este
lider de popularitate. ‐ 12.07
22. Traian Băsescu a mai înființat două departamente în cadrul preşedinției, şi anume cel
pentru sănătate publică şi cel pentru învățământ. – 12.07
23. Judecatorii Curtii Constitutionale au stabilit ca presedintele poate decide de unul
singur tema pe care doreste sa consulte poporul prin intermediul unui referendum. –
12.07
24. Preşedintele Băsescu, a fost prezent pe terasa hotelului Majestic din stațiune Olimp,
unde a dansat cu soția şi a întreținut atmosfera. – 07.08
25. Radu Berceanu îi laudă calitățile de politician ale lui Traian Băsescu în cadrul unui
interviu. ‐ 07.08
26. Sondaj INSOMAR care relevă că preşedintele Băsescu este lideri de popularitate. –
14.08
27. Preşedintele Basescu a decorat, la Buzau, drapelul de lupta al Comandamentului 2
Operational Intrunit ʺMaresal Alexandru Averescuʺ cu
Ordinul National ʺPentru
Meritʺ, in grad de Cavaler. – 19.08
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28. Sondaj CSOP în care preşedintele Băsescu este lider de popularitate. – 21.08
29. Presedintele Grupului pentru Dialog Social, Radu Filipescu, afirmă că procesul de
deconspirare a Securității se datorează în majoritate preşedintelui Băsescu.‐ 21.08
30. Senatorul independent Ioan Talpeş şi preşedintele Partidului Inițiativa Națională,
Cozmin Guşă, au afirmat că preşedintele Băsescu nu a colaborat cu Securitatea. – 21.08
31. Sondaj IMAS, unde preşedintele Băsescu este lider de popularitate. – 07.11
2. Top evenimente defavorabile
1. Preşedintele Băsescu este criticat de către editorialişti pentru caracterul prezenței sale
din noaptea de revelion. – 04.01
2. Preşedintele Băsescu este criticat de către editorialişti pentru mentinerea directorilor
de servicii de informatie in functie. – 04.11
3. Membrii ai Partidului Conservator l‐au ironizat pe preşedintele Băsescu, oferindu‐i
drept cadou, în absență, un ghid al restaurantelor. – 05.08
4. Potrivit presei germane, faptul ca de peste 10 zile serviciile SRI si SIE nu au inca sefi,
dupa ce fostii directori s‐au retras la presiunea presedintelui Traian Basescu, nu face
decat sa confirme mitul puterii Securitatii. – 05.08
5. Preşedintele Băsescu este ironizat de către Mircea Dinescu, în cadrul unui pamflet citit
de acesta la o dezbatere a PNL. – 08.05
6. Dan Voiculescu, preşedintele PC, îl critică pe Traian Băsescu pe motiv că ar dori să
subordoneze justiția şi să crească puterea serviciilor secrete. – 13.02
7. Politicieni din mai multe partide (PNL, PSD, UDMR, PRM) au emsi critici cu privire la
sporirea atribuțiilro serviciilro secrete dorită de Traian Băsescu. ‐ 13.02
8. Primul ministru Călin Popescu Tăriuceanu îl critică pe preşedintele Băsescu pentru că
acesta l‐a nominalizat pe George Maior la şefia SRI şi pentru că a declarat că aderarea
României la Uniunea Europeană este mediocră. – 02.10
9. Mugur Ciuvică a prezentat public trei documente care ar proba, în opinia sa, faptul că
Traian Băsescu ar fi colaborat cu organisme ale fostei Securități. – 11.04
10. O serie de demnitari ai PNL au criticat declarația făcută de preşedintele Băsescu, în
care acesta afirma că regretă că l‐a numit prim‐ministru pe Călin Popescu Tăriceanu. –
11.04
11. Preşedintele Băsescu a afirmat că dosarul său de la Securitate, fie de urmărit sau de
informator, nu există şi a precizat că dacă ar exista l‐ar face public. – 17.08
12. Un sondaj CURS relevă faptul că Traian Băsescu este perceput de cei care se uită la
televizor drept cel mai populist politician. – 17.08
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13. Trustul de presa INTACT ii solicita oficial presedintelui Romaniei, Traian Basescu, sa
nominalizeze grupurile mass‐media si trusturile de presa ʺdominateʺ sau ʺutilizateʺ de
grupuri de interese ʺnelegitimeʺ, ʺde tip mafiotʺ, descrise de acesta în timpul discursului
său din 1 februarie. – 03.02
14. Crin Antonescu l‐a acuzat pe preşedintele Băsescu că ar urmări comasarea PNl cu PD
într‐un singur „partid prezidențial”. – 03.02
15. Corneliu Vadim Tudor, preşeditneel PRM, l‐a acuzat pe Traian Basescu că ar fi în
spatele declaratiilor date de Lavinia Sandru si de Mircea Dinescu la adresa sa, potrivit
carora liderul PRM ar fi facut politie politica. – 29.08
16. Deputatul PSD Ion Stan critica propunerea sefului statului privind desecretizarea
dosarelor care ii vizeaza pe inalti ierarhi si pe sefii cultelor, aratand ca o decizie pe
aceasta tema este ʺarbitraraʺ si ʺilegalaʺ si ca CSAT este o institutie ʺanacronicaʺ, folosita
discretionar, ʺca instrument dictatorialʺ. – 29.08
17. Varujan Vosganian a declarat că aşteaptă scuze de la preşedintele Basescu pentru
faptul ca nu a fost sustinut cu ocazia desemnarii lui ca comisar. – 25.11
18. O serie de cotidiene centrale îl acuză pe preşedintele Băsescu ca ar instrumenta
politic dosarele legate de privatizarile din domeniul energetic. – 25.11
19. Teodor Atanasiu l‐a acuzat pe presedinte ca nu respecta Constitutia, ca face apel la
reglari de conturi politice, în contextul suspendării acestuia din funcție de către
preşedintele Băsescu. – 14.09
20. Deputatul PNL, Eugen Ujeniuc, a declarat că presedintele Traian Basescu a incalcat
Constitutia cand a decis suspendarea din functie a ministrului Teodor Atanasiu, pentru
ca nu exista nici un temei legal pentru acest lucru. 14.09
21. Deputatul PNL George Scutaru l‐a acuzat pe presedintele Basescu ca pune in pericol,
cu buna stiinta, relatiile militare externe, prin decizia pripita de suspendare a ministrului
Atanasiu. – 14.09
22. Teodor Atanasiu afirmă că este o victimă politică a preşedintelui Băsescu, în
contextul suspendării primului de către preşedinte pentru acuzații de abuz în serviciu –
16.09
23. Liderul grupului PNL de la Senat, Puiu Haşotti, face o serie de critici, în cadrul unui
interviu, cu privire la activitatea politică a preşedintelui Băsescu. – 16.09
24. Adrian Năstase afirmă că în spatele anchetării sale în dosarul Zambaccian este
preşedintele Traian Băsescu. – 08.02
25. Teodor Atanasiu contestă în instanță decizia de suspendare dată de preşedintele
Băsescu. ‐19.09
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26. În cadrul unei şedințe a PNL se emite propunerea ca PNl să prezinte la alegerile
viitoare un candidat propriu la preşedinție. – 19.09
27. Traian Băsescu este criticat de către Mircea Geoană ca fiind un om al „trecutului”, un
reprezentant al fostului sistem comunist. – 26.08
28. Preşedintele PIN, Cozmin Gusa afirma ca prin acordarea dreptului de ancheta
ofiterilor de informatii ai serviciilor secrete, presedintele Basescu se inspira din modul
de operare al Securitatii. – 15.02
29. Partidul Conservator a declarat că va începe o campanei de semnături pentru a
demara procedura de suspendare a preşedintelui Băsescu. – 12.09
30. Preşedintele Băsescu este acuzat de către Dinu Patriciu că ar fi declanşat o „isterie
anticorupție” prin declarațiie sale. – 09.03
31. Adrian Nastase a afirmat că s‐a oferit sa colaboreze cu Traian Basescu la alegerile
parlamentare din 2004 dar ca acesta l‐ar fi refuzat. 10.11
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