
Analiză media – confruntare Tv Băsescu vs. �ăstase – “Destinaţia…Cotroceni” 

(TVR1) 

- o săptămână înainte de cel de-al doilea tur de scrutin (2004) –  

 
                                                                                     Motto: “Există oameni care ştiu sau 

cred că ştiu cum să guverneze; există alţii care nu au altă grijă decât să fie bine guvernaţi. 

Sistemul reprezentativ oferă primilor puterea prin concurs între ei, dându-le drept judecători pe 

cei din al doilea grup.”
1
 

 

Cine ar fi avut “tupeul” să se gândească în perioada ce a urmat imediat revoluţiei 
decembriste române că, în nu mai mult de 15 ani, electoratul îşi va putea determina singur 
reprezentantul pentru funcţia de preşedinte, în urma unei emisiuni difuzată de televiziunea 
naţională? Deşi emisiuni cu caracter electoral au mai fost prezentate şi-n alţi ani, o audienţă 
media de 13,4% şi o cotă de piaţă medie de 36,2%2 reprezintă o reală performanţă atât în 
domeniul politic, cât şi-n cel comercial (mass-media), luându-se în considerare doi factori 
importanţi: prezenţa românilor la urne (55,2% în turul 2) şi momentul din zi în care dezbaterea 
dintre candidaţii Adrian Năstase şi Traian Băsescu a fost transmisă (22.00 – 00.41)3.  

Invitatul emisiunii a fost nimeni altul decât redactorul – şef al publicaţiei “Adevărul”, 
totodată şi preşedinte al Clubului Român de Presă, Cristian Tudor Popescu, în rol de reprezentant 
al ziariştilor, care a adresat întrebări interesante pretendenţilor la funcţia supremă în stat, alături 
de moderator, realizatorul de talk – show-uri Marian Voicu. Emisiunea a cuprins 11 momente, 
dintre care amintim: runda întrebărilor personalizate, comentarea unor probleme de politică 
externă şi internă, adresarea de întrebări încrucişate de către fiecare candidat oponentului său, 
răspunsuri la unele atitudini divergente făcute publice, prezentarea de portrete personale, runda de 
strategii prezidenţiale, susţinătorii candidaţilor, întrebări venite din partea a trei figuri relevante 
din sfera jurnalistică (I.Cristoiu, G. Stănescu şi S.Roşca – Stănescu) şi aşteptatul mesaj către 
electorat. Tema generală a fost “corupţia”, concept asupra căruia s-a făcut referire de 9 ori pe tot 
parcursul dezbaterii în mai multe forme – în discuţii despre frauda electorală din primul tur, 
favorizarea clientelei politice, problema autostrăzilor nefinalizate la timp, cota unică de 
impozitare (prin efecte scontate de PSD ca: diminuarea bugetului şi scăderea puterii de cumpărare 
a cetăţenilor4), precum şi acuzarea PDS-ului de diverse infracţiuni economice. Dacă încercăm o 
privire de ansamblu a emisiunii, observăm că formatul acesteia este atent gândit şi structurat, 
astfel încât să înglobeze cât mai multe subiecte politice şi economice de interes major; exceptând 
tema corupţiei, ilustrată succint anterior, pe parcursul celor două ore şi jumătate s-a făcut referire 
la trei categorii de situaţii: noi (campanii negative, relaţii ale presupusului preşedinte cu liderii 
străini, în contextul integrării în structurile Euro – Atlantice şi ale Uniunii Europene, strategii 
prezidenţiale), ipotetice (simpatizanţi ai altor partide care vor vota cu fiecare candidat în turul al 
doilea, conflicte externe – Trasnistria dat ca exemplu) şi faptice (raportul dintre preşedinte şi 
CSAT). 

Vom analiza, în cele ce urmează, discursul şi atitudinea atât ale lui Traian Băsescu, cât şi 
ale lui Adrian Năstase, aşa cum pot fi apreciate în timpul dialogului televizat, ţinând cont de 
structurarea temelor, în funcţie de cele mai importante11 momente amintite anterior. Ca primă 

                                                 
1 Citat din Guizot - Filon Morar – “Democraţia privilegiilor. Alegerile aleşilor în România”, cap. IV, 
subcap. 9 – “Raportul Putere – Opoziţie. Monopolul legitimităţii reprezentării”, edit. Paideia, Bucureşti, 
2001, pag.111 
2 Sursă: http://www.adevarul.ro/articole/2004/tvr-1-a-fost-lider-de-audienta-cu-destinatia-cotroceni.html, 
Adevărul, 10 dec. 2004 
3 Sursă: http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Politica/1369/Ce-nu-s-a-vazut-pe-ecran-la-Destinatia-
Cotroceni.html, Alin Bogdan – Adevărul, 10 dec. 2004 
4 Acuzaţii ale înţelegerii defectuoase de către PD a balanţei cheltuieli - plăţi 



observaţie, apreciem că atât cea dintâi intervenţie (adevărat, ca răspuns la o întrebare destul de 
incomodă din partea d-nului Popescu5), cât şi ultima (mesajul mobilizator transmis electoratului) 
aparţin candidatului PD, cu siguranţă o atitudine foarte bine studiată de a capta atenţia posibilului 
alegător; în ambele situaţii, captarea atenţiei prin mesaj, dar şi adaptarea elementelor non- şi para 
– verbale sunt atent luate în considerare. Astfel, încă de la început el asociază PSD-ului imaginea 
de partid corupt, manifestând totodată un sentiment “frăţesc” faţă de electorat, afirmând “ Aliatul 
lui Băsescu este orice roman ce doreşte să schimbe puterea autoritară”, “Pentru turul doi, nu mă 
interesează cu cine a votat [alegătorul] în primul tur.”6 La finalul emisiunii, acesta îşi cuantifică 
foarte bine atât vorbele, cât şi bagajul emoţional, spunând pe un ton grav, serios că 12 decembrie 
este o zi fundamentală pentru România, care ar putea schimba soarta tranziţiei române către 
democraţie, apreciată de Brucan (în esenţă simpatizant stângist) a se cristaliza abia după 20 de 
ani. Sunt aduse în prim – plan calităţile sale de “salvator” al destinului comunist şi neo – 
comunist cu care ţara a fost nevoită să se confrunte cca. 60 de ani, promiţând – pe un ton 
înălţător, dar totodată echilibrat – că va fi un preşedinte puternic, “al românilor pentru români”, 
care “va face ca justiţia să fie independentă şi va zdrobi sistemul corupt (atac şi la adresa 
guvernării precedente). În ceea ce-l priveşte pe Adrian Năstase, imaginea sa este denaturată din 
start printr-o întrebare extrem de dură adresată de C.T. Popescu, legată de fraudarea alegerilor, în 
care acestuia i se reproşează lipsa de intervenţie în desfăşurarea legală a procesului electoral şi, 
implicit, atitudinea părtinitoare faţă de liderul BEC, având în vedere funcţia deţinută – de şef al 
Executivului. Acuzatul răspunde calm că Guvernul nu poate intervene în această problemă, 
asigurând, în acelaşi timp, pe cei sceptici de credibilitatea asigurată a voturilor, prin afirmaţia: “În 
BEC sunt 6 judecători, cât şi reprezentanţii tuturor partidelor politice.” La final, deşi vizibil iritat 
de invitaţia contra – candidatului de a începe primul prezentarea mesajului către naţiune,7 ia o 
poziţie gravă, axându-şi discursul pe două elemente: nevoia de continuitate a politicilor începute 
în timpul guvernării sale şi schiţarea portretului preşedintelui ideal perioadei 2004 - 2009, asociat 
caracteristicilor sale personale (calmitate, înţelepciune, reflexivitate8). 

Odată trasate cadrele de început şi de final ale dezbaterii, trecem la prezentarea celor mai 
importante puncte ale cuprinsului. În runda secundă de discuţii, C.T.Popescu adresează două 
întrebări comune candidaţilor care ajunge să irite considerabil candidatul dreptei, producându-se 
un moment critic ce va avea ca efect o detensionare treptată a relaţiilor dintre CTPopescu şi 
Basescu, mai ales către finalul dezbaterii. Prima este legată de colaborarea atât a Alianţei DA, cât 
şi a Uniunii naţionale PSD + PUR cu PRM-ul. Din nou, cel dintâi comunicator care ia cuvântul 
este tot T. Băsescu, răspunzând vag primei provocări, cum că deocamdată Alianţa nu a pus 
problema iniţierii vreunei negocieri cu nicio formaţiune politică, asigurând – pe un ton ferm – 
cetăţenii români că vor fi singurii săi aliaţi. Spre deosebire de imaginea asumată de acesta – de 
salvator, foarte apropiat de nevoile votanţilor - , A.Năstase promovează o atitudine atât 
superioară, detaşată faţă de cei conduşi, cât şi liniştitoare, în privinţa constituirii majorităţii 
parlamentare, subiect asupra căruia se pronunţă că a fost deja luat în calcul şi îndelung analizat: 
“Noi suntem deocamdată şi preşedinti de partide, nu numai candidaţi împinşi de partide, şi 
responsabilitatea unui răspuns eu cred că ne revine; noi am desfăsurat după alegeri negocieri 

                                                 
5 Este vorba de motivarea schimbării de atitudine faţă de UDMR şi PRM. (dezbaterea video – 
“Destinaţia…Cotroceni”, moderator: Marian Voicu, TVR1, 2004, al doilea tur de scrutin) 
6 Ideea pe care o va relua şi-n rubrica 4 a emisiunii, întărind-o, printr-un “boom” de imagine prin: “Vă 
asigur că nu mă deranjează chiar un vot de la PSD – va fi un vot pentru democraţie.” (ibidem 5) 
7 B: (arată către N.): Te invit! (râde) 
N: Multumesc foarte mult, apreciez…(ironic) – ibidem 5 
8 “Cred ca avem nevoie la acest moment nu de cineva care să pornească războaie pe care, după aceea, 
eventual să le câstige, ci de cineva care să menţină pacea. Avem nevoie de stabilitate politică, de pace 
socială, de creştere economică, de înţelepciune, de calm, de linişte, de un zâmbet la momentul portivit.(…) 
Cu Dumnezeu înainte!” (ibidem 5) 



pentru formarea unei majorităţi parlamentare.” În ceea ce priveşte a doua întrebare, aceasta se 
referă la motivarea retragerii lui Theodor Stolojan din cursa prezidenţială. Răspunsul fostului 
primar al capitalei este unul eschivant, acesta făcând referire la o acuză, mai mult sau mai puţin 
logic plasată în contextul respectiv, la o stenogramă din 2002, publicată în presă, în care este 
acuzat de mai mulţi membri PSD de fapte de corupţie, ca, în scurt timp, acesta să câştige procesul 
intentat împotriva sa; de asemenea, el face referire şi la un gen de campanie negativă 
[incipientă]9, făcută de PSD, prin distribuirea unor fluturaşi în judeţul Constanţa, în care imaginea 
sa este rediculizată excesiv. Reacţia destul de radicală a lui C.T.P. la răspunsul acestuia este 
înţeleasă drept un atac dur la adresa demnităţii, dar şi o atitudine de vizibilă părtinire cu partidul 
stângist, astfel că tactica urmată de T. Băsescu va fi un atac direct, în momentul în care afirmă: 
“Sunteţi dezinformat şi vă faceţi meseria de propagandist al PSD!”, “Avem doi oameni care spun 
că Băsescu minte!” La sfârşitul acestui moment, realizatorul formulează o întrebare importantă d-
nului Năstase, legată de formarea majorităţii parlamentare a PSD + PUR, alături de UDMR. 
Percepută a fi o problemă cu două tăişuri, acesta asigură calm cetăţenii că nu poate fi vorba de o 
negociere politică secretă, în detrimental românilor, ci doar de o dorinţă de descentralizare pur 
administrativă. 

Setul trei de întrebări curpinde două puncte de interes major ce au ca substrat corupţia, în 
prima parte Băsescu acuzându-şi oponentul de favorizarea elitei politice, prin măsuri 
discriminatorii la adresa pensionarilor (anularea art. 19/ 2000 privind sistemul de pensii). Atacul 
este privit sfidător de Năstase10, descoperind în persoana celuilalt un apărător făţarnic al acestei 
categorii sociale, afirmând că, nu cu puţin timp înainte, îi numise “puturoşi”; în plus, 
raţionamentul pe care acesta s-a bazat a fost avântul economic deosebit înregistrată în 2004, de 
cca. 8% care a putut susţine o creştere notabilă a pensiilor, dar şi subvenţii mai mari acordate 
ţăranilor pentru un hectar de pământ. Urmează întrebarea – atac adusă de Năstase 
contracandidatului său, acesta cerându-i o justificare a acuzaţiei de fraudare a alegerilor din 
primul tur, din partea PSD, apreciată de acesta drept exagerată, în momentul în care afirmă că s-
au folosit 65 de mii de autobuze în interesul stângii. Deşi recunoaşte tacit exagerarea făcută, 
liderul PD îşi întăreşte convingerea, comparând – pe un ton justiţiar – funcţionarea defectuoasă a 
instituţiilor statului în România în această situaţie cu reacţionarea promptă a organismelor politice 
în regiunea Ohio, suspectă de asemenea de “fabricarea” rezultatelor alegerii prezidenţiale. 
Problema corupţiei este tratată direct, în special în cadrul celei de-a cincea părţi a dezbaterii, fiind 
vorba de aceea a atitudinilor divergente a celor doi candidaţi vizavi de subiecte precum: 
autostrăzile şi cota unică de impozitare. Susţinătorul stângii are o atitudine detaşată, relaxată în 
momentul în care afirmă că, în timpul său, s-au făcut cel puţin 100 km/ an, priect care asigură şi 
crearea de noi locuri de muncă timp de 8 ani. Reacţia lui Traian Băsescu este una fermă, subliniin 
că toate aprobările pentru construcţia de drumuri au fost date în timpul ocupării sale a funcţiei de 
ministru al transporturilor, timp în care s-a “retificat” şi un accord important de finanţare cu 
Banca Europeană de Investiţii. În privinţa celui de-al doilea subiect de dezbatere propus de 
C.T.Popescu, Adrian Năstase se opune cu fermitate cotei unice, susţinând un impozit pentru 
veniturile mici de 10%, urmând ca pentru celelalte cazuri să fie păstrat procentul de 16%. Celălalt 
reprezentant de partid crede că impozitul de 16% aplicat unitar se bazează pe valoarea reala a 
bugetului de stat (între 15,4 – 15,6%) şi că stimulează acceptarea a două locuri de muncă [în 
acord cu principiile pieţei libere]. 

Un context în care se poate observa gradul de creativitate al candidaţilor este situaţia 
ipotetică a conflictului din Transnistria. Aici Băsescu nu se oferă să ia cuvântul, lăsându-şi 
adversarul să cadă în capcanele unui răspuns mai convenţional (“Prima măsură vizează o 

                                                 
9 Sorin Tudor – “Politica marketing-ului politic”, tritonic, 2008,Bucuresti, campanile electorale negative, 
pag 124 
10 Care vede mai mult o problemă de ameninţare ideologică, prin încercarea celuilalt de câştigare a 
electoratului din mediul rural. 



consultare cu partenerii noştri (…) avem avantajul că suntem parteneri NATO şi că putem să 
acţionăm împreună.”11), urmând ca acesta să mimeze că nu a înţeles exact întrebarea; lovitura de 
imagine pe care o dă (totodată şi o ieşire din anonimat) o constituie decizia fermă de a demite 
ministrul de externe care s-ar angaja într-o acţiune conflictuală externă, de pe urma căruia 
propriul stat ar avea doar de suferit. Lucrul acesta este categorisit de liderul PSD drept o dovadă a 
politicii sale “dictatoriale”. 

Atitudinea politică pe termen lung faţă de celelalte partide ajunge să fie apreciată prin 
relaţia lui A.Năstase cu privire la PRM, PNL, UDMR, dar şi a celuilalt faţă de ultimele două. 
Astfel, din dorinţa excesivă de câştiga a alegerilor şi de formare a unei majorităţi parlamentare, 
unele acuze publice triviale ale lui C.V.Tudor ajung să fie trecute cu vederea de liderul PSD, când 
continuă să-I susţină acestuia candidature, zicând că ar fi fost păcat ca, în turul 1, un om care 
reprezintă cca.1 milion de alegători să se retragă din cursa electorală, din respectful faţă de acei 
cetăţeni. În PNL, acelaşi personaj politic nu vede un aliat, ci un partid de pe urma căruia ar putea 
prelua două idei fundamentale – crearea de noi locuri de muncă şi creşterea economică. Cu 
privire la UDMR, Năstase este convins12 a are acceptul acestuia prntru formarea majorităţii 
parlamentare, moment în urma căruia Băsescu intervine şi afirmă că “nici PSD, nici PD nu au 
acum majoritatea.” Pe de altă parte, cel de-al doilea comunicator politic are o atitudine moderată 
faţă de partidul ungurilor, dar una favorizantă PNL-ului, anunţâind că în funcţia de premier îl va 
numi pe C.P.Tăriceanu. 

Tratând un subiect important pentru acele timpuri – finalizarea negocierilor pentru 
intrarea în Uniunea Europeană - , liderul PD spune că, având în vedere nuanţa politică a  partidul 
său, acesta se bucură atât de suţinerea grupului socialist, cât şi liberal, lucru care reprezintă un atu 
în faţa PSD-ului şi, implicit, un motiv în plus pentru ca integrarea să aibă loc cât mai curând. 
Chestiunea politicii externe este vizată şi-ntr-o întrebare adresaţa de moderator celor doi, cu 
privire la numirea a trei ţări UE cu care fiecare presupus preşedinte va desfăşura relaţii prioritare. 
Această problemă nu este foarte bine înţeleasă de Năstase, având în vedere că acesta răspunde cu 
Rusia, China, SUA, dar şÎ UE; T.Băsescu reuşeste să-şi aducă un plus la capitolul dezinvoltură şi 
tactică, în momentul în care proiectează imaginar axa Washington - Londra – Moldova, cu trecere 
prin România. În legătură cu relaţiile cu liderii străini, poziţia fostului primar al capitalei este una 
extreme de realistă, poate chiar rece – “nu cred că un politician cu care eşti prieten face un favor 
ţării tale în detrimentul ţării lui, cel mult te poate sprijini în anum momente, atâta timp cât este în 
interesul ţării lui.”, în timp ce contra – candidatul său are o atitudine mult mai diplomată, punând 
în relaţie buna guvernare naţională cu respcetul şi angajamentul acordate preşedinţilor europeni şi 
americani.  

Un moment deosebit de important este acela al prezentării de portrete personale ale 
candidaţilor, desprinse atât în urma materialelor video puse la dispoziţie de cei doi, cât şi de 
filmuleţele montate de TVR, în care sunt prezentaţi susţinătorii celor doi. Astfel, Başescu apare, 
pentru foarte mulţi oameni, drept “cel mai spectaculos politician român”, un om foarte sociabil 
(apreciat de colegii săi, din timpul când lucra în Marină, drept “competent”, “onesc”, glumeţ), 
având o atitudine foarte prietenoasă faţă de alegători (băi de mulţime), dar şi o modestie aparte – 
prin motto-ul său: “puterea trebuie s-o aibă cei ce n-o iubesc.” Pe fundal apar momentele cele mai 
importante ale vieţii sale, de la frageda copilărie, alături de părinţi, la momentul în care a ajuns 
comandant de navă, apoi ministru, primar al capitalei. Candidature la preşedinţie este văzută drept 
o provocare a destinului– “de fiecare dată, viaţa l-a luat şi la- pus acolo unde avea nevoie de el”. 
Sloganul de final este unul mobilizator, uşor comic – “Un marinar la cârma ţării? Da,ca să nu ne 
scufundăm!” În constrast, portretul lui A. Năstase este unul inspirat din din campanile electorale 

                                                 
11 Ibidem 5 
12 Convingerea acestuia se concretizează şi-n momentul în care anunţă că atât negocierile, cât şi programul 
de guvernare au fost în mare pregătite, discutate şi cu PUR, şi bazându-se şi pe susţinerea UDMR, lucru 
care avea să se infirme prin însuşi rezultatul alegerilor.  



americane, ale candidaţilor republicani, sau chiar ale stângiştilor europeni, fiind înfăţişat 
predominant alături de familia sa şi în cadre cotidiene ce aduc aminte de valorile promovate de 
PSD – apropierea faţă de biserică, relaţia prietenoasă cu clasa muncitoare, cu ţăranii. Spre 
dosebire de celălalt, clipul este mut, alcătuit doar din sunet şi lumini, iar filmările sunt mai puţin 
mobile, ritmice, prezentând candidatul într-o ipostază uşor mitizată. Legat de acest moment este 
acela al atu-urilor şi al realizărilor, candidatul dreptei apreciind despre sine că şi-a servit ţara, 
până în acel moment, cu maximă responsabilitate, atât pe navă, “în echipă”, cât şi ca ministru al 
transporturilor (de pe urma căruia se poate mândru ci 1000km de drumuri reabilitate, aeroportul 
Otopeni modernizat, o restructurare a sistemului de căi ferate ş.a.), sau ca primar al capitalei 
(realizând pentru prima dată, timp de trei ani consecutiv, excedente bugetare). Năstase îşi 
fundamentează realizările pe două paliere – ca ministru de extreme şi preşedinte al Guvernului, 
apreciind ultima funcţie a fi fost cea mai importantă – cea mai mare creştere economică şi un 
nivel al sărăciei diminuat.13 În ceea ce priveşte susţinătorii acesto candidaţi la prezidenţiale, se 
remarcă o diferenţă considerabilă între cei doi; astfel, “partizanii” lui A. Năstase provin îndeosebi 
din mediul rural sau muncitoresc (în fabrici), utilizând un limbaj simplu, uneori popular: “A.N. = 
sufletul meu”, “Preşedintele ţării este floarea din vază – vaza e premierul. Dacă a fost vaza bună, 
nu s-a spart, înseamnă că nici floarea nu se va ofili.” Un exemplu izolat de alegător provenind 
dintr-un alt mediu socio-profesional este acela al unui domn îmbrăcat la costum, din Bucureşti, 
care susţine că este singurul om ce ne poate conduce pe drumul cel bun. Lovitura negativă de 
imagine este dată în final prin imaginea lui Ion Iliescu, susţinându-l pe Năstase cu un limbaj mai 
mult decât vetust: “victoria lui AN va fi o victorie pentru o Românie mai bună şi mai dreaptă! 
Mai prosperă şi mai respectată!” Trecând la susţinătorii lui T Băsescu, aceştia provin din medii 
socio-profesionale ridicate (medici, scriitori, caricaturişti etc.), campania abundând de personaje 
carismative?: Dinescu, Stolojan – care îi mulţumeşte pentru suţinerea sa în momente grele-, 
Cărtărescu (asupra aruia Băsescu se va pronunţa şi-l va vedea chiar în funtia de ministru al 
culturii). Sloganul de final este unul poetic, dar cu impact:, venit din partea scriitorului Dinescu: 
“Dacă aveţi încredere-n mine, votaţi ca mine – TB- ptr ca ar fi ptr prima dată-n istoria României 
când M Neagra ar invinge cartierul Primăverii!”  

Să nu uităm şi impactul pe care îl are finalul emisiunii, moment în care candidatul 
Băsescu dă mâna atât cu Năstase vizibil afectat), cât şi cu CT Popescu, cu zâmbetul pe buze. 
Consider că, privind global cele mai importante momente ale emisiunii TV, imaginea 
candidatului PD a fost uşor favorizată în detrimental celei a susţinătorului stângii, chiar dacă s-a 
pus la final problema respectării obiectivitaţii şi a neutralităţii prin formatul emisiunii. S-a greşit 
însă prin accentuarea dimensiunii corupte a lui Năstase (provenind, într-adevăr, din categoria 
“reformatorilor vechiului regim”, aşa cum afirmă Ellen Fisher în “Establishing democracy), chiar 
dacă a existat acel moment fals de sinceritate (regizat de dinainte) când Basescu a recunoscut cu 
tristeţe că ţara este acum pusă în situaţia de a allege între doi foşti membri de partid, chiar la 15 
ani de la revoluţie. Deşi diferenţa a fost mică în cadrul celui de-al doilea tur, 51% pentru 
candidatul DA şi 49%14 pentru celălalt, cu siguranţă se poate afirma că emisiunea 
“Destinaţia…Cotroceni” a avut impact asupra unei bune categorii de alegători (mă refer aici în 
special la cei nehotărâţi sau cei care au fost simpatizanţii, în primul tur, al altor partide notabile – 
PRM, de ex.) În realitate, cred că toată lumea era săturată de guvernarea comunistă şi neo-
comunistă; se dorea momentul schimbării sau măcar o tentativă de funcţionare a sistemului 
rotativei guvernamentale – lucru văzut destul de subtil şi-n genul de întrebări adresate, dar şi în 
lipsa de încredere avută de candidatul stângii pe tot parcurusl emisiunii, şi în special la final.   

                                                 
13 http://www.alegeri.tv/alegeri-2004-tur-2/nastase/profil 
14 Cristian Preda, Sorina Soare – “Regimul, partidele şi sistemul politic din Romania”, Nemira,Bucuresti, 
2008, pag 128 


