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A: <R în studioul digi_douăzeci_și_patru cum v-am promis↑ politologul cristian pîrvulescu ↓ 

bună seara domnule profesor↑ 

B: bună seara domnule prelip[ceanu. 

A: [<R să le spunem telespectatorilor noștri că principalu’ motiv al întâlnirii noastre> <MARC 

ASTĂZI în mod ATIPIC> # <R sunt alegerile de duminică din franța.>  

B: # pentru CĂ astăzi spre exemplu e ultima dezbatere↑# ((inspiră)) ultima sută de metri↑ 

A: să nu-i zicem dezBAtere că-i un format atât de strAniu  

B: [da e 

+ A: [probabil că l-au aplicat jurnaliștii din franța # MĂCAR să-i aibă pe candidați 

B: <R da. e vorba de cea mai mare televiziune publică franceză /frans deu/ <F care astăzi va 

avea câte un SFERT de oră cu fiecare din cei unsprezece candidați # dar NU o o dezbatere cu 

TOȚI unsprezece prezenți> de- nu se vor ataca unii pe alții ↓>= 

= A: <R iar sistemul pe care l-au aplicat ↑ este că în cele cinsprezece minute fiecare dintre 

candidați va avea la dispoziție CÂTEVA în care să răspundă acuzațiilor care s-au formulat la 

adresa sa: pe parcursul campaniei electorale ↑> # iar <R către finalul celor cincisprezece 

minute # <P nu știu câte întrebări vor mai fi#> <R puse acolo. vor avea ocazia să li se 

adreseze# telespectatorilor și asta-i tot> 

B: da. pentru CĂ experiența dezbaterii cu unsprezece# ă care a: avut loc în urmă <R cu o 

săptămână și jumătate n-a fost neapărat o reușită. în schimb experiența:> ă de la /tefean/ de la 

principalu’ post privAt de televiziune france:z ↑ cu CINCI candidați a fost o experiență: ă 

reușită↑# ă: ȘI mă rog <R argumentu’ pentru cinci candidați> a fost că ă: doar cei CINci 

aveau scoruri peste zece la sută # la momentu’ respectiv. între timp candidatu’ socialist> este 

puțin sub ă: zece la sută vom vedea ce se va întâmpla: duminică. eu cred că alegerile din 

franța merită atenția: noastră a a opiniei publice românești și ă: e bine să facem o informare 



înainte pentru că <R mi se pare că: de MUlte ori se exagerează foarte mult pe această temă ↓> 

în special pe tema pericolului extremei drepte. <R a(d)ică trebuie să privim lucrurile cu 

realism↓ în funcție de sistemul politic al fiecărei țări.>  

A: vorbim însă ↑ ÎNAINTE vă propun despre: = 

B: =țara noastră 

A: românIA # și despre CARE ar putea fi motivul pentru care alegerile din două mii nouă↑## 

<P,L să fie: analizate: de o comisie parlamentară> <R pentru ADEVĂR. adevărul e bine> să 

fie cunoscut întotdeauna 

B: <R mai ales că vorbim atât de mult aici despre postadevă:r> [# despre ă:  

A: [<F,R nu e niciodată prea târziu pentru adevăr. ASTA-i clar> 

B: absolut 

A: dar credeți că o comisie parlamentară # e menită să afle adevărul? 

B: n:u. o comisie parlamentară: și niciodată în istoria parlamentară a româniei nu s-a 

întâmplat ast- (K) altfel <L este mai degrabă un instrument de răzbunare politică> de plă- (K) 

de plata unor ă: sau de contra plata a a unor situații neplăcute din trecut <R iar în cazul nostru 

cred că trebuie s-o punem în context ↓> este vorba despre: ă: domnul dragnea acuzat ↑ 

condamnat ↑ ă: cu suspendare pentru: ă: participarea și organizarea referendumului de ă: 

demitere a președintelui (K) <R de revocare a președintelui din două mii doisprezece ↑> ă: 

posibilă fraudare încercare de fraudare <R în orice caz> ă: justiția a reținut↑ că ă: ar FI făcut 

ceva de genul acesta iar acum încearcă să: treacĂ această responsabilitate pe seama # ă: celor 

care l-au acuzat↓ în special a: parchetului <R general din acel moment> pentru că↑ acUză o 

încercare de fraudare a alegerilor în două mii nouă. ((inspiră)) EXISTĂ după cum vă aduceți 

aminte# cu siguranță majoritatea <R telespectatorilor și-aduc aminte># o contestare↑ a 

rezultatului alegerilor în două mii nouă↓ o VErificare a voturilor↓ și o decizie a curții 

constituționale <P atunci> că alegerile au fost corecte. <R la num- (K) renumărarea voturilor> 

s-a constat că: ă: diferența# în favoarea lui traian băsescu a crescut. deci se vorbește despre 

ALTceva da. dacă am discuta despre ## instrumentele tehnice de fraudare a alegerilor <R 

pentru că eu nu sunt dintre cei care cred că fraudarea se întâmplă în ziua alegerilor ci se 

pregătește SERIOS din vreme↑> [...]  


