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Situația de comunicare: 

Data înregistrării: 14 mai 2018. 

Locul înregistrării: București, pe holul unei instituții. 

Participanți: VD – Vasilica Viorica Dăncilă, politician român, prim-ministru al României (la data declarațiilor); 

Reporteri de la ProTV, Kanal D, Antena 3, DIGI 24, Realitatea (R1 – f., R2 – m., R3 – f., R4 – 

m., R5 – f., R6 – m., R7 – f.). 

Observații: Intervențiile unor reporteri se suprapun cu cele ale doamnei prim-ministru sau cu intervențiile altor 

reporteri, uneori fiind dificil de diferențiat vocile tuturor celor implicați în interacțiune. Declarațiile au fost 

transcrise pe baza unui material video disponibil online, https://www.youtube.com/watch?v=bTxkNCxepxk 

(accesat în mai 2019). 

Autorul primei transcrieri: Maria Mihaela David (anul II 2018-2019). 
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1 VD: […] o discuție cu domnu:l președinte. <R domnu’ președinte dacă vrea să meargă un ministru 

la> ă cotroceni trebuie să vorbească cu primul ministru. așa este normal. 

(xxx) 

2 R1: doamna președinte↑ așteptați un telefon de la președinte sau îl sunați [dumneavoastră? 

3 VD: [<R dânsu’ dânsu’> dânsu’ dânsul hotărăște dacă trebuie// 

4 R2: fără acest telefon↓ domnu meleșcanu merge la cotroceni? 

5 VD: <R deci un guvern un guvern> într-un guvern ca să chemi un ministru↓ trebuie să vorbești cu 

primu’ ministru>. aceasta este regula. și această regulă <Î trebuie respectată de toată lumea.> cum ȘI 

EU respect toate regulile pe care țin de: președinte. 

6 R3: în acest moment (xxx) 

7 VD: ((inspiră)) este opinia dumnealui dacă vrea să meargă mi- ministru acolo↓ trebuie să sune. 

8 R3: ă asta așteptați dumneavoastră? 

9 VD: categoric. categoric. ăm prim- (K) <R președintele trebuie să sune dacă vrea să meargă un 

ministru la cotroceni↓> suntem totuși un guvern↓ există anumite reguli <R care trebuie [respectate> 

(de toată lumea) 

10 R4: [<R dumneavoastră ne puteți spune de ce s-a opus> românia# <L acelui document al uniunii 

europene?> 

11 VD: ă: a dat toate explicațiile domnu’ ministru meleșcanu 

(xxx) 

12 VD: vă mai dau și declarații↑ trebuie să ajung la guvern 

13 R5: președintele a făcut acea convocare pentru domnul meleșcanu. și nu v-a sunat. 

14 R6: credeți că ar trebui să meargă domnul meleșcanu sau nu↑ 

https://www.youtube.com/watch?v=bTxkNCxepxk


15 VD: domnu: meleșcanu: a vorbit cu mine↓ a vorbit cu primu’ ministru↓ și bineînțeles↑ dacă va (K) 

își va da acordul primu’ ministru↓ va merge↓ eu nu pot să dau acordul pentru ceva în care nu am fost 

întrebată 

16 R7: dumneavoastră sînteți primu’ ministru [(xx) 

17 VD: [<Î la ceva care nu sunt întrebată> 

(xxxx) 

18 R7: cum vedeți acest lucru↑ este cea mai mare (K) cel mai mare nivel din ultimii cinci ani. 

19 VD: <R și de ce nu luăm și mai dinainte?> față de luna trecută a crescut cu zero virgulă trei. uitați-

vă la scumpirile de la întâi aprilie↑ și o să vedeți de ce [<F de ce de ce a crescut inflația> 

((un reporter spune ceva))  

20 R6: [nu trecutu’↑ PREZENTU’ e important. 

21 R8: [întâlnirea dumneavoastră și întâlnirea <MARC cu papa francisc.> doream să vă întreb ce v-a 

transmis până la urmă papa francisc. o să vină-n românia↑ sau cum au rămas până la urmă lucrurile? 

22 VD: sunt un om responsabil. am spus că ă sanctitatea sa papa francisc↓ a spus că o să vină anul 

viitor în românia↑ deci am fost foarte clară în ceea ce am spus și 

((un reporter întreabă ceva)) 

+23 VD: a- acest lucru┴ în primul rând vreau să lămuresc un lucru. vizita pap- la: (K) <R a sanctității 

sale papa francisc nu este făcută NICI pentru prim ministru↓ NICI pentru ă președintele româniei↓ 

este făcută pentru românia și pentru români.>  

((un reporter spune ceva)) 

+24 VD: și eu vreau să se bucure de această vizită românia și românii. acest lucru cred că// 

25 R6: <R doamna premier> vă este teamă de o plângere penală? 

26 VD: <Î nu știu↓ nu:# bineînțeles> orice om se┴ îi este teamă de o plângere penală. <R dar eu sper 

să nu se ajungă la astfel de lucruri. pentru că eu CRED în justiție și cred că toată lumea trebuie să 

credem în justiție. dacă mergem pe acest considerent că fiecăruia poate să i se facă o plângere penală↑ 

nu cred că este un lucru bun. ((inspiră)) având în vedere cele văzute în spațiul public↓ cele apărute în 

spațiul public↓> legal (K) legat de victor ponta↑ căruia i se pre- ((inspiră)) gătea o plângere penală↑ 

[putem să 

27 R6: [<R referendumu’ pentru familie cum vi se pare?> referendumu’ pentru familie. președintele a 

anunțat că va ataca legea la curtea <R constituțională> 

28 VD: este↑ dreptul președintelui. [mulțumesc mult de tot. 

29 Un reporter: [(xxx) 

 

 

 


