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TALK-SHOW 

 
Adrian Ursu: Mulţumim că aţi fost alături de noi. Ne întoarcem în scurtă vreme, 

să vedem dacă după refrenul să-l dăm jos pe Emil Boc, cineva din opoziţie are şi o idee 
ce să pună în loc. Adrian Năstase va fi alături de noi în câteva minute. Am revenit în 
direct. După ce azi-dimineaţă am avut un nou exerciţiu, pentru acelaşi refren. Să-l dăm 
jos pe Emil Boc, s-a strigat de la sediul PSD, acolo unde s-au întrunit mai multe comitete 
şi birouri politice ale partidului. 

Oana Stancu: Nu există însă şi sloganul doi, ce urmează să pună în loc PSD şi 
PNL care nici măcar nu se înţeleg în privinţa unei formule de guvernare. Adrian Năstase 
la „Ora de Foc”, bună seara, bine aţi venit. S-a alăturat Liliana Ruse, jurnalist „Gândul”, 
au rămas alături de noi Bogdan Chirieac şi Alfred Bulai.  

Adrian Ursu: O schimbare de atitudine în cazul domnului Victor Ponta azi, după 
şedinţele de partid. Domnule Adrian Năstase, mergem împreună cu liberalii pentru 
scopul comun, şi anume a-l da jos pe Emil Boc sau mai exact regimul Traian Băsescu - 
Emil Boc. Ce s-a întâmplat acolo înăuntru, cum aţi tocit asperităţile care se vedeau în 
ultima vreme între PSD şi PNL? 

Adrian Năstase: Nu cred că-i o schimbare fundamentală. E vorba de un accent 
firesc. Astăzi am încercat să subliniem mai clar faptul că, dincolo de diferenţele mai clare 
sau mai puţin clare în plan ideologic, sau în planul unor elemente ale unor eventuale 
programe de guvernare, există un interes comun care apare în definitiv în rezonanţă chiar 
cu ceea ce opinia publică gândeşte în momentul ăsta. Preocupări legate de funcţionarea 
statului de drept şi de o proastă funcţionare a economiei. Şi mesajul firesc al opoziţiei, 
vorbesc de opoziţie în general, în mod clar, este acela de a gândi un prim pas care e cel de 
a schimba guvernul. Este corectă şi întrebarea care urmează, ce-ar trebui să vină după 
aceea? Dacă vreţi discutăm şi acest subiect. Dar accentul de azi este de fapt un element 
care ţine şi de presiunea internă din partidele noastre şi de presiunea care vine de la 
suporterii, de la alegătorii noştri şi poate că unele dintre momentele de critică sau anumite 
momente de mică tensiune între lideri sau în cadrul Parlamentului, pe la televiziuni, au 
creat cumva un sentiment neplăcut în zona electorală. Şi cred că mesajul de azi are într-
un fel şi scopul de a da siguranţă că opoziţia are capacitatea de a înţelege şi elementele 
care ne despart, dar şi elementele care în definitiv trebuie să ne unească.  

Oana Stancu: Tocmai absenţa pasului doi face puţin credibil demersul 
dumneavoastră. Şi atunci vă întreb pragmatic. Să spunem că se întâmplă, reuşiţi 
consensul cu PNL, reuşiţi să adunaţi voturi şi din partea susţinătorilor actualei puteri şi 
daţi jos guvernul Emil Boc. Traian Băsescu cheamă partidele la consultări. Dacă 
dumneavoastră spuneţi PSD, noi nu intrăm la guvernare decât în urma unor anticipate, 
dacă să spunem, Crin Antonescu e dispus să ia guvernarea şi constată că nu poate face un 

 1



guvern pentru că nu vrea nici cu dumneavoastră, nici cu PD-L, depune mandatul… la ce 
aţi ajuns? 

Adrian Năstase: Analiştii întotdeauna au fost mai buni în a rezolva ecuaţii cu 
multe necunoscute. Aici avem o mare problemă. Să răspundem o dată la toate aceste 
întrebări. Mai ales atunci când Traian Băsescu nu e de faţă şi nu ştim cum va proceda, 
când nu ştim cum va gândi PD-L etapa următoare, când nu ştim dacă vom avea numărul 
necesar de voturi… 

Adrian Ursu: Aveţi o certitudine. Traian Băsescu este cel care face mişcarea, 
indiferent de acţiunile dumneavoastră.  

Adrian Năstase: Eu pregătesc acum o analiză cu cel puţin 10 scenarii posibile pe 
care cred că Traian Băsescu le va gândi, le va evalua la începutul lui septembrie. Pentru 
că noi într-un fel avem tentaţia de a spune ce vom face, ce se va întâmpla sau ce nu putem 
să facem, ce nu am dori să facem, fără să ţinem seama de faptul că unul dintre cei mai 
importanţi jucători la masa politică este Traian Băsescu. Şi eu nu cred că el se va resemna 
cu aceste rezultate care evident sunt slabe, şi dacă ne uităm la sondaje, şi dacă simţim 
felul în care opinia publică reacţionează. Aşa încât, după părerea mea va urma şi o 
mişcare a lui Traian Băsescu pe care va trebui s-o luăm în calcul. Astfel încât a da de pe-
acum soluţii categorice într-un scenariu în care doar noi mutăm, după părerea mea este 
greşit. Cred că trebuie să avem o strategie generală. Şi strategia asta are câteva elemente 
simple. Şi anume. Vrem să dăm jos guvernul, vrem să asigurăm cât mai curând alegeri 
anticipate dacă va fi posibil, dacă presiunea publică va fi suficient de mare, dacă şi Traian 
Băsescu va considera că este în interesul unei supravieţuiri politice şi pentru el şi pentru 
PD-L să accepte acest lucru. Până atunci să gândim o formulă de guvern care să ne 
asigure de corectitudinea numărării voturilor, nu doar de desfăşurarea… 

Adrian Ursu: Acel guvern de serviciu. 
Adrian Năstase: Să-l numim într-un fel sau altul. 
Adrian Ursu: Dumneavoastră l-aţi numit. 
Adrian Năstase: Sigur. I-am spus guvern de serviciu şi am trimis cumva la ce s-a 

întâmplat în 1991, guvernul Stolojan, un guvern care avea sarcina principală să 
organizeze alegerile. Ceea ce-a şi făcut. Şi după aceea putem să gândim mai departe dacă 
în urma unei reevaluări complete a situaţiei politice… vom vedea care vor fi cu adevărat 
forţele politice care vor fi validate prin aceste alegeri şi atunci vom putea să gândim pe un 
termen mai lung un guvern, iar dacă Traian Băsescu la acel moment se va opune şi va 
încerca din nou să-şi impună punctele de vedere şi prietenii apropiaţi într-un astfel de 
guvern sigur că putem discuta despre o eventuală suspendare a lui. Dar toate aceste 
lucruri până la urmă se încurcă, toate aceste elemente pe care le-am spus şi care sunt în 
definitiv de bun-simţ pentru o analiză politică în cadrul unui partid de opoziţie se 
împiedică de ceea ce poate fi o mişcare a lui Traian Băsescu, o decizie a Parlamentului, 
un număr de voturi… 

Adrian Ursu: Şi atunci putem să adresăm întrebarea firesc, mergeţi pe demersul 
PNL inclusiv la o eventuală suspendare a lui Traian Băsescu? Pentru a elimina acest 
impediment din calea tuturor scenariilor pe care le-aţi înşirat. 

Arian Năstase: Mi-aţi pus întrebarea care vine la mutarea numărul patru. 
Adrian Ursu: V-am pus întrebarea care venea firesc după înşiruirea acelor 

piedici ce stau în calea planurilor noastre şi Traian Băsescu. 
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Adrian Năstase: Dacă se întâmplă prima mutare şi câştigăm la prima mutare, la a 
doua de asemenea, la a treia de asemenea şi vedem după aceea că Traian Băsescu nu 
acceptă nici măcar rezultatul acestei noi evaluări din cadrul alegerilor anticipate, sigur că 
opinia publică în urma unui vot care ar arăta o altă opţiune, ar înţelege mult mai uşor un 
act de suspendare, altfel dacă am veni acum şi am spune într-un moment de criză vrem să 
lăsăm ţara fără conducere, vrem să intrăm pentru o lună de zile în pregătirea unui 
referendum pentru demitere. Vrem după aceea în următoarele trei luni să stabilim care 
dintre candidaţii opoziţiei e mai bun să fie candidat la Preşedinţie, nu am face decât să 
creăm un haos general, ar trebui să tragem nişte concluzii şi de la experienţa anterioară cu 
încercarea şi cu suspendarea lui Traian Băsescu, i-am oferi o platformă în care în loc să 
discutăm despre situaţia economică am discuta numai despre felul în care 320 şi nu ştiu 
câţi de parlamentari, deci i-am oferi o platformă pentru a schimba agenda de dezbatere.  

Bogdan Chirieac: Lui Traian Băsescu îi oferiţi o platformă. 
Adrian Năstase: În momentul în care am face, am declanşa acum această 

procedură. 
Bogdan Chirieac: E simplu. Sunteţi eminenţa cenuşie a Partidului Social 

Democrat în acest moment? 
 Adrian Năstase: Eu nu cred că Partidul Social Democrat are nevoie de o 
eminenţă cenuşie. 
 Adrian Ursu: A Partidului Social Democrat sau a lui Victor Ponta?  
 Adrian Năstase: La prima v-am răspuns. 
 Bogdan Chirieac: Nu. Sunteţi sfătuitorul domnului Victor Ponta?  
 Adrian Năstase: Nu. 
 Adrian Ursu: Liliana Ruse voia să-i adreseze o întrebare… 
 Adrian Năstase: Iertaţi-mă, am răspuns la întrebările astea. Sigur însă că există 
fără îndoială o legătură … 
 Bogdan Chirieac: Exista întrebarea următoare, dacă n-aveţi cumva impresia că 
Partidul Social Democrat acum duce o politică prin care împinge Partidul Naţional 
Liberal în braţele Partidului Democrat-Liberal şi ale lui Traian Băsescu? 
 Adrian Năstase: Dacă ar fi să răspund foarte brutal, aş spune că lucrăm cu 
materialul clientului în politică. 
 Bogdan Chirieac: Este vina Partidului Naţional Liberal.  
 Adrian Năstase: Nu, este vina noastră că acesta-i materialul pe care-l avem. 
 Bogdan Chirieac: Deci este o autocritică. 
 Adrian Năstase: Fără îndoială.  
 Bogdan Chirieac: Deci sunteţi, ceea ce spuneţi acum este că sunteţi de acord că 
prin ceea ce face Partidul Social Democrat în acest moment împinge Partidul Naţional 
Liberal în braţele Partidul Democrat-Liberal. 
 Adrian Năstase: Nu sunt de acord. O parte din Partidul Naţional Liberal se duce 
singur în direcţia asta, fără să-l împingă cineva şi, dacă vă uitaţi la felul în care s-a 
desfăşurat votul la Senat, la sesiunea extraordinară, veţi vedea lucrul acesta, că n-aveau 
voie să fie împinşi de cineva. 
 Bogdan Chirieac: Sunteţi un politician bătrân şi zic eu valoros. 
 Adrian Năstase: Nu-mi spuneţi bătrân, spuneţi-mi cu experienţă.  
 Bogdan Chirieac. Haideţi, domnul Năstase, poate că aţi fi vrut să vă spun înţelept 
atunci, nu? 
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 Adrian Năstase: Mi-ar plăcea aşa. 
 Bogdan Chirieac: Haideţi să spunem că suntem bătrâni, suntem bătrâni în 
meseriile noastre, domnule Năstase. Aveţi impresia că un partid în România ar putea 
câştiga 50 + 1% după nişte alegeri? 
 Adrian Năstase: Nu, dar eu cred că... 
 Bogdan Chirieac: Până una-alta, au fost zece rânduri de alegeri de la începutul 
anului până acum şi Partidul Democrat-Liberal care-i contat în sondaje cu 15, cu 10%, cu 
1%, le-a câştigat pe toate 10. 
 Adrian Ursu: Vă referiţi la alegeri în comune. 
 Bogdan Chirieac: În comune se mobilizează Partidul Democrat-Liberal, dar 
domnul Năstase a afirmat adineauri că nu crede că Partidul Social Democrat va câştiga 
50+1%. 
 Adrian Năstase: Daţi-mi voie să vă răspund la ambele chestiuni. Prima, nu cred 
că un partid, indiferent care ar fi el, văzând lucrurile de acum, mai departe trebuie să 
câştige cu 51%, dar asta nu înseamnă că trebuie să tindă spre aşa ceva. Principiul ca atare 
e important. 
 Oana Stancu: …40, cu redistribuire… 
 Adrian Năstase: Sigur. Al doilea şi în momentul în care ai o masă critică de 
voturi, după aceea poţi să negociezi un anumit sprijin, fie parlamentar, fie de un alt gen şi 
lucrul acesta s-a mai întâmplat, cum ştiţi. În al doilea rând, în legătură cu alegerile, 
alegerile care au avut loc, am citit şi eu cu atenţie comunicatul Partidului Democrat-
Liberal în legătură cu alegerile parţiale, ele s-au desfăşurat bob cu bob, deci în câteva 
situaţii… 
 Adrian Ursu: Sigur că ele nu au relevanţă pentru scor… 
 Adrian Năstase: Pentru ca cei care ne urmăresc să înţeleagă acest lucru, este 
foarte important ca într-un anumit moment, de exemplu, în Vultureşti, în Argeş, s-au 
deplasat toate forţele financiare şi de resurse umane, care să determine… 
 Adrian Ursu: Aceasta a fost justificarea pentru care aţi cerut un guvern de 
serviciu care să supravegheze alegerile… 
 Oana Stancu: De partea cealaltă, la Partidul Democrat-Liberal trebuia să fie în 
seara asta o şedinţă cu tăieri de capete, se aştepta să dureze foarte mult, a durat mai puţin 
de trei ore şi a ieşit domnul Flutur fără o listă cu remaniaţi. Se aşteptau acolo nume grele, 
erau ţintiţi nu doar Şeitan şi Vlădescu, erau ţintiţi dintre greii Partidului Democrat-
Liberal. 
 Liliana Ruse: Cred că aşteptarea era mai degrabă din partea noastră, a presei, 
liderii Partidului Democrat-Liberal, cei mai mulţi dintre ei, ştiau că nu la astfel de şedinţe 
se va face anunţul, trebuie să mai urmeze după tipicul relaţiilor PD-L – Cotroceni nişte 
întâlniri între preşedinte şi prim-ministru, între preşedinte şi câţiva lideri din PD-L, 
mâine, poimâine, după care din câte am înţeles au fost la şedinţă, Emil Boc a evitat foarte 
clar să spună miercuri se face remanierea, momentul acesta nu este clar dacă prim-
ministrul va opera modificări în Guvern sau nu. 
 Adrian Ursu: Sau dacă prim-ministrul este subiect al unor operaţii politice. 
 Oana Stancu: Există totuşi şi această variantă. Liliana Ruse vorbea cu Dan 
Diaconescu mai devreme despre numirea lui Petru Filip ca premier al unui guvern de 
tehnocraţi. 
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 Liliana Ruse: Domnul Diaconescu a avut într-o vreme surse foarte bune la 
Partidul Democrat-Liberal şi e probabil să ştie mult mai multe. 
 Adrian Ursu: Acum se pare că are la DNA nişte surse foarte bune. 
 Liliana Ruse: Da, cred. Nu ştiu, mi se pare destul de puţin plauzibil momentul ca 
prim-ministrul Emil Boc să fie schimbat. Dar aş vrea să revin un pic la ce spuneaţi, 
domnule Năstase, şi să vă întreb, spuneţi că există la nivelul Partidului Social Democrat o 
relativă neîncredere faţă de Partidul Naţional Liberal şi vă pune în gardă faptul că o parte 
din Partidul Naţional Liberal ar fi tentat să meargă către Partidul Democrat-Liberal. 
Vreau să vă spun că din partea liberalilor există acea suspiciune în ceea ce vă priveşte şi 
în momentul acesta cum puteţi face ca între dumneavoastră şi liberali să existe această 
încredere pentru că sunteţi bănuit, nu dumneavoastră personal, ci colegi de partid, că 
negociază cu Cotroceniul. 
 Adrian Năstase: Eu nu ştiu despre astfel de negocieri şi m-ar mira ca după ce s-
au ars o dată unii dintre colegii mei să repete această greşeală, dar aveţi dreptate, există o 
anumită neîncredere şi trebuie s-o depăşim, asta este sarcina noastră până la urmă şi 
încercăm de fiecare dată, dar vedeţi, după alegerile parlamentare, după ce Partidul Social 
Democrat a acordat sprijin timp de doi ani Partidului Naţional Liberal pentru a rămâne la 
guvernare, noi am considerat că la momentul acela în mod automat într-o coaliţie de 
60%, Partidul Naţional Liberal va accepta ca prim-ministru pe cineva de la Partidul 
Social Democrat. Nu s-a întâmplat lucrul acesta şi timp de o săptămână am tot aşteptat ca 
dânşii să revină asupra acestei chestiuni.  
 Adrian Ursu: Povestea se repetă acum. 
 Adrian Năstase: În felul acesta, s-a ajuns, eu n-am fost de acord nici cu soluţia 
aceea nici în ultimă instanţă, dar s-a ajuns şi atunci am putea spune că Partidul Naţional 
Liberal a împins Partidul Social Democrat la o înţelegere cu Partidul Democrat-Liberal. 
Nu spun lucrul acesta, totuşi vreau să spun că în anumite momente, anumite orgolii 
personale pot să fie, pot să genereze situaţii de acest gen, or, eu cred că acum trebuie să 
facem un efort să trecem peste aceste lucruri. Iată am menţionat voturile de la Senat. Le-
am luat, ne-am uitat astăzi cu atenţie la listingul de la Senat să vedem cum a votat PNL-ul 
şi am observat că practic în toate situaţiile critice, voturile Partidului Naţional Liberal au 
înclinat balanţa pentru votul dorit de PD-L. Sigur că poate putem să vorbim despre 
coincidenţe. 
 Adrian Ursu: Dar cine v-a dat ideea să faceţi această analiză tocmai acum când 
cei care spun în sondaje 85% că nu mai vor Guvernul Emil Boc aşteaptă altceva de la 
dumneavoastră decât să număraţi voturile Partidului Naţional Liberal, alături de Partidul 
Democrat-Liberal la un anumit moment din Parlament.  
 Adrian Năstase: Nu. Imediat după votul acela s-a făcut acea analiză. Eu le-am 
văzut azi aceste rezultate, dar analiza sigur că putea s-o facă oricine. Şi dumneavoastră 
dacă cereaţi listingul de-acolo. Un anumit tip de neîncredere poate să fie depăşit numai 
prin felul în care vom acţiona la nivel local şi la nivel parlamentar pentru consolidarea 
acestor… 
 Liliana Ruse: Adică aşteptaţi destrămarea relaţiilor între PNL şi PD-L? 
 Adrian Năstase: Nu destrămarea relaţiilor. Eu cred că trebuie să punem la aceeaşi 
oră şi la nivel central, dar şi la nivel local PSD cu PNL. Pentru că este absolut anormal să 
vorbim despre această colaborare a opoziţiei şi să acceptăm ca în diferite locuri în ţară, pe 
la diverse înţelegeri locale, bazate uneori pe interese… 
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 Adrian Ursu: Astea au existat întotdeauna, ştiţi foarte bine. 
 Adrian Năstase: Ştiu foarte bine, dar în felul acesta eu cred că putem să ne 
pregătim mai bine pentru o colaborare a opoziţiei, a partidelor din opoziţie, cu toate 
componentele necesare. Şi la nivel local, şi la nivel parlamentar şi, bineînţeles, în 
pregătirea unei strategii pentru guvernare. 
 Oana Stancu: Pot fi toate aceste pretexte pentru amânarea momentului unei 
moţiuni de cenzură? Pentru că factura la energie va veni în iarnă grea, nu în octombrie 
când ar fi anunţat demersul PSD-ului? 
 Alfred Bulai: Da, acum e un cerc vicios aici, pentru că din punctul meu de vedere 
sigur că în acest context politic cele două partide de opoziţie sunt în competiţie. E un 
adevăr cert pentru că fiecare ar vrea să capitalizeze cât mai mult dintr-un bazin electoral 
care e în prăbuşire. Sigur că încercările Cotroceniului de a mai decora puţin cu Partidul 
Poporului sau cu alte formule de genul ăsta, de genul ăla… mi-am adus aminte de 
publicitatea aia de la FNI, „dormiţi liniştiţi…”. E o luptă între cele două partide. În mod 
sigur nu avem de ce… 
 Adrian Năstase: Dar aţi văzut că domnul Lăzăroiu nu doarme, veghează. 
 Alfred Bulai: Însă pe de altă parte, sigur că revenind la ideea moţiunii de cenzură, 
moţiunea de cenzură din punctul meu de vedere nu are sens decât atunci când vine într-un 
climat în care se poate face o masă critică în Parlament. Pentru că populaţia nu are decât 
să spună ce vrea. 
 Oana Stancu: Tocmai asta vă întrebam, acesta e momentul, octombrie? Sau în 
primăvară, după ce s-a decontat toată nemulţumirea populaţiei? 
 Alfred Bulai: După mine cât mai târziu în această toamnă sau poate chiar în 
primăvară. Dar oricum cât mai târziu. Un termen că e septembrie sau octombrie… 
 Adrian Năstase: Pot să vă invit să veniţi la noi în partid. 
 Adrian Ursu: Mai târziu, adică în 20 de secunde, vă arătăm şi noi cam care sunt 
figurile din PSD sau PNL care ar putea să înlocuiască feţele pe care le vedeţi acum la 
geamurile Palatului Victoria. Am revenit în direct la "Ora de Foc" cu aceeaşi întrebare, ce 
vine în loc dacă pleacă Boc? Şi azi Liliana Ruse în ziarul „Gândul” încerca un exerciţiu 
pe baza informaţiilor pe care le-ai obţinut, cum ar arăta Guvernul PNL, partid care 
deocamdată declară că vrea să conducă de unul singur România dacă i se va ivi într-un fel 
această oportunitate. Ce nume ar fi pe acolo? 
 Liliana Ruse: PNL are în momentul ăsta două guverne din umbră. E un guvern al 
oamenilor de partid, cu lideri care se văd deja pe scaune. Şi un guvern gândit de Crin 
Antonescu, schiţat deocamdată de Crin Antonescu. Diferenţa fundamentală între cele 
două cabinete din umbră este următoarea: în timp ce oamenii din partid se cred deja 
viitori miniştri din umbră, îl avem pe Varujan Vosganian la Finanţe, pe Relu Fenechiu la 
Transporturi sau infrastructură, Andrei Marga ca specialist la Educaţie, Crin Antonescu ar 
vrea mai degrabă un guvern de specialişti, un guvern de simpatizanţi ai PNL, nu neapărat 
membri de partid. 
 Oana Stancu: Din care cine să facă parte? 
 Liliana Ruse: Există, sunt convinsă că nu toţi oamenii pe care îi vedem la 
televizor sunt toţi specialiştii pe care îi are ţara asta. Pot găsi profesori, nu cred că asta e 
problema. Problema e ca oamenii de partid să îi accepte şi să le ofere sprijin. 
 Oana Stancu: Întreb doar dacă a ajuns la urechile presei vreun nume din agenda 
lui Crin Antonescu? 
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 Liliana Ruse: Nu. Deocamdată ştiu că ar prefera specialişti de tipul profesorului 
Marga pe fiecare portofoliu. Aşa cum profesorul Marga e la Educaţie perceput mai puţin 
ca liberal cât ca specialist în domeniul educaţiei. Pe lângă toate lucrurile astea, Crin 
Antonescu va avea de trecut un obstacol în propriul partid, încercând să pună acest tip de 
cabinet şi să obţină sprijinul partidului pentru acest tip de cabinet. 
 Adrian Năstase: Pot să comentez puţin? 
 Liliana Ruse: Vă rog. Dacă aveţi informaţii chiar ne ajută foarte tare. 
 Adrian Năstase: Nu neapărat informaţii. Am citit o parte din programul de 
guvernare al liberalilor, am văzut că vor să schimbe statul social cu statul liberal. Deşi 
poate că ar trebui schimbat atunci şi contractul social cu un contract liberal şi să rescriem 
de fapt cartea lui… Statul social, apropo de tot acest model pe care dânşii îl propun, este 
de fapt nu un concept marca PSD, e un concept european, el figurează şi în Constituţie. 
 Adrian Ursu: Evident că vom avea o nouă formulă de compromis în cazul în care 
două partide vor ajunge să… 
 Adrian Năstase: Vom avea statul social-liberal. Eu cred că aici greşim, pentru că 
social în formula stat social nu ţine de ideologie, ci de o anumită aplecare către 
problematica socială, nu numai problematica economică. 
 Oana Stancu: Există şi la dumneavoastră în PSD o listă dublă, domnul Năstase? 
Un guvern pe care îl vrea domnul Victor Ponta şi un guvern pe care îl vrea partidul? 
Pentru că deja s-au conturat nişte nume… 
 Adrian Năstase: Există la noi o linie inteligentă care spune că în momentul acesta 
nu ne apucăm să facem desemnări ca să nu creăm iluzii. Am văzut că am început să trăim 
în utopie şi lucrul ăsta cred că face bine probabil într-o perioadă atât de grea cum este cea 
de acum. Am văzut şi poveştile lui Sebastian Lăzăroiu. Eu nu aş vrea să adăugăm aici alte 
tipuri de poveşti, alte tipuri de aşteptări şi să creăm de fapt nişte fracturi în interiorul 
partidului din partea unor oameni care poate vor începe să se prezinte ca miniştri sau 
secretari de stat. Avem timp, în momentul în care vom ajunge la momentul respectiv… 
 Adrian Ursu: Un prim-ministru aveţi? Că acolo nu trebuie să mai creaţi aşteptări 
în interiorul partidului, acolo trebuie să creaţi aşteptări vizavi de cei care se uită la 
partidul dumneavoastră cu oarece speranţă. 
 Adrian Năstase: Asta e o întrebare foarte corectă şi eu cred că noi avem datoria 
să dăm un răspuns. Pot să vă spun un punct de vedere personal care sigur nu va fi 
împărtăşit de domnul Ion Iliescu sau de alţi colegi poate din partid. Eu cred că în 
momentul în care câştigă alegerile un partid, aşa cum se întâmplă peste tot, sau aproape 
peste tot în Occident, în acel moment şeful partidului trebuie să fie şi prim-ministru. Şi 
atunci… este punctul meu de vedere, repet, nu e un punct de vedere validat la nivelul 
partidului. De ce? Pentru că guvernarea implică şi un feed-back necesar din teritoriu. 
 Oana Stancu: Este pregătit Victor Ponta să fie prim-ministru? 
 Adrian Năstase: Eu cred că trebuie să se pregătească pentru lucrul ăsta. 
 Adrian Ursu: Atunci înseamnă că trebuie amânat momentul. 
 Adrian Năstase: Nu neapărat. Nu vorbesc despre guvernul de serviciu, eu 
vorbesc despre un guvern care va urma unor alegeri. 
 Adrian Ursu: Se poate pregăti în 6 luni, aşa cum anticipaţi dumneavoastră, un 
prim-ministru serios pentru România? 
 Adrian Năstase: Eu vreau să vă spun că au existat situaţii de genul acesta în 
foarte multe alte ţări. Guvernul este până la urmă o echipă în care contează foarte mult 
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unii dintre cei care până la urmă asigură substanţa economică şi dau soluţiile pe zona de 
finanţe, pe zonă socială. În definitiv a fost şi cazul meu. 
 Oana Stancu: Adrian Năstase mai poate fi prim-ministru? 
 Adrian Năstase: Poate, dar nu vrea. Adică poate în ce sens? Teoretic, lucrurile 
acestea pot să apară. Dar vreau să vă spun încă o dată ceea ce am afirmat, cred că 
reîncălzirea unei formule şi încercarea de a repeta un anumit tip de experienţă nu mi-ar 
face bine nici mie şi nici celor care eventual ar susţine… 
 Adrian Ursu: Prim-ministru decuplat, sau mai puţin cuplat politic, să zicem 
Mihai Tănăsescu, ar fi mai util decât un prim-ministru după matricea Ponta? 
 Adrian Năstase: Domnule, am auzit tot felul de formule de genul ăsta, tot felul 
de discuţii. 
 Adrian Ursu: Vă întreb ca principiu. 
 Adrian Năstase: Daţi-mi voie să spun o frază de început ca să vă spun după aceea 
un răspuns care să aibă o anumită logică. Deci spre deosebire de un consiliu de 
administraţie, un guvern reprezintă o formulă politică. El trebuie să fie expresia unui 
anumit tip de majoritate parlamentară, în urma unor alegeri în care oamenii hotărăsc care 
dintre programe este mai bun. Guvernul respectiv vine cu un program care trebuie să aibă 
un anumit sprijin din partea populaţiei. Ideea asta că luăm un manager din societatea X, 
cu încă un ministru pe care îl inventăm de la societatea de construcţii Y mi se pare 
absolut aberant. 
 Oana Stancu: Dar primarul de la Sibiu s-ar încadra, sau din altă parte, pe acelaşi 
mecanism? 
 Adrian Năstase: Formula Johannis a fost o formulă care la un moment dat avea 
un anumit sens în lupta aceea cu Traian Băsescu, în momentul în care încercam după 
votul de încredere din Parlament să arătăm o variantă care până la alegerile parlamentare 
ar fi trebuit să creeze acel echilibru necesar. 
 Oana Stancu: Nu v-am pus o întrebare legată de trecut, v-am pus o întrebare 
legată de prezent. Acum mai poate fi un Klaus Johannis, nu neapărat domnia sa, mai 
poate fi soluţia pentru un guvern? 
 Adrian Năstase: În măsura în care nu ne mai punem problema unor alegeri pe 
perioada următoare sigur că ne putem gândi la orice soluţie, de compromis, o soluţie care 
să îi convină lui Traian Băsescu, o soluţie care să convină la toată lumea, să facem un 
guvern cu… Luăm şi partidele care în sondaje stau foarte bine şi facem după aceea un 
guvern din ăsta reprezentativ. 
 Bogdan Chirieac: Începe sesiunea parlamentară, introduceţi moţiunea de cenzură 
şi să spunem că… 
 Adrian Năstase: Nu o introducem acum. Probabil că… în opinia mea o astfel de 
moţiune de cenzură nu ar trebui depusă decât spre mijlocul lui octombrie. 
 Bogdan Chirieac: Trece moţiunea de cenzură, faceţi rost de numărul necesar de 
voturi… 
 Adrian Năstase: Ştiţi dumneavoastră că trece sau doar facem un joc deocamdată? 
 Bogdan Chirieac: Încerc să vă întreb. Vă cheamă domnul preşedinte Băsescu la 
Cotroceni că v-a spus, aveţi grijă ce vă doriţi… 
 Adrian Năstase: Nu poate să ne cheme, poate să ne invite. 
 Bogdan Chirieac: Vă invită la Cotroceni. Dar de obicei dânsul cheamă, că aşa a 
spus, că preşedintele ţării nu roagă, el cheamă. 
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 Adrian Năstase: Să încerce. 
 Adrian Ursu: Continuaţi ipoteza. 
 Bogdan Chirieac: Faceţi… 
 Adrian Năstase: Asta e părerea dânsului, eu nu cred. 
 Bogdan Chirieac: Deci vă invită la Cotroceni pentru discuţii şi vă spune: vă rog 
să daţi un prim-ministru fiindcă v-aş ruga să încercaţi formarea unui guvern. 
 Adrian Năstase: Şi vă rog în condiţiile astea să mă iertaţi, că în 2004, în condiţii 
în care aveaţi majoritatea, dar şi mai târziu, după moţiunea de cenzură, nu v-am rugat 
acest lucru. 
 Adrian Ursu: E într-adevăr scenariul optimist al politeţii. 
 Adrian Năstase: Şi vă rog stimaţi colegi şi prieteni să acceptaţi scuzele mele, m-
am îndreptat. 
 Liliana Ruse: Ăsta e deja un scenariu SF. 
 Bogdan Chirieac: Aveţi un premier în PSD sau veţi spune: nu, dorim o formulă 
de serviciu, cum aţi spus, şi dorim organizarea de alegeri anticipate peste… 
 Adrian Năstase: Această variantă e posibilă în sensul următor. Sigur, va trebui să 
facem consultări şi cu ceilalţi colegi din opoziţie. Din punctul de vedere al raporturilor 
noastre cu PNL şi datorită faptului că timp de doi ani am susţinut totuşi Guvernul lor şi au 
avut prim-ministru, într-o formulă de acest tip în care nu putem să avem decât un singur 
prim-ministru, chiar dacă vom fi mai multe partide care să sprijinim Guvernul, ar fi mai 
normal să fie un prim-ministru de la noi. Dar asta am spus în paranteză. Însă în momentul 
în care ne-ar chema Traian Băsescu, cum spuneţi dumneavoastră, sau ne-ar invita, cum 
spun eu, am putea să îi spunem următorul lucru: sigur e o situaţie dificilă şi nu vrem să 
stăm pe margine încă 4 ani înţelegând că e nevoie de soluţii şi aşa mai departe. În 
condiţiile acestea, în măsura în care putem să organizăm un guvern de serviciu, aşa cum 
l-am numit eu, sau guvern de avarie, cum l-au numit liberalii, Crin Antonescu în special, 
şi în măsura în care convenim că vom face alegeri anticipate anul viitor, ca să nu mai 
stăm în toate aceste formule de tranziţie guvernamentală, cu formule nesigure, nu mai 
ştim parlamentarii ai cui sunt, s-au schimbat jucătorii de la o echipă la alta, în condiţiile 
acestea sigur că putem să colaborăm la o astfel de variantă. 
 Bogdan Chirieac: Şi dacă vă spune: nu, alegerile vor fi la termen, până atunci 
poftiţi… 
 Adrian Năstase: Atunci rămâne dânsul să îşi numească în continuare… 
 Bogdan Chirieac: Deci nu veţi accepta să desemnaţi un premier pentru formarea 
guvernului? 
 Adrian Năstase: În condiţiile în care nu se acceptă alegeri anticipate anul viitor. 
 Adrian Ursu: În momentul ăsta spuneţi că nu există o listă a… 
 Adrian Năstase: Asta e părerea mea şi în acelaşi timp aş putea spune că este un 
punct de vedere cvasiunanim în partid. Nu spun unanim pentru că în mod evident pot să 
existe şi alte puncte de vedere. Dar în condiţiile în care PSD a avut experienţa pe care a 
avut-o împreună cu PD-L, cu un prim-ministru numit de către Traian Băsescu, în mod 
evident… 
 Bogdan Chirieac: Dar sunteţi conştient că în această politică… că din nou, 
sunteţi un politician înţelept, PSD poate rămâne în afara puterii încă 6 ani de acum 
încolo? Fiindcă cu 49,9% pe care i-ar putea obţine PSD în 2012, la alegerile la termen, 
Traian Băsescu poate să formeze guvernul cu cei 51. 
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 Adrian Năstase: Tocmai că am văzut foarte multe lucruri în aceşti 20 de ani, cine 
şi-ar fi închipuit că după numai 6 luni, sau 8 luni de la alegerile prezidenţiale Traian 
Băsescu va ajunge să nu mai aibă voturi nici cât Dan Diaconescu? 
 Bogdan Chirieac: Voiam de mult să vă întreb, vă simţiţi într-un fel răzbunat de 
faptul că în sondaje Traian Băsescu e sub dumneavoastră ca şi credibilitate? 
 Adrian Năstase: Am trecut de faza aceea. 
 Bogdan Chirieac: Dar aţi avut-o la un moment dat? 
 Adrian Ursu: Sondajele oricum nu ţin loc de vot şi spuneam mai devreme că deşi 
domnul Adrian Năstase infirmă existenţa unei liste a ministeriabililor din PSD, aşa cum 
deocamdată nu e conturată nici varianta unui prim-ministru… 
 Adrian Năstase: Nu ştiu câte ministere vor fi. 
 Adrian Ursu: Există însă oameni… 
 Adrian Năstase: Vreau să vă spun următorul lucru, am făcut o analiză a 
componenţei guvernelor din ţările europene. Variază numărul ministerelor de la 6 până la 
20 şi ceva. Ce ministere vom avea… Sigur, domnul Crin Antonescu ne-a spus că vor fi 7-
8 ministere, poate mai multe. În sfârşit, era o informaţie la momentul acela şi e 
importantă. Dar mergem pe o variantă cu 12 ministere, cu 15, şi atunci cum să vorbim 
despre miniştri dacă… 
 Adrian Ursu: Tocmai de aceea aş fi vrut să vorbesc eu, dacă dumneavoastră nu 
vreţi să vorbiţi, despre ceea ce se întâmplă în PSD, acolo unde unii oameni se consideră 
calificaţi pentru unele din portofolii. 
 Adrian Năstase: Asta e cu totul altceva. 
 Adrian Ursu: Iar alţii au chiar într-adevăr expertiză pe domeniile lor şi atunci ar 
fi naturali pe această listă pe care v-o prezentăm şi noi, care e compusă din aceste două 
categorii. Oameni care s-au autopropus şi alţii care sunt calificaţi prin experienţă să fie 
acolo. Şi vă dăm câteva exemple. De pildă, la Ministerul de Finanţe sigur că una dintre 
formulele mai vechi e domnul Mihai Tănăsescu. 
 Oana Stancu: Alexandru Atanasiu pentru Ministerul Muncii, Ecaterina 
Andronescu pentru Ministerul Educaţiei, Ilie Sârbu sau Victor Surdu pentru Ministerul 
Agriculturii, Liviu Dragnea pentru Administraţie şi Interne. Şi există categoria celor noi. 
 Adrian Ursu: Dornici. 
 Oana Stancu: Dan Şova la Ministerul Justiţiei, Titus Corlăţean sau Adrian 
Severin, nu mai e cazul să fie nou domnul Adrian Severin, la MAE, Robert Negoiţă la 
Ministerul Dezvoltării şi Turismului, Iulian Iancu la Ministerul Economiei. 
 Adrian Năstase: Singurul lucru pe care îl remarc e că dumneavoastră aţi subliniat 
aici că avem nenumărate resurse pentru a forma un guvern. Şi vă mulţumesc pentru lucrul 
ăsta. Sunt foarte mulţi oameni capabili, foarte mulţi oameni extrem de competenţi. L-am 
văzut pe domnul Victor Surdu şi vreau să vă spun că am decis azi să depunem o moţiune 
pe problemele agriculturii, în afară de moţiunea de cenzură de care tot am discutat. Dar 
de îndată ce începe sesiunea parlamentară vom depune o moţiune pe problemele 
agriculturii. Şi iată o mulţime de oameni, cum aţi arătat şi dumneavoastră, care pot să 
intre într-o astfel de echipă. 
 Liliana Ruse: Dar e cineva care vă displace acolo? Nu ca persoană, dar pe care 
nu aţi vrea să îl vedeţi acolo? Preferaţi, dacă PSD ajunge să facă un guvern, un guvern 
nou, exact cum aţi spus, situaţia primului ministru, să nu repetaţi… 
 Adrian Năstase: Decizia nu va fi a mea, fără îndoială. 
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 Adrian Ursu: Sunteţi coordonatorul departamentelor pe domenii. 
 Adrian Năstase: Dar deciziile privind numirile şi aşa mai departe le vor lua 
colegii mei în conducerea partidului şi cu cel care va fi prim-ministru, care va avea un rol 
extrem de important în desemnarea acestei echipe. Dar eu spun ce cred în momentul ăsta 
şi am început să spun mult mai direct anumite lucruri decât le spuneam înainte, când 
controlam mai atent anumite lucruri, pentru că eu cred că este important la acest moment 
să arătăm că am învăţat din unele greşeli pe care le-am făcut şi pe de altă parte, să 
înţelegem că oamenii aşteaptă la momentul 2010, sau 2011, sau 2012, ca partidul să nu 
vină cu o formulă îngheţată, cu o formulă care poate s-a erodat. Inevitabil şi în variantele 
de guvernare intermediare pe care le cunoaşteţi. Şi de aceea eu cred că rolul nostru, 
inclusiv la departamente, este de a forma, de a antrena o echipă care să poată să vină şi cu 
un mesaj nou. Am văzut pe unii dintre oamenii care erau aici, unii au fost secretari de stat 
şi care ar putea să preia, să fie titulari la ministere. Dar repet, pentru că m-am referit la 
Iulian Iancu, e normal ca Ministerul Economiei şi care are cel puţin 10-15 atribuţiuni 
importante, să se ocupe numai sau aproape numai de problemele energiei? Şi o întrebare 
care se leagă mai curând de ceea ce facem în acest moment, va trebui să avem un minister 
al energiei separat de Ministerul Industriilor? 
 Bogdan Chirieac: Deja probleme care se pun în momentul în care veţi ajunge la 
guvernare. Dar deocamdată… 
 Adrian Năstase: Nu, dar şi pregătirea aceasta o facem. Eu încerc să vă spun 
eforturile pe care le facem în acest moment pentru a găsi soluţii. Diagnoza e foarte 
simplă, lucrurile merg rău, pot şi eu să vă dau o mulţime de exemple. Care ar fi soluţiile? 
Am fost la Braşov zilele trecute… 
 Adrian Ursu: Domnule Adrian Năstase, explicaţi-ne nouă deocamdată, 
privitorilor, incluzându-ne pe cei din studio şi telespectatorii, de ce dumneavoastră, după 
calculele politice, amânaţi momentul introducerii moţiunii de cenzură pentru jumătatea 
lui octombrie? Cei care îşi pun speranţe în dumneavoastră spun: mie acum mi-a tăiat 
salariul, acum mi s-au întâmplat toate nenorocirile astea, acum sunt dat afară, acum vreau 
să scap de Guvernul Boc care mi-a făcut toate astea. Dumneavoastră le veţi da explicaţia: 
mai răbdaţi că avem noi un calcul de făcut? 
 Adrian Năstase: Sigur că răspunsul cel mai simplu ar fi următorul: în urmă cu 8 
luni de zile aţi avut posibilitatea să influenţaţi direct aceste lucruri şi nu aţi făcut-o. 
 Adrian Ursu: Ăsta ar fi un răspuns obraznic faţă de electorat. 
 Adrian Năstase: Nu ne permitem. Celălalt, nu putem să facem moţiunea aceasta 
decât la momentul în care avem un program de guvernare care să fie validat în cadrul 
unui congres, congresul nostru e pe 16 octombrie. La acel moment, din punctul nostru de 
vedere, lucrurile ar fi într-un stadiu de maturitate.  
 Adrian Ursu: Şi greierele să ştiţi că toată vara cântă şi la un moment dat toamna 
constată că nu a adunat. Dumneavoastră de ce nu aţi făcut programul şi congresul în 
timpul verii? Fiindcă v-aţi luat şi dumneavoastră un binemeritat concediu ca partid de 
opoziţie? 
 Adrian Năstase: Nu, am stabilit data congresului. Programul nu putem să îl 
aruncăm pe piaţă nevalidat. Congresul, aşa cum l-am stabilit, e de multă vreme şi ştiţi 
lucrul acesta, dinainte să înceapă vacanţele am stabilit că va avea loc pe 16 octombrie. 
 Adrian Ursu: Dar lumea nu mai are răbdare. Or, dumneavoastră l-aţi stabilit 
acest congres la momentul în care nu totul arăta la fel. 
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 Bogdan Chirieac: Vor să ne perpelească puţin. Dar totuşi, dincolo de acest lucru, 
constat în cadrul… 
 Adrian Năstase: Aveţi informaţii că noi avem în momentul de faţă voturile 
necesare pentru a trece moţiunea de cenzură sau vreţi doar să facem un exerciţiu acum? 
Dar dacă aveţi mai multe informaţii decât mine daţi-mi. 
 Adrian Ursu: Nu, pe noi trebuie să ne convingeţi. Întrebarea vă vine dinspre cei 
care aşteaptă ceva de la PSD. 
 Adrian Năstase: Răspunsul meu e legat de acest lucru şi e legat şi de ceea ce 
spunea mai devreme domnul profesor. Dacă nu avem aceste voturi de ce să depunem 
acum această moţiune de cenzură? 
 Bogdan Chirieac: Actuala conducere a PSD împinge PNL către PD-L. 
 Adrian Năstase: Nu îl împinge. 
 Bogdan Chirieac: Doi, aveţi o problemă cu Mircea Geoană preşedinte al 
Senatului, care din punct de vedere al funcţiei e cel mai important… pe care îl are acum 
partidul dumneavoastră. În cazul acela puţin probabil al suspendării preşedintelui. Fiindcă 
odată plecat Mircea Geoană de la preşedinţia Senatului e puţin probabil că PSD va mai 
prinde această funcţie, sau PNL ar mai putea să prindă această funcţie. Trei, inclusiv în… 
 Adrian Năstase: Haideţi să le luăm pe rând că pe urmă nu o să mai ţin minte, că 
sunt bătrân şi uit întrebările. Deci în ceea ce priveşte pe Mircea Geoană, că de fapt asta 
era o temă pe care aţi adus-o în discuţie… 
 Bogdan Chirieac: Şi prima cu PNL era o temă. 
 Adrian Năstase: Prima cu PNL, v-am spus, nu noi i-am împins, ei merg singuri 
acolo, unii dintre ei merg singuri atunci când şoarecii joacă pe masă. 
 Bogdan Chirieac: Dar fără ei nu o să reuşiţi să aveţi masa critică pentru a ajunge 
la guvernare fără PNL. Şi atunci ce faceţi să îi opriţi? 
 Adrian Năstase: Dar atunci cu atât mai mult răspunsul meu legat de moţiunea de 
cenzură are sens, pentru că până nu avem siguranţa că moţiunea va trece şi nu cred că în 
acest început de sesiune parlamentară avem această siguranţă, nu putem să luăm această 
decizie. Vedeţi foarte bine că discutăm despre remaniere ca supapă pe care eventual PD-
L o va deschide, discutăm despre eventuale formule pe care Traian Băsescu le poate 
încerca în perioada următoare. Sigur că numai după ce vedem consumate aceste lucruri, 
atunci când avem şi numărul de voturi necesare, când avem şi un program de guvernare 
care să fie credibil şi validat inclusiv la nivel public, cu câteva dintre idei pe care le vom 
pune în discuţie chiar în zilele următoare, vom face acest lucru. Avem un singur glonţ pe 
care îl putem folosi. 
 Liliana Ruse: În realitate faceţi un calcul electoral şi de la asta… 
 Adrian Năstase: E un calcul politic, nu e electoral. 
 Liliana Ruse: E un calcul electoral… 
 Adrian Năstase: Şi e normal să fie politic. 
 Liliana Ruse: Bun, de data asta interesul cetăţenilor… 
 Oana Stancu: Care e acela? 
 Liliana Ruse: Câţi parlamentari vor veni în plus dincolo de luna asta? 
 Adrian Năstase: Dumneavoastră vreţi să depunem mâine moţiunea de cenzură şi 
ea să nu treacă? 
 Liliana Ruse: Nu. 
 Adrian Năstase: Şi atunci care e stresul? 
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 Liliana Ruse: Care sunt şansele să treacă după 16 octombrie? Cu cât mai mari 
sunt decât în momentul ăsta? 
 Adrian Năstase: În măsura în care oamenii aceia de care vorbea domnul Adrian 
Ursu mai devreme, puternic nemulţumiţi, vor crea o presiune publică asupra 
parlamentarilor din PD-L, din grupul de independenţi care nu ştiu pe unde au ajuns, în 
momentul acela şansa e mai mare să avem numărul necesar de voturi. 
 Oana Stancu: Dumneavoastră aşteptaţi mitingurile de toamnă, dumneavoastră 
aşteptaţi facturile la care făceam şi eu trimitere mai devreme şi probabil închiderea unor 
sedii PD-L prin diverse localităţi. 
 Adrian Năstase: Nu am spus lucrul ăsta şi nici nu îl spun în felul ăsta. Dar este 
firesc din punct de vedere politic dacă acum constatăm că nu avem aceste voturi să ne 
gândim că acest singur cartuş pe care putem să îl tragem în această sesiune îl legăm de un 
moment care să fie mai favorabil. Şi ăsta e un calcul politic corect, înţelept, vi l-am spus 
de fapt cu toate argumentele respective. Dacă există alte argumente ca să îl schimbăm pe 
Traian Băsescu mâine daţi-mi voie să vă spun că voi fi alături de dumneavoastră, dacă 
îmi daţi această soluţie. 
 Adrian Ursu: Acceptă cei care sunt acum cu fluturaşii de salarii reduse în mână, 
cu ameninţarea impozitării pensiilor şi cu toate celelalte lucruri, acceptă un astfel de 
termen bazat pe nişte calcule reale, corecte, din punct de vedere politic? 
 Alfred Bulai: Da. Suportabilitatea e mult mai mare decât credeţi. Oamenii, 
mişcările ample în societate nu se produc atât de spontan. Să nu confundăm momentul 
luării deciziei, care a fost un moment emoţionant, în care într-adevăr a existat o reacţie, 
inclusiv la deputaţii PD-L şi alţii care unii dintre ei i-a luat valul fără să îşi dea seama, 
dacă chiar e bine ce fac. La o situaţie în care lucrurile se stabilizează. Se acumulează 
nemulţumirile. Ele nu vor exploda niciodată în luna august, eu am spus de nu ştiu câte ori 
că după acea nebunie nu se va întâmpla nimic toată vara. Nici la începutul toamnei nu se 
va întâmpla mare lucru. Dacă mâine un sindicat vrea să aducă 10 mii de oameni în stradă, 
vorba domnului Bogdan Chirieac, s-ar putea Dan Diaconescu să strângă mai mulţi. 
Pentru că nu vor ieşi oamenii atât de repede. Însă în această situaţie deosebită socială 
creşte odată cu timpul, cu cât se înaintează în toamnă. Pe de altă parte, se întâmplă un 
lucru care e evident în ziua de azi. În PD-L au loc schimbări legate de faptul că o parte 
din oameni sunt mai tineri şi ar vrea să facă peste 20 de ani politică şi îşi dau seama că e 
cam complicat aşa cum arată lucrurile acum. După mine acolo s-au scăpat lucrurile de 
sub control şi tocmai de aceea… Este vorba de un moment critic din punctul meu de 
vedere al Parlamentului, nu al societăţii. 
 Oana Stancu: …interesele principalelor partide? Interesul PD-L-ului să dea 
guvernarea în momentul acesta pentru a reveni în 2012? E interesul lui să ţină cât mai 
mult guvernarea acum? 
 Alfred Bulai: Da, dar nu există un singur PD-L, aici e problema. Că există prea 
multe interese acolo. Sunt oameni care au prins o prăjitură şi sunt dispuşi să se ducă 
dracului şi partidul dacă ei rămân cu prăjitura. Sunt alţii care se gândesc la viaţa lor 
politică şi sunt mulţi deputaţi de bun-simţ care se duc pe stradă şi simt că nu mai e cazul 
să mai candideze şi atunci se gândesc serios la ce vor să facă în continuare. Adică sunt 
prea multe variante acolo ca să avem una singură. 
 Oana Stancu: În absenţa unor anticipate e interesul PSD-ului sau PNL-ului să 
intre la guvernare? Adică pentru doi ani. 
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 Alfred Bulai: După mine singura soluţie realistă sunt alegerile anticipate. Nu cred 
în tehnocraţi. Eu nu sunt tehnocrat, adică nu sunt membru al unui partid. Guvernarea, mai 
ales într-o situaţie de criză, trebuie să şi-o asume politicienii. Gândiţi-vă ce ar însemna în 
România să vină nişte tehnocraţi şi toţi parlamentarii să îi înjure pe ăia? 
 Oana Stancu: Eu v-am rugat să fixăm interesele partidelor pentru a înţelege cum 
vor juca în această perioadă. 
 Alfred Bulai: Din punctul meu de vedere… sigur, o moţiune de cenzură chiar 
dacă trece nu schimbă nimic, pentru că domnul Băsescu poate să pună pe cine vrea el şi 
ne-a mai explicat. 
 Adrian Năstase: În lipsa unei presiuni sociale puternice. 
 Alfred Bulai: Nu ştiu, habar nu am, dar oricum poate să pună varianta cu 
tehnocratul care e prietenul meu, cum s-a mai întâmplat. Deci nu văd marea soluţie. 
Singura soluţie radicală pe care o are opoziţia din punctul meu de vedere sunt alegerile 
anticipate care pot fi forţate prin demisia parlamentarilor PSD şi PNL din Parlament. În 
momentul ăla Parlamentul nu mai are legitimitate, nu mai poate funcţiona. 
 Oana Stancu: Dar dacă vrei să faci alegeri anticipate peste 6 luni e o problemă, 
nu poţi să laşi Parlamentul. 
 Adrian Năstase: Daţi-mi voie să vă spun că aici am o părere diferită. Am fost de 
acord cu tot ce aţi spus înainte şi o analiză impecabilă. În ceea ce priveşte greva 
parlamentară sau plecarea parlamentarilor, dacă nu ai o majoritate care să paralizeze cu 
adevărat activitatea Parlamentului, un astfel de gest practic nu produce consecinţe. Eu am 
mai trăit momente în care grupul PDSR a ieşit în perioada 1997-2000 din Parlament, dar 
e foarte uşor să intri într-o criză, sau într-o astfel de situaţie şi e foarte greu să ieşi din ea. 
Pentru că dacă Parlamentul continuă să funcţioneze şi luaţi exemplul grupului socialist 
din Parlamentul albanez, care a făcut exact acest lucru şi după aceea nu a ştiut cum să se 
întoarcă în Parlament. Pentru că oamenii spun, domnule, noi v-am votat să mergeţi să vă 
bateţi acolo pentru noi. 
 Alfred Bulai: Ăsta era un gest final, nu un gest de început. Adică în momentul în 
care ai un blocaj dovedit public, acest gest poate să fie picătura care umple un pahar. 
 Adrian Năstase: Dar vedeţi care este… într-un fel lucrul acesta avea semnificaţie 
după ce ai câştiga majoritatea parlamentară. Sau dacă… Parlamentul continuă să 
funcţioneze şi nu ai realizat absolut nimic. 
 Adrian Ursu: Apropo de ceea ce s-ar întâmpla pe termen lung, am avut azi 
această poveste la care făceaţi şi dumneavoastră referire, un fel de poveste a poveştilor 
livrată de domnul Sebastian Lăzăroiu, asta cu cifrele din sondaje. PSD chiar şi în varianta 
presupusă cosmetizată a domnului Lăzăroiu, stătea bine, până la apariţia acelei Albă ca 
Zăpada, noua construcţie politică… 
 Adrian Năstase: Eu cred că povestea asta e cel mai bun argument pentru a cere 
schimbarea lui Traian Băsescu de la Cotroceni. 
 Adrian Ursu: De ce? Că un consilier al lui a dat în mintea copiilor? 
 Adrian Năstase: Dacă astea sunt lucrurile cu care se ocupă principalul consilier 
al lui Traian Băsescu, al preşedintelui României, lucrurile stau foarte grav, lucrurile sunt 
într-o situaţie absolut nebună. Deci totul se duce de râpă, oamenii sunt nemulţumiţi. Şi 
principalul consilier politic îi spune poveşti ca să doarmă probabil liniştit Traian Băsescu 
la Cotroceni. Şi sigur, în termeni politici asta se numeşte diversiune. Dar faptul că un 
consilier al preşedintelui în loc să îi dea sfaturi celui care l-a angajat acolo, ne tot dă pe… 

 14



 Oana Stancu: Care e scopul diversiunii? 
 Liliana Ruse: Partidul Popular 20% sau apariţia unui nou partid? 
 Adrian Năstase: Toate elementele astea sunt… 
 Liliana Ruse: Nu credeţi în cele 20% ale lui Dan Diaconescu? 
 Adrian Năstase: Nu ştiu, nu îmi dau seama. 
 Liliana Ruse: Aveţi sondaje la partid, bănuiesc. 
 Adrian Năstase: Bineînţeles, dar nu avem sondaje pentru 2012. 
 Adrian Ursu: Pentru acum. 
 Adrian Năstase: Pentru acum sondajele pe care le avem şi noi ne-au arătat că 
zona asta de nemulţumire întotdeauna în perioadele de proastă guvernare votul de 
nemulţumire e obţinut fie de PRM, fie de Gigi Becali, fie de… 
 Liliana Ruse: Cât are în sondajele dumneavoastră partidul lui Dan Diaconescu? 
 Adrian Năstase: În jur de 7-8%. 
 Oana Stancu: Şi PRM şi ceilalţi? 
 Bogdan Chirieac: Deci peste prag. 
 Adrian Năstase: Da. Dar aici e o chestiune foarte interesantă, probabil tot votul 
de nemulţumire… 
 Adrian Ursu: Dan Diaconescu + PRM + Gigi Becali dau acel 20%? 
 Adrian Năstase: Probabil că da. Este un vot general de nemulţumire. Dar aici e o 
chestiune pe care eu nu o cunosc şi nu îmi dau seama câţi dintre cei nemulţumiţi s-au 
exprimat în favoarea unui partid şi câţi au rămas în afara sondajului. 
 Oana Stancu: Ne-aţi furnizat o posibilă cheie a problemei disputate până acum, 
PSD nu atrage nemulţumiţii actualei puteri şi aceştia se duc la Dan Diaconescu, la PRM?  
 Adrian Năstase: PRM, în urma unei guvernări din care Traian Băsescu făcea 
parte şi partidul lui de asemenea, şi liberalii de altfel, a obţinut 20%. Deci votul ăsta de… 
întotdeauna acest vot de nemulţumire este un barometru pentru proasta guvernare. Iar 
cifrele despre care discutăm până la urmă, concluzia din punctul meu de vedere, clară la 
toate aceste sondaje, că oamenii sancţionează de fapt proasta guvernare prin opţiuni, 
uneori utopice, alteori… care înseamnă de fapt popularitate la momentul acesta, nu 
înseamnă neapărat intenţie de vot. 
 Adrian Ursu: Liliana Ruse, ce va fi pe 1 septembrie, miercuri? 
 Liliana Ruse: Îmi e foarte greu să spun şi cred că în momentul ăsta în afară de 
Traian Băsescu nu ştie nimeni ce se va întâmpla. Şi mi-au povestit oameni de la şedinţa 
de partid a PD-L că nici măcar premierul Boc nu era foarte sigur ce se va întâmpla. 
 Bogdan Chirieac: Asta înseamnă că se va întâmpla ce vrea Traian Băsescu? 
 Liliana Ruse: Probabil că da. 
 Adrian Năstase: Asta înseamnă că Traian Băsescu nu ştia azi ce va dori să facă 
miercuri, ceea ce este într-adevăr foarte grav pentru România. 
 Adrian Ursu: Mulţumim invitaţilor de la "Ora de foc" şi dumneavoastră fiindcă 
ne-aţi urmărit. Urmează jurnalul orei 23. 
 Oana Stancu: O seară bună! 

(Prin Monitoring Media: Realitatea TV, Ora de foc,21:05 ) 
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