
Cum a luat naştere dosarul Zambaccian 
 
 

Începând cu anul 2001, Traian Băsescu a fost cel care a construit pentru 
mass-media subiectul Adrian Năstase – construcţie Zambaccian. 

 
În calitate de primar general se ocupă personal, cu sprijinul nemijlocit al 

viitorului ministru Gheorghe Dobre, de o serie de controale la construcţia ce se 
edifica în strada Zambaccian nr.16, încercând să găsească “ceva” în raport de care 
să-l poată acuza pe Adrian Năstase. 

Astfel la 31.07.2001 se dispune un control care, însă, constată că lucrările se 
desfăşoară conform autorizaţiilor, neputându-se înregistra ilegalităţi. 

Profitând de faptul că şantierul era închis, pe perioda iernii, la 14 şi 15 
ianuarie un “comando” al PMB descinde pe şantier, pătrunde în incinta fără 
încunoştiinţarea constructorului şi întocmeşte un referat, în lipsa reprezentanţilor în 
sarcina cărora era construcţia – SC CONIMPULS SA -  pe baza căruia Traian 
Băsescu dispune oprirea lucrărilor din strada Zambaccian, desfiinţarea 
organizării de şantier şi aplicare unei amenzi de 75 de milioane de lei. 

Menţionăm că toate aceste aceste acte sunt semnate personal de primarul 
general Train Băsescu, lucru care nu era şi nici nu este uzual. 

Scopul urmărit de Traian Băsescu, un scandal pe tema Adrian Năstase – 
construcţie Zambaccian, se relevă prima dată prin comunicatul de presă, din 26 
ianuarie 2002, al Primăriei Municipiului Bucureşti, prin care, Traian Băsescu, 
anunţă că “a transmis preşedintelui Ion Iliescu şi primului ministru Adrian 
Năstase trei documente ale Primăriei care dovedesc construcţia ilegală a 
imobilului din strada Zambaccian.” De altfel, în acel moment, Traian Băsescu 
ameninţase că trimite buldozerele în Zambaccian. 

Traian Băsescu trimite personal o scrisoare adresată primului ministru prin 
care îi transmite 3 documente  

- Procesul verbal de contravenţie, 224/15.01.2002 prin  care se constată că 
pe trotuarul din faţa imobilului erau depozitate necotrolat pe o suprafaţă 
de circa 15m pătraţi reziduri de material în urma lucrărilor de construire – 
proces verbal semnat de Gheorghe Dobre; 

- Procesul Verbal, fără număr, din 16 ianuarie 2002, în care se pretinde că 
la 15 ianuarie 2002 s-a constatat extinderea imobilului cu aproximativ 
0.50m pe o lungime de aproximativ 6 m la nivel etajului 1,2,3 şi s-a 
dispus aplicarea unei amenzi de 75 milioane lei, semnat de Traian 
Băsescu; 
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- Dispoziţia nr.25/15.01.2002 prin care dispune desfiinţare împrejmuirii 
reprezentând organizare de şantier în suprafaţă de aproximativ 54 m 
pătraţi, semnată de Traian Băsescu; 

Toate cele trei acte ar fi putut reprezenta abateri săvârşite de constructor  -  
în niciun caz de Adrian Năstase - şi oricum ele nu dovedeau construcţia ilegală a 
imobilului “vilei” aşa cum a susţinut Train Băsescu. 

Ca urmare a afirmaţiilor lui Traina Băsescu constructorul comunica presei că 
în imobilul din strada Zambaccian nr.16 Adrian Năstase deţine numai un 
apartament şi că se impune o plângere penală împotriva calomniilor lui Traian 
Băsescu. 

Constructorul s-a adresat instanţelor jucătoreşti care au dispus redeschiderea 
şantierului constatând modul ilegal în care au fost emise deciziile primarului 
municipiului Bucureşti, Traian Băsescu. 

Traian Băsescu a urmărit în continuare, constant, acest subiect, dar cum nu 
a putut găsi nereguli cu privire la construcţie, în august 2004, în calitate de 
copreşedinte al Alinţei DA, o determină pe Mona Muscă să depună o “sesizare” cu 
privire la dobândirea de către Adrian Năstase a terenului din strada Zambaccian. 

La 27 august 2004, în timpul campaniei electorale, Mona Muscă 
împuterniceşte în nume propriu o persoană care să depună în numele Alianţei DA o 
„sesizare” care nu îndeplinea condiţiile prevăzute de art.222, alin.(2) si (3) din 
Codul Procedură Penală şi în care se solicita să se cerceteze legătura dintre 
achiziţionarea de către Adrian Năstase a terenului din strada Zambaccian şi 
susţinerea publică în cursul cercetării penale prin însoţirea, în 1997, la sediul 
Parchetului General a lui Gabriel Bivolaru.  

• incalcarea prevederilor art.222, alin.(2) si (3) CPP  
- incunostiintarea are antetul Aliantei DA 
- stampila apartine Aliantei DA 
- numarul de inregistrare a comunicarii este inregistrat la PNL 
- ca semnatar este individualizata Mona Musca 
- semnatura nu apartine Monei Musca 
- continutul incunostiintarii nu determina o fapta penala 
- nu exista mandatul special al Aliantei DA 
- imputernicirea de depunere are aceiasi semnatura cu cea de pe 

incunostiintare si nu apartine Monei Musca 
- in imputernicire se pretinde ca sesizarea se depune in numele 

Monei Muscă 
 
Vicepresedintele PNL Mona Musca a aratat cu acea ocazie public ca 

Alianta a ales acest moment, care coincide cu lansarea oficiala a candidaturii 
la presedintie a liderului PSD pentru ca „inscrierea in cursa pentru functia de 
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presedinte al Romaniei il obliga pe Adrian Nastase sa clarifice public aceasta 
afacere“.  

 
La  08.10.2004, după administrarea de probe se dispune închiderea 

dosarului. 
În noiembrie 2004 in timpul campaniei electorale, Traian Basescu lanseaza 

o serie de acuzatii fantasmagorice, de la averi in Marea Chinei pana la vanzari de 
copii. La intrebarea legitima „Aveti probe?" Traian Basescu raspunde: „Avem 
informatii, nu avem probe. Le vom cauta dupa alegeri." 

După câştigarea alegerilor prezidenţiale, Traian Băsescu, cu aceeaşi 
obsesie, cu sprijinul Monicăi Macovei şi al lui Daniel Morar, urmăreşte în 
continuare subiectul creat de el Adrian Năstase - Zambaccian. 

La 27 ianuarie 2005, Monica Macovei, prin OUG nr.3/2005, modifica 
Legea nr.115/1999, pentru a nu se mai aplica si fostilor ministri PSD, iar in vara 
anului 2005, prin asumarea raspunderii pentru Legea nr. 247/2005, preia 
controlul politic asupra Parchetului General si DNA

În Noiembrie 2005, cu ocazia zilei de nastere a lui Traian Basescu, Daniel 
Morar, proaspat uns procuror sef al DNA de catre Monica Macovei, redeschide 
dosarul din 2004, dispunand efectuarea de acte premergatoare in vederea 
inceperii urmarii penale impotriva lui Adrian Nastase - cu doua obiective, 
terenul si constructia .  

Astfel ia nastere "dosarul Zambaccian".
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