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Gabriela Vrânceanu Firea: Bună seara, bine v-am regăsit la "Ştirea zilei", 
doamnelor şi domnilor! Luptă la baionetă în Parlament. PNL a cerut suspendarea 
Robertei Anastase, după ce aceasta a supus, ieri, Camera Deputaţilor Elenei Udrea. 
Ludovic Orban a făcut plângere penală împotriva Cabinetului Emil Boc, pentru că a 
abrogat ilegal ordonanţa privind deconcentratele. PD-L a protestat vehement, pentru că 
PNL şi PSD au faultat cererea de referendum a lui Traian Băsescu de ziua alegerilor. Pe 
13 octombrie, Cabinetul Boc II ar putea expira, moţiunea PNL-UDMR fiind susţinută şi 
de PSD. 20.000 de sindicalişti i-au fluierat lui Emil Boc la ferestre, azi, „murim de 
foame”. Au strigat sindicaliştii în cel mai mare protest din ultimii 8 ani. Traian Băsescu a 
refuzat să le transmită ceva. În JN, Adrian Năstase îi sugerează lui Traian Băsescu să 
înceapă reforma statului cu el. Pentru că tot ne spune că el e statul. Invitaţii mei din 
această seară sunt domnul Adrian Năstase, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, 
bună seara, bine aţi venit. 

Adrian Năstase: Bună seara. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Radu Tudor, analist politic şi militar, bună seara. 
Radu Tudor: Bună seara. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Prima întrebare, pentru a face pe plac celor care ne-

au scris deja pe blogul emisiunii, pentru că au văzut promo-ul încă de dimineaţă, că veţi fi 
în această seară la „Ştirea zilei” şi ne-au dat şi telefoane. Îl susţineţi din umbră sau nu pe 
Sorin Oprescu pentru candidatură? 

Adrian Năstase: Eu îl susţin pe Mircea Geoană.  
Gabriela Vrânceanu Firea: Nu, din umbră. 
Adrian Năstase: Nu. Am fost şi la congres, am spus lucrul ăsta, e firesc. Pe de 

altă parte, sigur, Sorin Oprescu îmi este prieten. Nu ştiu dacă e un lucru bun sau rău pe 
care l-a făcut, nebunia de la noi, cred că nimeni nu mai ştie ce-i bine şi ce e rău. Dar 
vreau să fie foarte clar, eu în calitate de lider al PSD nu pot să nu sprijin candidatul nostru 
în aceste alegeri. 
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Gabriela Vrânceanu Firea: Speculează cei care afirmă că domnul Adrian 
Năstase a avut un discurs foarte bun la ultima manifestare a PSD, cea de la Romaero, cu 
multe persoane, dar că nu a pronunţat deloc numele lui Mircea Geoană. 

Adrian Năstase: Asta nu-i adevărat.  
Gabriela Vrânceanu Firea: A spus preşedintele PSD, dar… sunt răutăcioşi?!? 
Adrian Năstase: Sunt răutăcioşi. La un moment în final chiar m-am oprit, am 

vorbit despre colegul meu, despre prietenul meu, Mircea Geoană, de preşedintele 
partidului, cel care este candidat şi, sigur, că am vorbit despre el într-un moment în care 
ratificam această candidatură. Deci sunt sigur, multe speculaţii. E adevărat, după 20 de 
ani relaţiile mele cu oamenii politici sunt ceva mai complexe. M-aţi întrebat de Sorin 
Oprescu. Sunt lucruri care-mi plac la el, sunt lucruri care-mi plac mai puţin. În ceea ce 
priveşte însă candidatura lui Mircea Geoană, eu cred că ea face parte din ceea ce noi 
avem ca obiectiv principal, şi anume câştigarea preşedinţiei, în condiţiile în care Traian 
Băsescu nu va mai obţine un al doilea mandat. Ceea ce cred că ne dorim foarte mulţi din 
ţară. Din câte am văzut şi în sondajele de opinie, cred că este o datorie a noastră să găsim 
o soluţie înţeleaptă, o soluţie care să ducă până la urmă la… să ne ajute să revenim la 
normalitate. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Aveţi o experienţă politică şi nimeni nu tăgăduieşte 
această realitate, de aceea vă şi întreb. În ce măsură această luptă acerbă pentru locul II, 
pentru că deocamdată în sondaje Traian Băsescu este primul clasat, chiar dacă mai avem 
o lună şi jumătate de campanie, se mai pot întâmpla multe, dar acum, la momentul pe 
care-l avem în faţă, sunt trei personalităţi puternice - Mircea Geoană, Sorin Oprescu, Crin 
Antonescu - angrenate în această bătălie. Care, recunoaştem sau nu în această seară 
dumneavoastră şi Radu Tudor, au şi elemente comune. Şi atunci nu-i va fi dificil 
electoratului, şi atunci din urne ar putea să iasă absolut orice pentru turul II? Şi poate 
chiar un candidat cu mai puţine şanse de a-l învinge pe Traian Băsescu. Tocmai pentru că 
sunt elemente comune între cei trei. 

Adrian Năstase: Fiecare dintre candidaţi are o strategie proprie pentru primul tur 
şi în măsura în care intră în turul II o strategie diferită pentru a câştiga în a doua bătălie. 
Nu-i foarte simplu pentru niciunul dintre ei. Mircea Geoană are sprijinul unui partid mult 
mai bine organizat, dar pe de altă parte, el este mult mai… sau capacitatea lui de a prelua 
din electoratul celorlalte partide, aşa cum rezultă şi din sondaje, este mai mică. Pe de altă 
parte, Crin Antonescu are fără îndoială un partid mai puţin organizat în teritoriu, a avut 
un mesaj mai liber, fiind în opoziţie singur o vreme. În ceea ce-l priveşte pe Sorin 
Oprescu, după părerea mea el a intrat destul de târziu în această campanie şi va avea 
dificultăţi în a-şi transmite mesajul. Rămâne de văzut în ce măsură el reuşeşte să ajungă şi 
în ţară, în diferite locuri, în ce măsură reuşeşte să găsească tonul potrivit pentru a da şi un 
mesaj potrivit, nu doar mesajul negativ iniţial. Deci lupta e mai strânsă. Cred însă că 
Mircea Geoană are un avantaj şi prin faptul că a participat la dezbaterea publică şi cu 
foarte multe idei până acum, cu un proiect adus la zi. Cunoaşte multe din elementele 
guvernării şi poate să vină cu soluţii care-i sunt aduse şi de către colegii de partid. Deci 
din multe puncte de vedere sigur că are prima şansă de a intra în turul II. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Radu Tudor, există vreun candidat, în afară de 
Traian Băsescu, care poate fi suspectat de noncombat faţă de actualul preşedinte? 

Radu Tudor: Eu l-am suspectat pe Sorin Oprescu. Cred că l-a deranjat. Până n-
am să-l aud pe doctorul Sorin Oprescu, cel pe care îl ştiu eu, în calitate de politician, 
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umblă cu bisturiul în mână… nu-i un tip care să te menajeze, până n-am să-l aud 
pronunţând numele Traian Băsescu şi felul în care o face, eu personal am semne de 
întrebare asupra candidaturii domniei sale. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Poate o face mâine seară. E invitat la Mihai Gâdea 
şi vom urmări emisiunea. 

Radu Tudor: Abia aştept. Faptul că şi Octav Cozmâncă şi Sorin Oprescu s-au 
concentrat doar asupra PSD, fără să spună absolut nimic despre Traian Băsescu, cu atât 
mai mult cu cât din punctul meu de vedere Sorin Oprescu e cel mai în măsură român din 
ţara asta să spună ceva despre Traian Băsescu şi eventual despre Adriean Videanu, ca 
primar general. A avut posibilitatea într-un an să ia la cunoştinţă despre ce s-a întâmplat 
acolo. 

Adrian Năstase: Sigur, eu nu fac decât să judec privind din afară aceste 
campanii. În ceea ce priveşte PSD, sigur că cunosc mai bine lucrurile şi chiar particip la 
discutarea unora din liniile de strategie. În ceea ce-l priveşte pe Sorin Oprescu, mai ales 
intrând târziu în campanie, principala lui preocupare acum, cred, este aceea de a intra în 
turul II şi din acest motiv el în acest moment nu se bate cu Traian Băsescu. Pentru el este 
important să trezească interesul nehotărâţilor, să încerce să-i aducă la vot, eventual să se 
poziţioneze în aşa fel, încât cei care în zona liberalilor sau în zona PSD sunt cumva 
nehotărâţi faţă de propriii lor lideri, să caute cumva o altă expresie sau să capteze cumva 
voturile acestea pentru a intra în turul II. În mod evident, în turul II nu poate să nu aibă un 
mesaj anti-Băsescu şi-l ştim foarte bine pe Sorin Oprescu. Are tonusul necesar şi ştie să 
vorbească… 

Radu Tudor: Va fi o discuţie probabil ca de la doctor la pacient. În confruntarea 
Traian Băsescu - Sorin Oprescu. 

Adrian Năstase: Şi au acelaşi profil, el şi Traian Băsescu. Dar să nu uităm, din 
punctul de vedere al maşinăriei care produce sprijinul acesta electoral, Mircea Geoană are 
totuşi prima şansă. Pe bună dreptate. Are şi o experienţă care îl ajută să vină în această 
bătălie. 

Radu Tudor: Pentru mine alegerile seamănă mult cu 1996. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Am o întrebare pentru tine, Radu Tudor. Şi ea se 

referă la fiecare candidat în parte. În ce măsură electoratul s-ar putea păcăli votându-l pe 
unul sau pe celălalt în ideea că este anti-Băsescu? Reiau prima temă pentru că nu sunt 
foarte mulţumită de răspunsul din studio. Dar până atunci vreau, pentru că mi-aţi ridicat 
mingea la plasă, de ce staff-ul domnului Mircea Geoană nu foloseşte expertiza unora 
dintre apropiaţii dumneavoastră? Ştiu că doamna Anca Alexandrescu este în staff-ul 
domnului Sorin Oprescu. Am citit în presă. Care a fost consiliera dumneavoastră. 

Adrian Năstase: Şi pe blogul ei.  
Gabriela Vrânceanu Firea: De-aici anumite interpretări în legătură cu susţinerea 

dumneavoastră tacită sau din umbră a lui Sorin Oprescu. 
Adrian Năstase: Eu cred că Anca Alexandrescu a clarificat aceste chestiuni, a 

explicat foarte clar. Ea nu a fost solicitată să lucreze în echipa asta de campanie. Relaţia 
ei mai veche de prietenie cu Sorin Oprescu e cunoscută. Sigur, rolul ei nu va fi 
determinant, bănuiesc, dar e un lucru… în sfârşit, opţiunea ei în aceste condiţii, în care nu 
a avut o altă ofertă şi un alt interes… ea are şi o firmă de Monitoring pe care o cunoaşteţi, 
în aceste condiţii… 
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Gabriela Vrânceanu Firea: Cu alte cuvinte, dacă domnia sa nu a fost folosită în 
cadrul PSD, s-a simţit dezlegată de orice responsabilitate în sensul că poate colabora cu 
un candidat pentru a-şi folosi resursele şi experienţa pe care o are în domeniu. 

Radu Tudor: Mai mult. Din ce ştiu eu a avut şi o discuţie lămuritoare în acest 
sens cu şeful de campanie al lui Mircea Geoană, cu Viorel Hrebenciuc, şi din câte am 
înţeles, Viorel Hrebenciuc i-a spus, mai bine stăteai acasă să creşti copiii. Ceva de genul 
ăsta. 

Gabriela Vrânceanu Firea: E misogin? Nu cred. 
Radu Tudor: Nu ştiu. Probabil domnul Viorel Hrebenciuc n-are nevoie de Anca 

Alexandrescu în echipa de campanie a lui Mircea Geoană şi s-a simţit dezlegată. Într-un 
fel sau altul, cred că Viorel Hrebenciuc poartă o imensă responsabilitate pentru felul în 
care se comportă PSD în campania asta. Şi eu până acum am toate motivele ca şi jurnalist 
să observ că PSD abia dacă a trecut în viteza a treia. Nu mai spun că ar fi trebuit să fie în 
a cincea. Aşa m-a obişnuit pe mine partidul ăsta, în 19 ani de presă, ca cu o perioadă 
înainte de campaniile electorale motorul să fie puternic turat, să fie într-o viteză mare şi 
să dea maxim de randament.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Cine imprimă acest ritm? Preşedintele, staff-ul, 
consilierii? 

Radu Tudor: Cine-i la cutia de viteză. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Şi cine e la cutia de viteze? 
Radu Tudor: Din punctul meu de vedere Viorel Hrebenciuc.  
Gabriela Vrânceanu Firea: Domnul Adrian Năstase ne poate da mai multe 

detalii, pentru că are o funcţie importantă în PSD. 
Adrian Năstase: Eu nu vreau să comentez foarte mult… 
Gabriela Vrânceanu Firea: Sunteţi solicitat la campanie? La modul concret, nu 

aşa, ca lider al PSD. 
Adrian Năstase: Nu foarte mult. Şi nici nu vreau să forţez lucrurile pentru că mi 

se pare normal ca această campanie să fie condusă de către Mircea Geoană, până la urmă 
este campania lui, cu nişte reguli pe care el le stabileşte, cu oamenii cu care el se simte 
poate mult mai bine în nişte momente care sunt foarte dificile. Şi de viaţă, opţiune care 
poate să însemne mult pentru cariera lui. De aceea, în măsura în care sunt invitat la 
dezbateri, au fost câteva discuţii importante la grupul strategic, anumite acţiuni în 
teritoriu, unde sunt invitat, merg cu mare plăcere. 

Gabriela Vrânceanu Firea: V-am văzut combativ în lupta de a sancţiona, nu 
sunt nişte critici doar pentru că nu are bască domnul Traian Băsescu, de a critica anumite 
comportamente abuzive ale şefului statului. V-am văzut activ din partea PSD. Şi de 
asemenea v-am urmărit în activitatea parlamentară sancţionând anumite acţiuni ale 
doamnei Anastase. 

Adrian Năstase: Aici mă simt mult mai în largul meu să vorbesc. Şi o să vă spun 
direct. Sigur, eu rămân la părerea că dacă lucrurile ar fi mers altfel, inclusiv în ceea ce 
priveşte guvernarea, poate că aş fi fost un contracandidat foarte bun pentru Traian 
Băsescu anul ăsta. Dar eu n-am fost de acord cu intrarea la guvernare în decembrie, cred 
că am avut dreptate, mulţi colegi îmi spun acum că am avut dreptate… 

Gabriela Vrânceanu Firea: Dar cu ieşirea de la guvernare a PSD? 
Adrian Năstase: Punctul meu de vedere poate-l ştiţi. E foarte uşor să intri în 

criză, e mult mai greu să ieşi din ea. Partidul intrând la guvernare şi stând mai multe luni 

 4



acolo, dezaganjarea asta a produs şi multe efecte negative. Deci se vede de altfel şi în 
discuţiile care au loc în aceste zile, inclusiv în legătură cu moţiunea. Dar revenind la ceea 
ce spuneaţi, Traian Băsescu după părerea mea a fost o alegere extraordinar de nocivă 
pentru România. 5 ani cu Traian Băsescu au însemnat o perioadă de istorie nefericită, o 
perioadă de istorie în care România nu a reuşit să construiască nimic, nu a reuşit să 
adauge la ceea ce în perioadele anterioare se realizase din punct de vedere politic, 
economic. Ne găsim acum într-un moment în care avem instabilitate politică majoră, 
avem probleme mari din punct de vedere macroeconomic… 

Gabriela Vrânceanu Firea: De ce se laudă atunci Traian Băsescu cu altă 
cucerire, şi anume o mai largă libertate a presei, chiar dacă rezultatele economice sunt 
cele pe care le cunoaştem şi nu poate să ne demonstreze că este altfel. Dar vine de fiecare 
dată şi ne spune, da, dar în timpul meu, în afară de faptul că oamenii au dus-o mai bine în 
timpul Guvernului Călin Popescu Tăriceanu, dar nu se mai sună pe la ziare, nu mai sunt 
consilieri guvernamentali sau prezidenţiali care dau directive jurnaliştilor şi probabil că 
va folosi în campanie aceste ipostaze. 

Adrian Năstase: Eu nu cred că lucrurile astea mai ţin foarte mult. Sigur că am 
făcut greşeli în perioada aceea. Şi eu, şi colegi de-ai mei, colaboratori de-ai mei. Am 
făcut greşeli, fără îndoială. Îmi aduc aminte o teorie care poate nu… eu n-am crezut că-i 
foarte rea, dar s-a dovedit că nu e acceptată. Eu spuneam adeseori, dom’ne, în ţara asta în 
care sunt atâtea probleme, în care fiecare se uită doar la el în curte sau la vecini, în sate, 
în diferite zone şi au impresia că lucrurile nu merg bine, în momentul în care vezi la TV 
că s-a întâmplat ceva bun în ţară, lucrul ăsta îţi dă forţa de a construi şi tu, de a face un 
efort. Îţi creează un anumit optimism social. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Acum oamenii sunt în stradă. 
Adrian Năstase: Asta a fost o critică la adresa mea, că am încurajat genul ăla de 

informaţii, cu tăieri de panglică, cu obiective… 
Gabriela Vrânceanu Firea: Informaţii pozitive. Care nu circulă singure. Doar 

ştirile rele circulă singure. 
Adrian Năstase: E adevărat. Dar până la urmă, veştile rele care intră tot timpul în 

mintea oamenilor… 
Gabriela Vrânceanu Firea: Uitaţi cum este astăzi strada. În ultimii 8 ani nu a 

mai fost un aşa protest de amploare în România. Asta-i România de azi.  
Adrian Năstase: Aici sunt 15.000 de oameni, cred că 20.000. Dar în momentul în 

care imaginea asta circulă câteva zile pe televiziuni în ţară şi în străinătate, ea creează, 
această imagine creează un anumit sentiment de instabilitate, de nesiguranţă. Evident că 
cel mai bun lucru e să previi astfel de lucruri. Şi aici este de fapt ceea ce eu am încercat să 
le explic colegilor mei şi n-am reuşit să-i conving. Atunci când au venit, au acceptat 
angajarea răspunderii Guvernului pentru legea salarizării. Şi am spus, problema nu-i 
numai de bani, problema este şi de statut social. Aceste lucruri trebuie să fie digerate în 
corpul social. Apar probleme la nivelul breslelor, la nivelul grupurilor profesionale. Şi 
este ceea ce se întâmplă acum. Şi am spus colegilor mei să dăm un anumit nume de cod 
acestei operaţiuni, nu vreau să fiţi sancţionaţi de CNA, de aceea nu spun care a fost 
propunerea mea pentru această operaţiune, dar ea în mod evident nu… 

Gabriela Vrânceanu Firea: Puteţi să-mi scrieţi pe hârtie. Şi-mi iau eu 
responsabilitatea. Cât răspunde Radu Tudor la următoarea întrebare. De ce preşedintele 
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jucător Traian Băsescu nu a găsit azi un moment al zilei în care să transmită un mesaj 
acestor oameni din stradă, despre care nu se poate spune că sunt manipulaţi? 

Radu Tudor: Sincer? Din laşitate. Era un om extrem de curajos în 2004, se lupta 
cu toată lumea, se lupta cu Adrian Năstase, cu PSD, cu guvernarea, cu sistemul ticăloşit 
şi n-avea nici un fel de problemă să ia lucrurile în piept. În momentul în care este în 
vârful sistemului şi un jurnalist îl întreabă, domnule preşedinte, daţi-ne un mesaj, sunt 
20.000 de oameni în stradă, trece pe lângă acel jurnalist ca şi cum ar fi un stâlp. Cred că 
şi asupra aceluia ar fi aruncat o privire mai călduroasă decât asupra jurnalistului. Mi se 
pare că-i o schimbare fundamentală, de 180 de grade, a lui Traian Băsescu şi-l descalifică 
în calitate de om politic, atitudinea domniei sale de azi. Pentru că la începutul anului, 
Traian Băsescu făcea tururi întreprinderilor statului. O imagine cunoscută. Şeful statului 
în vizită de lucru la Întreprinderea de ciocane pneumatice. Da? Traian Băsescu după ce 
vorbea cu producătorii de ciocane ne spunea, dragi ziarişti, nu ştiu unde aţi văzut voi că-i 
criză. Criza e la TV. Oamenii ăştia muncesc, au contracte, e foarte bine, ţara o duce bine. 
Staţi liniştiţi, nu o să ne atingă pe noi criza aşa cum spuneţi voi. E o previziune sumbră 
de-a voastră, discutaţi voi pe la TV. Iată că toate afirmaţiile preşedintelui au fost 
infirmate, presa spre nenorocirea oamenilor de la putere a avut a nu ştiu câta oară dreptate 
şi că preşedintele confruntat cu realitatea din stradă şi cu nemulţumirea oamenilor ce 
face? Îi ignoră în faţa camerelor de luat vederi. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Oricum, nu l-a întrecut pe Emil Boc, care ştii ce a 
făcut. A fost întrebat de o jurnalistă de la radio, i s-a pus o întrebare şi a apostrofat-o că 
întrebarea era cam lungă. A spus că dacă era eleva lui nu o trecea, o pica. Deci domnul 
Emil Boc a început să fie deranjat de întrebări prea lungi. Atunci să le formulăm scurt. 
Când plecaţi? Cu două cuvinte.  

Adrian Năstase: Cred că Emil Boc e deranjat în primul rând de propriile sale 
lucrări ştiinţifice. Într-una din ele explica rostul şi importanţa şi valoarea sistemului 
bicameral pentru Parlamente, iar acum a ajuns să susţină ideea unui Parlament 
unicameral. Sigur, putem discuta despre asta. Dar aş vrea două clipe, pentru că am văzut 
discutându-se destul de mult şi doar pe domnul Sever Voinescu, care explica că el a fost 
prezent la discuţia de azi, l-am auzit spunând anumite lucruri despre dezbaterea care a 
avut loc azi în şedinţa celor două Birouri Permanente.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Aş vrea să vă păstraţi ideea după difuzarea 
reportajului pe care noi l-am denumit „Preşedintele nu spune de fiecare dată adevărul”. 
Anumite declaraţii pe care le-a făcut în legătură cu criza, care au fost contrazise ori de 
domnia sa, ori de realitate. Şi înainte de a difuza reportajul semnalizez o replică pe care 
am auzit-o azi la miting. Parafrazând celebra declaraţie pe care v-a făcut-o în direct, 
„Adriane, nici nu ştii cât de mic începi să fii”, cum v-a spus Traian Băsescu… i-au 
transmis oameni ai muncii, supăraţi, necăjiţi: „Ieşi în stradă, Traiane, nici nu ştii cât de 
liber de contract începi să fii”. (…) Şi o veste bună pentru telespectatori. Am primit de la 
Administraţia Prezidenţială următorul răspuns, de la domnul Sebastian Lăzăroiu, pe care 
l-am invitat în emisiune. Spune aşa: În atenţia doamnei Gabriela Vrânceanu Firea, 
realizator „Ştirea zilei”. Stimată doamnă Gabriela Vrânceanu Firea, vă mulţumesc 
pentru invitaţia de a participa la emisiunea pe care o realizaţi la postul TV Antena 3, 
precum şi pentru disponibilitatea de a stabili de comun acord data unei posibile emisiuni 
la care să particip. În acest sens, vă propun data de luni, 7 decembrie 2009. Cu 
consideraţie, Sebastian Lăzăroiu, consilier prezidenţial. Domnule Lăzăroiu, sincer, mă 
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bucur pentru faptul că totuşi credeţi că mai gustăm şi simţul umorului. Eu sper că a fost o 
glumă, că vreţi să ne vedem doar pe 7 decembrie. Dar de ce nu înainte? Oricum, eu vă 
aştept şi pe 7 decembrie. Promit.  

Radu Tudor: Să ştiţi că Sebastian Lăzăroiu are totuşi dreptate. A declarat 
HotNews într-un interviu, în cazul în care Traian Băsescu nu va mai fi preşedinte o să-şi 
ia un an sabatic, nu va mai avea de-a face cu politica şi probabil… 

Adrian Năstase: Şi pleacă pe mare cu un marinar… 
Radu Tudor: …şi în acest sens va putea da curs şi invitaţiilor la televiziune. E o 

premoniţie declaraţia domnului Lăzăroiu, că pe 7 decembrie seara va fi liber. 
Adrian Năstase: Vă rog să remarcaţi că sunt destul de tăcut azi… 
Gabriela Vrânceanu Firea: Suspect, oricum. 
Radu Tudor: Nu ne-aţi obişnuit. 
Adrian Năstase: Nu. Dar mă gândeam, urmărind imaginile astea, dom’ne, în 

definitiv ce vină au avut românii să treacă prin această perioadă de 5 ani cu un om 
iresponsabil, incompetent, un om care nu a ştiut niciodată să găsească drumul, un om care 
şi-a luat practic o umbră de prim-ministru care şi-a bătut joc până la urmă de partenerii de 
guvernare, care-şi bate joc de Parlament, care practic nu este decât o marionetă? Iar 
Guvernul ca atare, în formula actuală, probabil o premieră mondială, o jumătate de 
Guvern şi călare pe un iepure şchiop, nu mai ştiu, era o poveste… 

Radu Tudor: Este Guvernul şampon. Aşa i se spune. „2 în 1”. 
Adrian Năstase: Da, probabil l-au găsit la solduri. E perioada de promovări la 

Guvern. De promoţie, că-i un termen mai nou. Ceea ce mi se pare grav şi încerc să-mi 
regăsesc echilibrul şi ca om politic într-un fel, într-o perioadă în care dezbaterea la 
Parlament… am participat de-a lungul a aproape 20 de ani la dezbateri în Parlament de o 
mare frumuseţe. Cu oameni care adeseori aveau păreri diferite. Dar n-am asistat cum asist 
în ultima vreme, în Parlamentul condus de Roberta Anastase, la scene de un penibil 
extraordinar. Într-un Parlament în care preşedinta Camerei spune că nu există cutume 
parlamentare şi că ea oricum nu le respectă, un Parlament în care practic nu mai ştim să 
facem diferenţa dintre proceduri. 

Gabriela Vrânceanu Firea: O suspendaţi sau nu pe doamna Anastase? Pentru 30 
de zile s-a cerut. 

Adrian Năstase: Nu-i vorba de suspendare, ci e vorba de neparticipare. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Pentru modul în care a gestionat discursurile de ieri 

din Camera Deputaţilor. 
Adrian Năstase: Dar daţi-mi voie să vă spun o chestiune mult mai gravă. 
Radu Tudor: Tragedia este că un personaj de nivelul politic al doamnei Roberta 

Anastase a ajuns al treilea om în stat şi cu votul PSD. Nu ştiu dacă al dumneavoastră, dar 
lucrul ăsta evident că mă doare, pentru că eu personal am avut un şoc că o persoană care 
venea din zona de lifestyile a apariţiilor mondene, a ajuns al treilea om în stat! 
Acceptarea acestei persoane de către PSD a făcut mult rău. Acceptarea unui personaj ca 
Monica Ridzi sau Elena Udrea a făcut rău şi PSD-ului, care a guvernat alături de ele. 

Adrian Năstase: Ştiţi bine că nu PSD era în măsură să decidă. PSD a hotărât în 
ceea ce privea… 

Radu Tudor: Acum, sincer, dincolo de responsabilitatea dumneavoastră politică, 
eu cred că cineva din partid, poate chiar Mircea Geoană, să-i spună preşedintelui, măi 
Traiane, nu se poate să ni le dai pe fetele astea să conducă ministere şi o Cameră a 
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Parlamentului. Aici trebuie nişte oameni mai experimentaţi. Nu ştiu, dă-l pe Blaga, 
Frunzăverde, Radu Berceanu, pe altcineva. 

Adrian Năstase: Cred că a fost o decizie a PD-L, aşa cum PD-L după aceea a 
respectat dreptul nostru de a ne numi un ministru la Interne, şi Traian Băsescu a fost 
foarte clar, în locul lui Nica să punem pe cineva de la opoziţie sau un independent. Era 
vorba de o anumită cutumă. Dar daţi-mi voie să revin pentru o clipă la toată această 
şmecherie legată de referendum. Referendumul pe care-l propune Traian Băsescu are ca 
finalitatea revizuirea Constituţiei. El spune bun, fac un referendum acum, nu mă 
interesează revizuirea Constituţiei. Dar în Constituţie există un text special care practic 
vizează chiar dreptul acestui titular, care este preşedintele României, de a iniţia 
schimbarea Constituţiei şi ca atare transformarea Parlamentului într-o structură cu o 
Cameră, cu cinci Camere, indiferent. Deci, revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de 
preşedintele României. Deci de Traian Băsescu. Dacă voia să schimbe Parlamentul. 
Pentru că, altfel, nu poţi să faci acest lucru decât folosind procedura din art. 150. La 
propunerea Guvernului, dar cu aprobarea acestei legi de către Parlament. Nu intru în 
discuţii aici. El foloseşte art. 90, cred, cel referitor la referendumuri şi încearcă să ne dea 
sentimentul că aici e vorba de o consultare, ca şi cum el ar scrie o carte despre 
referendumuri şi vrea să ştie părerea poporului. Nu. Finalitatea… 

Gabriela Vrânceanu Firea: M-am speriat, am crezut că veţi spune că scrie o 
carte de bucate. 

Adrian Năstase: Nu ştiu?! 
Gabriela Vrânceanu Firea: Bucatele guvernării. 
Adrian Năstase: Poate că scrie.  
Radu Tudor: Carte de bucăţi. 
Adrian Năstase: Art. 90. Preşedintele, după consultarea Parlamentului… aici 

consultarea Parlamentului este, într-adevăr, facultativă, adică este necesar să fie făcută, 
dar se poate face referendumul chiar în cazul unui aviz negativ. Dincolo însă, Parlamentul 
are dreptul de a decide. Pentru că hotărăşte cu vot de două treimi. Pe legea de revizuire a 
Constituţiei. Or, preşedintele României trebuie să vegheze la respectarea Constituţiei. 
Constituţia actuală prevede un Parlament cu două Camere. Înainte de a fi revizuită 
Constituţia, el nu poate să pună în discuţie ideea unui Parlament cu 5, cu o Cameră sau cu 
3 Camere. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Vă supăraţi dacă vă spun ceva? Ştiţi proverbul acela 
românesc… Cum să spun, să nu se supere Narcisa Iorga… Un om mai puţin pregătit 
aruncă cu o piatră în baltă şi 10 înţelepţi stau pe margine să vadă cum o scot. Nu vă 
simţiţi în această situaţie? 

Adrian Năstase: Ba da. Şi de aceea noi, azi, după ce am explicat că de fapt 
această procedură specială pentru revizuirea Constituţiei, prin care se poate transforma 
Parlamentul într-o structură cu o singură Cameră, nu e folosită şi este folosită o altă 
procedură, şi că în felul ăsta scrisoarea este neconstituţională prin finalitatea ei. De aceea 
au acceptat colegii din Birourile Permanente să fie trimisă această scrisoare, pentru a 
vedea dacă ea e admisibilă din punctul de vedere al finalităţii ei, la Comisiile juridice. Ne 
pierdem vremea cu aceste lucruri, pentru că cei care au făcut această cărticică nu şi-au 
închipuit că va veni cineva la un moment dat cu o mulţime de aberaţii. Nu pot fi 
răspunsuri pentru cei care aruncă pietre în apă. Cartea asta nu-i făcută pentru aşa ceva. E 
făcută pentru nişte oameni care… 
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Gabriela Vrânceanu Firea: Domnul Adrian Năstase, între cele două tururi s-a 
spus pe toate posturile TV că se fraudează alegerile. Suntem în 2009, la sfârşit. Apropo 
de legalitate, de cinste, de instituţiile statului. Nu am aflat de nimeni arestat sau care a dat 
socoteală pentru că a participat la fraudare.  

Adrian Năstase: Cel care trebuia să dea socoteală era chiar Traian Băsescu. 
Radu Tudor: A fost chemat să dea socoteală, iar procurorul care a avut 

îndrăzneala să-l cheme pe preşedintele României la o discuţie referitoare la alegerile 
fraudate despre care a vorbit a fost schimbat din funcţie.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Eu cred că bine i-a făcut.  
Adrian Năstase: Eu vreau să vă spun în premieră că Monica Macovei a schimbat 

şi o dispoziţie din Codul penal care viza o infracţiune prin răspândirea unor informaţii 
care pot afecta imaginea externă a ţării. Pentru că, în definitiv, ceea ce se întâmplase, 
acele acuzaţii publice pe modelul crizei de la Kiev, din 2004, cu o fraudare din partea 
Guvernului a alegerilor, era o lovitură foarte gravă dată imaginii României, care avusese 
înainte mineri, nu ştiu ce… 

Radu Tudor: Nu doar imaginii, dar şi intereselor. Pentru că pe baza unei astfel 
de afirmaţii scade ratingul de ţară, pierzi finanţări etc. 

Adrian Năstase: Exact. Or, acea acuzaţie intra în categoria acestor fapte care au 
fost dezincriminate de către Macovei imediat în 2005.  

Gabriela Vrânceanu Firea: Pentru corectitudinea acestei dezbateri şi pentru că 
am extras din arhivă declaraţii ale preşedintelui Traian Băsescu, care într-adevăr se 
contraziceau între ele la un anumit interval de timp, fără să adăugăm noi nici un 
comentariu, declaraţii pure, mai urmează să ni se dea foc la arhivă, dar şi dacă se dă foc 
precizăm că mai avem o copie… 

Adrian Năstase: Luaţi lucrurile astea de la 215, de la Marian Vanghelie 
eventual… 

Gabriela Vrânceanu Firea: Am făcut o numărătoare a darurilor, cadourilor 
guvernării Boc - Băsescu, să vedem ce ni se oferă. Pentru că ni se spune că o ducem mai 
bine şi va fi din ce în ce mai bine în perioada următoare. Totul este ca populaţia să voteze 
PD-L şi Traian Băsescu. (…) Contabilizam darurile otrăvite ale Guvernului Boc – 
Băsescu: legea salarizării, asumarea pe legea pensiilor, TVA… se vorbeşte despre TVA 
că va fi majorat, carnetele ridicate pentru depăşirea de viteză, droguri uşoare etc. 

Radu Tudor: Mai pune acolo şi 30 de milioane de euro pentru doamna Udrea, 
care i-a primit azi în şedinţă de Guvern ca să redecoreze parcurile din România. Într-o 
operaţiune de mediu.  

Gabriela Vrânceanu Firea: O urgenţă naţională. 
Radu Tudor: Da. Când ies oamenii pe stradă şi n-ai bani pentru salarii, când 

sistemul juridic, justiţia e aruncată în aer şi n-ai bani pentru salarii, când e drama care e în 
spitalele din România şi spui că toată lumea trebuie să strângă cureaua aia lată a lui Boc, 
tu îi dai 30 de milioane Elenei Udrea pentru parcurile din România? Să fim serioşi! L-am 
auzit şi pe preşedintele Traian Băsescu vorbind despre… dom’ne, ştiţi, guvernarea, 
trebuie să fim atenţi cu plăţile politice etc. Asta-i o plată politică. Şi îndrăznesc să spun că 
am toate suspiciunile din lume să cred că ăştia sunt bani pentru campania electorală. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnul Adrian Năstase premier din ianuarie? 
Pentru că oferte ar fi de la Mircea Geoană, de la Sorin Oprescu… Doar Crin Antonescu s-
a gândit la altcineva. 
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Adrian Năstase: N-am discutat cu nimeni aşa ceva. E adevărat vin foarte mulţi 
prieteni, colegi, cunoscuţi şi-mi spun că va fi nevoie după alegeri de o echipă 
guvernamentală foarte serioasă. Sigur, va depinde de multe lucruri cum va arăta această 
echipă. Dar va fi esenţial să ne trezim, să stabilim obiectivele clare pe care vrem să le 
atingem, drumul până la ele şi să începem din nou să gândim în spirit naţional. Mă 
gândeam zilele trecute, am văzut, bulgarii au reuşit s-o impună pe candidata lor ca 
director general la UNESCO. Polonezii au reuşit să impună pe cineva de la ei ca 
preşedinte al Parlamentului European. De 20 de ani noi nu reuşim să ducem pe nimeni în 
structurile astea din afară… 

Gabriela Vrânceanu Firea: Ba da. Am reuşit să fim la capitolul „Aşa nu”, în 
rezolvarea crizei economice, să fim în rândul celor din lumea a treia.  

Adrian Năstase: Aici e tristeţea mea. Şi de-asta într-un fel nici nu mai sunt atât 
de vehement pe cât eram într-o anumită perioadă. Pentru că mi se pare… aproape mi se 
pare lipsit de sens ceea ce spun de 5 ani. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Sunt eu vehementă. Ce-i lipseşte lui Mircea Geoană, 
Radu Tudor, ce-i lipseşte lui Sorin Oprescu, ce-i lipseşte lui Crin Antonescu? 

Radu Tudor: Lui Mircea Geoană îi lipseşte mai multă determinare şi mai multă 
hotărâre, pentru că oamenii din jurul lui aşteaptă un imbold mai puternic din partea lui ca 
lider, să iasă la bătaie şi să facă ca mecanismul ăla al PSD să funcţioneze şi să câştige 
alegerile. Lui Crin Antonescu îi lipseşte o oarecare energie şi un ritm cu care acest partid 
nu a fost obişnuit. Crin Antonescu e un candidat mai bun decât partidul din care provine. 
Are în spate un partid care n-a fost obişnuit să iasă la bătaie pentru a câştiga. A fost 
obişnuit mereu cu locul doi, trei, patru… 

Gabriela Vrânceanu Firea: Şi Sorin Oprescu? Pentru că se termină emisiunea. 
Radu Tudor: Lui Sorin Oprescu, din păcate, îi lipsesc foarte multe zile de 

campanie şi are prea puţin timp la dispoziţie. 
Adrian Năstase: Eu cred însă că-i foarte important să hotărâm cu toţii că Traian 

Băsescu nu trebuie să mai aibă un al doilea mandat. Dacă hotărâm că acesta e un obiectiv 
tactic, un obiectiv imediat, trebuie să ne organizăm cu toţii, cu înţelepciune, trecând peste 
unele dintre antipatii sau resentimente, să ne organizăm în aşa fel, încât să putem gândi 
viaţa noastră şi viaţa ţării în condiţii noi, din 2010. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Mulţumesc foarte mult. Eu sunt fericită că pe 7 
decembrie mă întâlnesc cu domnul Lăzăroiu. Aşa mi-a promis.  

Adrian Năstase: Vreţi să-i oferiţi un loc de muncă? 
Gabriela Vrânceanu Firea: Mulţumesc foarte mult pentru participare, o seară 

frumoasă, la revedere! 
Adrian Năstase: Mulţumesc şi eu, la revedere. 

(Prin Monitoring Media, Antena 3 – Ştirea Zilei, ora 20:10) 
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