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Gabriela Vrânceanu Firea: Bună seara tuturor! E joi, flacăra violet este în 
acţiune şi loveşte năprasnic. L-a nimerit în plin pe fostul ministru al culturii, Toader 
Paleologu, scandalizat de nivelul exprimării politicienilor, un mediu în care e greu să 
supravieţuiască. În PSD luptele se poartă pe toate fronturile, Victor Ponta s-a trezit 
concediat de la conducerea comisiei care se ocupă de modificarea statutului. Cristian 
Diaconescu primeşte propuneri de colaborare atât de la Mircea Geoană, cât şi de la 
Adrian Năstase, iar Alina Mungiu Pippidi a găsit concluzia zilei pe care o cităm: "E 
paranormal că am avut de ales la prezidenţialele noastre între doi angajatori ai lui Aliodor 
Manolea". 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 Preda, redactor şef "Săptămâna Financiară". 

Bună seara, Radu, mulţumesc că ai acceptat invitaţia la Ştirea zilei! 
Radu Preda: Bună seara! 
Gabriela Vrânceanu Firea: Domnule Adrian Năstase, vă atac frontal ca şi 

flacăra violet, nu vă cruţ. Spune preşedintele PSD în funcţie, Mircea Geoană, faptul că un 
PSD condus de Miron Mitrea ar însemna subordonarea PSD lui Traian Băsescu, iar un 
PSD condus de dumneavoastră ar însemna o întoarcere în timp. Vă rog, comentariu pe 
această chestiune. 

Adrian Năstase: Problema este nu dacă devenim unii dintre noi călători ai 
timpului, problema esenţială este dacă PSD poate să decidă să meargă într-o direcţie 
corectă. Deocamdată s-a dovedit că PSD a mers într-o direcţie greşită, a pierdut câteva 
runde de alegeri importante, este într-o situaţie complicată. Concluzia mea: PSD a mers şi 
merge acum într-o direcţie greşită, inclusiv în ceea ce priveşte organizarea acestor 
campanii electorale, vizite informale, întâlniri informale prin munţi... Este o practică 
absolut aberantă, lucrurile trebuie făcute transparent, avem de luat nişte decizii 
importante, de aceea foarte pe scurt am să spun încă o dată, PSD trebuie să-şi găsească 
direcţia corectă şi eu cred că pot să particip împreună cu cei care doresc să meargă alături 
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de mine să găsim această direcţie corectă. Restul sunt chestiuni care sunt absolut 
neimportante pentru membrii de partid. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Ce înseamnă această comunicare prin e-mail-uri, de 
altfel modernă, poate mâine, poimâine veţi lua decizii şi le veţi transmite prin messenger 
sau, nu ştiu, prin alte posibilităţi tehnice, sms-uri sau chiar prin telepatie, puteţi, aşa, să 
luaţi decizii şi vă gândiţi la colegii dumneavoastră şi vă imaginaţi că ar înţelege ceea ce 
aţi decis. Domnul Ponta a primit un e-mail şi a fost înştiinţat că nu se mai ocupă de 
Comisia pentru modificarea statutului. 

Adrian Năstase: Se pare că uneori nu ne înţelegem nici chiar atunci când suntem 
alături, când stăm la aceeaşi masă şi în aceeaşi încăpere. Eu am participat la discuţia din 
Biroul Permanent, s-a decis acolo ca Victor Ponta să fie coordonator pentru problemele 
statutului, cu atât mai mult cu cât decizia privind comisia care se va organiza de 
modificarea statutului, în perspectiva deciziei de la congres, va trebui să fie luată la 
Consiliul Naţional. El avea această funcţie să spunem de coordonare, de strângere a unor 
materiale, propuneri, pentru Comitetul Executiv de luni, şi nu s-a luat nici un fel de altă 
decizie, am primit şi eu tot pe e-mail o hotărâre a Biroului Permanent, am participat la 
Biroul Permanent, nu s-a luat o astfel de decizie. Deci, hârtia ca atare din punctul meu de 
vedere nu există. În ceea ce priveşte procedura, ea este foarte simplă, încercăm acum să 
găsim cele mai bune soluţii de organizare a partidului, discutăm cu preşedinţii partidului, 
cu membrii partidului, cei care au diverse sugestii pentru a simplifica, pentru a face mai 
eficientă acţiunea partidului şi organizarea sa în noul statut de partid de opoziţie, dar până 
la urmă deciziile se pot lua la Consiliul Naţional pentru a clarifica unele probleme majore 
din punct de vedere al opţiunilor, iar după aceea votul se va da pe nişte propuneri pe care 
le va formula o comisie de propuneri din partea Consiliului Naţional, la congres. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Radu, invitatul este al tău pentru următoarele 
momente. 

Adrian Năstase: Iertaţi-mă, dar vreau să spun încă o dată, mi s-a părut un lucru 
extrem de inelegant faptul că pentru a marca un anumit tip de atitudine s-a făcut un lucru 
care era absolut inutil, schimbarea, în sfârşit, pe listele acestea a lui Victor Ponta. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Deci, nu am greşit titlul, nu? "PSD, faza care pe 
care", cam asta e. 

Adrian Năstase: Nu, nu ştiu dacă e un titlu potrivit, dar în orice caz... 
Gabriela Vrânceanu Firea: Radu, te rog să intervii şi să-l înghesui pe domnul 

Năstase cu întrebări legate şi de această afirmaţie i-aş spune destul de tranşantă şi dură a 
domnului Geoană apropo de dumneavoastră., o asemenea variantă ar însemna întoarcerea 
în timp a partidului "într-un orizont de timp care nu mai este atrăgător". Te rog, Radu. 

Radu Preda: Acum eu aş interpreta această măsură, să-i spunem aşa, acest e-
mail, această notificare, mai mult decât o răzbunare şcolărească de genul „mi-a luat 
ghiozdanul, îi pun piedică pe culoarul dintre bănci”. Nu, pentru că în mod evident a 
început campania electorală internă în PSD, iar statutul este o miză foarte importantă 
întotdeauna la toate alegerile, pentru că, cum să spun, vorbeşti cu filialele, îţi asiguri un 
număr de voturi, dar este foarte important nu numai cine votează, ci şi ce votează, cum 
votează, în ce context. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Cine numără... Aşa am învăţat, nu? Cine numără 
voturile acela e câştigătorul! 
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Radu Preda: Eu aş fi vrut să-l întreb altceva pe domnul Năstase apropo de prima 
parte a afirmaţiei domnului Geoană, pentru că mie personal nu îmi este foarte clar: aveţi 
şi dumneavoastră aceeaşi percepţie că tot ce spune Miron Mitrea este parte a unui plan 
coordonat de Traian Băsescu sau că Miron Mitrea plus Traian Băsescu egal love? Mie nu 
îmi e clară chestia asta. 

Adrian Năstase: Am impresia că aceste simplificări pentru raţiuni de campanie 
electorală, pentru că este evident, Mircea Geoană a pornit campania electorală pentru a fi 
reales, creează un sentiment neplăcut pentru că se creează cumva impresia că vrem să 
acoperim tot ce înseamnă nevoia de analiză serioasă a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani 
prin cuvinte simple, prin formulele astea buni şi răi, prin încercarea de a-i pune pe unii de 
o parte a baricadei şi pe ceilalţi în cealaltă parte a baricadei. După acest comentariu aş 
spune următorul lucru: şi Miron Mitrea exagera cu mesajele pe care le-a dat, tocmai 
pentru a se poziţiona şi el în legătură cu Mircea Geoană, cu o anumită direcţie a 
partidului, a evidenţiat unele dintre greşelile partidului din ultimii ani - şi avea dreptate în 
ceea ce a spus; eu sunt un tip corect, doamna Firea, şi domnule Preda, sunt convins că 
lucrurile sau unele dintre lucrurile pe care Mitrea le-a spus sunt adevărate, le-am spus şi 
eu, le-au spus şi alţii - dar, dincolo de asta, el are o problemă prin faptul că în campania 
electorală nu s-a implicat, el spune că nici n-a fost invitat să se implice, iar pe de altă 
parte, el are o altă problemă în ceea ce priveşte relaţia cu PD-L, cu Traian Băsescu. A fost 
unul dintre artizanii apropierii de Traian Băsescu şi intrarea la guvernare, lucru care acum 
jenează, într-un fel, în ceea ce priveşte inclusiv felul în care este perceput rezultatul 
alegerilor prezidenţiale, deci din acest punct de vedere sigur că Miron Mitrea are o 
dificultate în a se raporta la situaţia partidului de acum. Dar ceea ce face, pe de altă parte, 
Mircea Geoană, considerându-l un fel de duşman al partidului, iarăşi este exagerat. De 
aceea, eu încerc să privesc lucrurile mai nuanţat. Eu am încercat de fiecare dată să privesc 
într-un mod corect lucrurile, aşa cum s-au întâmplat. Nu sunt un om răzbunător. Este clar 
că în momentul de faţă sunt oameni care se tem de schimbare, sunt oameni care în 
partid... 

Gabriela Vrânceanu Firea: Este aceeaşi situaţie ca cea trăită de dumneavoastră? 
Mircea Geoană trece prin episoadele pe care le-aţi depăşit dumneavoastră? Întâi toţi 
colegii vă erau prieteni, amici, până la urmă eraţi preşedintele partidului şi deodată 
diferiţi oportunişti, pe urmă rândul doi, trei, patru, au trecut de partea cealaltă. Trece 
acum Mircea Geoană prin aceeaşi situaţie, cumva, de dezaprobare din partea colegilor, de 
distanţare?  

Adrian Năstase: El are o problemă. Există un bulgăre de zăpadă care se 
rostogoleşte, o nemulţumire care vine din situaţia personală a unor oameni care în partid 
au muncit foarte mult, au investit inclusiv din punct de vedere financiar, din punct de 
vedere al efortului, şi care se găsesc acum, mulţi dintre ei, datorită unei epurări politice, 
aş spune, prin felul în care se întâmplă lucrurile acum, aceste disponibilizări se fac în 
mare măsură pe criteriul politic şi atunci ei consideră că numele vinovat pentru aceste 
lucruri nu este neapărat Traian Băsescu, deşi lucrurile ţin mai curând... 

Gabriela Vrânceanu Firea: Sau e şi Traian Băsescu, dar... 
Adrian Năstase: ...dar este şi Mircea Geoană, pentru nişte lucruri foarte clar 

individualizate. De aici apare o anumită tensiune, şi aici este, de fapt ceea ce - eu am 
vorbit cu foarte mulţi preşedinţi de organizaţii, cu mulţi primari, cu foarte mulţi oameni 
care simt acum că are loc o anumită hemoragie în partid; pleacă parlamentari, sunt 
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racolaţi primari, în fapt, pentru că nu pot să treacă direct în partea cealaltă, dar sunt 
oameni care părăsesc cumva structura asta politică şi aici... 

Gabriela Vrânceanu Firea: Trebuie să acceptaţi faptul că mulţi şobolani 
părăsesc în nava atunci când se scufundă... 

Adrian Năstase: Este adevărat, dar ceea ce este... 
Gabriela Vrânceanu Firea:... trebuie să-şi păstreze totuşi politicienii coloana 

vertebrală, demnitatea... 
Adrian Năstase: Aşa este, corect... 
Gabriela Vrânceanu Firea:... şi un mod demn de a acţiona în astfel de situaţii 

tulburi. 
Adrian Năstase: Ceea ce cred că ar trebui să fie important ar fi ca Mircea să 

înveţe inclusiv din lecţiile trecutului, dacă tot vorbim despre trecut, şi să înveţe, să 
înţeleagă că de fapt este important nu doar viitorul personal, ci mai ales viitorul 
partidului. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Radu, domnule Năstase, numai o secundă, iată, de 
fapt, care sunt taberele conturate în PSD, pro-Mircea Geoană, pro-Adrian Năstase, iar 
Cristian Diaconescu, vicepreşedintele PSD, fost ministru de justiţie şi fost ministru de 
externe, este cumva solicitat pentru a colabora şi cu un posibil preşedinte, dar şi cu 
celălalt. Cum s-a ajuns la această situaţie şi, mai ales, de ce se încearcă acum mazilirea lui 
Viorel Hrebenciuc, ca un prim exerciţiu înainte de căderea lui Mircea Geoană? Ulterior 
comentăm toate aceste subiecte delicate. 

 
Reporter: La Cotroceni se pregătesc vrăji de cuminţire a PSD şi PNL şi de 

adormire a spartanilor din PD-L, totul sub bagheta vrăjitorului suprem. Deocamdată 
flacăra violet n-a lucrat prea bine, pentru că n-a mistuit toată opoziţia. Cel mai 
interesant partid al zilelor noastre este PSD. Săbiile au fost scoase din teacă. Lupta 
pentru controlul partidului a început. Tabăra din jurul lui Geoană, asaltată cu furie, 
foloseşte în apărare sperietoarea Băsescu, reală de altfel. Marian Vanghelie spune că în 
spatele lui Miron Mitrea este Traian Băsescu şi aproape jură - pe violet oare? - că Miron 
Mitrea nu va candida la şefia partidului. Efectele perverse ale flăcării violet lovesc chiar 
în inima taberei lui Geoană, în Viorel Hrebenciuc. Fostul ministru al justiţiei ridică vălul 
de pe ceea ce ar fi, spune dânsa, scutul invulnerabilităţii oculte a lui Hrebenciuc. "Pentru 
mine, nu va fi o surpriză să aflu într-o zi că el nu a fost altceva decât un cal troian în 
PSD, nu neapărat al lui Băsescu, ci al anumitor structuri care îl susţin şi pe Băsescu. 
Viorel Hrebenciuc a beneficiat dintotdeauna de o misterioasă protecţie din partea unor 
structuri să le zicem oculte. Este singurul personaj practic invulnerabil din politica post-
decembristă. Indiferent ce a făcut, niciodată nu i s-a întâmplat nimic, iar aşa ceva nu este 
posibil fără o protecţie înaltă". Stănoiu este convinsă că, de fapt, relaţiile lui Hrebenciuc 
cu Băsescu ar fi foarte bune şi că cei doi s-ar ataca reciproc de ochii lumii. Fostul 
ministru al justiţiei spune că Hrebenciuc a eliminat-o din joc la ordin şi că ar fi 
responsabil într-o mare măsură şi de înfrângerea lui Năstase în anul 2004. Acum saga 
din PSD pare să intre sub influenţa unui nou episod, „întoarcerea lui Jedi”. 

Adrian Năstase este cel care pare să canalizeze cele mai multe forţe din partid. 
Surse din PSD citate de antena3.ro spun că Năstase şi-ar dori ca viitoarea conducere a 
PSD să aibă mandat de doi ani şi din structurile de putere să fie eliminaţi baronii locali. 
Primul care s-a pronunţat public în favoarea acestei propuneri a fost Victor Ponta, pe 
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care însă Mircea Geoană l-a exclus de la masa unde se fac cărţile pentru viitorul congres 
din primăvară. 

 
Gabriela Vrânceanu Firea: Radu, este domnul Năstase un fel de Jedi, cam în 

aceeaşi postură se află? 
Radu Preda: Pe mine m-a amuzat când spunea domnul Năstase chiar înainte să 

intre materialul că domnul Mircea Geoană ar trebui să înveţe lucrurile astea. Eu nu cred 
că se pune problema să înveţe Mircea Geoană ceva, nu cred că pentru asta e congresul 
care urmează şi nu cred că asta-i miza. 

Adrian Năstase: Nu, dar congresul se va desfăşura şi în funcţie de ceea ce învaţă 
în aceste zile Mircea Geoană din trecut. 

Radu Preda: Bine, eu am dubiile mele că va mai învăţa ceva aşa pe ultima sută 
de metri sau ceva în sensul celor sugerate de dumneavoastră, dar eu aş vrea să vă întreb 
un lucru: nu ştiu, probabil că dacă facem un sondaj de opinie acum în PSD şi întrebăm 
cine este mai bun ca preşedinte de partid, Mircea Geoană sau Adrian Năstase, eu sunt 
convins că majoritatea vor spune Adrian Năstase. Mai bun în sensul de mai calificat 
pentru această funcţie, dar dumneavoastră v-aţi pus această problemă sau cei care sunt în 
grupul dumneavoastră de susţinători, şi ce impact ar putea avea asta în exteriorul 
partidului, deci poate pentru partid ar fi cea mai bună soluţie, dar în exterior? Atât în 
relaţia cu electoratul cât şi cu întreaga clasă politică. 

Adrian Năstase: Este foarte bună întrebarea, vă mulţumesc că aţi ridicat 
chestiunea asta. Prima chestiune pe care o are de rezolvat partidul, în opinia mea, este să 
se consolideze după aceste alegeri, să îşi fixeze din nou terenul ideologic, să-şi definească 
strategiile... 

Radu Preda: Consideraţi că a derapat ideologic în ultima perioadă? 
Adrian Năstase: Mâine, organizăm o dezbatere foarte interesantă împreună cu 

Institutul „Ovidiu Şincai” şi cu Fundaţia „Friedrich Ebert” „Perspectivele ideologice ale 
stângii româneşti", este vorba de o aducere la zi, pentru că astfel de dezbateri noi nu am 
mai făcut de ani de zile. Trebuie să... evident, societatea s-a schimbat, electoratul ţintă pe 
care noi îl vom viza în anii viitori; deci, din acest punct de vedere, o astfel de dezbatere, o 
clarificare doctrinară, este absolut necesară şi este prima etapă a ceea ce eu consider că 
trebuie să fie acest proces de aducere în prezent şi într-o bună pregătire a viitorului, 
pentru PSD. Sub acest aspect... 

Gabriela Vrânceanu Firea: Dar cât de obiectiv este acest Institut „Ovidiu 
Şincai”, având în vedere că este condus de domnul Adrian Severin, care nu este tocmai 
un fan al lui Mircea Geoană? 

Adrian Năstase: Deci, institutul nu va face decât să organizeze dezbaterea. 
Gabriela Vrânceanu Firea: A dat publicităţii şi un raport care era favorabil lui 

Mircea Geoană. 
Adrian Năstase: Da, raportul este extrem de valoros şi cei care l-au citit, toţi au 

spus acelaşi lucru, l-au criticat cei care nu l-au citit sau cei nemulţumiţi de unele dintre 
concluziile sale, dar această dezbatere este organizată cu Fundaţia „Friedrich Ebert” a 
SPD-ului, a Partidului Social Democrat German, şi este o dezbatere despre stânga 
europeană, despre ce se întâmplă pe zona de stânga, şi eu cred că este absolut necesară. 
Acum, în ceea ce priveşte aspectele legate de echipă, de felul în care... de perspectiva din 
afară, eu cred că principala prioritate a partidului este, în primul rând, să se uite înăuntru, 
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dar sigur ne putem uita în fiecare zi să vedem ce spune Andreea Pora despre PSD, putem 
să ne uităm la Alina Mungiu Pippidi. Eu cred... 

Radu Preda: Păi, asta voiam să vă întreb. Ce o să spună Alina Mungiu Pippidi 
despre o eventuală realegere a dumneavoastră? 

Adrian Năstase: Sunt extrem de preocupat. Vreau să vă spun că nu o să dorm la 
noapte, gândindu-mă la chestia asta, dar... 

Radu Preda: N-aş spune asta, domnule Năstase. 
Adrian Năstase: Nu, aşteptaţi puţin, pentru că eu cred că în aceşti doi ani, pentru 

că eu văd viitorul PSD-ului în două etape: o primă etapă în care noi trebuie să ne fixăm, 
dacă vrem să fim un stup fără matcă, un stup bezmetic, în care fiecare începe să-şi facă 
propria lui strategie, şi vă dau un exemplu: un coleg de-al nostru a ieşit cu o iniţiativă 
legislativă extrem de importantă… 

Radu Preda: Şi superficială. 
Adrian Năstase: ...dar care nu a fost discutată întâi în partid. După părerea mea, 

trebuie să punem ordine în aceste lucruri. În momentul în care e vorba de iniţiative 
personale, e în ordine, ele pot să meargă înainte, dar atunci când ele antrenează partidul, 
trebuie făcută această dezbatere întâi în interior, şi pe urmă ieşim cu toţii şi sprijinim 
această iniţiativă, ca să nu mergem după aceea să recuperăm pas cu pas unele chestiuni 
tehnice. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Dar aţi creat imaginea că sunteţi un partid mai mult 
decât democrat. Nu vine oricine... 

Adrian Năstase: Nu. 
Gabriela Vrânceanu Firea: ...propune impozitarea averilor, mai vine altcineva, 

spune, ba nu, impozitare a averilor de la 500.000 de euro, ci de la 200.000 de euro, pe 
urmă de la 100.000 de euro. 

Adrian Năstase: Punctul meu de vedere e că diferenţa dintre un partid şi un ONG 
trebuie să fie înţeleasă şi în interiorul PSD-ului. Sigur că sunt unii colegi care poate nu 
vor fi de acord cu această abordare. Eu n-am o problemă, şi asta am spus-o foarte clar... 

Gabriela Vrânceanu Firea: PSD să ia lecţii de la PD-L, apropo de organizare, 
de solidaritate, de acţiune comună... 

Adrian Năstase: Bineînţeles. Deci asta este... 
Gabriela Vrânceanu Firea: ...şi de rezultate până la urmă. 
Adrian Năstase: ...ceea ce propun eu, şi când m-am referit la Alina Mungiu 

Pippidi... 
Radu Preda: Aoleu! Propuneţi modelul PD-L în PSD? 
Adrian Năstase: PD-L-ul a luat modelul PSD, deci practic... 
Radu Preda: Deci asta-i o ştire, cum spunea cineva. 
Adrian Năstase: Dar în momentul în care, deci PD-L-ul a luat modelul PSD-ului, 

iar... 
Radu Preda: PSD Năstase. 
Adrian Năstase: PSD Năstase, PSD... şi noi acum trebuie să revenim la ceea ce 

înseamnă, de fapt, o structură organizată. Sigur că au avut loc o mulţime de evoluţii, sigur 
că descentralizarea este un proces firesc. 

Radu Preda: Asta cu organizată e un eufemism, adică să se consemneze că nu 
noi v-am obligat, aţi spus singur. 
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Adrian Năstase: Deci, este important - s-a consemnat - este evident că în partid 
şi în societate s-au produs o mulţime de evoluţii. Am văzut că vorbeaţi de Hrebenciuc. 
Am înţeles că era preocupat la un moment dat de faptul că, ştiu eu, eu aş putea să o iau 
din nou razna. Mi-a plăcut formula. Dar cred nu mai e cazul de aşa ceva. M-am schimbat 
şi eu după cinci ani în opoziţie... 

Radu Preda: Şi nu mai ajungeţi prim-ministru... 
Adrian Năstase: Şi nici nu vreau, ca să vă spun lucrul ăsta... 
Gabriela Vrânceanu Firea: Am înţeles că nu vă mai tentează, nu vă mai gâdilă 

ideea de a candida la preşedinţia României şi nici nu mai doriţi să fiţi prim-ministru. E 
declaraţia dumneavoastră. V-o menţineţi? 

Adrian Năstase: Eu am... Sigur, şi am să spun încă o dată... 
Gabriela Vrânceanu Firea: Care sunt argumentele? 
Adrian Năstase: E foarte clar... 
Gabriela Vrânceanu Firea: Nici dacă partidul vă cere acest lucru? Ştiţi cum e, 

dacă partidul, dacă colegii îmi vor cere acest lucru, eu mă supun, ce să fac, mă sacrific! 
Adrian Năstase: ... peste doi ani, consider că trebuie să facem un nou congres şi 

atunci aşezăm concurenţii noştri în blocstarturi pentru aceste competiţii, dar în ceea ce mă 
priveşte eu am fost prim-ministru. Mulţi au spus, inclusiv din opoziţie, dacă îmi aduc bine 
aminte... 

Gabriela Vrânceanu Firea: Domnul Băsescu a recunoscut că aţi fost unul dintre 
cei mai buni... 

Adrian Năstase: Nu, a spus că am fost cel mai bun. 
Gabriela Vrânceanu Firea: ...prim-miniştri ai României sau cel mai bun, mă 

rog. De gustibus, ar spune cineva. 
Adrian Năstase: Atunci, dacă am fost cel mai bun, să fac o competiţie cu mine 

însumi pentru un al doilea mandat mi-ar fi foarte greu. Lăsând gluma la o parte, ca 
preşedinte... e un post care, sigur, în momentul în care am candidat l-am considerat 
important. Cred în continuare însă că postul pentru români, pentru România, pentru 
modernizarea ţării, postul de prim-ministru este cel mai important, aşa încât din multe 
puncte de vedere, eu cred că mi-am atins aceste obiective. Am fost, între timp, şi 
preşedinte al partidului. Deci, de asta, eu vreau să-i invit pe colegii mei să înţeleagă foarte 
bine că... 

Gabriela Vrânceanu Firea: În direct la "Ştirea zilei" şi nu prin e-mail, nu prin e-
mail! E o formulă mai directă, spun eu, şi mai multă audienţă oricum. 

Adrian Năstase: ...în direct. Deci... folosesc destul de mult internetul. Vreau să îi 
invit să mă sprijine, în măsura în care putem să facem o echipă, pentru a retransforma 
partidul în primul partid al ţării şi pentru a ne pregăti serios, cu o nouă echipă, dar o 
echipă care să îmbine şi oameni din generaţia mai veche şi din generaţia de acum, să 
pregătim alţi tineri pentru următoarea guvernare. Ăsta este de fapt proiectul pe care îl 
propun eu. Eu am dovedit că ştiu să formez echipe, iar cei care astăzi sunt în prima linie 
în partid… 

Gabriela Vrânceanu Firea: V-au trecut prin mână, asta trebuie să recunoaştem! 
Să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului... 

Adrian Năstase: ... şi atunci, vreau să fiu... vreau, încă o dată, să fiu corect cu 
colegii mei care acum doresc să candideze şi mi separe firesc ca fiecare să candideze, 
vreau să fiu corect de asemenea cu Viorel Hrebenciuc, aţi dat câteva imagini şi câteva 
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comentarii - eu am avut relaţii de-a lungul timpului destul de diferite, oscilante, aş spune, 
cu Viorel Hrebenciuc, dar vreau să fiu corect şi să spun încă o dată că Viorel Hrebenciuc 
a muncit în această campanie electorală, şi în plus, nu cred că el, aşa cum pare în 
momentul de faţă, ar trebui să fie o ţintă importantă în această perioadă. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Suntem acum în legătură telefonică directă cu 
doamna Rodica Stănoiu, fost ministru al justiţiei. Bună seara, doamnă! 

Rodica Stănoiu: Bună seara, doamnă Firea! 
Gabriela Vrânceanu Firea: Vorbiţi despre Viorel Hrebenciuc ca despre "un 

cancer al politicii româneşti", spuneţi că există structuri oculte care îl protejează 
dintotdeauna pe Viorel Hrebenciuc. Dacă ne puteţi da mai multe detalii în legătură cu 
aceste afirmaţii care au fost astăzi preluate, reluate în presă. 

Rodica Stănoiu: Doamna Firea, bună seara! Vreau să vă spun, că e bine să se 
înţeleagă, că eu am făcut acele declaraţii în 2005, dar nu retrag nimic din ceea ce am spus 
atunci. În al doilea rând, aş vrea să vă spun că am avut această discuţie cu domnul Iacob 
şi am fost de acord să intru la dumneavoastră în emisiune prin telefon numai pentru că 
de-a lungul timpului am avut nişte relaţii foarte bune şi cu domnul Iacob şi cu 
dumneavoastră. Asta aviz amatorilor care să nu creadă că eu de mâine încep să mă duc pe 
la toate televiziunile să fac declaraţii de acest fel, pentru că nu vreau ca aceste declaraţii 
ale mele din 2005 să fie folosite acum când sunt aceste competiţii foarte ascuţite în partid. 
În al doilea rând, aşa cum... am apucat foarte puţin, că n-am văzut emisiunea, dar numai 
ultima frază a lui Adrian Năstase, Viorel Hrebenciuc este un om extrem de complex, o 
personalitate extrem de complexă, are şi bune şi rele, şi aceste bune şi rele s-au văzut şi în 
partid, şi sunt întru totul de acord în ce a spus. De altfel, nici nu vreau să-l atrag în această 
discuţie pe Adrian Năstase, care este în competiţie politică şi n-are nevoie acum să-şi 
facă, eu ştiu, animozităţi de niciun fel. Acum, sigur că părerea mea despre Viorel 
Hrebenciuc este o părere care... a fost singura dată când eu am atacat un coleg din PSD, 
deşi marile mele probleme de la PSD au venit şi de la nişte oameni de acolo, şi 
niciodată... dacă am făcut-o, am făcut-o pentru că aveam nişte motive, unele sunt în 
legătură cu ceea ce a pierdut partidul în anumite momente şi eu cred că Viorel 
Hrebenciuc a avut un rol acolo, al doilea sunt nişte motive personale despre care nu 
vorbesc: le ştiu, sunt sigur tot în legătură cu activitatea mea politică şi sunt importante, 
dar nu despre asta este vorba. Deci eu socotesc că face parte dintr-un grup restrâns de 
oameni transpartinici care din '90 încoace fac şi desfac şi conduc aşa cum vor, în ciuda a 
ceea ce cred cei care au funcţii mult mai importante decât ei, că ei ar conduce România 
sau că noi, politicienii, am conduce România. Pot să vă dau câteva exemple. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Chiar vă rog! 
Rodica Stănoiu: Deci imediat în 2004, când am luat guvernarea, am fost cu 

mâinile legate efectiv ca să rezolvăm şi noi o serie de probleme, şi le cerea şi electoratul, 
şi le cereau şi militanţii, şi le cereau şi membrii noştri de partid în legătură cu anumiţi 
oameni şi cu anumite probleme pe care nu le-am putut face. Legăturile dintre Viorel 
Hrebenciuc şi Valeriu Stoica erau atât de puternice - motivul îl ştiu, dar nu vreau să-l 
discut - încât pentru nişte chestiuni care puteau fi rezolvate într-un anumit fel... la un 
moment dat domnul Hrebenciuc mi-a spus că îi arunc în aer protocolul cu liberalii, 
celebrul protocol pe care după aceea Stoica l-a rupt la Televiziune - un moment. Un al 
doilea moment, în campania electorală din 2004 - eu cred, sigur, domnul prim-ministru 
prezent aici sigur n-o să mă confirme - într-o mare manipulare a opiniei publice care i-a 
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fost păgubitoare domnului Năstase şi partidului, Viorel Hrebenciuc a jucat un rol 
important: stenogramele. Cum am aflat acest lucru şi cum îl ştiu, asta-i treaba mea de 
criminolog şi trecem peste ea. V-am dat exemple. În al treilea rând, congresul partidului, 
în care, ştim bine, grupul de la Bacău şi cu grupul de la Cluj şi-au dat mâna ca să 
înlăture... a fost cea mai mare lovitură pe care partidul a primit-o când aceşti doi oameni 
excepţionali pentru partid au... într-un fel, într-un fel domnul Iliescu n-a putut ajunge la 
conducerea partidului, Adrian Năstase a lăsat locul numai pentru domnul Iliescu, şi n-
am avut atunci, în seara aia, forţa să schimbăm procedural lucrurile şi să-i spunem lui 
Năstase: "te-ai retras numai pentru asta, vino şi ia partidul!" Şi atunci a fost o lovitură 
extraordinară pentru partid. Viorel Hrebenciuc era acolo. Pot să continui? Destul, eu cred. 
Da? 

Gabriela Vrânceanu Firea: Doamnă Stănoiu, o întrebare... 
Rodica Stănoiu: Vă mai pot da şi alte exemple, dar eu cred că este... 
Gabriela Vrânceanu Firea: Am înţeles, dar vreau să vă adresez o întrebare 

legată de cele afirmate de dumneavoastră. Credeţi că ceea ce i se întâmplă acum lui 
Viorel Hrebenciuc în PSD, nu în legătură cu afirmaţiile dumneavoastră din 2005 reiterate 
acum în 2010, i se trage, aşa cum spuneam, de la opiniile liderilor PSD mai vechi şi mai 
noi sau se face un fel de încălzire pentru debarcarea lui Mircea Geoană? Adică au 
legătură cele două situaţii, cele două fenomene sau e o întâmplare ce i se întâmplă acum 
lui Viorel Hrebenciuc, dat fiind faptul că a fost unul dintre cei mai apropiaţi, dacă nu cel 
mai apropiat om din campanie al lui Mircea Geoană. 

Rodica Stănoiu: Şi unul din oamenii care l-au adus pe Mircea Geoană la 
conducerea partidului. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Aşa este! 
Rodica Stănoiu: Este foarte important. Cred că există o anumită legătură. Pentru 

că dacă n-ar fi fost aşa, la declaraţia mea din 2005 măcar găseam o singură voce din PSD 
care să zică „mă, poate că totuşi Rodica Stănoiu în ce spune oleacă de dreptate ar fi”. 
Toată lumea a tăcut. Sigur, s-au acumulat multe. Sigur că acum, poate că oamenii mai 
văd şi altfel. De ce vă spun aşa: nu s-au spus prea multe lucruri pentru că Viorel, cu 
complexitatea lui şi cu personalitatea lui, v-am spus, cu lucruri foarte bune şi cu lucruri 
mai puţin bune, ei, aceste lucruri foarte bune n-aş putea să spun că nu toţi oamenii 
aproape din partid într-un fel sau altul n-au profitat. Mai puţin Năstase. Dar acum şi eu 
cred că această, într-un fel politică de ţap ispăşitor privindu-l pe Viorel Hrebenciuc, este 
legată, este legată fără doar şi poate şi de încercarea de debarcare a lui Geoană. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Mulţumesc foarte mult, doamna Stănoiu, pentru 
intervenţia dumneavoastră la "Ştirea Zilei". O seară bună în continuare! Domnule 
Năstase, comentariu în legătură cu cele afirmate. Aşadar, om transpartinic, Viorel 
Hrebenciuc, apărat de forţe oculte... 

Adrian Năstase: În primul rând vreau să vă întreb. Eu n-am fost foarte atent 
astăzi la agenţiile de presă. A declarat cumva Viorel Hrebenciuc că va candida la 
preşedinţia partidului? 

Gabriela Vrânceanu Firea: Sub nici o formă. 
Adrian Năstase: Nu. Pentru că... 
Gabriela Vrânceanu Firea: Dar domnul Mitrea susţine că va candida la 

preşedinţia PSD. Asta dacă nu intră în cursă Cristian Diaconescu. 
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Adrian Năstase: E o discuţie interesantă. Aş putea să comentez toate aceste 
lucruri. Iar poate odată când o să avem timp, poate o să vă povestesc din istoria partidului 
o mulţime de lucruri, unele şi mai interesante. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Decât stenogramele? 
Radu Preda: Chiar dacă câştigaţi? 
Adrian Năstase: Ce anume? 
Radu Preda: Chiar dacă câştigaţi preşedinţia partidului? 
Adrian Năstase: Nu, atunci nu. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Mai interesante decât stenogramele? Mai aveţi astfel 

de surprize? 
Adrian Năstase: Deci vreau, vreau să vă rog şi să-i rog şi pe colegii mei, noi 

avem acum o sarcină extrem de importantă: să nu canibalizăm subiecte, să nu ne atacăm 
unii pe alţii în această perioadă în care deja hemoragia de parlamentari, atacurile la nivel 
local s-au intensificat împotriva oamenilor noştri. Trebuie, din contră, să asigurăm o 
protecţie cât mai bună pentru ei, iar la nivel central să dăm sentimentul că putem să 
refacem o echipă şi putem să redevenim un partid de prima mână. Iar în legătură cu 
Viorel Hrebenciuc, eu cred că în momentul de faţă Viorel Hrebenciuc are un rol foarte 
important în grupul parlamentar. Sigur că întotdeauna când apar nemulţumiri, în 
momentul în care există frustrări, şi Viorel Hrebenciuc a neglijat destul de mult grupul 
parlamentar pentru campania electorală, şi aici e un punct slab, de aceea va depinde de el 
şi de ceilalţi colegi, la întâlnirea care va avea loc la începutul lui februarie, când se va 
vota liderul de grup, să aprecieze care este cea mai bună soluţie. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Dar ştiţi ce este surprinzător, nu vă întrerup, doar 
adaug o idee, pe care vreau să o comentaţi şi dumneavoastră şi Radu, de ce nu este în 
aceeaşi situaţie şi Victor Ponta cu Viorel Hrebenciuc? Ei doi au fost artizanii campaniei. 
Noi putem depune mărturie, am luat legătura în campanie numai cu dumnealor, dar 
pentru că Victor Ponta a ieşit în primele zile să se distanţeze de Mircea Geoană şi să 
spună că nu-l mai votează, automat s-a salvat. Deci, e corect? 

Adrian Năstase: Nu este numai asta. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Dar ce mai este? 
Adrian Năstase: Este faptul că Victor Ponta, care nu a avut o relaţie extrem de 

armonioasă cu Mircea Geoană... 
Gabriela Vrânceanu Firea: Şi atunci ce căuta purtător de cuvânt al campaniei 

prezidenţiale? 
Adrian Năstase:... a fost acceptat... 
Gabriela Vrânceanu Firea: Negociator cu staff-ul PD-L, a acceptat toate 

condiţiile lui Traian Băsescu şi de dezbatere finală, şi zi, şi loc, şi moderator ş.a.m.d. 
Adrian Năstase: Nu el. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Dar cine? Dumnealui a participat. 
Adrian Năstase: Nu. Eu ştiu că discuţiile au fost altele. Dar nu vreau să mă..., 

cum să spun, eu sigur n-am participat. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Înseamnă că minte dumnealui? Dumnealui ne-a zis 

că a participat cu Sever Voinescu la negocieri. 
Adrian Năstase: Eu sigur n-am participat, deşi poate ar trebui să ne întrebăm, şi 

mă întreb şi eu uneori dacă n-ar fi fost mai bine ca în locul lui Ilie Năstase să participe 
Adrian Năstase la dezbaterea respectivă, să asiste. Nu ştiu dacă era mai bine ca semnal 
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pentru unii dintre colegii noştri. Eu, în orice caz, n-aş fi plecat la pauză, aş fi stat acolo 
cum stau în partidul ăsta de 20 de ani. Nu vreau să-l critic pe Ilie, pe care îl preţuiesc 
foarte mult, dar eu nu cred că formulele cosmetice asigură lucrurile serioase. Aşa cum 
Traian Băsescu i-a luat alături de el pe toţi oamenii din partid, fiindcă nu este normal să-l 
iei pe Ion Iliescu când îţi convine, să-i propui să fie preşedinte de onoare, şi după aceea 
să-l trimiţi la lada de gunoi a istoriei, tu personal sau prin intermediul membrilor de 
familie. Şi atunci, eu sunt un om corect, şi întotdeauna mi-au plăcut lucrurile care să fie 
corecte. Din cauza asta şi în 2005, şi a spus Rodica Stănoiu, eu n-am participat la 
alegerile acelea pentru preşedinte, pentru că eu am considerat că este de datoria mea să 
fiu garantul unei decizii pe care partidul o luase în 2004 în august, şi de aceea n-am 
candidat împotriva lui Ion Iliescu. Şi Mircea Geoană a venit atunci, fiind împins de un 
grup care a dorit să mă pună pe mine să candidez, să mă sprijine, nu să mă pună, că 
nimeni nu mă poate pune să fac un lucru pe care nu-l vreau, şi nici n-au reuşit, dar ei l-au 
găsit atunci pe Mircea să candideze şi au creat în jurul lui structura de sprijin. Este în 
ordine! El a acceptat, nu ştiu dacă a făcut bine. Eu n-aş fi făcut lucrul ăsta, dar acum, 
vorbind despre Victor Ponta, Victor Ponta şi-a făcut datoria mai bine decât foarte mulţi 
alţii, ieşind, în calitate de purtător de cuvânt, şi apărându-l pe Mircea Geoană. Deci, el 
poate că are o anumită nemulţumire pentru ultimele zile ale campaniei, şi poate că odată 
o să povestească aceste lucruri... 

Gabriela Vrânceanu Firea: Dar scapă cine poate? Ultima întrebare legată de 
PSD... 

Adrian Năstase: Iertaţi-mă, nu puneţi întrebarea asta, pentru că... 
Gabriela Vrânceanu Firea: Ba da, e răutăcioasă, dar este corectă. 
Adrian Năstase: Este răutăcioasă. Eu cred că este vorba... 
Gabriela Vrânceanu Firea: Mi-o asum. 
Adrian Năstase: ...este nevoie de o analiză. Este nevoie să încheiem lucrurile 

astea foarte rapid şi, din nou, să adunăm echipa. Eu cred că nu trebuie să continuăm în a 
organiza întâlniri de taină, tot felul de formule din acestea care să dea sentimentul că 
suntem grupuri, grupuleţe, care sunt preocupate, mai curând, de organizarea scaunelor în 
jurul mesei. Eu am propus această strategie, cu cele două segmente clare: doi ani de zile 
pentru muncă în interiorul partidului şi, după aceea, pregătirea noastră pentru competiţiile 
care urmează. Dacă vrem să ajungem la guvernare; dacă vrem să ne împărţim pe 
orizontală, dacă vrem să fim, spuneam înainte, un stup care nu mai are matcă, care nu mai 
este organizat, care este atât de...., în care fiecare are..., am văzut că au apărut noi 
propuneri de formule, se întâlnesc colegii din diferite zone - este bine, într-un fel. Dar 
dacă avem nişte structuri ale partidului, avem un Comitet Executiv stabilit pentru luni, în 
care trebuie să fie toţi preşedinţii organizaţiilor - de ce este nevoie să se întâlnească unii 
în Oltenia, pe urmă alţii să se întâlnească în munţi? Lucrul ăsta creează ideea unor falii şi 
a incapacităţii de a lua nişte decizii într-un mod democratic şi transparent. 

Radu Preda: Haideţi să vă traduc eu: „Avem nevoie de o nouă conducere 
puternică, personificată de un lider autentic, cu popularitate, pentru că în România ideea 
de om este mai puternică decât cea de partid. Conducerea colegială are avantajele ei 
pentru menţinerea într-o poziţie, dar nu se pot câştiga bătălii importante fără un 
preşedinte bine ancorat în realitatea societăţii şi în realitatea politicii” - am citat de pe 
blogul dumneavoastră, din sinteza pe care aţi făcut-o mesajelor primite de la... 

Adrian Năstase: Deci aţi citat dintr-unul dintre cei care mi-au scris pe blog. 
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Radu Preda: Exact, dar eu zic că se potriveşte foarte bine cu ceea ce spuneţi 
dumneavoastră. 

Adrian Năstase: Unul dintre cei care a scris pe blog, şi le mulţumesc celor care... 
cei aproape 400 de colegi care au scris, preocupaţi de viitorul PSD, unii dintre ei au 
propus lucruri mai extravagante... 

Radu Preda: Este un mesaj reţinut de dumneavoastră ca... 
Adrian Năstase: Este o sinteză a acestor propuneri, dar asta nu înseamnă că sunt 

ideile mele, ideile mele le voi prezenta... 
Radu Preda: Nu, dar ideea de lider puternic aţi enunţat-o şi dumneavoastră aici 

în emisiune. 
Adrian Năstase: Eu cred că este vorba de echipă în primul rând şi este vorba de... 
Radu Preda: Păi, liderul este vârful unei echipe, deci echipa se subînţelege că 

există. 
Adrian Năstase: Nu vreau să spun, adică să nu... să nu ducem lucrurile mai 

departe decât trebuie. Cred că partidul s-a schimbat. Ideea unui partid care este condus 
unipersonal cu mână forte, cu temerile unora că s-ar întoarce acum 50 de ani sau acum 
cinci ani, acum zece ani, deşi omul acela cu mână forte i-a adus pe alţii în partid, 
făcându-i direct vicepreşedinţi, ceea ce a creat o anumită nemulţumire la alţi colegi. 

Radu Preda: În 2004 era regimul corupţilor, regimul Năstase, dar baronii de 
atunci ai PSD-ului erau ţinuţi sub papuc cumva. După aia s-a făcut reformă şi ei au ajuns 
la conducere şi nu mai erau ţinuţi sub papuc de preşedintele partidului, ci cumva invers 
sau nu ştiu. Dumneavoastră cum vă raportaţi la ... 

Adrian Năstase: Eu... 
Radu Preda: ...oamenii ăştia puternici din teritoriu? 
Adrian Năstase: ...din păcate, pentru nişte raţiuni personale, unii dintre colegii 

mei, liderii partidului, au considerat la fel ca şi Traian Băsescu că este bine ca eu să stau 
pe banca de rezervă şi atunci în loc să iasă şi să spună „Băi, Traiane, vorbeai de sistemul 
ticăloşit! Patru ani de zile ne-ai făcut capul mare, cu sistemul ticăloşit, arată-ne după cinci 
ani de zile, care sunt dosarele de guvernare, lucrurile care justifică această calificare!” În 
niciun caz eliminarea vizelor, în niciun caz faptul că România avea un deficit bugetar de 
1,5% în anul 2004, în niciun caz intrarea în NATO, în niciun caz finalizarea acordului cu 
FMI şi multe altele! 

Radu Preda: Nu, cred că nu m-am exprimat eu bine, voiam să vă întreb de 
baroni, nu de ce v-a acuzat domnul Băsescu... 

Adrian Năstase: Eu vreau să spun că unul dintre punctele sensibile în atitudinea 
partidului a fost duplicitatea, faptul că atunci când se discuta despre Traian Băsescu PD-
L-ul ieşea imediat şi spunea că dosarul lui nu contează, că nu este niciun fel de problemă, 
dacă era vorba despre dosarele inventate pentru ca eu să nu candidez la prezidenţiale, 
ceea ce Traian Băsescu a reuşit până la urmă, spuneau colegii mei să îşi rezolve întâi 
dosarele în instanţă, unii dintre ei, şi pe urmă discutăm. A fost o mare greşeală pentru că 
în mod evident în felul ăsta echipa nu a mai funcţionat atât de puternic şi unii dintre ei au 
descoperit între timp că a fost o greşeală, unii au recunoscut public, alţii au recunoscut în 
discuţiile cu mine. Ceea ce este important acum este să înţelegem că este nevoie de foarte 
mulţi oameni tineri, nu de sânge pe pereţi, ci de sânge tânăr, de oameni care să vină 
alături de noi, de o înnoire, dar în acelaşi timp de înţelepciune. Asta este de fapt... 
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Gabriela Vrânceanu Firea: De la flacăra roşie a PSD la flacăra violet de la PD-
L, liberalii îi cer lui Traian Băsescu să explice care este rolul lui Aleodor Manolea în 
viaţa sa de preşedinte şi, iată, alte dezvăluiri aflate de colegii mei în legătură cu acest 
personaj misterios. 

 
Reporter: Detalii spumoase ies la iveală despre Aleodor, umbra preşedintelui 

Băsescu. Într-un interviu pentru revista "Psihologia" din 2005, vrăjitorul de la Cotroceni 
vorbeşte despre puterile sale, despre folosirea hipnozei şi chiar şi despre capacităţile de 
a vedea în viitor. Probabil că Aleodor Manolea şi-a văzut şi contul în viitor... nu cel 
cosmic, care-i permite azi, după cum ne-a explicat Mugur Ciuvică, să fie un prosper 
dezvoltator imobiliar, cu investiţii de 27 de milioane de euro în Vaslui, într-un cartier 
numit Ştefan cel Mare Residential Park. Ştefan cel Mare? Ştefan cel Mare! Există o 
explicaţie: Aliodor Manolea povesteşte că şi Ştefan cel Mare avea puteri paranormale; le 
pune pe seama unui nor misterios în care ostaşii sultanului turc ar fi dispărut ca în 
triunghiul Bermudelor în bătălia de la Vaslui. Aliodor povesteşte în acest interviu că se 
consideră un om cu puteri speciale. Puterile lui devin subiect de interes public în 
momentul în care le exercită asupra preşedintelui României, numai că Traian Băsescu 
tace profund, mistic, ezoteric şi astral. Liberalii i-au cerut azi să explice ce e cu umbra 
sa, Aliodor, cine îl plăteşte, ce servicii prestează şi care e rolul său în aparatul de stat. 

 
Gabriela Vrânceanu Firea: Aflăm răspunsul la aceste întrebări, cine l-a plătit, 

cine îl plăteşte, care era funcţia oficială, cel puţin ce a prestat pentru preşedintele 
României, nu pentru omul, pentru persoana Traian Băsescu. 

Adrian Năstase: În orice caz, suntem o ţară foarte veselă. Deci, cred... 
Gabriela Vrânceanu Firea: Nu ne plictisim niciodată. 
Adrian Năstase: ...că cei care ne urmăresc sunt consternaţi. Spunem tot timpul că 

lucrurile merg foarte greu economic, probleme sociale, probleme cu pensiile, problemele 
cu cei care sunt daţi afară din serviciu şi discutăm despre poveştile astea. Sigur, dintr-un 
anumit punct de vedere, s-a creat subiectul ăsta şi până la urmă noi l-am creat, deşi mi s-a 
părut foarte ciudat că totuşi, ştiind că personajul respectiv a trecut şi prin alte zone, 
probabil că n-ar fi trebuit în nici un fel invocat, dar sigur, e un subiect suculent. Eu însă... 

Gabriela Vrânceanu Firea: Ezoteric. 
Adrian Năstase: Daţi-mi voie să nu particip prea mult la această discuţie. Eu sunt 

un om... 
Gabriela Vrânceanu Firea: Dar nu vă interesează ce atribuţii a avut pe lângă 

preşedintele României, nu pe lângă persoana particulară? 
Adrian Năstase: Iertaţi-mă! Eu sunt un om al faptelor şi îmi place să discut mai 

curând despre lucrurile acestea... 
Gabriela Vrânceanu Firea: Nu priviţi în viitor, nu aveţi flashback-uri, nişe... 
Adrian Năstase: ... de aceea, daţi-mi voie să vă spun că am făcut 400 de săli de 

sport, că am făcut programul "Cornul şi laptele". Sunt o mulţime de lucruri, fără să fiu 
hipnotizat, fără să-l am pe Aleodor lângă mine, care să-mi transmită mesajul. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Cine vă cumula energiile, domnule Năstase? Vin şi 
eu acum, răutăcioasă din nou! 

Adrian Năstase: Lecturile pe care le făceam, colegii cu care discutam, învăţam 
din... Venitul minim garantat, de exemplu, l-am luat după un model din Franţa. Nu 
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inventăm roata, nu avem nevoie de lucruri extraordinare. Avem nevoie de puţină 
înţelepciune. Trebuie să cântărim ce resurse avem la fiecare moment, să nu exagerăm. Nu 
sunt lucruri foarte dificil de făcut. Sigur că energiile joacă un anumit rol, sigur că până la 
urmă e vorba de puterea minţii, pe care trebuie să o folosim, în primul rând, pentru a 
gândi pentru viitor, pentru a fi creativi, pentru a fi inventivi, dar pentru asta nu avem 
nevoie să ne ajute cineva. Este important ca fiecare dintre noi să citească în el însuşi, să 
vadă ce resurse are, să realizeze ce greşeli a făcut în timp şi apoi să înveţe de la ceilalţi. 
Este ceea ce eu îmi propun. Nu m-aţi văzut vreodată venind fără câteva hârtii, fără câteva 
lucruri pe care să le fi pregătit la o dezbatere. Mi-ar fi foarte simplu să vin cu mâinile în 
buzunar şi să vă povestesc diverse lucruri. Eu cred că asta este important. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Superficial, ceea ce nu s-a întâmplat. Scurtă pauză 
publicitară. Când ne întoarcem încercăm să-l tragem de limbă pe domnul Năstase, dacă 
ştie de o întâlnire de mâine la Predeal organizată de domnul Geoană, care trebuia iniţial 
să aibă loc la Braşov, dar a fost mutată pentru că a aflat presa, unu. Doi, voi insista pe 
ideea de ce Cristian Diaconescu a ajuns să fie disputat de ambele tabere şi trei, totuşi, 
Aliodor, de cine e plătit, cine îl plăteşte. Nu se poate să rămânem aşa, fără întrebare! 

Adrian Năstase: Nu de mine. Eu nu. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Nu? 
Adrian Năstase: Eu nu-l plătesc. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Bine. După scurta pauză aflăm răspunsul pentru 

aceste întrebări. Ne-am întors. Ştire importantă transmisă de un telespectator al emisiunii. 
Ne roagă să căutăm în arhivă şi o vom face. Domnul Manolea era prezent şi în mai-iunie 
2007 la suspendarea preşedintelui pe la Constanţa. În apropierea domniei sale. Avea o 
colaborare mai veche. 

Adrian Năstase: Cu domnul Traian Băsescu? 
Gabriela Vrânceanu Firea: Cu domnul Traian Băsescu. A încercat ceva şi pe la 

PSD, nu i-a ieşit şi s-a întors la Traian Băsescu. Iată că am aflat secretul faptului că 
Traian Băsescu este un animal politic puternic. Că aşa i se spune. 

Adrian Năstase: Eu nu cred că el poate să trimită pe cineva în vizită la altcineva, 
nu cred că poate să organizeze mitinguri la Timişoara. Cred până la urmă că determinante 
sunt deciziile politice şi până la urmă militantismul în politică. Dincolo de asta sigur că 
sunt factori care pot să ajute, să creeze un plus de imagine, de hotărâre. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Aţi aflat cine l-a plătit pe Aleodor? Vă păstraţi 
pentru întrebarea cu Cristian Diaconescu. Radu Preda pe scurt. Este obligatoriu să aflăm 
cine a plătit un om care a participat la campania preşedintelui în funcţie pentru un nou 
mandat? 

Radu Preda: Nu ştiu. E o informaţie care ar trebui să fie publică şi Preşedinţia 
trebuie să facă precizări. Dacă da, atunci se nasc o sumedenie de alte întrebări, dacă nu, 
nu. Dar ar trebui să fie o clarificare. 

Adrian Năstase: Am impresia că a lucrat atât de intens, încât l-a hipnotizat pe 
Traian Băsescu pentru o lungă perioadă de timp şi din cauza asta n-are reacţie. S-ar 
putea… doza a fost mai mare decât trebuia. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Mai sunteţi pasionat de Omar Khayam? Vă întreabă 
un domn profesor de limba română din Bacău. Vrea să vă ofere prima traducere făcută de 
domnia sa în română. 
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Adrian Năstase: Nimeni n-a ştiut să-mi spună de ce am venit, de ce voi pleca, 
naşterea mea n-a adus nimic universului, moartea mea nu-i va diminua nici frumuseţea şi 
nici splendoarea.  

Gabriela Vrânceanu Firea: M-aţi zăpăcit complet. 
Adrian Năstase: E unul dintre catrenele lui. Nu am spus perfect… 
Gabriela Vrânceanu Firea: Dacă ne corectează domnul profesor îl rog să-mi dea 

un mesaj… Şi Cristian Diaconescu? Nu vă las. De la Khayam la Cristian Diaconescu. 
Ştiu, e o trecere uluitoare pe care doar noi o putem face. 

Adrian Năstase: Bine că nu m-aţi întrebat despre Hayssam. 
Gabriela Vrânceanu Firea: Timpul nu-i pierdut. 
Adrian Năstase: Unul dintre colegii noştri la un moment dat i-a încurcat. Cristian 

Diaconescu este unul dintre oamenii pe care-i stimez cel mai tare. Este probabil în 
momentul el însuşi în starea asta de contemplare a situaţiei din partid. Eu sunt convins că 
va face echipă cu cei care vor veni cu un proiect solid. Aşa cum a făcut echipă cu mine în 
perioadele anterioare, şi la Externe, şi la Justiţie. Eu cred în înţelepciunea nu doar a lui. Şi 
vreau să spun încă un lucru. Sunt un om corect şi nici n-aş vrea dând nume dintr-o 
eventuală echipă să creez sentimentul că prefer sau că vorbesc mai mult despre unii sau 
despre alţii. 

Gabriela Vrânceanu Firea: Mulţumesc, trebuie să ne oprim. 
Adrian Năstase: Daţi-mi voie să spun ultima frază. Eu cred că toţi trebuie să fim 

o echipă, cei din PSD, să ne gândim pozitiv, să transmitem energie pozitivă unii altora… 
asta fac acum… în clipa asta mă uit intens la toţi membrii de partid pe care-i rog să aibă 
înţelepciunea de a lua decizia cea mai bună în perioada următoare. 

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