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TALK-SHOW 

 
Victor Ciutacu: Bună seara, doamnelor şi domnilor! Bine aţi revenit la Vorbe 

Grele. Lupta pentru şefia PSD se ascute, pe măsură ce zilele se scurg. Întoarcerea la forţă 
şi echilibru este unul dintre lucrurile pe care le-am remarcat din programul de candidat la 
preşedinţia PSD a domnului Adrian Năstase, preşedintele Consiliului Naţional al PSD. 
Bună seara, domnule Adrian Năstase. 

Adrian Năstase: Bună seara. 
Victor Ciutacu: Bine aţi revenit la Vorbe Grele. Şi mă bucur că în exclusivitate 

la Vorbe Grele vom prezenta cât mai multe fragmente posibile din programul 
dumneavoastră de candidat, de această dată la preşedinţia partidului. Deci vom prezenta 
proiectul Adrian Năstase pentru PSD, la fel cum am prezentat şi proiectul Mitrea pentru 
PSD, la fel cum i-am oferit şi lui Cristian Diaconescu şansa să vorbească şi cum probabil 
o voi face şi cu domnul Mircea Geoană, dacă va binevoi s-o facă. Aşteptăm mesajele 
dumneavoastră atât privind şansele domnului Adrian Năstase de revenire în fruntea 
PSD, cât şi pe măsură ce prezentăm programul cu privire la ideile pe care le-a pus pe 
hârtie domnul Adrian Năstase. Am văzut că aţi venit cu o carte serioasă… v-aţi făcut şi 
materiale de campanie? 

Adrian Năstase: Nu. Am promis că voi face… 
Victor Ciutacu: Puteţi arăta la cameră. 
Adrian Năstase: Da. Deci este o broşură pe care o voi prezenta colegilor mei şi 

sigur… eu aşa înţeleg să mă pregătesc pentru congresul ăsta. Alţii merg prin restaurante 
şi se întâlnesc noaptea în diferite forme şi aranjează scaunele pentru conducerea 
partidului. 

Victor Ciutacu: Dar privatizează partidul la cârciumă, cum zice domnul Ion 
Iliescu, sau nu? 

Adrian Năstase: Mi-e teamă că asta încearcă.  
Victor Ciutacu: Domnule Adrian Năstase, dacă nimeni nu mai privatizează 

nimic în ţara asta a guvernării Emil Boc, măcar PSD din interior. 
Adrian Năstase: Da. APAPS… e nostalgia, nu? 
Victor Ciutacu: Păi am nostalgia, că de când am plecat eu de-acolo nu se mai 

face privatizare în ţara asta. 
Adrian Năstase: Aşa este. Nici măcar post-privatizarea nu mai vor s-o 

urmărească acum. 
Victor Ciutacu: Păi le place. Mai bine desfiinţează şi se îngroapă tot. 
Adrian Năstase: Noi ştim de ce. Prietenii ştiu de ce. Deci eu cred că principala 

noastră problemă acum nu este aceea a scaunelor pentru congres şi conducerea partidului, 
rotirea cadrelor. Cred că lucrul cel mai important este să definim direcţia în care vrem să 
mergem. Din păcate… 
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Victor Ciutacu: Pot să încep să vă întreb de ce reveniţi… Sigur, nu la sloganul 
„Forţă şi echilibru”, aveţi Forţă-echilibru. A fost un slogan din vremea de mare forţă a 
PSD. 

Adrian Năstase: Pentru că eu consider că noi avem nevoie în acest moment şi de 
forţă şi de echilibru. Şi cred că această formulă, acest logo este cel mai potrivit pentru noi 
la acest moment. Am avut revoluţia binelui, am avut cocori, am avut tot felul de variante 
de-astea mai mult sau mai puţin interesante, am avut flăcări de diferite culori. Cred că 
trebuie să revenim la seriozitate, la responsabilitate şi angajamentul meu, de altfel… 

Victor Ciutacu: Putem începe cu angajamentele? Că avem un scurt rezumat al 
angajamentelor. Aş ruga colegele să-mi pună şi în plasmă rezumatul angajamentelor. Şi o 
să încep eu să citesc. Recâştigarea respectului şi încrederii cetăţenilor faţă de PSD. Să 
apăr membrii şi simpatizanţii în faţa abuzurilor puterii portocalii, să stopez migraţia 
parlamentară şi să-i readuc în partid pe fiii risipitori, să pun capăt clientelismului, 
nepotismului şi cumpărării de funcţii, să promovez femeile merituoase etc. Veţi găsi 
programul domnului Adrian Năstase pe site-ul JN la sfârşitul acestei emisiuni. În rest 
vedeţi în plasme. M-aş opri la două dintre ele, dacă nu vă deranjează. 

Adrian Năstase: Da. 
Victor Ciutacu: Cum apăraţi membrii şi simpatizanţii în faţa abuzurilor puterii 

portocalii? 
Adrian Năstase: Există două modalităţi. Una este legată de organizarea internă a 

partidului şi, în opinia mea, dacă colegii vor fi de acord, unul dintre vicepreşedinţii 
partidului, un jurist de foarte bună calitate va trebui să aibă un departament care să se 
ocupe de aspectele juridice legate, după cum aţi văzut, de procesele care pot fi intentate, 
de atacarea la Curtea Constituţională sau în contenciosul administrativ a unora dintre 
decizii şi a doua, în plan extern. Pentru că practic noi am lipsit din dezbaterea 
internaţională, nu am ştiut să ne apărăm oamenii. Sindicatele se pricep mai bine. 

Victor Ciutacu: Păi v-aţi ocupat cu dezbaterea internă şi cu precădere cu 
dezbaterea internă a dosarelor în care sunt implicaţi membrii PSD. Începând cu 
dumneavoastră şi continuând cu mulţi alţi colegi ai dumneavoastră. Aici cum îi puteţi 
apăra? Că nu puteţi să vă legaţi cu lanţuri de Procuratură şi bănuiesc că nu puteţi să le 
plătiţi avocaţi performanţi tuturor membrilor de partid? 

Adrian Năstase: Noi avem o obligaţie de solidaritate care este prevăzută chiar în 
statut. Şi cred că ar trebui să începem în primul rând cu respectarea acestei obligaţii. Pe 
de altă parte, eu consider că-i foarte important să arătăm că suntem o echipă şi cu 
adevărat încercăm să ne protejăm şi să ne apărăm de ceea ce sunt atacurile care ar dori un 
PSD mai mic şi domesticit, un partid care să nu pună probleme puterii şi să nu încercăm 
să ne dăm la picioare şi să ne creăm probleme unii altora. În acel moment eu cred că 
şansele sunt de a reveni în prim-planul vieţii politice. 

Victor Ciutacu: O să vă pun o întrebare care nu ştiu cât vă va plăcea 
dumneavoastră, dar unora dintre colegii dumneavoastră cu siguranţă nu le va plăcea. Să 
înţeleg că din momentul în care vă veţi alege sau veţi fi ales preşedinte al partidului se va 
termina cu predatul reciproc la procurori? Pentru că în ultimii 5 ani ăsta în PSD a cam 
fost un sport naţional. Mă scot eu, dar vi-l dau pe celălalt. Sau mă rog, vi-l dau pe celălalt, 
dar mă scot eu. 

Adrian Năstase: Nu pot să confirm sau să infirm ce spuneţi. Dar… 
Victor Ciutacu: E pour connaisseur.  
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Adrian Năstase: Fără îndoială. De aceea nu fac decât să zâmbesc. Pentru că nu 
pot nici să confirm, nici să infirm. Dar răspunzând serios la această întrebare şi de fapt o 
problemă pe care unii dintre colegi într-un fel au generat-o prin faptul că au căutat 
metode neconvenţionale pentru a scăpa de adversarii din partid. Şi aceste metode 
neconvenţionale s-au întors împotriva lor. Ceea ce nu-mi place în acest moment în partid 
şi vreau să spun lucru ăsta direct, pentru cei care ne urmăresc, pentru colegii mei de 
partid, am sentimentul că ne întoarcem la perioada 2005-2006. Întâlniri care se fac în 
găşti, în diferite locuri, îi aleargă televiziunile prin diferite locuri… 

Victor Ciutacu: Dumneavoastră v-aţi întâlnit cu Viorel Hrebenciuc înainte să-l 
susţineţi pentru şefia grupului parlamentar? Mă rog, nu oficial… 

Adrian Năstase: M-am întâlnit cu el la Parlament. Am discutat despre ce este de 
făcut, despre felul în care vede el lucrurile mai departe, i-am spus ce cred eu că nu-i în 
ordine cu grupul parlamentar. Toate întâlnirile mele sunt într-un cadru oficial sau într-un 
cadru instituţional. Nu m-am întâlnit cu el nici la cârciumi, nici nu-mi dau întâlniri pe nu 
ştiu unde. Eu consider că ceea ce e grav la acest moment şi vreau să subliniez acest lucru, 
suntem într-un moment care e foarte dificil şi spun lucrul ăsta mai ales după ce am auzit 
sau am aflat câteva din lucrurile care m-au deranjat profund. Şi azi, şi ieri. 

Victor Ciutacu: Le puteţi nominaliza? 
Adrian Năstase: Sigur. Şi de-asta le şi spun… 
Victor Ciutacu: Spuneţi-le, domnule Adrian Năstase. 
Adrian Năstase: Deci noi am creat la Consiliul Naţional o comisie pentru 

pregătirea congresului. Această comisie nu s-a întrunit, din ea trebuia să facă parte şi fac 
parte şi Cristian Diaconescu, şi Mitrea, şi eu, şi Mircea Geoană, şi domnul Ion Iliescu. 
Trebuia să ne întâlnim şi să stabilim regulile pentru congres. Aceste reguli… 

Victor Ciutacu: Vă întreb direct. Miron Mitrea acuză că se încearcă şmenuirea 
delegaţilor şi pe cale de consecinţă a votului la congres, şi-i îndeamnă la neprezentare la 
un astfel de congres. 

Adrian Năstase: Nu-mi place termenul şi nu-mi place nici soluţia. Dar ceea ce a 
pus… 

Victor Ciutacu: Bine. Atunci trucarea… 
Adrian Năstase: Ceea ce a pus ca diagnostic sub aspectul riscului cred că este 

corect, pentru că nu înţeleg de ce, spre exemplu, comisia care a fost stabilită pentru a 
defini modificările la statut, formată doar din jurişti, care trebuia să se întrunească, nu s-a 
întrunit şi practic…? 

Victor Ciutacu: Cine trebuia s-o convoace, domnule Adrian Năstase? 
Adrian Năstase: Membrii comisiei sunt cinci sau şase jurişti. Deci erau Ponta, 

Şova, Cristi Dumitrescu, Florin Iordache.  
Victor Ciutacu: Poate nu mai au unităţi pe cartelă şi nu s-au putut suna, domnule 

Adrian Năstase. 
Adrian Năstase: Au încercat, dar li s-a spus că deja modificările au fost operate. 
Victor Ciutacu: Le-a zis cineva? Domnul Mircea Geoană, apropiaţii domniei 

sale? 
Adrian Năstase: N-am aflat exact, dar bănuiesc că cineva din zona aceea. Pe de 

altă parte, eu nu sunt ceea ce cred că este greu de înţeles. Dacă aveam posibilitatea să 
organizăm congresul la Palatul Parlamentului, în condiţii de seriozitate şi în condiţii 
financiare foarte bune… 
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Victor Ciutacu: Şi unde-l organizaţi?  
Adrian Năstase: Se organizează, din câte am înţeles, deşi Consiliul Naţional nu a 

validat această variantă, se va organiza se pare la Romexpo. 
Victor Ciutacu: Am impresia… nu ştiu, poate sunt eu răutăcios, dar Palatul 

Parlamentului cred că-i poartă ghinion domnului Mircea Geoană, că ultima dată când am 
trecut eu pe-acolo aţi fost ales dumneavoastră preşedinte al Consiliului General împotriva 
voinţei domnului Mircea Geoană, e drept. 

Adrian Năstase: Bun. Ăsta poate că e un detaliu. Dar eu vreau să spun… 
Victor Ciutacu: Poate se simte mai bine la Romexpo. N-a pierdut decât cinci 

rânduri de alegeri la Romexpo. 
Adrian Năstase: Riscăm să creăm impresia că vrem să facem un fel de 

vanghelion politic. Or, lucrul ăsta ne va costa foarte tare. 
Victor Ciutacu: Păi dacă vanghelionul ăla de Revelion nu a mai avut primarul 

meu bani să-l facă… 
Adrian Năstase: Îmi pare rău că spun lucrul ăsta, dar începe acum, din câte am 

văzut, un efort de a construi statutul după aranjamentele care se fac între diferite 
persoane. Am înţeles că mâine va avea loc o altă întâlnire în care sunt… 

Victor Ciutacu: Tot aia informală? 
Adrian Năstase: Tot din aia informală. Unde se vor întâlni viitorii 30 de 

vicepreşedinţi… 
Victor Ciutacu: Cum 30 de vicepreşedinţi? Arde casa pe dumneavoastră ca 

partid şi vă faceţi 30 de vicepreşedinţi?  
Adrian Năstase: 15 vicepreşedinţi plus 15 secretari executivi cu statut de 

vicepreşedinţi. Practic, 30.  
Victor Ciutacu: În contextul ăsta m-aş băga şi eu, domnul Adrian Năstase. 
Adrian Năstase: E o nebunie! 
Victor Ciutacu: Cred că apuc un pic de probleme. 
Adrian Năstase: Fără probleme. Deci nu-mi plac lucrurile astea şi le spun pentru 

că eu consider că am o responsabilitate faţă de partid, după 20 de ani. Nu-mi plac 
lucrurile cum se desfăşoară în acest moment, le spun direct, n-am o miză personală în 
alegerile la preşedinţie… 

Victor Ciutacu: Domnule Adrian Năstase, continuaţi să susţineţi că nu vă mai 
interesează funcţia de preşedinte şi de premier. De ce mai… 

Adrian Năstase: De preşedinte al ţării. 
Victor Ciutacu: De preşedinte al ţării şi de premier. 
Adrian Năstase: Exact. 
Victor Ciutacu: Şi atunci de ce mai candidaţi la şefia PSD? 
Adrian Năstase: Tocmai pentru că eu consider că PSD poate să fie un vector 

extrem de important pentru a forma o nouă echipă de concurenţi valabili pentru posturile 
din executiv.  

Victor Ciutacu: Nu ştiu dacă vă place alăturarea, dar şi domnul Sorin Oprescu 
aproape s-a jurat la mine în emisiune că nu candidează la Preşedinţie şi i-am promis că-i 
păstrez imaginile şi i le pun când îşi anunţă candidatura. Ceea ce s-a întâmplat. 

Adrian Năstase: Poate că nu era rău dacă nu candida. Dar… 
Victor Ciutacu: Păi şi dacă dumneavoastră ieşiţi preşedintele partidului şi 

ulterior candidat la Preşedinţie o să vă facă plăcere când o să vă pun imaginile în plasmă? 
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Adrian Năstase: O să mi le puneţi atunci. Sunt de acord să le puneţi. Şi vă spun 
şi de ce nu vreau ca să candidez. Să ne înţelegem. Eu am propus ca viitorul congres să 
aibă loc peste doi ani. Mandatul meu, aşa cum îl văd în acest moment, când partidul este 
în mod evident slăbit, dezorientat, oamenii sunt dezorientaţi. Dincolo de aranjamentele 
care se încearcă să se facă în culise, la vârf, partidul este dezorientat. Vedeţi bine, nu 
participăm la dezbaterile serioase, probleme de pensii, chestiunile legate de Legea 
salarizării etc. Nu participăm la aceste chestiuni. Va trebui să facem acest lucru, iar eu 
spun că aici este de fapt problema noastră esenţială. Va trebui să vedem în ce măsură 
putem să strângem din nou rândurile. Eu îmi asum această misiune ca timp de 2 ani să 
consolidez situaţia partidului şi ăsta e mesajul pe care l-am dat colegilor mei şi la 
Consiliul Naţional şi îl dau şi-acum celor care vor dori să meargă pe acest proiect pe care 
eu îl sugerez şi care este un proiect pentru doi ani, care să aducă din nou PSD în primul 
plan al vieţii politice şi să fie primul partid al ţării. 

Victor Ciutacu: Luăm o scurtă pauză şi o să vă rog ca după ce revenim în direct 
să-mi spuneţi cum o să stopaţi dumneavoastră migraţia parlamentară, să-i aduceţi în 
partid pe fiii risipitori şi vreau să vă rog şi să vă gândiţi dacă fiii risipitori n-au plecat 
cumva pentru nişte avantaje oferite de noua putere şi nu neapărat din dezavantajele pe 
care le crea conducerea Geoană a partidului? Publicitate. Din nou în direct la Vorbe 
Grele, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, candidat la preşedinţia 
PSD, invitatul meu din această seară. Şi eram la capitolul angajamente, la stoparea 
migraţiei parlamentare şi readucerea în partid a fiilor risipitori. O dată la mână, băieţii 
ăştia, fetele astea, n-au plecat cumva şi după nişte caşcaval şi pentru a-şi prezerva situaţia 
juridică uneori incertă? 

Adrian Năstase: Am să spun poate mai direct decât am spus până acum lucrurile 
astea. Dom’ne, un partid mare nu poate fi condus prin excludere. Nu-ţi place unul, l-ai dat 
afară. De parcă ar fi societatea ta comercială sau a rudelor tale. Deci într-un partid mare 
trebuie să convieţuiască oameni care au şi păreri contrare. Mi se pare inadmisibil ce s-a 
întâmplat. La un moment dat, Florin Iordache, un om respectat de tot partidul, era dat 
afară când de unii, când de alţii. Pe urmă, la Buzău la fel, de la Cluj voiau să-i dea afară, 
pe Pandele iar…  

Victor Ciutacu: Nu-i nici Pandele vreo nestemată, dar sigur, electoral vorbind, 
stă bine. 

Adrian Năstase: Pe de altă parte, dom’ne, nu cred în mecanismul ăsta. Te-ai 
supărat pe el, faci o şedinţă a doua zi şi l-ai suspendat din partid.  

Victor Ciutacu: Vă întreb şi eu un lucru. Mădălin Voicu, statutar, pe acte, mai e 
membru în partid? 

Adrian Năstase: Este, că m-am bătut să rămână în partid. Voiau să-l dea afară 
din nou. Pe Bădălău sau nu ştiu care la Giurgiu… nu se poate aşa. 

Victor Ciutacu: Şi cum îi aduceţi pe cei care deja au făcut pasul? 
Adrian Năstase: Le spun, băieţi, vestea e bună. A venit momentul să vă 

întoarceţi acasă. 
Victor Ciutacu: S-a Întors şeful? 
Adrian Năstase: S-a Întors şeful, veniţi acasă. Hai că avem treabă. 
Victor Ciutacu: Şi ei vin aşa, doar că s-a întors şeful? 
Adrian Năstase: Corect. Mulţi dintre ei vor veni. Pentru că sistemul ăsta de 

teroare… Apropo, se spunea despre mine că… Eu n-am dat nici un om afară din partid. 
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Nici pe Iorgovan. Ţi-aduci aminte cum mă înjura Iorgovan? Am propus eu vreodată să fie 
dat afară din partid? De ce? Pentru că eu nu cred că divergenţele de opinie trebuie 
sancţionate cu excluderea din partid. 

Victor Ciutacu: Domnul Adrian Năstase, spuneţi aici că vreţi să recâştigaţi 
votanţii pierduţi şi să atrageţi noi categorii de votanţi. La ora asta, oricine vede că PSD e 
un partid închis.  

Adrian Năstase: Asta spun şi eu. Corect. 
Victor Ciutacu: Cum poate atrage administraţia Năstase a PSD, spre exemplu, 

nişte tineri, să se ducă către partidul de stânga? De ce-ar veni la dumneavoastră şi nu la 
partidul condus de Traian Băsescu? 

Adrian Năstase: Sunt o mulţime de tineri care ar vrea să vină la noi. Putem să 
facem nişte cluburi pentru tineri… 

Victor Ciutacu: Ce-i ţine să nu vină? 
Adrian Năstase: Dom’ne, cum să intre dacă porţile sunt închise? Sunt băieţii 

ăştia la partid, în organizaţii, în unele dintre organizaţii, ţin uşile… le împing să nu se 
deschidă. Sunt o mulţime. 

Victor Ciutacu: Credeţi că de-aia nu reuşeşte Marian Vanghelie să 
deszăpezească sectorul? Că-i închis pe dinăuntru, stă la uşă acolo? 

Adrian Năstase: Nu ştiu ce face Marian Vanghelie în sectorul 5. 
Victor Ciutacu: Nici eu nu ştiu ce face Marian Vanghelie în sectorul 5.  
Adrian Năstase: Negociază, are treburi, trebuie să stabilească delegaţii din toată 

ţara, nu? 
Victor Ciutacu: Dar am văzut că l-aţi flatat în discursul de la Consiliul Naţional. 

Şi m-a surprins. De la belgianul Van Ghele am ajuns… 
Adrian Năstase: Olandez. 
Victor Ciutacu: Sau olandez. Nu mai ştiu. 
Adrian Năstase: Da, cred că era belgian. Era un banc celebru cu noi, belgienii. 

Dar aici eu am încercat să fiu corect şi sunt corect în continuare. Dar şi în ceea ce-l 
priveşte pe Marian Vanghelie, eu ştiu care sunt meritele lui şi le-am spus de fiecare dată. 
Dar eu nu cred acum că trebuie să acceptăm o procedură de-asta de colonizare a 
partidului. Deja el controlează Giurgiu, are sub tutelă Ilfovul… Ilfovul a devenit un fel de 
colonie a sectorului 5 din Bucureşti. Nu se poate aşa! 

Victor Ciutacu: Şi domnul Pandele a făcut referendum să fie sectorul 7. Aşa că 
tot la Marian Vanghelie ajunge.  

Adrian Năstase: Trebuie să revenim la… 
Victor Ciutacu: Bun. Ce oferiţi tinerilor, domnule Adrian Năstase? Ca să vină 

un puşti care a terminat facultatea sau e pe cale s-o termine? Ce l-ar mâna în luptă pe el? 
Doar faptul că un puşti pe vremuri, numit Victor Ponta, şi azi la fel, a fost promovat? 

Adrian Năstase: Nu numai. Programe inteligente care să însemne de la 
cafeneaua internet, programele de burse pentru şcoli, programele de sport pe care le-am 
iniţiat şi pe care le putem continua.  

Victor Ciutacu: S-a mai făcut vreo sală de sport după ce nu aţi mai fost 
dumneavoastră prim-ministru? 

Adrian Năstase: Nu. 
Victor Ciutacu: Nici măcar una? 
Adrian Năstase: S-o mai fi făcut una, dar probabil că din greşeală. 
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Victor Ciutacu: Era începută şi neterminată. 
Adrian Năstase: Probabil. Sunt atâtea proiecte pe care le putem face. Şi au venit 

mulţi tineri. Eu am creat cea mai puternică Organizaţie de tineret a PSD. Şi iată, ea 
funcţionează mai departe, structura de tineri din partid este foarte puternică. Dar e nevoie 
de o deschidere largă. Partidul trebuie să respire. Nu respiră în momentul ăsta. Partidul 
este ţinut închis ca să nu intre în organizaţiile unora dintre ştabii partidului, să nu intre 
alţii care să le creeze probleme. Competiţia în partid trebuie să reînceapă. 

Victor Ciutacu: Veţi avea şi o altfel de competiţie şi o veţi avea cu PNL. Şi o să 
vă rog să trecem şi la celelalte titluri pentru că unul dintre proiectele lui Adrian Năstase, 
enunţat chiar aici la mine în emisiune, a fost atragerea unor personalităţi din societatea 
civilă care ar putea simpatiza cu liberalii şi n-au dorit să se înregimenteze până acum şi 
care să vină în faţă, alături de ei.  

Adrian Năstase: Un astfel de obiectiv este firesc. Şi pentru PNL, dar şi pentru 
noi. 

Victor Ciutacu: Am citit programul dumneavoastră, că eu am obiceiul să mai şi 
citesc din când în când, de-aia am ochelari, că până la urmă l-aţi identificat pe Crin 
Antonescu ca pe o ţintă sau ca un potenţial adversar pentru supremaţia PSD în opoziţie. 

Adrian Năstase: Nu. Ca un reper pentru o competiţie care se dezvoltă inevitabil. 
Dar în acelaşi timp am spus că e nevoie în opoziţie şi de un dialog instituţionalizat cu 
PNL. Deci şi o colaborare, dar în acelaşi timp din punct de vedere ideologic, din punct de 
vedere al strategiilor pe termen lung evident că suntem competitori. Nu suntem adversari 
în sensul în care suntem cu PD-L. 

Victor Ciutacu: Faimoasa idee a opoziţiei unite vă surâde? Am văzut că aţi făcut 
ceva referire şi zilele astea n-am vorbit cu domnul Voiculescu, deci o fac eu, din 
slugărnicie faţă de domnia sa vă întreb. Că ştiu că-şi doreşte foarte mult asta. 

Adrian Năstase: O opoziţie confederativă, nu o opoziţie bazată pe ideologie. 
Deci formula de alianţă social-liberală… 

Victor Ciutacu: Deci nu merge pe timpul CDR? 
Adrian Năstase: Nu. 
Victor Ciutacu: Nu erau nici ăia toţi de dreapta, domnule Adrian Năstase.  
Adrian Năstase: Noi avem în mod evident identităţi diferite şi sper că după 

congresul ăsta o să avem şi o identitate foarte clară de stânga. 
Victor Ciutacu: Dar de ce nu faceţi, cum are Traian Băsescu fixaţia asta, că nu 

sunteţi înregistraţi la Tribunal, de ce nu faceţi o alianţă parlamentară pe care s-o 
înregistraţi la Tribunal şi cu care eventual să vă prezentaţi în alegeri pe liste comune sau 
ceva de genul ăsta? 

Adrian Năstase: E devreme să discutăm chestiunea asta. În schimb, ar trebui să 
discutăm despre o consultare permanentă la nivelul Parlamentului tocmai pentru a avea 
poziţii comune în legătură cu diferite subiecte delicate.  

Victor Ciutacu: Mergeţi peste tot unde se eliberează locuri de parlamentari în 
opoziţia asta unită şi, vorba lui Mircea Badea, să-i rupeţi pe micuţi, să le daţi 70-30 în 
toate colegiile cum le-aţi dat în Colegiul 1? 

Adrian Năstase: Ideea aceea a fost a mea şi am susţinut-o în Biroul Permanent şi 
mă bucur că ea a dus la rezultate.  

Victor Ciutacu: Mi s-a părut o decizie înţeleaptă. Habar n-aveam că-i ideea 
dumneavoastră. E lacuna mea de informare. 

 7



Adrian Năstase: Da. Şi mă bucur că a fost acceptată. Sigur că e nevoie aici şi de 
acceptul organizaţiilor locale de partid. Ca strategie însă, avem şi noi, şi liberalii, am avut 
o strategie de menţinere a formulelor de coordonare şi de decizie în cadrul consiliilor 
judeţene. 

Victor Ciutacu: Liberalii au jucat corect şi au anunţat că la Colegiul 19, cel 
eliberat de doamna Daniela Popa, ei nu-şi pun candidaţi şi-l susţin pe cel al alianţei 
dumneavoastră. 

Adrian Năstase: Au fost corecţi şi ăsta a fost unul dintre elementele de susţinere 
pentru decizia noastră iniţială. 

Victor Ciutacu: Trecem la organizarea pentru victorie? 
Adrian Năstase: Trecem. 
Victor Ciutacu: Hai, Jeni, bagă cartonul. Deci cu partidul care respiră aproape 

am rezolvat-o din angajamente, deschideţi partidul. Domnule Adrian Năstase, întărirea 
capacităţii de mobiliare. Spuneţi-mi cum o faceţi şi o să vă întreb în ce context? Pentru că 
de fiecare dată când am fost într-o emisiune şi am fost întrebat am susţinut că Adrian 
Năstase – şi susţin până o să cad – este cel mai bun organizator dintre toţi pe care i-a avut 
PSD vreodată şi cea mai luminată minte dacă se poate, însă a condus foarte bine, cu mână 
de fier, foarte organizat când a avut buget pe mână. Când a fost prim-ministru Adrian 
Năstase şi când băieţii din teritoriu puteau fi struniţi şi prin alocările bugetare. Acum n-
aveţi nimic. Sunteţi în crunta opoziţie. 

Adrian Năstase: În perioada 1997-2000 eram în opoziţie. E adevărat, eram cu 
domnul Ion Iliescu preşedinte al partidului, dar eu aveam o funcţie importantă din punct 
de vedere executiv. 

Victor Ciutacu: Dar nu vă vâna unul ca Traian Băsescu.  
Adrian Năstase: Cred că asta-i altceva. Are alte ţinte acum. Dar… 
Victor Ciutacu: Ştiu, cu scutul. Dânsul e cu scutul. 
Adrian Năstase: Dacă vreţi discutăm şi despre scut. E o temă interesantă… 
Victor Ciutacu: Nu ştiu dacă avem timpul necesar. 
Adrian Năstase: M-aţi întrebat care ar fi modalităţile… Vă spun două sau trei 

dintre ele. Prima, organizarea partidului în structuri în cadrul colegiilor. Pentru că în mod 
evident este nevoie de o reorganizare care să ţină seama de secţiile de vot, dar şi de 
colegii. Cu alte cuvinte, avem nevoie şi de structuri care să pregătească de pe-acum 
alegerile viitoare. Avem nevoie… 

Victor Ciutacu: Cu ce ţineţi structurile alea? 
Adrian Năstase: În primul rând, avem în foarte multe judeţe… 
Victor Ciutacu: Deci vă luptaţi cu structurile PD-L care sunt pe baza 

descentralizatelor. 
Adrian Năstase: În foarte multe dintre ele avem deputaţi sau senatori. Şi acolo 

avem birouri parlamentare, în cele mai multe dintre ele… 
Victor Ciutacu: Ştiţi pe vreunul să vină cu bani de-acasă? 
Adrian Năstase: Poftim? 
Victor Ciutacu: Ştiţi pe vreunul să vină cu bani de-acasă? 
Adrian Năstase: Există totuşi o bază logistică pentru a organiza. 
Victor Ciutacu: Bun. 
Adrian Năstase: V-am dat unul dintre exemple. După aceea, cred că este foarte 

important să organizăm, să ne gândim de pe-acum la o modalitate prin care să asigurăm 
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prin legislaţie interesele noastre în aşa fel, încât migraţia, spre exemplu, să poată fi 
sancţionată.  

Victor Ciutacu: Cu o majoritate UDMR - PD-L credeţi că puteţi obţine sprijin 
parlamentar pentru aşa ceva, domnule Adrian Năstase? Când ei vă iau membrii la 
bucată… 

Adrian Năstase: UDMR în temele acestea, în multe dintre aceste probleme are 
poziţii diferite de PD-L. Nu neapărat… 

Victor Ciutacu: Le mai dă două deconcentrate şi se rezolvă cazul. 
Adrian Năstase: Putem vorbi despre revizuirea Constituţiei. Am discutat despre 

tema asta, spre exemplu, la Consiliul Naţional. Un alt document, sunt convins că vom 
avea un sprijin larg în legătură cu blocarea unei iniţiative care este absolut stupidă, aceea 
privind Parlamentul unicameral.  

Victor Ciutacu: A vrut poporul suveran. 
Adrian Năstase: Dacă a vrut poporul şi lucrurile sunt clare, să dea domnul Traian 

Băsescu decret de transformare a Parlamentului în Parlament unicameral. 
Victor Ciutacu: Vi se pare că e departe de stadiul ăsta? 
Adrian Năstase: Păi s-o facă, dacă a decis poporul. 
Victor Ciutacu: Şi Curtea Constituţională va decide că dacă a decis poporul, 

domnul Traian Băsescu are dreptate. 
Adrian Năstase: Nu. Vă spun eu de pe-acum că nu se poate. Dacă se putea o 

făcea până acum. Asta a fost şmecheria. Ştie bine că nu se putea şi că era nevoie de o 
procedură specifică. Şi n-a folosit-o pe aceea, a folosit şmecheria cu referendumul 
consultativ. Şi aici a fost una din greşelile noastre şi de fapt una din greşelile lui Mircea 
Geoană în campanie, că nu s-a pronunţat clar împotriva acestui referendum şi împotriva 
acestei soluţii pe care, de altfel, într-un mod populist, noi am susţinut-o în 2005-2006. 

Victor Ciutacu: Domnule Adrian Năstase… 
Adrian Năstase: Domnule Victor Ciutacu. 
Victor Ciutacu: Povestea dosarelor DNA. Şi vreau să vă întreb pe două paliere 

pentru că nu se poate evita acest subiect, pe care evident că-l vor specula adversarii 
dumneavoastră, că de-aia sunt adversari. Unul dintre ele este. Şi vă spun una dintre 
bârfele care… că dumneavoastră nu mai aveţi mari mize politice personale, ci doriţi 
numai să vă asiguraţi stabilitatea dumneavoastră şi a familiei dumneavoastră, şi că 
intenţionaţi să-i luaţi partidul lui Mircea Geoană ca să-l folosiţi ca un instrument de 
negociere cu Traian Băsescu, şi Traian Băsescu, prin influenţa domnului Manolea, să-i 
convingă pe ăia de la DNA să vă lase în pace. 

Adrian Năstase: Aţi trăit în ultimii 5 ani în România, din câte ştiu. 
Victor Ciutacu: Dacă-mi aduc aminte ne-am şi văzut relativ des. 
Adrian Năstase: Da. Şi vi s-a părut că fără să conduc partidul nu m-am descurcat 

cu DNA? 
Victor Ciutacu: Poate aţi ajuns într-o fundătură şi aveţi nevoie şi de partid în 

spate?  
Adrian Năstase: Care fundătură? Din contră. 
Victor Ciutacu: O fundătură poate fi convocarea soţiei dumneavoastră la DNA.  
Adrian Năstase: Asta este de fapt o chestiune care, dincolo de ineleganţa faptului 

că procurorii au invitat ziariştii cu această ocazie, face parte din ultimul episod al 
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trimiterii unui dosar pentru care am cerut avizul Parlamentului să fie trimis la instanţă şi 
în felul ăsta la instanţă în următorii ani voi dovedi că sunt nevinovat. 

Victor Ciutacu: Punctul B al acestui palier de discuţie cu DNA, care nu poate 
lipsi. Dumneavoastră, ca şi Miron Mitrea, l-am întrebat şi pe Miron când a fost aici, n-
aveţi nicio responsabilitate pentru degradarea imaginii publice a PSD? Sigur, şi cu sprijin 
de la domnul Traian Băsescu prin dosarele al căror obiect sunteţi? 

Adrian Năstase: Dacă vă uitaţi pe sondajele din partid o să vedeţi că partidul a 
involuat până în 2006 când au început problemele cu dosarele respective. Şi dacă vreţi să 
fiu foarte cinic, dosarele respective au fost încurajate de unii dintre colegii mei. 

Victor Ciutacu: Păi vă întrebam la începutul emisiunii. 
Adrian Năstase: Exact. De aceea sigur că până la urmă ceea ce s-a întâmplat s-a 

datorat în mare măsură acestor încercări de a mă ţine pe banca de rezervă. Dar eu vă 
întreb altceva. Au câştigat colegii mei vreuna din bătălii în ăştia 5 ani? 

Victor Ciutacu: Nu.  
Adrian Năstase: Şi atunci? 
Victor Ciutacu: Dacă stau să-mi aduc aminte au pierdut… 
Adrian Năstase: Poate e nevoie. Atunci, că acum cauzele sunt altele. Nici măcar 

DNA, nici măcar dosarele mele. După părerea mea, acum este nevoie să schimbăm 
direcţia, e nevoie să schimbăm echipa. Sigur, dacă vor dori colegii mei. Dar poate că dacă 
vor să meargă mai departe încă 4-5 ani într-o formulă de genul ăsta să stăm în liga a doua, 
se poate şi aşa. 

Victor Ciutacu: Colegii domnului Traian Băsescu vor, prin graiul domnului 
Sebastian Lăzăroiu, pe care, apropo, în 2004, domnul Traian Băsescu îl acuza că-i omul 
dumneavoastră… dar se mai schimbă lucrurile. Că ar fi bun sau aşa cred colegii domnului 
Traian Băsescu că ar fi bun un triumvirat Mitrea – Diaconescu - Ponta. Eu vă întreb pe 
dumneavoastră dacă există vreo şansă ca triumviratul Adrian Năstase - Cristian 
Diaconescu - Victor Ponta să se regăsească la vârful PSD sub forma unei echipe sau 
candidaţi fiecare separat ca să câştige Mircea Geoană mai lejer alegerile? 

Adrian Năstase: Aţi atins o problemă care e foarte importantă. Şi aici este de fapt 
o discuţie în partid… Unii vor ca la alegerile viitoare la congres să se candideze pe liste 
blocate. Sau cu alte cuvinte face cineva… 

Victor Ciutacu: Liste blocate? 
Adrian Năstase: Deci face cineva o listă în care spune următorii 30 de oameni îi 

votaţi în bloc. 
Victor Ciutacu: Să candideze echipa, cum ar fi. O echipă de 30 cu altă echipă de 

30 etc. 
Adrian Năstase: Ceea ce ar fi cea mai mare greşeală, cea mai mare eroare pe 

care partidul ar putea-o face. 
Victor Ciutacu: Şi dacă s-ar candida separat, nu riscaţi ca echipa de la vârful 

partidului să fie eterogenă? Unicul Adrian Năstase, unicul Mircea Geoană, unicul 
Mitrea…  

Adrian Năstase: Eu dacă vreau să-mi fac propria echipă de fotbal îl iau pe 
Victor Ciutacu, pe Mihai Gâdea şi facem o echipă, că ne simpatizăm. Dar dacă e vorba 
de un partid cu 600.000 de membri nu-mi mai pun problema că iau 5 oameni cu care pot 
să-mi aranjez ploile şi conduc partidul. Partidul trebuie să fie cel care decide conducerea. 
În funcţie de performanţă, nu în funcţie de felul în care se aliniază în spatele unuia dintre 
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lideri. Eu cred că fiecare dintre aceşti lideri ai partidului trebuie să fie validat printr-un 
vot.  

Victor Ciutacu: E un uninominal pentru conducerea partidului, da? 
Adrian Năstase: Absolut. E adevărat că eu pot spune, şi am şi spus-o, am o 

anumită preferinţă şi sper că cei care mă vor vota pe mine, când va veni rândul 
vicepreşedinţilor sau preşedintelui executiv, sau secretarului general, să ţină seama de 
preferinţa mea. 

Victor Ciutacu: Păreaţi dezamăgit la un moment dat că Victor Ponta părea să fi 
ales susţinerea lui Cristian Diaconescu şi să facă un soi de tandem cu el. 

Adrian Năstase: Părerea mea este că putem face o echipă foarte serioasă în 
perioada următoare într-o formulă de acest gen. Eu îl preţuiesc mult pe Victor Ponta, îl 
preţuiesc foarte mult pe Cristian Diaconescu. Ştiţi asta, mai spun o dată. Sigur însă că 
vom vedea mai departe cum vor decide colegii noştri. 

Victor Ciutacu: Pot să vă fac un compliment? 
Adrian Năstase: Da? Puteţi? 
Victor Ciutacu: Cu ocazia asta, apropo de Ponta. În general, ştiţi că eu v-am 

reproşat întotdeauna că aveţi mână proastă la colaboratori şi la apropiaţi. La Victor Ponta 
aţi avut mână bună. Nu dădea nimeni doi scuipaţi pe el când l-aţi promovat şi este unul 
dintre politicienii PSD pe care-l doresc toţi candidaţii la preşedinţie. Şi e o voce care s-a 
impus. 

Adrian Năstase: Foarte mulţi jurişti pe care i-am promovat, foarte mulţi colegi 
care au valoare… 

Victor Ciutacu: Şova e tot al dumneavoastră? 
Adrian Năstase: Pe Dan Şova eu l-am propus, voiam să-l menţionez. Cred că ar 

fi unul dintre cei tineri care ar merita să intre în echipa de vicepreşedinţi. Şi sunt mulţi 
alţii. Dar e nevoie de această schimbare. Dacă blocăm din nou nivelul de conducere cu 
cei care se întâlnesc şi se aleargă seara pe Eminescu ca să facă diverse aranjamente pentru 
congres, partidul nu merge înainte. 

Victor Ciutacu: Au fost şi la mine în cartier înainte de Consiliul Naţional. Dar 
acum e zăpadă cam multă şi de-aia nu cred că se mai duc. Domnule Adrian Năstase, Ion 
Iliescu vă va susţine oficial sau iar se declară neutru ca Elveţia? 

Adrian Năstase: Nu ştiu ce va face. 
Victor Ciutacu: Iniţial a părut foarte entuziast, la prima declaraţie când aţi 

anunţat dumneavoastră candidatura, domnia sa a spus că evident că vă va susţine.  
Adrian Năstase: Formularea a fost ceva mai largă şi a fost preluată din contextul 

respectiv. 
Victor Ciutacu: Când spune Ion Iliescu evident, indiferent ce mai spune lângă, la 

susţinerea lui Adrian Năstase, asta este ştirea.  
Adrian Năstase: Corect. 
Victor Ciutacu: Jurnalistic vorbind. 
Adrian Năstase: Eu sper să mă susţină. Dar de fapt nu mă susţine pe mine, ci 

susţine un anumit tip de proiect. Un anumit tip de responsabilitate. Sau mai bine zis 
doreşte să nu existe iresponsabilitate şi să ne întoarcem la normalitate pentru o viaţă 
politică firească. Restul? Cu dosarele mele, cu dosarele lui Traian Băsescu, cu dosarele 
nu mai ştiu cui… 

Victor Ciutacu: Mitrea. 
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Adrian Năstase: Nu ştiu. Lucrurile astea… Vedeţi bine, dosarele lui Ridzi. Şi 
aici într-o paranteză mică mi se pare absolut aberant, cu o femeie care e însărcinată în 
luna a VII-a să faci circul ăsta din nou, s-o arunci ca pradă… 

Victor Ciutacu: Monica Ridzi dacă a făptuit ceva trebuie să răspundă. Însă de 
fiecare dată când apare câte un cap PD-L care trebuie protejat se bagă la fund capul lui 
Ridzi. Că uite, mă, am rezolvat şi unul de-al nostru. În contextul în care Procuratura dă 
justificarea aia jenantă la doamna Udrea… Şi nu mă refer la motivele legale ale NUP, ci 
la justificarea de către anchetator a acţiunilor anchetatului. Dumneavoastră sunteţi jurist. 
A mai existat undeva aşa? La procesul lui Ceauşescu ştiu că avocatul îl acuza pe 
Ceauşescu. Acum văd că procurorul o apără pe Udrea. 

Adrian Năstase: Oamenii ăştia au sărit să răspundă la o întrebare care nu fusese 
pusă. 

Victor Ciutacu: Am înţeles că NUP-ul e şi cu infracţiuni viitoare. Că dacă are de 
gând să facă ceva să fie acoperită de hârtie. 

Adrian Năstase: Oricum, n-am înţeles cum s-a rătăcit hârtia pe la Parlament şi a 
stat o lună, n-am înţeles de ce n-a ajuns înapoi…? 

Victor Ciutacu: Râdeaţi şi dumneavoastră şi alţii de Roberta Anastase. Mi se 
pare foarte bine orientată când e la dosit câte o hârtie, la ţinut alta… 

Adrian Năstase: Cred că o orientează alţii. Nu ştiu dacă se orientează ea singură. 
Victor Ciutacu: Hai să vedem cine o orientează, dar după publicitate. Din nou în 

direct la Vorbe Grele, ultimele 4 minute ale întâlnirii cu Adrian Năstase, candidat la 
preşedinţia PSD şi preşedinte al Consiliului Naţional al PSD. Domnule Adrian Năstase, 
are vreo legătură reducerea livrărilor de gaze de la ruşi, anunţată aseară de Iulian Iancu în 
emisiunea asta, cu acceptul nostru brusc, subit şi entuziast, al scutului antirachetă? Sau e 
o întâmplare? 

Adrian Năstase: Eu nu cred în coincidenţe, în politica internaţională. Evident că 
există o legătură. E un mesaj, probabil că nu-i foarte important, dar… 

Victor Ciutacu: De băgat în seamă. 
Adrian Năstase: Exact. E un fel de-a spune, băieţi, suntem şi noi pe-aici şi s-ar 

putea să aveţi nevoie de noi.  
Victor Ciutacu: Vă întreb aşa, ca fost ministru de Externe, merită afacerea asta 

pentru noi? Ca securitate, ca influenţă… 
Adrian Năstase: E mult de spus. Vă pun o întrebare. Uitaţi-vă, Obama nu vine la 

dialogul SUA - Europa. Este clar că relaţia aceasta este destul de tensionată. Unii vor 
considera că am intrat foarte puternic din nou într-o variantă care a funcţionat şi în 
perioada anilor ’90, aceea în care România era considerată un fel de cal troian american 
în zonă. Şi aici e nevoie de mult echilibru. Datorită poziţiei geografice pe care o avem. 
Relaţia cu UE, pe de altă parte, relaţia cu Rusia, cu celelalte ţări din zonă. Ar fi multe 
lucruri de discutat. La sfârşit daţi-mi voie să spun că sunt mai curând preocupat de nevoia 
unui scut pentru cei care mă sprijină în organizaţia noastră, pentru că, spre exemplu, la 
Timiş, cei care mă sprijină, se încearcă să fie daţi afară din partid, alţii în alte părţi şi cred 
că au nevoie de un scut antirachetă. 

Victor Ciutacu: Înţeleg că domnul Ilie Sârbu, ca să-l parafrazez pe domnul Sorin 
Oprescu, nu vă iartă binele pe care i l-aţi făcut? 

Adrian Năstase: Posibil.  
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Victor Ciutacu: Mai are loc Sorin Oprescu în PSD, dacă se întoarce Adrian 
Năstase? 

Adrian Năstase: Dacă doreşte să revină, sigur. 
Victor Ciutacu: Da? Deci porţile sunt deschise? 
Adrian Năstase: Sunt deschise. Sorin… 
Victor Ciutacu: E singurul pesedist care a câştigat nişte alegeri în ultimii 5 ani, 

dar după ce a plecat de la partid. 
Adrian Năstase: E adevărat. El este un tip extravagant, e un tip de stânga, e un 

tip care sigur că la un moment dat s-a supărat şi a plecat. Dar el a participat la alegerile 
prezidenţiale mai curând împotriva lui Mircea Geoană decât ca să câştige el alegerile. 

Victor Ciutacu: A muncit mult la construcţia anti-Geoană. 
Adrian Năstase: Da. Şi nu i-a ieşit. Sau i-a ieşit într-un fel… 
Victor Ciutacu: Da, i-a ieşit într-un fel. Îi iese asta cu zăpada. Pare harnic şi 

aplicat. 
Adrian Năstase: El a distrus legenda că nu se poate scula de dimineaţă. Ceea ce-i 

un lucru formidabil. Şi în rest sigur… 
Victor Ciutacu: Dar recunoaşteţi că-i dumnezeiesc cu căciula aia de blană cu 

urechile lăsate? 
Adrian Năstase: El a dovedit că putem trăi foarte bine cu formula circulăm în 

condiţii de iarnă, iarna. Ceea ce într-un fel nu-i atât de ciudat. Vreau să spun că venind 
aici am avut dificultăţi. Cred că mi-aş fi dorit o maşină 8x8. 

Victor Ciutacu: Sunteţi pe o feudă liberală aici, la domnul Vlasov la Romexpo. 
Noi tot încercăm, tot mai chem câte-un liberal, dar niciunul nu găsesc prieten cu domnul 
Vlasov. 

Adrian Năstase: În general merg cu o maşină de la Camera Deputaţilor 
cumpărată acum vreo 10-12 ani… 

Victor Ciutacu: Pe vremea preşedintelui Adrian Năstase? 
Adrian Năstase: Da. Şi de obicei ori se strică pompa, ori se distruge motorul… 

Cred că e una din cele mai scumpe maşini din România… 
Victor Ciutacu: Numai pe bază de reparaţii. 
Adrian Năstase: Da. 
Victor Ciutacu: Ultima întrebare. După alegerile prezidenţiale câştigate de 

domnul Traian Băsescu aţi avut vreun contact cu domnul Traian Băsescu de orice tip? 
Telefonic, în viu… 

Adrian Năstase: Nu. Şi trebuie să recunosc că nici dânsul nu m-a căutat.  
Victor Ciutacu: Un răspuns mai bun nici că se putea. Vă mulţumesc mult, vă 

urez succes în lupta pentru conducerea PSD la fel cum le urez tuturor candidaţilor. Şi cu 
această ocazie fiind, aproape la finalul turului printre candidaţii PSD, îl mai anunţ încă o 
dată pe domnul Mircea Geoană că e la fel de binevenit în emisiune, cum s-a simţit de 
fiecare dată în cele două ori în trei ani când a reuşit să vină până în Romexpo. Înţeleg că 
distanţa-i mare. Însă, domnul Mircea Geoană, dacă vreţi să vă vadă şi telespectatorii 
Antenei 2, nu vă ţine nimeni. Fugiţi de flacăra violet, veniţi aici, suntem tot numai violet, 
vă veţi simţi ca acasă. Mulţumesc mult, domnule Adrian Năstase. 

Adrian Năstase: Mulţumesc şi eu foarte mult. 
Victor Ciutacu: Mult succes în luptă! Mulţumesc şi dumneavoastră, stimaţi 

telespectatori, ne revedem mâine seară la aceeaşi oră. La revedere! 
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(Prin Monitoring Media: Antena 2 – Vorbe Grele , Ora 21:00) 
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