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Răzvan Dumitrescu: Ne-am întors în direct. Şi în această seară, Subiectiv are 
două ore. În această perioadă, cât timp ne priviţi, statul român se împrumută cu 4 
milioane euro. Deoarece guvernul Băsescu-Boc pare să fie campion mondial la cerşit 
viteză. Veţi vedea imediat câţi bani a fost în stare să ia statul şi pe bună dreptate vă veţi 
întreba ce s-a făcut cu aceşti bani. Apoi ani de zile vom plăti cu toţii cu vârf şi-ndesat 
datoriile guvernului Băsescu-Boc. Un guvern nesătul. Ne-am inspirat dintr-o reclamă la 
modă şi am ilustrat modul în care mănâncă acest guvern împrumuturile. Invitat la 
Subiectiv domnul Adrian Năstase, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Victor 
Ciutacu, redactor-şef JN. În prima parte am vorbit şi despre ştirea de astăzi practic, şi 
anume că preşedintele Traian Băsescu ar fi lovit un cetăţean când ieşea de la Neptun, de 
la Cireşica. Iată declaraţiile cetăţeanului, iată şi reacţia Administraţiei Prezidenţiale.  

 
O palmă prezidenţială. Asta susţine că a primit avocatul Dan Chitic din partea 

lui Traian Băsescu, căruia i-a reproşat situaţia în care a ajuns România. Incidentul a 
avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă. Avocatul Chitic se plimba împreună cu soţia 
sa când l-a văzut pe Traian Băsescu ieşind dintr-un restaurant din Neptun.  

Dan Chitic: I-am spus să-ţi fie ruşine. Răspunsul a venit foarte prompt. De ce să-
mi fie ruşine dobitocule? I-am spus să-ţi fie ruşine pentru ce-ai făcut cu ţara asta. 

Dialogul a continuat în aceeaşi termeni neprietenoşi şi s-a încheiat cu o lovitură 
spune avocatul. 

Dan Chitic: Cei 10 m au fost parcurşi cu foarte multă convingere şi în foarte 
scurt timp, privindu-mă direct în faţă, eram convins că urmează să vină să-mi spună băi, 
uite de ce dobitocule eşti dobitoc şi de ce nu trebuie să-mi fie mie ruşine. În schimb a 
trecut peste asta şi mi-a adresat un dos de palmă drept în gură. 

Acesta mai spune că a fost imediat imobilizat de sepepişti iar şeful statului s-a 
urcat în maşină şi a plecat. 

Dan Chitic: I-am zis şi mai puţin protocolar, de ce dai mă? Eşti plătit din banii 
noştir.  



Incidentul a fost confirmat parţial atât de Administraţia Prezidenţială cât şi de 
SPP. Ambele instituţii spun că incidentul nu a fost violent şi nu a existat fizic între avocat 
şi şeful statului. Totuşi despre incident s-a vorbit şi la Vila Scriitorilor unde a fost cazat 
avocatul. Dacă incidentul se adevereşte în forma prezentată de avocat, atunci nu este 
singular. Pe 26 noiembrie 2009, ziarul Gardianul a dat publicităţii nişte imagini în care 
actualul preşedinte Traian Băsescu pare că ar lovi un copil în timpul unei manifestări 
electorale din toamna lui 2004 de la Ploieşti.  

 
Răzvan Dumitrescu: Domnule Adrian Năstase, dumneavoastră îl cunoaşteţi pe 

domnul Traian Băsescu. La un moment dat eraţi chiar vecini, aţi stat în aceeaşi clădire. Îl 
credeţi în stare să lovească un bărbat? În momentul de faţă avem doar declaraţia omului 
respectiv şi comunicatul de presă al Administraţiei Prezidenţiale. Atât. 

Adrian Năstase: Deocamdată nu avem dovezi foarte clare. Dar am urmărit azi la 
TV diverse comentarii. Nimeni n-a ieşit să spună nu cred aşa ceva despre Traian Băsescu. 
Ăsta e lucrul cel mai trist. Dumneavoastră aveţi adeseori la emisiuni un tânăr psihiatru cu 
mustaţă care probabil ar face psihanaliză mai bine ca mine. Dar mă gândesc că oricum, la 
gradul de nemulţumire pe care-l are Traian Băsescu, la sondajele pe care le vede, cumva 
în întuneric, frustrările lui s-ar fi putut manifesta în acest fel. E o palmă pe obrazul celor 
care nu-l mai susţin. Adulaţia s-a încheiat, cu tot procesul acesta în care el era acceptat în 
absolut orice ipostază. Acum e în amurg, iar întunericul putea să-i permită această reacţie 
care nu era una împotriva unui individ care era acolo pe stradă, ci era o reacţie de 
frustrare, de nemulţumire, a statutului pe care-l are, a situaţiei pe care o are în sondaje şi a 
faptului că se simte cu spatele la zid. 

Răzvan Dumitrescu: Victor Ciutacu, îl vezi în stare pe Traian Băsescu să facă 
un asemenea gest? Deocamdată avem declaraţii. Declaraţia omului care pretinde că a fost 
lovit şi comunicatul Administraţiei Prezidenţiale care spune că totul e o minciună. 

Victor Ciutacu: Dacă bine îmi aduc eu aminte, domnul preşedinte Traian 
Băsescu a pocnit un cetăţean arab în Crângaşi, asumat, şi lăudat de doamna Udrea pentru 
fermitatea bărbatului care este. Să citez dintr-un alt candidat la Preşedinţie. Sau la 
viitoarea Preşedinţie. 

Răzvan Dumitrescu: Domnul Dan Chitic nu-i arab. 
Victor Ciutacu: Dacă e de împărţit pumni şi pamne nu le împărţim în funcţie de 

naţionalităţi. Dar vreau să remarc câteva chestii. În primul rând văd că îţi este dat ţie să 
prezinţi toate palmele pe care le dă Traian Băsescu sau de care e suspectat Traian 
Băsescu. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte mă bucur să salut faptul că domnul Traian 
Băsescu este sănătos. Eu singurul lucru pe care l-am reţinut din ştirea asta este că domnul 
Traian Băsescu este sănătos. Avocatul care spune că a fost lovit ne spune că domnul 
Traian Băsescu a făcut 10 m cu o rapiditate uluitoare până să-i dea sau nu palma 
respectivă. Nu în ultimul timp remarc că nu ai opinia de specialitate a domnului Funeriu 
care să comenteze viteza pumnului în direct. Că la pixelul albastru era cu viteza 
pumnului. A fost adus domnul Funeriu să-l legitimeze pe domnul Traian Băsescu ca 
nelovitor de copii. Motiv pentru care a ajuns şi ministru. Şi nu în ultimul rând, am văzut 
în emisiunea Danei Grecu tot reportajul de la restaurantul domnului Mincă, de la mare, 
care văd că-i preferatul domnului Traian Băsescu. Şi ce mi s-a părut foarte mişto, este 
reacţia personalului pe care îl declara. Indiferent ce întrebai era că Traian Băsescu n-a 



băut. Deci toţi simţeau nevoia să ne asigure că familia Traian Băsescu a venit, a băut 
două cafele, două ape plate şi a mâncat două savarine. 

Răzvan Dumitrescu: Adică sugerezi că s-a răspuns şi la întrebări nepuse. 
Victor Ciutacu: Mie mi se pare că n-a întrebat nimeni cu multă insistenţă dacă 

Traian Băsescu a consumat. 
Răzvan Dumitrescu: Dar cum de li se întâmplă acestor oameni astfel de 

interpretări? În prima parte am văzut Mircea Băsescu ce spunea pe Antena 3, public, la 
adresa lui Mugur Ciuvică în urmă cu un an jumătate. Acum vedem că domnul Traian 
Băsescu face sau nu şi ajunge protagonistul altui scandal. 

Adrian Năstase: Traian Băsescu s-a obişnuit de-a lungul anilor cu un anumit tip 
de impunitate, un anumit mod de a acţiona, de a vorbi, care să nu creeze ştiu eu, reacţii 
extrem de negative. Lucrurile astea i se iertau. Atâta vreme cât lucrurile au mers bine din 
punct de vedere economic, câtă vreme oamenii au acceptat circul, spectacolul, atâta 
vreme cât nimeni nu le băga mâna în buzunar… În momentul acesta, lucrurile acestea 
deja… dezacordurile primului ministru, felul în care vorbesc oamenii politici, demagogia, 
au ajuns la o limită de nesuportat, la o limită care determină reacţii din partea publicului, 
din partea alegătorilor şi iată că Traian Băsescu se dovedeşte că nu ştie să încaseze. Nu 
ştie să accepte, să-şi asume responsabilitate. 

Răzvan Dumitrescu: Înţeleg că ştie să dea. 
Adrian Năstase: Să încaseze din punct de vedere politic. Iar în ceea ce priveşte 

reacţiile acestea sigur că are dreptate Victor Ciutacu, nu este pentru prima dată când 
auzim povestiri despre astfel de reacţii. Însă, eu îmi dau seama şi acum trec poate într-un 
alt registru, unii se vor gândi că România a descoperit o modalitate inedită, o măsură 
anticriză cu totul specială. Şi poate că, gândesc ceic are au urmărit dezbaterile noastre, în 
legătură cu economia, cu rectificarea bugetului. Poate că asta e o măsură anticriză şi într-
un fel… 

Victor Ciutacu: Pachetul de toamnă pe care-l anunţă domnul Emil Boc. 
Adrian Năstase: Exact. E prima lovitură pe care iată, Traian Băsescu o dă crizei. 

Sigur, acum faptul că noi discutăm despre lucrurile astea şi faptul că astfel de lucruri s-au 
întâmplat sau se pot întâmpla în România, arată cât de departe suntem de propriile noastre 
probleme şi de problemele cu care se confruntă şi alţii. 

Răzvan Dumitrescu: Victor Ciutacu, tu ai avut un incident la mall în care 
agresor n-a fost Traian Băsescu, au fost doi susţinători ai PD-L… 

Victor Ciutacu: Unul identificat de Poliţie. S-a lămurit în sensul că prezumtivul 
agresor, că nu-i agresor până nu există o hotărâre judecătorească a fost identificat de 
poliţie în urma plângerii mele, a dat omul declaraţie la poliţie, poliţia mi-a prezentat 
identitatea omului, conform legii şi m-a întrebat dacă intenţionez să merg mai departe… 

Adrian Năstase: Dar tu nu i-ai dat o palmă. 
Victor Ciutacu: M-am abţinut. Era şi uşor mai voinicuţ ca mine. Mie nu-mi 

place să mă fac de panaramă prin mall-uri şi prin parcări. Spre deosebire de domnul 
preşedinte Traian Băsescu. E chestie de educaţie. Dar vreau să-l întreb pe domnul Adrian 
Năstase, dacă-mi permiţi Răzvan, defect de pe vremea când făceam şi eu emisiuni… 
domnule Adrian Năstase dumneavoastră aţi fost chiar la mine în emisiune şi spuneaţi că 
pe vremea când eraţi vecin cu domnul Traian Băsescu vi se mai întâmpla seara să beţi 
câte o apă plată împreună. Vreau să vă întreb dacă la adresa dumneavoastră a avut 
vreodată vreo de-asta, s-a dat la dumneavoastră?... 



Adrian Năstase: Nu. 
Victor Ciutacu: Nu era aşa iute de mână pe vremea aia? Sau eraţi dumneavoastră 

mai voinicuţ? 
Adrian Năstase: Nu neapărat. Dar nu s-a întâmplat. Şi cred că-i bine că nu s-a 

întâmplat. 
Victor Ciutacu: De la apă plată nu-i vin nervii niciodată, nu? 
Răzvan Dumitrescu: Bine pentru cine? 
Adrian Năstase: Nimeni nu ştie… sau bănuim cu toţii că avem resurse ciudate şi 

reacţii imprevizibile.  
Victor Ciutacu: Adică era frumos să vină să vă despartă domnul Văcăroiu. Mi se 

părea chiar o chestie… 
Adrian Năstase: Nu. Au fost alte lucruri între noi şi nu vreau acum să profit de 

acest moment pentru a pune gaz pe foc. Pentru o relaţie care a avut şi elementele normale 
de vecinătate şi care a devenit cu totul altfel după ce el a plecat din locuinţa aceea. Sunt 
alte lucruri pe care le pot comenta în legătură cu Traian Băsescu şi nu cele de acest gen. 

Răzvan Dumitrescu: Avem o problemă pe care ar trebui s-o explicăm după 20 
de secunde de pauză. Cum naiba de se întâmplă ca preşedintele să fie asociat cu astfel de 
evenimente verbale, dure, chiar fizice dure. Cum se întâmplă ca fratele preşedintelui să 
fie asociat în astfel de evenimente, cum se întâmplă ca oameni, susţinători ai preşedintelui 
să fie asociaţi cu astfel de evenimente la limita violentului. După 20 de secunde revenim 
şi răspundem. Ne-am întors în direct. Victor Ciutacu? 

Victor Ciutacu: Avem o problemă de lipsă de educaţie, de lipsă de educaţie a 
familiei prezidenţiale pe de-o parte, pentru că dovada cea mai elocventă este faptul că 
amândoi se comportă la fel, deci nici Mircea Băsescu nu-i mai breaz decât Traian 
Băsescu sau invers… Şi pe de altă parte avem o problemă de lipsă de educaţie politică. de 
ce n-am văzut… s-au bătut între ele partidele, s-au bătut dar de ce în general agresiunile 
sau tentativele de agresiuni la adresa unor persoane publice şi nu mă refer aici numai la 
mine că au mai păţit-o şi alţii numai că alţii au acces mai puţin decât mine la TV, vin din 
partea curentului susţinătorilor politici ai domnului Traian Băsescu? De ce mesajele cele 
mai violente de pe Internet, de pe bloguri, chiar postări pe forumuri sunt cele de la cei 
care se declară susţinători ai domnului Traian Băsescu, ai partidului domniei sale?... E o 
violenţă în spirală, pleacă de sus şi se duce până în profunzimea societăţii. 

Adrian Năstase: Pe blog chiar am anunţat, am avut în ultimii doi ani jumătate 
peste 3,5 de accesări iar la comentarii, comentariile cele mai multe civilizate chiar dacă 
de multe ori critice, însă am observat valurile care sosesc în comentarii, atunci când scriu 
ceva mai acid despre Traian Băsescu… 

Victor Ciutacu: Monica Macovei… 
Adrian Năstase: Monica Macovei. Şi apare imediat un val de scriitori, de 

mercenari care vin cu aceleaşi mesaje. Nu se referă la ceea ce am scris eu. Au nişte 
mesaje care sunt standard şi pe care vin şi le repetă. Uneori apare o identitate a mesajului 
pe nick-name-uri diferite. 

Victor Ciutacu: Şi pe bloguri diferite. 
Răzvan Dumitrescu: Aici e vorba de exprimare… L-am văzut pe Mircea 

Băsescu, ne-am adus aminte cum l-a ameninţat Mircea Băsescu pe Mugur Ciuvică chiar 
la Antena 3 în direct, în emisiunea lui Mihai Gâdea în care era şi Victor Ciutacu. Am 
văzut clar toată povestea asta pe comunicatul de la Cotroceni şi pe ce declara avocatul 



Chitic care pretinde că a fost agresat, am văzut ce a păţit Victor Ciutacu la mall şi ne 
întrebăm cum se face că aceşti oameni ajunşi în fruntea statului, ei cu familiile lor, sunt 
protagoniştii unor evenimente cu tentă violentă. Verbală sau fizică. 

Adrian Năstase: Există şi un proces de contaminare. Şi Victor Ciutacu avea 
dreptate. Dacă până şi Emil Boc ajunge să vorbească, mai nou, în termeni de… 

Victor Ciutacu: Nu mai nou. 
Adrian Năstase: Ştiu, el s-a exprimat şi atunci la adresa ta… Dar felul în care 

într-un fel semipublic a vorbit în legătură despre miniştri din guvern este în opinia mea, 
procesul ăsta de contaminare până la urmă, de ţinută, de atmosferă de slugărnicie în jurul 
lui Traian Băsescu, în jurul lui Boc, o slugărnicie de partid care sigur că este nu o 
expresie a disciplinei ci este mai curând o formă de lipsă de demnitate. 

Răzvan Dumitrescu: Dar ştiţi ce ne frapează în toată chestiunea asta? Din 
declaraţiile acestui om, Chitic, el spune că a fost lovit cu dosul palmei. Dacă ne uităm la 
imaginile cu copilul acolo în filmuleţ o să observaţi că tot aşa loveşte. Dă cu dosul 
palmei.  

Victor Ciutacu: Şi o să jure din nou pe Biblie că nu l-a lovit nici în stomac, nici 
în… 

Răzvan Dumitrescu: Astea ar fi lucrurile care leagă cumva cele două 
evenimente. Are vreo relevanţă? E un stil, o licenţă? 

Victor Ciutacu: Dacă mă-ntrebi pe mine care am crescut într-unul din cartierele 
muncitoreşti ale oraşului Sinaia, e drept, ceva mai spălat decât pe unde a crescut domnul 
Traian Băsescu, în vecinătatea stadionului, ăsta se cheamă neve. Şi îţi trebuie 
antrenament ca să-ţi iasă bine. Şi eventual nici să nu se prindă fraierul când i-o dai. Se 
pare că domnul Traian Băsescu îl are. Unii se prind, unii nu. Unii ţipă, unii nu ţipă. Dar 
vreau să te întreb un lucru. Pun aşa, o întrebare retoric-imbecilă. Postul TV la care ai 
lucrat tu a anunţat după momentul faimos al analizei pixelului albastru, al expertizelor, că 
a solicitat o expertiză independentă de la nu ştiu ce casă… 

Răzvan Dumitrescu: Eşti sigur că a fost un anunţ public? Eu ştiu o discuţie 
telefonică… 

Victor Ciutacu: Postul RTV a dat un comunicat de presă conform căruia a 
solicitat o expertiză, alta decât cea a casetei trucată sau nu de pixelul albastru. N-am mai 
auzit nimic de-atunci. 

Răzvan Dumitrescu: Eu ştiu că înainte ca orice om să fi vorbit despre o astfel de 
eventualitate la o emisiune – şi o fac în premieră această dezvăluire – un reprezentant al 
PD-L spunea că e informat că noi am trimis această probă la a fi expertizată într-o 
perioadă în care singurul lucru care se întâmplase, se întâmplase să se vorbească la 
telefon între doi şefi de post dacă o trimit sau nu. Seamănă foarte mult cu acele expresii 
pe care eu le-am folosit la telefon într-o convorbire privată cu un oficial al postului a 
doua zi după interviu şi expresii din acea convorbire a folosit la OTV preşedintele, în 
emisiunea în care m-a ameninţat. Atât pot să vă spun, că există o coincidenţă şi o 
similitudine între cele două episoade. Deduc că de multe ori când vorbeşti în doi la 
telefon mai sunt şi ascultători. 

Adrian Năstase: Dincolo de faptul că aceste lucruri s-au întâmplat sau nu, o să 
vedem… ceea ce mi se pare grav este că această atmosferă de promiscuitate politică, o 
atmosferă care până la urmă oferă o imagine catastrofală atât în plan intern, lipsă de 
încredere, dar şi în exterior ca lipsă de credibilitate. Aceste lucruri se întâmplă exact în 



momentul în care ar fi nevoie să ne trezim din ceea ce este o situaţie care înseamnă în 
mare măsură recesiune şi o continuare de recesiune. Un proces de supraîndatorare… 

Răzvan Dumitrescu: Am ajuns la 2 milioane euro pe oră. 
Adrian Năstase: Sufocarea mediului economic etc. Aş fi preferat să discutăm 

despre lucrurile astea… 
Răzvan Dumitrescu: O să ajungem să discutăm. Dar apropo de bani… 
Victor Ciutacu: Nu violenţa din trupul sau sufletul preşedintelui ne face să trăim 

aşa de rău. Dar din nefericire, pe fondul faptului că trăim rău mai vin şi gesturile 
domnului preşedinte. 

Adrian Năstase: De aceea ele capătă o semnificaţie suplimentară. Pentru că ele 
sunt văzute ca o reacţie a celui care n-are soluţii, n-are alte soluţii. Violenţa este 
întotdeauna răspunsul celui care n-are altă formulă de a răspunde la o provocare, la un 
lucru grav care i se întâmplă sau pe care-l consideră grav. Şi atunci forma asta primitivă 
de reacţie, dacă ea a existat, arată neputinţă şi bineînţeles că cei din jur vor considera că 
până la urmă România n-are conducători în momentul cel mai grav, cel mai greu prin 
care trece. 

Răzvan Dumitrescu: Apropo de imaginile acelea şi de expertiză, s-ar putea ca 
toată povestea să fi fost mult mai prozaică, să fi costat undeva peste 50.000 euro să poţi 
expertiza chestia asta în afară şi de-aia să nu se fi întâmplat. Altminteri, dacă ne referim 
la aceste imagini constat că domnul Grigoraş, singurul expert care putea face o expertiză 
la vremea aceea, nu mai lucrează acolo, că de expertizat nu s-a expertizat discul, CD-ul 
de pe care s-au făcut, tabloul de pe Internet al imaginilor, s-au expertizat nişte imagini de 
calitate extrem de slabă, cele care pot fi văzute pe Internet, deşi putea fi expertizat discul 
original. Şi s-a scris cu o carioca pe disc aşa încât discul s-ar putea distruge în următorii 
4, 5 ani, până s-ar termina un proces. 

Adrian Năstase: Oricum, camera cu care s-a filmat nu există.  
Victor Ciutacu: A dispărut. Dar dacă domnul Chitic vrea să depună o plângere? 
Răzvan Dumitrescu: Domnul Chitic e aici, tocmai soseşte. 
Victor Ciutacu: Cine face expertiza dacă există imagini? Că am înţeles că 

domnul Grigoraş era unicul făcător de expertize. În România nu mai există nimeni? 
Răzvan Dumitrescu: Chiar îl rog pe domnul Chitic să poftească. E interesant de 

lămurit toată chestiunea din două motive. Fie preşedintele are ghinion şi nimereşte tot 
timpul în circumstanţe în care este asociat cu acte de violenţă verbale sau chiar fizice fie 
o lucrătură inimaginabil de bine pusă la punct îl urmăreşte peste tot pe domnul Traian 
Băsescu. Nu putem să o lăsăm nelămurită. Care dintre cele două variante credeţi, 
domnule Adrian Năstase, că ar fi la prima vedere mai reală, mai plauzibilă? 

Adrian Năstase: Domnul Chitic ne va spune şi a spus şi reacţia sa personală, 
felul în care a trăit această experienţă. Eu cred că trebuie să încercăm, aşa cum am făcut şi 
în minutele anterioare, să extragem o concluzie mai largă în legătură cu un lucru care ne 
arată că preşedintele este cu spatele la zid, se simte izolat, depăşit de evenimente. Nu are 
un alt tip de reacţie la ceea ce nu mai este până la urmă adoraţia pentru el ca aducător de 
miracole. Or, acest lucru este grav. Pentru că înseamnă că el e capabil de lucruri 
necontrolate. E capabil de violenţă şi nu de înţelepciune. Este un preşedinte jucător dar un 
preşedinte jucător care loveşte sub centură, care… toate lucrurile acestea creează de fapt 
lipsa de încredere în plan intern.  



Răzvan Dumitrescu: Domnul Dan Chitic este cel care susţine că a fost lovit de 
preşedinte. De ce v-am crede noi pe dumneavoastră? 

Dan Chitic: Pentru simplul motiv că n-am nici un scop, nu aveam de ce, n-am 
mobil… Ce să urmăresc? Să intru în tunul presei ca apoi să intru în fălcile unei maşinării? 
Vă spun sincer, nu aveam de gând în nicio secundă să fac public direct, personal acest 
incident. Dacă Administraţia Prezidenţială n-ar fi făcut un lucru pe care nu-l înţeleg. De 
ce a dat acel comunicat. Ar fi fost un incident semnalat într-un ziar, lucrurile nu luaseră 
amploare şi din partea mea, vă spun sincer, n-am avut în nicio secundă intenţia să 
amplific acest scandal. Mai mult, dacă observaţi, sâmbătă… asta s-a întâmplat sâmbătă la 
00:15 minute. Sâmbătă n-am dat telefon la nici un jurnalist, n-am scris pe nici un blog. 
Nici duminică, nici luni. Momentul în care toate lucrurile s-au amplificat a fost momentul 
apariţiei acestui articol. Au început să circule telefoane fără număr iar în momentul în 
care a apărut şi comunicatul Administraţiei Prezidenţiale, în acel moment numele meu 
care apărea în articolul de dimineaţă devenea sinonim cu persoana agresivă. Nu mai ştiu 
exact formularea comunicatului. Eu, Dan Chitic, eram persoana agresivă. 

Răzvan Dumitrescu: Formularea este următoarea. Am comunicatul în faţă. În 
astfel de situaţii un comunicat e normal, presa este cea care-l cere. Ceri un punct de 
vedere şi instituţia îţi răspunde în scris. „În cursul serii de vineri, 20 august, în staţiunea 
Neptun, o persoană cu manifestări agresive a adresat injurii preşedintelui României fără a 
exista însă un contact fizic între acesta şi şeful statului. În consecinţă, Administraţia 
Prezidenţială îşi exprimă regretul că site-ul respectiv continuă o politică editorială 
neprofesionistă şi răuvoitoare de lansare de neadevăruri despre preşedintele României.” 
Nu comunicatul e neobişnuit, ce s-a întâmplat acolo? Din punctul, din perspectiva 
dumneavoastră. L-aţi înjurat pe domnul preşedinte şi dânsul v-a plesnit? 

Dan Chitic: Nu. Lucrurile au decurs surprinzător. Şi acum, dacă fac o analiză a 
evenimentelor e absolut de neînţeles. Potrivirea fantastică de a ieşi împreună cu soţia mea 
exact în momentul în care şi stimabilul nostru preşedinte ieşea din cârciuma Cireşica… 
bun, asta-i o potrivire, putem discuta despre destin…  

Răzvan Dumitrescu: E o potrivire şi că locuim în România, toţi patru.  
Dan Chitic: Şi asta ţine de destin. În schimb, în momentul în care l-am văzut, eu 

mi-am continuat plimbarea. Soţia mea s-a blocat, a rămas vreo 4 metri în urmă. Şi am mai 
făcut câţiva paşi până în zona descrisă de sepepişti, pentru a nu intra… n-am vrut în nicio 
secundă. Domnul Adrian Năstase ne poate spune mai bine… care e perimetrul, vreo 10 
m trebuie să fi fost între mine şi el. Eu rămânând în spatele celor două persoane care 
descriau perimetrul acolo. Văzândul… a mers domnul Traian Băsescu, a fost un 
gengleman, impecabil a mers, a deschis uşa soţiei, a ocolit maşina prin spate, a deschis 
portiera, moment în care prost inspirat evident, foarte prost inspirat şi efectele sunt 
convins că le voi vedea curând, i-am spus să-ţi fie ruşine. Nu am folosit pluralul de 
politeţe, am folosit persoana a II-a singular dintr-un singur motiv. Ştiu că domnul Traian 
Băsescu cu subiecţii statului român, oricât respect şi deferenţă îi arată vorbeşte 
întotdeauna la per tu. Moment în care mi-am permis să sar o etapă. Şi am început să 
vorbesc cu cetăţeanul Traian Băsescu, nu cu preşedintele Traian Băsescu, cu cetăţeanul 
Traian Băsescu care ieşea dintr-o cârciumă. Şi i-am spus să-ţi fie ruşine. El mi-a răspuns 
imediat de ce să-mi fie ruşine dobitocule? I-am spus să-ţi fie ruşine pentru ce-ai făcut cu 
România. După care mi-a spus eşti un dobitoc. Şi eu i-am răspuns da? Sunt un dobitoc 
pentru că te-am votat prima oară. Replica a venit repede, ca de obicei, domnul Traian 



Băsescu fiind foarte priceput la replici. Nu. Eşti dobitoc că nu m-ai mai votat o dată. A 
lăsat portiera şi a venit spre mine.  

Victor Ciutacu: Acolo era deja un talk-show. 
Dan Chitic: Am avut un schimb de idei. 
Răzvan Dumitrescu: Între timp se par că apar şi martori. Avem o legătură 

telefonică cu domnul Sorin Avram Iacoban, care susţine că a văzut acest incident. Bună 
seara.  

Sorin Avram Iacoban: Bună seara, vă aud. 
Răzvan Dumitrescu: Dumneavoastră aţi văzut momentul descris de domnul Dan 

Chitic când a fost chipurile lovit de preşedinte?  
Sorin Avram Iacoban: Eu am văzut. Sunt un martor ocular. Chiar eram vizavi. 

Dar am o întrebare pentru domnul avocat.  
Răzvan Dumitrescu: Nu. Eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce-aţi văzut?  
Sorin Avram Iacoban: Domnul avocat chiar are dreptate.  
Răzvan Dumitrescu: Descrieţi ce-aţi văzut. Că poate eraţi în alt unghi.  
Sorin Avram Iacoban: Ştiţi ce mi se pare incorect la domnul avocat? Vreau să-l 

întrebaţi dacă-i membru de partid. Să răspundă cu da sau nu. 
Răzvan Dumitrescu: Eu vă întreb pe dumneavoastră ce-aţi văzut. Că ăsta a fost 

motivul… O să-l întrebăm şi asta pe domnul avocat. Dumneavoastră sunteţi membru de 
partid? 

Sorin Avram Iacoban: Da. Sunt membru PSD.  
Răzvan Dumitrescu: E-n regulă. Ce-aţi văzut?  
Sorin Avram Iacoban: Eu pot să vă spun că a fost un contact între două persoane. 

Nu pot să spun că a luat un pumn în gură domnul avocat. S-au apropiat şi au vorbit. Chiar 
aş vrea să merg la detectorul de minciuni.  

Răzvan Dumitrescu: Dumneavoastră aţi văzut un contact între două persoane? 
Sorin Avram Iacoban: Domnul preşedinte s-a apropiat de dumnealui.  
Răzvan Dumitrescu: Înţeleg că doreaţi să-i adresaţi o întrebare domnului Dan 

Chitic. 
Sorin Avram Iacoban: Dacă e membru de partid. 
Răzvan Dumitrescu: Sunteţi? 
Dan Chitic: Nu. Sunt simpatizant PNL de ceva vreme. Şi am depus acum un an 

jumătate o adesiune în schimb n-am fost la şedinţe şi n-am plătit nici un moment cotizaţii. 
Totul a rămas în trei puncte. Dacă dumneavoastră consideraţi că asta înseamnă a fi 
membru de partid… 

Răzvan Dumitrescu: Domnule Sorin Avram Iacoban dumneavoastră aţi spus 
producătorului că aţi văzut ceva acolo, o lovitură. Că i-a pus mâna pe gură, aşa i-aţi spus 
producătorului. Acum în direct nuanţa dumneavoastră e cu totul alta.  

Sorin Avram Iacoban: Nu. A pune mâna pe gură şi a fi un contact… 
Răzvan Dumitrescu: Păi descrieţi contractul. Contactul poate fi şi unul electric. 

I-a pus mâna pe gură? 
Sorin Avram Iacoban: Nu.  
Răzvan Dumitrescu: Deci aţi minţit producătorul? 
Sorin Avram Iacoban: Puteţi să întrebaţi pe domnul avocat dacă consumă băuturi 

alcoolice? 



Răzvan Dumitrescu: Eu vă întreb pe dumneavoastră pentru că aţi venit cu 
mărturia. Mulţumesc, iertaţi-mă. Când faceţi declaraţii vă cer să fiţi şi responsabil 
domnule. Deci nu aţi văzut… 

Sorin Avram Iacoban: Dumneavoastră credeţi că la Antena 3 sunteţi responsabili? 
Răzvan Dumitrescu: Mulţumesc. Una spuneţi când vorbiţi cu producătorul, alta 

în direct?  
Adrian Năstase: Eu cred că lucrurile astea n-ar trebui să fie introduse în termeni 

politici. Ce relevanţă are dacă cel care eventual a luat o palmă de la preşedinte e membru 
PSD, PNL sau chiar PD-L? Şi nu cred că înainte să-i dea o palmă domnul preşedinte l-a 
întrebat din ce partid face parte. Eu cred că asta-i o chestiune nerelevantă. Şi aici e o 
problemă pe care eu… lucrul pe care eu l-am reţinut este faptul că din ceea ce spunea cel 
care a intervenit pe telefon, că la un moment dat Traian Băsescu s-a apropiat de domnul 
Dan Chitic. Asta arată o trăsătură obişnuită de caracter a lui Traian Băsescu. Când este 
cineva care-l contrazice se duce peste el ca să-l convingă sau să-l determine să-şi schimbe 
părerea. Deci acest lucru mie mi se pare că dă credibilitate mărturiei domnului Dan 
Chitic. 

Răzvan Dumitrescu: Victor Ciutacu, ce impresie ţi-a făcut desfăşurarea? 
Victor Ciutacu: Mie mi se pare că se pregăteşte o acoperire a incidentului printr-

o sugerare de lucrătură politică. un penelist înrăit care am înţeles că trebuia să fie şi beat, 
că ultima întrebare era cu consumul de alcool, s-a dus, s-a repezit şi l-a hătuit pe bietul 
domn preşedinte în parcare, domnul preşedinte fiind sepepiştii… 

Adrian Năstase: Ne putem aştepta la o conferinţă de presă cu o formulă finală, 
să-ţi fie ruşine Dan Chitic. 

Victor Ciutacu: Poate să fie şi cu Dinu Patriciu că am înţeles că sunt din acelaşi 
partid. Dar spuneţi-mi şi mie… bine, presupunând că domnul Dan Chitic fabulează, 
copilul ăla fabulează, doamna Udrea fabulează că Traian Băsescu i-a dat un cap în gură 
arabului din Piaţa Crângaşi, toată lumea fabulează… Dom’ne de ce în ţara asta se 
fabulează numai despre Traian Băsescu, dintre toţi oamenii politici? Cu bătaia?... De ce 
nu fabulează că Adrian Năstase s-a dus să-i dea unuia un cap în gură? De ce nu 
fabulează că Crin Antonescu s-a rupt cu unul la bătaie în piaţă. N-am auzit. Dar chiar 
suntem o ţară de fabulatori, toţi la adresa domnului preşedinte? 

Răzvan Dumitrescu: Nu ştiu. Luăm o scurtă pauză şi revenim. Suntem din nou 
în direct la Subiectiv. Eu am un comunicat de presă al SPP care spune în felul următor: 
„Precizăm că în seara zilei de 20 august a.c., ofiţerii SPP n-au permis accesul în imediata 
apropiere a preşedintelui României unei persoane agitate care a adresat injurii 
demnitarului”. 

Victor Ciutacu: Cred că avem o problemă. SPP spune că nu a permis accesul, 
domnul Dan Chitic spune că a fost bruscat cu agresivitate de ofiţerii SPP. Hai să ne 
lămurim. 

Răzvan Dumitrescu: Dar de preşedinte aţi fost lovit? 
Dan Chitic: Da, v-am spus.  
Răzvan Dumitrescu: Cum? 
Dan Chitic: O lovitură scurtă, nu foarte puternică, cu dosul palmei exact în gură. 

Am putea în termeni pugilistici, o directă de dreapta, scurtă. Nu foarte puternică. Care în 
schimb a fost urmată fireşte, de un blocaj foarte puternic şi energic din partea domnilor 
de la SPP. 



Victor Ciutacu: Adică v-au lovit sau nu domnii de la SPP? 
Dan Chitic: Nu, mi-au pus mâna-n gât şi pe mâini. Ca să nu am… 
Victor Ciutacu: V-au ameninţat? 
Dan Chitic: Nu, nu. Problema cu domnii de la SPP… 
Victor Ciutacu: SPP protejează demnitarul dar în limitele… 
Dan Chitic: Da, l-au protejat nelăsându-mă să… 
Adrian Năstase: L-au imobilizat. 
Dan Chitic: M-au imobilizat. După care au avut un comportament firesc, 

civilizat. Chiar am spus domnilor, pe mine… eu am fost cel lovit. Pe mine mă 
imobilizaţi? După care le-am amintit dacă mai era nevoie, că el v-a tăiat 25% din salariu. 
Da dom’ne dar lasă, du-te, linişteşte-te, sunteţi în concediu, n-are rost… Chiar n-a avut 
rost. Nici un rost. În schimb permiteţi-mi să vă spun… partea legată de SPP care nu ştiu, 
sunt convins că nu intră în atribuţiunile acestei instituţii. Anume că după ce preşedintele a 
plecat eu am intrat în vilă şi pe terasa vilei am început să povestesc. Cinci minute mai 
târziu, s-au aprins luminile în restaurant, la ora 12:25 şi administratorul vilei a intrat în 
soţit de unul dintre domnii care erau lângă maşina preşedintelui. Au purtat o discuţie, au 
arătat cam cine şi cum, respectiv spre mine şi spre soţie, au părăsit restaurantul, s-au stins 
luminile după care a mai rămas încă o oră şi ceva în vilă. Eu văzându-i. şi soţia mea. Şi 
alţi domni care erau pe terasă au văzut acest lucru. Eu am făcut vreo trei tururi în jurul 
vilei timp în care l-am văzut permanent la intrarea din spate a vilei pe domnul mai solid 
care m-a imobilizat la gât şi văzând lumină în biroul administratorului. În toată această 
perioadă. Dacă stăm să ne gândim, a face anchete nu ţine de SPP. Şi ca o concluzie, 
pentru „de ce-ul” prezenţei mele aici. Atâta vreme cât în seara aia au fost o oră jumătate, 
două, după incident, dacă a doua zi dimineaţă domnul administrator a venit… am auzit 
această întrebare şi a întrebat-o direct pe soţia mea care e numărul ei de telefon… De ce 
vă trebuie? Păi ştiţi, ne-au întrebat… Eu auzind această întrebare despre numărul soţiei. 
Al meu îl cunoştea. Şi de la personalul din vilă. În momentul în care ai aceste semne am 
zis dom’ne, nu fac valuri, uităm totul… N-am sunat nici sâmbătă, nici duminică, n-am 
apelat la nicio cunoştinţă, la nici un jurnalist să fac valuri. Din punctul meu de vedere eu 
aş fi vrut credeţi-mă, sunt cât se poate de sincer, ca această chestiune să rămână 
îngropată. N-a fost să fie. 

Victor Ciutacu: Aveţi de gând să faceţi vreun demers legal, plângere penală 
împotriva preşedintelui? 

Dan Chitic: Suntem în termen. Ne gândim… 
Victor Ciutacu: Sau vă încearcă regretele? 
Dan Chitic: Pentru faptul de a-i pune întrebări? Mă încearcă regretele pentru 

greşeala pe care am făcut-o acum 5 ani şi ceva. Asta mă încearcă. 
Victor Ciutacu: Eu am o curiozitate. În contextul în care ştim bine cum lucrează 

domnul preşedinte cu presa, în condiţiile în care vedem că foarte puţini sunt jurnaliştii 
care au tupeul să-i pună întrebări mai contondente sau chiar să se ia în gură cu domnia 
sa… ai văzut că domnia sa rezolvă repede cazul. Spune o mitocănie şi toată lumea tace. 
Întrebarea mea pentru domnul Dan Chitic este de unde curajul ăsta sau ce v-a mânat în 
luptă? Eu nu sunt cel mai mare fan al lui Traian Băsescu şi nici în cele mai bune relaţii cu 
el dar nici mie nu mi-a venit să strig după el pe stradă. Deşi motive aş avea suficiente.  

Dan Chitic: Curajul… gestul în sine… 
Victor Ciutacu: Eu spun că-i curaj. 



Dan Chitic: Iată, sunt efecte şi sunt convins că vor fi efecte pe termen mediu şi 
lung. Mai sunt 4 ani şi 4 luni. Dacă era cu un an înainte sau cu 4 luni înainte m-ar fi 
încercat… hai să fac o chestiune să ies în faţă. Dar mai sunt 4 ani şi 4 luni până la 
schimbarea mandatului. Până la urmă a fost o chestiune de care mă încearcă regrete că 
am făcut-o. Speram sincer să spun să-ţi fie ruşine şi distinsul nostru preşedinte să spună 
eşti un dobitoc şi să intre în maşină. Dar faptul că a continuat… şi adrenalina şi faptul că 
mi s-a pus întrebarea… de ce să-mi fie ruşine dobitocule? Păi uite de-aia!  

Răzvan Dumitrescu: Am mai văzut lideri huiduiţi la manifestaţii, schimburi de 
replici. Problema este dacă preşedintele a lovit sau nu pe cineva. Dacă noi în momentul 
de faţă nu suntem supuşi unor manipulări. Ne întrebăm. Pentru că mai devreme l-am auzit 
pe domnul Iacoban care i-a spus producătorului că a văzut cum i-a pus mâna în gură 
domnul preşedinte domnului Dan Chitic şi altceva ne-a spus în direct. Înţeleg că avem o 
legătură tot cu un domn Iacoban în momentul ăsta? Bună seara. Nu este. O să-l avem în 
curând. Domnule Adrian Năstase ar putea fi şi o lucrătură a altora pentru a-l victimiza 
pe preşedintele Traian Băsescu? Uite ce vrea presa să facă cu Traian Băsescu. Uite că 
aceeaşi presă care a pus filmuleţul… O capcană?... 

Adrian Năstase: Eu spun din nou ceea ce-am spus la începutul emisiunii. Faptul 
că nimeni în aceste ore n-a ieşit să spună, ştiţi, eu îl cunosc de mic pe preşedinte, el n-ar fi 
capabil să omoare o muscă, n-ar da o palmă… Se non é vero, é ben trovato. Se potriveşte 
foarte bine stilului său, se potriveşte unor gesturi anterioare. De aceea e foarte greu să 
răspunzi acestei acuzaţii din zona prezidenţială. Pentru că e greu de explicat de ce un om 
tânăr, care e în concediu la mare cu soţia, care ar fi mobilul pentru care, dincolo de un 
anumit… 

Răzvan Dumitrescu: Hai s-o lămurim pe asta cu domnul Iacoban. Avem la 
telefon un domn Iacoban. Bună seara. Ne auziţi? 

Sorin Iacoban: Sunt Sorin Iacoban, consilier local de la Iaşi, care nu am intervenit 
data trecută. Înţeleg că cineva s-a folosit de numele meu şi chiar sunt foarte indignat de 
lucrul acesta.  

Răzvan Dumitrescu: Asta voiam să lămurim. 
Sorin Iacoban: Îmi pare rău de cele întâmplate dar nu eu am declarat cele de mai 

înainte. 
Răzvan Dumitrescu: Mulţumim, o să verificăm această poveste. De-asta am 

întrebat dacă nu cumva cineva pândeşte să atragă presa în capcană. 
Victor Ciutacu: Dar ce minte manipulatoare trebuie să ai să iei numele unui 

consilier de la Iaşi şi să suni în numele lui? 
Adrian Năstase: Pe mine mă deranjează că a folosit acoperirea asta de consilier 

PSD. Cu mine în emisiune. Mi se pare o jignire. 
Victor Ciutacu: Adică nu tot PSD e împotriva domnului Traian Băsescu. Ăsta 

era mesajul. Unii chiar îl susţin împotriva PNL. 
Adrian Năstase: Asta chiar m-a deranjat. Şi mă bucur că aţi verificat. Dincolo de 

aceste chestiuni repet ce-am spus la început. Lucrul grav pe care-l resimţim cu toţii este 
lipsa de clasă, lipsa de… poate e un termen elitist dar şeful statului trebuie să fie un 
model, un om înţelept, un om care să asigure până la urmă mai ales în perioade grele, în 
perioade de criză, un reper, să asigure cumva, să ofere siguranţă. Or, în momentul în care 
el coboară într-o zonă a derizoriului, de bătaie de stradă, de incidente de jurnal de ora 
17:00, în momentul acela evident că încrederea cetăţenilor scade. Şi de aceea eu… 



Răzvan Dumitrescu: Trebuie să încheiem. 
Adrian Năstase: Vreau să spun că nu l-am întâlnit până acum pe colegul nostru 

jurist, avocat, am înţeles… dar mi-e foarte greu în mod logic şi ca un om raţional să cred 
că ar fi avut un mobil supersofisticat, de diversiune, care să-l conducă la aşa ceva. 
Cunoscându-l pe Traian Băsescu sunt convins că mulţi vor considera că este verosimilă 
povestirea pe care am auzit-o. 

Răzvan Dumitrescu: Ne oprim aici cu emisiunea Subiectiv. Mulţumesc 
domnilor. O să se lămurească toate poveştile şi vom vedea dacă cineva, inclusiv în 
această seară, a încercat să ne atragă într-o capcană, apropo de domnul Iacoban. Rămâneţi 
cu noi, ne revedem mâine. 

(Prin Monitoring Media, Antena 3, Subiectiv, 22:00) 


