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 Răzvan Dumitrescu: Bună seara, bine v-am găsit la "Subiectiv". Astăzi vă arătăm 
cum nu era bun un premier tehnocrat în 2009 pentru Traian Băsescu, ce argumente beton 
avea atunci pentru a respinge aşa ceva şi cum e foarte bun un astfel de prim-ministru 
astăzi, pentru acelaşi domn preşedinte. Vorbim astăzi şi despre taberele din PD-L, înainte 
de congres. Dar începem cu evenimentul serii. Într-o scrisoare care a ajuns la redacţia 
"Jurnalului Naţional", asumată, mai bine zis neasumată, pentru că, iniţial, era, bineînţeles, 
atribuită fostului şef al Vămilor, se spunea că Blejnar e „regina” şi că celebrul Said 
Baaklini s-a aflat în biroul şefului ANAF cu doar câteva zile înainte de a fi dat în urmărire 
generală şi se mai lansa acolo o întrebare, dacă Blejnar e „regina”, cine este regele? La 
scurt timp, fostul şef al Vămilor a negat că a scris documentul, aşa că vom vorbi şi despre 
această posibilă intoxicare şi cui foloseşte, mai ales că urmează nişte alegeri în PD-L şi se 
pare că se vorbeşte şi despre schimbarea lui Emil Boc din fruntea Guvernului. Invitaţi la 
"Subiectiv" Adrian Năstase, preşedintele Consiliului Naţional PSD, şi Teodor 
Meleşcanu, senator PNL. Bun. Sigur că, dacă noi citim această scrisoare, găsim lucruri 
foarte interesante, unele pe care le intuim, altele pe care le-am mai trăit, ca să spun aşa. 
Problema este că scrisoarea nu este asumată de domnul Mărginean, fostul şef al Vămilor, 
dar a fost trimisă ca şi când ar fi a domnului Mărginean, la redacţia "Jurnalului Naţional". 
Eu vă întreb acum cum vi se pare, domnule Adrian Năstase, toată chestiunea asta? Şi cui 
foloseşte, evident.  
 Adrian Năstase: Părerea mea este că scrisoarea a fost scrisă de domnul Blejnar.  
 Răzvan Dumitrescu: Pe ce vă bazaţi când emiteţi o asemenea părere?  
 Adrian Năstase: Am spus că e părerea mea, e o intuiţie. Este modalitatea cea mai 
simplă, cea mai clară de a şterge cu buretele o mulţime de acuzaţii, în momentul în care 
după aceea, în momentul în care poţi să vii foarte rapid cu autorul bănuit al scrisorii, 
domnul Mărginean, care spune că nu este autorul, atunci acuzaţiile respective nu mai sunt 
luate în calcul. Sunt eliminate.  
 Răzvan Dumitrescu: Nu cumva toate acuzaţiile, şi cele care vor curge de-aici 
încolo, suferă de aceeaşi problemă?  

 1



 Adrian Năstase: Exact. Aşa încât, dacă mă întrebaţi cui îi foloseşte o astfel de 
scrisoare, evident că domnului Blejnar.  
 Răzvan Dumitrescu: Are legătură cu lupta de putere din Partidul Democrat 
Liberal? În opinia dumneavoastră.  
 Adrian Năstase: Nu direct, dar sigur că este o parte din războiul de imagine, 
războiul dintre grupurile respective şi o parte din încercarea care până la urmă este testul 
principal al acestor zile, încercarea unora din PD-L de a ieşi din prizonierat. Prizonieratul, 
ca să fie foarte clar, relaţia cu Traian Băsescu. Ca să nu se înţeleagă altceva. 
 Răzvan Dumitrescu: Nu că i-ar fi luat altcineva, o putere ostilă i-ar fi luat 
prizonieri.  
 Adrian Năstase: Corect.  
 Răzvan Dumitrescu: În niciun caz nu se pune, pe timp de pace, o astfel de 
problemă. Dar "Jurnalul Naţional", precaut, a şi precizat. „Dat fiind faptul că, , asumată 
sau nu, scrisoarea dezvăluie un mod de acţiune probat de realităţile ultimei perioade, 
redacţia ziarului nostru a decis publicarea integrală a documentului, pe care îl pune la 
dispoziţia organelor penale pentru confirmare”. Vă dau doar un pasaj, domnule Teodor 
Meleşcanu: „Pe lângă informaţiile expuse mai sus, încă una ar putea reprezenta un bun 
început de anchetă împotriva lui S.B. Celebrul libanez Said Baaklini, arestat în dosarul cu 
evaziune fiscală UCM Reşiţa, se afla în biroul lui S.B. cu doar câteva zile înainte de a fi 
dat în urmărire generală”. Foarte apetisantă această scrisoare. Încă o dată vă întreb, în 
momentul de faţă, cum vi se pare toată chestiunea asta şi cui foloseşte? Repet, domnul 
Mărginean a intrat în direct, în emisiunea precedentă şi a spus că nu-şi asumă, că nu ştie 
nimic de ea.  
 Teodor Meleşcanu: În mod evident, este una dintre cele mai bune formule de a 
demonta sau de a dezamorsa o posibilă criză, prezentarea unei scrisori care după aceea, 
dacă nu este asumată, evident că cel care a fost acuzat este singurul care răspunde şi 
nimeni nu îi dă niciun fel de argumente, pentru că nu există adevăratul expeditor al 
scrisorii. Dar în al doilea rând, eu cred că e şi ceva mai mult. Totuşi, şi "Jurnalul 
Naţional" şi posturile dumneavoastră de televiziune au acordat o atenţie deosebită 
prezentării pentru opinia publică, a unor elemente care într-adevăr, creează foarte mari 
dubii în legătură cu onestitatea şi probitatea personală a unor oameni importanţi din 
sistemul vamal. Cred că este şi o modalitate poate, de a crea o dificultate. Faptul că pentru 
trustul de presă, faptul că s-au luat toate măsurile atunci când s-a pus scrisoarea în ziar, 
precizându-se că nu se ştie dacă este sau nu este asumată... 
 Răzvan Dumitrescu: Da, pentru că ei au încercat să îl contacteze pe domnul 
Mărginean şi uite că până când aşa, nu s-a putut.  
 Teodor Meleşcanu: Vreau să vă mai spun ceva. Totuşi, elementele pe care le 
conţine dovedesc fie că este cineva extrem de sofisticat, diabolic, care a întocmit acest 
document, fie este cineva care are cunoştinţă.  
 Răzvan Dumitrescu: Vă întreb, pentru că trebuie să profit de prezenţa 
dumneavoastră aici: dom'ne, dar cine o fi regina şi cine o fi regele, în toată chestiunea 
asta? Indiferent de ce scrie scrisoarea aceea, atribuită domnului Mărginean, dar neasumată 
de domnia sa? S-a văzut asta în declaraţiile pe care le-a făcut. Cine o fi regele?  
 Adrian Năstase: Cine era înainte de alegerile prezidenţiale, sau cine este după 
alegerile prezidenţiale?  
 Răzvan Dumitrescu: Păi nu, cine e regele în chestiunea cu vămile?  
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 Adrian Năstase: E un joc extrem de pervers, care a început, în legătură cu 
poveştile astea cu vămile, cu descoperirea poliţiştilor din vamă, a vameşilor. În primul 
rând, cred că oricine poate să facă o analiză, este evident că această piramidă construia de 
fapt, un circuit al banilor în mod ierarhic, spre vârf. Evident că un astfel de mecanism nu 
putea să ducă decât pe o formulă de partid la putere, şi ducea undeva mai sus. Deci marea 
bătălie acum este de a se tăia într-un fel, accesul informaţiei sau accesul celor care ar 
putea să meargă mai spre vârf, şi pentru a trage concluzii în legătură cu destinatarul 
acestor bani. Dar în mod evident, că toate problemele legate de evaziune fiscală, de 
contrabandă, toate duc la o analiză evidentă că acest mecanism a funcţionat din plin în 
campania electorală, a produs ceea ce trebuia să producă atunci, iar după aceea, în 
momentul în care toate chestiunile legate de mecanismul Schengen şi lucruri care erau 
totuşi, cunoscute partenerilor, au fost expuse la nivelul de bază, în vămi şi aşa mai 
departe, mecanismul ăsta de colectare a fost blocat şi este blocat tocmai pentru a nu se... 
 Răzvan Dumitrescu: În vămi n-a mai mers cu scandalul. Vă întreb, domnule 
Meleşcanu, că o să trecem mai departe, să vedem care e situaţia din PD-L, dacă 
dumneavoastră credeţi că o să se reaprindă, sau dimpotrivă, o să se stingă total scandalul 
ăsta din vămi, mai ales după scrisoarea asta, dar mai ales că urmează alegeri în PD-L.  
 Teodor Meleşcanu: Nu cred că o să se reaprindă. Ce vedem sunt, de fapt, explozii 
controlate, tocmai pentru a stinge focul, cum se face la stingerea... 
 Răzvan Dumitrescu: Deci sunt pompierii de serviciu pe fază.  
 Teodor Meleşcanu: Pentru că în mod evident, vă aduceţi aminte, am avut discuţii 
multe când a pornit această acţiune, şi eu am fost unul dintre aceia care am spus că este 
foarte bine că s-a dat drumul la o acţiune de acest gen, dar am spus cu o singură condiţie, 
ca ea să continue până la descoperirea tuturor celor care se fac vinovaţi, tuturor celor care 
sunt implicaţi, sau care protejează pe cei care au aceste practici şi cu condiţia să nu avem 
doar pe acarul Păun.  
 Răzvan Dumitrescu: Să vedem dacă nu cumva s-au strâns cam multe coincidenţe 
în acelaşi punct. Astăzi apare o scrisoare atribuită lui Mărginean, fost şef demis al vămilor 
şi cercetat penal, în care face dezvăluiri despre Blejnar. Surpriză mare, Mărginean zice că 
nu el a scris scrisoarea. Urmează pe urmă tot soiul de dezvoltări şi apare chestiunea asta 
într-o zi în care se pune problema: va fi sau nu va fi schimbat Boc din fruntea 
Guvernului? Haideţi să vedem, va mai câştiga Boc, sau nu va mai câştiga un mandat de 
preşedinte al PD-L, pentru că s-ar putea să candideze Vasile Blaga. Iată o declaraţie a 
Elenei Udrea. Foarte interesant, să urmărim.  
 
 Elena Udrea: Am semnat pentru susţinerea premierului Emil Boc pentru 
candidatura acestuia la funcţia de preşedinte al PD-L, pentru că aşa cum spuneam, am 
decis să susţin un premier care în primul rând, un candidat care în primul rând, nu poate 
fi sub nicio formă subiectul unor speculaţii legate de corupţie, a câştigat bătălii 
electorale până în momentul acesta şi cred că poate aduce, după tot ce-a făcut în fruntea 
Guvernului şi face în fruntea Guvernului, cred că poate aduce un plus Partidului 
Democrat Liberal, în vederea alegerilor din 2012.  
 Reporter: Şi-a anunţat aseară candidatura?  
 Elena Udrea: Da, şi-a anunţat candidatura.  
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 Răzvan Dumitrescu: Ne întoarcem la discuţia noastră şi pe acest perete video o 
să vedeţi cam cine, dintre cei mai mari aşa, îl susţine acum pe Emil Boc. O vedem pe 
doamna Udrea, îl vedem pe domnul preşedinte Traian Băsescu, o să vedeţi de ce îl 
susţine, pentru că a şi spus într-un fel, chestiunea asta, doamna Sulfina Barbu, domnul 
Theodor Stolojan, domnul Baconschi, doamna Roberta Anastase, e cea cu cifrele, 
responsabilă cu cifrele din Camera Deputaţilor. Şi dânsa îl susţine pe domnul Emil Boc. 
Şi acum revenim, tot la domnul Meleşcanu mai întâi. Eu vă întreb foarte clar dacă 
contează pentru dumneavoastră, cei din opoziţie, dacă PD-L e condus de Boc, sau va fi 
condus de Blaga? Contează lucrul ăsta?  
 Teodor Meleşcanu: Într-o anumită măsură, contează. Pentru că una din marile 
probleme pe care le avem în politica românească, la ora actuală, este lipsa de dialog 
totală, între putere şi opoziţie, între partidele care au o anumită viziune şi altele, care au 
viziuni diferite. În momentul în care ai cel puţin un interlocutor cu care poţi vorbi, căruia 
poţi să îi prezinţi nişte argumente, te ascultă şi îţi răspunde, e un lucru, în momentul când 
nu ai acest dialog, evident că lucrurile sunt mult mai dificile. Ceea ce nu înseamnă că pe 
fond, schimbarea la nivelul conducerii Partidului Democrat va aduce schimbări 
fundamentale nici în orientarea partidului... 
 Răzvan Dumitrescu: O să vă întreb şi despre asta, dar ce înseamnă pentru români 
un PD-L aflat la putere, condus fie de Blaga, fie de... era să zic de Băsescu. De Boc. 
Domnule Adrian Năstase.  
 Teodor Meleşcanu: Un PD-L condus de Blaga ar fi un PD-L cu o faţă mai 
umană.  
 Răzvan Dumitrescu: Bun. În ce măsură contează faptul că Traian Băsescu, 
preşedintele României, este în tabăra celor care îl susţin pe Emil Boc, domnule Adrian 
Năstase?  
 Adrian Năstase: Asta ne spune că Traian Băsescu, după ce nu va mai fi 
preşedinte, şi sper că lucrul ăsta se va întâmpla cât mai curând, doreşte să se întoarcă în 
PD-L şi Emil Boc este cel care poate să îi asigure păstrarea unui loc călduţ. 
 Răzvan Dumitrescu: Vasile Blaga nu s-ar da la o parte?  
 Adrian Năstase: Nu.  
 Teodor Meleşcanu: Mai mult cedarea locului.  
 Adrian Năstase: Cedarea locului, la asta m-am gândit.  
 Teodor Meleşcanu: Despre asta e vorba.  
 Adrian Năstase: Deci eu cred că asta este de fapt, miza pentru Traian Băsescu. Şi 
Emil Boc a fost un înlocuitor de prim-ministru, este pregătit acum să fie un înlocuitor de 
preşedinte de partid. Deci de-asta eu cred că într-adevăr, miza este foarte serioasă. Aşa 
cum spuneam mai devreme, şi pentru ieşirea din prizonierat a partidului, iar Traian 
Băsescu în mod evident, a renunţat, în mare măsură, la guvernare şi la miza unei 
guvernări pentru cetăţenii ţării şi acum s-a repliat pe o bătălie care este controlul asupra 
PD-L.  
 Răzvan Dumitrescu: Este ceva foarte neclar, pe care trebuie să-l lămurim. Şi o să 
o facem şi cu ajutorul telespectatorilor. Credeţi că Traian Băsescu îl va înlătura pe Emil 
Boc de la şefia Guvernului? Vă întreb pentru că s-a pus problema asta, Boc să plece de la 
Guvern. 1211 pentru mesaj text, sau subiectiv@antena3.ro pe e-mail. Să vedem în ce 
măsură şi cât de logică ar fi, de pildă, Emil Boc să fie susţinut de Traian Băsescu să 
rămână preşedinte PD-L, dar să fie înlăturat de la şefia Guvernului. Asta e tabăra Vasile 
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Blaga. Tabăra Vasile Blaga arată cu greii partidului, cu Berceanu, cu Videanu, cu Liviu 
Negoiţă, primarul Sectorului 3, cu Gheorghe Flutur, foarte interesant, arată şi cu Sorin 
Frunzăverde. Îl cunoaşteţi mai puţin poate, pe domnul Sorin Frunzăverde, dar vă spun eu 
sigur, sunt un jurnalist cu 20 de ani de experienţă, contează foarte mult figura asta în 
tabăra domnului Blaga. Eu vă întreb aşa, văzând taberele, cine are şanse mai mari? 
Domnule Meleşcanu, domnule Năstase.  
 Adrian Năstase: Bun. Nu aţi pus aici ceea ce cred eu că este, şi va conta destul de 
mult, sprijinul organizaţiilor din teritoriu.  
 Răzvan Dumitrescu: Da.  
 Adrian Năstase: Şi acestea nu apar aici. După părerea mea, în momentul de faţă, 
Vasile Blaga are un sprijin mai mare din partea filialelor.  
 Răzvan Dumitrescu: Teritoriului. Noi am luat după cum au semnat figurile 
cunoscute, pentru unul sau pentru celălalt.  
 Adrian Năstase: Rămâne însă de văzut dacă până în 14 mai, la congres, presiunile 
pe care le vor face cei din tabăra lui Traian Băsescu, până la urmă, aceste presiuni nu vor 
duce la o schimbare a raportului de forţe, pentru că este încă foarte mult timp.  
 Răzvan Dumitrescu: E prin mai congresul ăsta.  
 Adrian Năstase: 14 mai.  
 Răzvan Dumitrescu: Acum, domnule Meleşcanu, dacă totuşi, ce se întâmplă cu 
domnul Traian Băsescu dacă nu câştigă Emil Boc? 
 Teodor Meleşcanu: Traian Băsescu rămâne în continuare preşedinte, cât va fi 
mandatul. Şi cu asta, cred că se încheie cariera politică, ceea ce nu înseamnă că nu poate 
să rămână în continuare implicat, însă cred că Partidul Democrat va începe să-şi aibă 
propriul său curs, propria sa istorie, care să nu mai depindă doar de preşedintele Traian 
Băsescu, care a fost cel, să spunem locomotiva, cel care i-a tractat în politică, până acum, 
ci va fi un partid care va trebui să-şi dezvolte propriile sale mijloace de acţiune politică, 
pentru a avea o reprezentare la nivel global. Din punct de vedere al competiţiei, eu aş 
spune că e foarte greu de dat... 
 Răzvan Dumitrescu: Dar să te susţină Berceanu şi Videanu, e un handicap, sau e 
un avantaj?  
 Teodor Meleşcanu: E greu de dat un pronostic. O să vă spun o chestiune foarte 
simplă. Din experienţa mea, este foarte greu să schimbi un preşedinte de partid care e şi 
prim-ministru, pentru că în sistemul politic românesc preşedintele de partid sigur, are o 
funcţie importantă, dar primul ministru este omul care are de fapt, toate pârghiile.  
 Răzvan Dumitrescu: Eu vă întreb foarte clar: dumneavoastră credeţi că domnul 
Boc poate fi schimbat din funcţia de prim-ministru?  
 Teodor Meleşcanu: Eu nu am văzut preşedinte de partid schimbat, de la primul 
ministru. Nici la noi, nici la alţii.  
 Adrian Năstase: Poate fi schimbat, după ce nu mai este... 
 Teodor Meleşcanu: Haideţi să vorbim foarte deschis aşa, că ne dăm cu 
presupusul, cum se zice. Dacă pe Emil Boc îl vor apuca alegerile, îl va apuca congresul pe 
poziţia de prim-ministru, cred că ar fi prima şansă. Dacă nu, cred că prima şansă e Vasile 
Blaga.  
 Răzvan Dumitrescu: Păi cu, că se pune problema aşa, eventual. Să fie schimbat 
în preajma moţiunii sau după moţiunea de cenzură.  
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 Adrian Năstase: Nu sunt neapărat de acord, pentru că este evident, pentru Traian 
Băsescu este important să-l retragă pe Emil Boc de la Guvern, pentru a scoate PD-L din 
prima linie a responsabilităţii de Guvern şi a guvernării, mai ales că la începutul lui aprilie 
va fi aprobat şi noul acord cu Fondul Monetar. Încercarea aceasta înseamnă însă, în 
acelaşi timp, dorinţa de control asupra partidului şi deci ideea lui Traian Băsescu e foarte 
simplă şi uşor de observat, de a-l retrage de la Guvern pe Emil Boc şi de a-l susţine pentru 
partid. Pe de altă parte, cei din partid, care cunosc faptul că pentru guvernare vor avea 
nevoie totuşi, de un control destul de important, în mod paradoxal, cei care nu-l doresc pe 
Emil Boc la partid, îl doresc totuşi, la Guvern. Aşa încât formula aceasta, cu Vasile Blaga 
la partid, nu înseamnă neapărat un divorţ foarte puternic de Emil Boc.  
 Răzvan Dumitrescu: Ştiţi care e partea interesantă acolo?  
 Adrian Năstase: Mai curând susţinerea lui pentru rămânerea la Guvern şi 
preluarea controlului la partid, ceea ce nu înseamnă neapărat că Emil Boc este împotriva 
acestei formule.  
 Răzvan Dumitrescu: E în regulă, pentru că în timp ce noi vorbim, tocmai ne 
întrebam: oare cetăţenii care s-ar putea gândi cu fericire că ar putea scăpa de domnul Boc 
de la Guvern, primesc o veste bună, dacă se întâmplă asta? Cu puţin timp în urmă, pe 
Postul Public de Televiziune, domnul Traian Băsescu, cel care era în tabăra Boc, că îl 
susţine acolo, pentru şefia partidului, a făcut o declaraţie. Adică declaraţie, a vorbit despre 
Vasile Blaga. Iată ce a spus.  
 
 Realizator: Aţi anunţat aseară, i-aţi anunţat pe liderii partidului că susţineţi un... 
îl susţineţi pe Emil Boc pentru un nou mandat în fruntea partidului?  
 Traian Băsescu: Da, într-o conjunctură care mie mi s-a părut neplăcută. În 
competiţia asta internă, şi eu trebuie să privesc la partid, pentru că e partidul de 
guvernământ, s-a cam furat startul. Unul din candidaţi a început să-şi strângă semnături, 
fără să-şi anunţe oficial candidatura.  
 Realizator: Vă referiţi la Vasile Blaga.  
 Traian Băsescu: Deci eu am spus unul din candidaţi şi dumneavoastră înţelegeţi 
ce vreţi. Şi am aflat că ieri, înainte să vin eu, Emil Boc şi Vasile Blaga şi-au anunţat 
candidatura. Şi sigur că m-am manifestat, legat chiar de furtul startului. În primul rând, 
cred că s-au grăbit. S-au grăbit, efectiv. Convenţia e pe 15 mai. Ei au de guvernat.  
 
 Adrian Năstase: Dom'ne, e absolut incredibil! 
 Răzvan Dumitrescu: Da. Deci a furat startul domnul Blaga, se înţelege. Staţi aşa, 
de ce vi se pare incredibil? Dacă domnul Traian Băsescu îl susţine pe domnul Boc, şi a şi 
recunoscut asta, credeţi că nu-l supără faptul că Blaga a furat startul?  
 Adrian Năstase: Cel care vorbea înainte la televizor este preşedintele României.  
 Răzvan Dumitrescu: Da, şi?  
 Adrian Năstase: El nu este arbitru în ceea ce priveşte PD-L.  
 Răzvan Dumitrescu: Da. Şi repet, şi ce dacă?  
 Adrian Năstase: Ar trebui, la un moment dat... 
 Răzvan Dumitrescu: Domnule Adrian Năstase, iertaţi-mă că vă întreb, 
dumneavoastră trăiţi în România ultimilor ani?  
 Adrian Năstase: Da.  
 Răzvan Dumitrescu: Vi se pare că facem parte dintr-un peisaj cunoscut, sau nu?  
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 Teodor Meleşcanu: Dacă urmăriţi atent ce-a spus preşedintele Traian Băsescu, l-a 
acuzat pe unul dintre candidaţi, n-a spus cine este, că a furat startul.  
 Răzvan Dumitrescu: Da.  
 Teodor Meleşcanu: Ce înseamnă de aici, dacă mergem pe firul gândirii? 
Înseamnă că cineva trebuie să dea startul. Deci este cineva care dă startul, nu l-a dat. 
Probabil preşedintele, că altcineva, nu văd cine ar putea să-l dea, şi că unul l-a furat 
înainte. Deci ăsta e pentru mine, lucrul cel mai straniu. Cum într-un partid democratic, 
poţi să pui probleme când cineva şi-anunţă intenţia de a candida la o anumită 
responsabilitate?  
 Răzvan Dumitrescu: Eu cred că întrebarea din această seară e cu totul alta.  
 Adrian Năstase: Dar e foarte grav ce se întâmplă! Foarte grav!  
 Răzvan Dumitrescu: Şi ce dacă e grav, domnul Adrian Năstase? Ce puteţi să 
faceţi dumneavoastră, dacă e chiar atât de grav? Eu m-am săturat, fiind şi subiectiv, să 
aud oameni care se lamentează. E foarte grav! În timp ce noi toţi constatăm că e foarte 
grav, dânşii continuă să facă lucrurile astea, pe care dumneavoastră le consideraţi foarte 
grave, nestingheriţi. Şi ce dacă?  
 Adrian Năstase: Miercuri avem o moţiune de cenzură.  
 Răzvan Dumitrescu: Şi ce dacă aveţi o moţiune de cenzură?  
 Adrian Năstase: Dom'ne, iertaţi-mă, dar la limită, dacă vrem, măcar unii dintre 
noi mai trăim în interiorul statului de drept, şi nu în Libia, nu în Egipt, totuşi presiunea pe 
care o facem în definitiv, pentru a muta anumite voturi şi a schimba aritmetica... 
 Răzvan Dumitrescu: Dar de ce să fie grav, domnule Năstase, faptul că în loc să 
se preocupe de nivelul de trai al cetăţenilor, de salariile tăiate, de pensiile impozitate, de 
minciuna aceea cu ieşirea din criză, domnul preşedinte Traian Băsescu dă startul sau nu 
dă startul în alegerile dintr-un partid politic? De ce?  
 Adrian Năstase: Dacă noi acceptăm ca rezultatele guvernării să fie prezentate la 
televizor de consilierul primului ministru, nu primul ministru, nu miniştrii, dacă ni se 
spune că ieşim din recesiune, în condiţiile în care evident, trimestrul patru, care este 
considerat o mare realizare de creştere economică, de 0,1% este comparat cu trimestrul 
trei al anului 2010, şi nu cu trimestrul patru, cum ar fi normal, al anului 2010. Şi în felul 
ăsta, suntem minţiţi într-un mod care este absolut jenant. În condiţiile în care aceste 
rezultate jenante, penibile, sunt aduse ca argument pentru o evoluţie economică pe care, 
în mod evident, nimeni n-o poate invoca în mod serios.  
 Răzvan Dumitrescu: Noi am putea să cădem în capcana următoare.  
 Adrian Năstase: Dar iertaţi-mă, daţi-mi voie să vă mai pun o întrebare. Ni se 
spune că a crescut comerţul în ultima vreme, însă în acelaşi timp, nimeni nu ne explică 
care sunt argumentele pentru care leul este în momentul de faţă, mai puternic decât era în 
urmă cu mai multe luni. Sunt nişte lucruri care sunt foarte ciudate. Nu mai discutăm 
despre lucrurile astea.  
 Răzvan Dumitrescu: Avem şi o scrisoare, nu mai discutăm.  
 Adrian Năstase: Noi n-am comentat ceea ce spunea mai departe doamna Elena 
Udrea, care spunea că a ales să susţină pe cineva care nu este suspectat în niciun fel... 
 Răzvan Dumitrescu: Da. Pe cale de consecinţă, am putea să înţelegem că cealaltă 
tabără e suspectată de corupţie. Ia uitaţi.  
 Adrian Năstase: Este un mesaj extrem, extrem de dur, care... 

 7



 Răzvan Dumitrescu: Doamna Udrea o avea probe pentru vreun corupt din tabăra 
asta? Că asta se înţelege.  
 Adrian Năstase: Nu ştiu. În orice caz... 
 Răzvan Dumitrescu: Apropo, probe întotdeauna sunt solicitate jurnaliştilor, 
niciodată oamenilor politici. Foarte interesant.  
 Adrian Năstase: În orice caz, este o chestiune foarte gravă.  
 Răzvan Dumitrescu: Ne oprim puţin, pentru că Traian Băsescu, toată lumea zice 
aşa: poate că, dacă scăpăm de Emil Boc, o să fie mai bine. Ei bine, Traian Băsescu 
vorbeşte, sau vorbea despre un premier tehnocrat, care ar putea să ţină loc de Emil Boc. 
Iată declaraţia.  
 
 Realizator: Spuneaţi data trecută că această soluţie nu pare să fie acceptată de 
liderii coaliţiei. Aţi mai avut discuţii între timp, s-a mai întâmplat ceva, aveţi semnale?  
 Traian Băsescu: Nu am mai avut discuţii, dar nici nu am cea mai mare 
predispoziţie să discut foarte mult atribuţiunile mele constituţionale.  
 Realizator: Deci este adevărat ce s-a scris, neoficial în presă. 
 Traian Băsescu: Da. Aşa este.  
 Realizator: Că le-aţi explicat că e prerogativa dumneavoastră şi o veţi folosi.  
 Traian Băsescu: Da, fusese declaraţia lui Cezar Preda, care îşi dădea cu părerea. 
El n-a reuşit să câştige alegerile la Buzău, ca primar. Şi acum, am aflat că el se pronunţă 
pe prim-miniştri. Să-şi vadă fiecare de treaba lui!  
 
 Răzvan Dumitrescu: Bun, acum vă întreb, domnule Meleşcanu, dacă e plauzibil 
ca Emil Boc să fie înlocuit cu un premier tehnocrat. Domnul Cezar Preda neavând dreptul 
să se pronunţe, nici noi nu ar trebui, nu-i aşa, să luăm în considerare declaraţia unui 
vicepreşedinte PD-L.  
 Adrian Năstase: Domnul Cezar Preda este membru al PD-L, se poate pronunţa.  
 Răzvan Dumitrescu: E vicepreşedinte, nu membru. E mai mult decât atât, e chiar 
în conducere.  
 Adrian Năstase: Domnul Traian Băsescu, sau Traian Băsescu, nu ştiu cum să îi 
spun... 
 Răzvan Dumitrescu: Domnul preşedinte Traian Băsescu.  
 Adrian Năstase: Nu. Îi spuneţi dumneavoastră, eu nu-i mai spun de mult aşa. 
Deci Băsescu, ca să spun şi mai direct, n-are nicio treabă cu alegerile din PD-L.  
 Răzvan Dumitrescu: Nu cred că n-are nicio treabă. Domnule Meleşcanu, e rândul 
dumneavoastră. Are dom'ne, treabă, sau n-are treabă cu alegerile din PD-L?  
 Adrian Năstase: Şi în orice caz, cu premierul.  
 Răzvan Dumitrescu: Staţi puţin, domnule Năstase, că domnul Meleşcanu... 
 Adrian Năstase: Da.  
 Teodor Meleşcanu: Aţi început cu altă întrebare.  
 Răzvan Dumitrescu: Îl schimbă Traian Băsescu pe Boc cu un premier tehnocrat?  
 Teodor Meleşcanu: La această întrebare voiam să vă răspund. Eu, personal, cred 
că preşedintele Traian Băsescu doreşte să facă această schimbare.  
 Răzvan Dumitrescu: Da. Pentru că Cezar Preda nu a fost în stare, dom'ne, să 
câştige alegerile la el, ca să se pronunţe. N-are nimeni voie să se pronunţe în ţara asta! 
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 Teodor Meleşcanu: Da. Cred că îşi doreşte, dar e o altă chestiune, în ce măsură 
poate să îl impună. Eu nu mai am acum sentimentul că preşedintele Traian Băsescu poate 
să impună în Partidul Democrat chiar orice hotărăşte, chiar orice doreşte. Acesta este 
sentimentul meu. Şi la el se adaugă un alt element de dubiu. Unul care e legat de trecerea 
prin Parlament a unui nou Guvern, la majoritatea actuală, care este atât de mică, încât de 
multe ori, e greu de observat şi cu lupa, pentru că se întoarce invers, a strânge 236 de 
voturi, atenţie, pentru cei care ne urmăresc, nu e moţiune de cenzură, pe care opoziţia 
trebuie să strângă 236 de voturi. 
 Răzvan Dumitrescu: Nu, trebuie mai mult, ei trebuie să strângă să-şi treacă un 
Guvern. 
 Teodor Meleşcanu: Nu, de data aceasta, dacă vine cu un nou Guvern, trebuie ca 
majoritatea actuală să strângă cele 236 de voturi.  
 Răzvan Dumitrescu: Şi trebuie să precizăm că şi dacă au 235, nu-şi pot trece 
Guvernul, nu?  
 Teodor Meleşcanu: Bineînţeles.  
 Răzvan Dumitrescu: A, e în regulă. Staţi puţin, că nu depăşim momentul ăsta. 
Domnul Traian Băsescu acum zice da unui premier tehnocrat, confirmă ceea ce presa 
spunea, pe surse, că vrea un premier tehnocrat. Iată ce spunea Traian Băsescu în 2009. O 
clipă.  
 Adrian Năstase: Dar să-l ia pe domnul Lăzăroiu, să şi-l facă prim-ministru acolo, 
la Cotroceni.  
 Răzvan Dumitrescu: Păi de ce nu, ar fi un premier tehnocrat, nefiind parte a 
vreunui partid.  
 Adrian Năstase: E tehnocrat Lăzăroiu. Îşi face bine treaba.  
 Răzvan Dumitrescu: Dar în momentul de faţă e interesant de văzut cum s-a sucit 
domnul preşedinte Traian Băsescu, pentru că iată ce spunea despre această eventualitate a 
premierului tehnocrat în 2009. Tezaur politic.  
 
 Traian Băsescu, octombrie 2009: Nu cred în valabilitatea unui Guvern de 
tehnocraţi. Propunerea mea este ca partidele să-şi asume guvernarea. Apariţia unui 
Guvern despre care toată lumea va aprecia că este manipulat, cu miniştri care, de fapt, 
nu au suficientă autoritate, este riscantă. Am înţeles că optaţi pentru un prim-ministru 
independent. Poate că putem discuta subiectul, cu condiţia ca restul Guvernului să fie 
politic. Repet, restul Guvernului să fie politic. Eu nu optez nici pentru un prim-ministru 
independent. Nu sunt un susţinător al variantei cu prim-ministru independent. Vă este 
atât de ruşine de calitatea de partide politice, ca să împingem responsabilitatea 
guvernării la nişte tehnocraţi, pe care să îi manipulăm din spate?  
 
 Răzvan Dumitrescu: Păi eu ce să mai înţeleg acum? Când avea dreptate, cu 
atâtea argumente, Traian Băsescu? În 2009, sau acum? În 2009 spunea: cum adică, vă e 
ruşine de calitatea de membri ai unor partide politice, ca să împingeţi în faţă un premier 
independent, sau tehnocrat, pe care să îl manipulaţi? Întreb şi eu retoric: doreşte 
preşedintele un premier tehnocrat, ca să îl manipuleze, aşa cum spunea în 2009, acum doi 
ani?  
 Adrian Năstase: Eu am o rugăminte. În general, şi mă adresez şi celor care ne 
urmăresc acum: dacă dânsul vrea un premier tehnocrat, să-şi cumpere unul. Merge la 
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Banca Naţională, se duce în altă parte, îşi ia unul dintr-o companie multinaţională, şi-l 
duce la Cotroceni, stă şi discută cu el, dar din punct de vedere constituţional, nevoile sunt 
altele. Partidele politice, pe baza voturilor care sunt date în cadrul alegerilor, stabilesc 
majorităţile, stabilesc candidaţii. Iar noi, şi aici este marea capcană pe care ne-o întinde de 
fapt, Traian Băsescu, în loc să discutăm despre Codul Muncii, în loc să discutăm despre 
nişte chestiuni, care sunt foarte grave, în plan economic, în plan social, stăm şi discutăm 
despre visele sale constituţionale, ca să nu spun altfel, despre ce vrea să introducă în 
viitoarea Constituţie, cum vrea să facă... 
 Răzvan Dumitrescu: Dar la cine credeţi dumneavoastră că a visat? Ăsta ar fi 
independentul, sau tehnocratul, domnule Meleşcanu. Dacă ăsta ar fi, în opinia noastră, nu-
i ştim faţa.  
 Teodor Meleşcanu: E cam negru.  
 Răzvan Dumitrescu: Păi nu-i ştim faţa. Trebuie să punem faţa pe el.  
 Adrian Năstase: Da, dar are cravată portocalie.  
 Teodor Meleşcanu: Are cravată portocalie.  
 Răzvan Dumitrescu: Cu siguranţă, pentru că aţi văzut, în spate trebuie să existe 
toţi ceilalţi miniştri politici. Cine credeţi că ar putea fi? Ca să înţelegem dacă îl daţi 
dumneavoastră jos pe Boc, la moţiunea de cenzură, sau vi-l dă preşedintele jos, şi nu 
dumneavoastră, şi pune pe cine vrea?  
 Adrian Năstase: ... pentru multinaţionale şi vrea să aducă pe cineva de la o 
societate multinaţională. La un moment dat, era o doamnă, pe care o dusese de la 
multinaţională la Cotroceni.  
 Răzvan Dumitrescu: Domnule Meleşcanu, cine credeţi că ar putea fi cel care 
schimbă premierul, opoziţia sau... miercuri se pune moţiunea.  
 Teodor Meleşcanu: Nu, eu am încredere foarte mare în ce spuneţi 
dumneavoastră, dar în ce-a spus mai ales doamna Udrea, care s-a referit la un prim-
ministru tehnocrat, care să aibă experienţă corporatistă. Deci mesajul este foarte clar. Deci 
merg pe această idee.  
 Răzvan Dumitrescu: O multinaţională.  
 Teodor Meleşcanu: Da.  
 Răzvan Dumitrescu: În 2009 nu era bun un premier tehnocrat, pentru că tocmai 
l-am văzut pe preşedinte ce spunea în 2009.  
 Teodor Meleşcanu: Dar vreau să vă mai spun încă un lucru, care e foarte 
important. 
 Răzvan Dumitrescu: O dată e, altă dată, nu.  
 Teodor Meleşcanu: Nu vreau să credeţi că acum întoarcem şi noi cojocul. 
Partidul Naţional Liberal, împreună cu Partidul Social Democrat, au avut iniţiativa 
formării unei majorităţi, care exista la data respectivă, şi să propună un prim-ministru 
tehnocrat, independent, de fapt. Este vorba de Klaus Iohannis. Dar de aici şi ce mai 
urmează, e cale lungă. Pentru că un prim-ministru numit într-adevăr, fără niciun fel de 
susţinere, decât a celui care îl numeşte, cu un Guvern care e compus din liderii PD şi mă 
rog, vreo 2-3 de la UDMR şi unul, doi, trei din deputaţii şi senatorii care sprijină 
Guvernul.  
 Răzvan Dumitrescu: UNPR.  
 Teodor Meleşcanu: Un asemenea Guvern cu un asemenea prim-ministru, n-are 
foarte multe oportunităţi să facă.  
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 Adrian Năstase: Este ceea ce ştie, de fapt, Vasile Blaga. Şi din cauza asta evident 
că şi el, şi alţii, sunt împotriva acestei formule, pentru că o astfel de structură ar fi o 
structură care să-l avantajeze pe Traian Băsescu, din anumite puncte de vedere, ca 
imagine, pentru că el vrea să scape de formula care este deja încetăţenită, regimul 
Băsescu - Boc. Şi atunci, vrea să scape... 
 Teodor Meleşcanu: În toate discuţiile pe care le-am avut între noi, pe prim-
ministru tehnocrat, au fost nişte lucruri foarte clare. Şi anume: nimeni nu va face parte din 
acest Guvern, dacă este personalitate de primă mână a unui partid. Vor fi numiţi, vor fi 
propuşi de către partide. Primul ministru va avea ultimul cuvânt în a-i alege şi doi, acest 
prim-ministru vine în Parlament cu un program adevărat de guvernare, cu şapte legi, sau 
10, pe care vrea să le treacă şi pe care noi ne asumăm... 
 Răzvan Dumitrescu: Acum cinci ani, pentru că nu ne-a lămurit domnul 
preşedinte, ce-ar avea cetăţenii de câştigat din schimbarea sau nu a domnului Boc, dar 
poate ne lămurim. E bine să te uiţi în urmă, să vezi anumite lucruri care s-au întâmplat. 
Că uite-aşa poţi să înveţi din greşeli. Bună seara, Ionela! Înţeleg că ai vizitat ultimii cinci 
ani. Sau mai bine zis, te-ai dus în urmă cu cinci ani şi ai găsit ceva.  
 Reporter: Bun găsit, Răzvan! Bună seara, doamnelor şi domnilor! Într-adevăr, 
arhiva îţi oferă întotdeauna lucruri interesante. Vorbim întâmplător, în această seară, 
despre unul dintre invitaţii de aici, despre un traseu politic cu suişuri şi coborâşuri. Acum 
exact cinci ani, Adrian Năstase avea de trecut un hop important în cariera sa. Liderii 
PSD decideau, pe 14 martie 2006, soarta autosuspendatului Adrian Năstase la şefia 
Camerei Deputaţilor. Se gândeau chiar să îl lase fără funcţia de preşedinte executiv al 
partidului. Ca să poată lua o hotărâre, conducerea centrală a adunat şefii filialelor din 
întreaga ţară. Totul se întâmpla după ce Adrian Năstase rămăsese fără sprijinul 
organizaţiei de bază, în urma scandalurilor binecunoscute, mătuşa Tamara şi Zambaccian. 
Ne amintim împreună cine era de partea fostului prim-ministru şi cine nu.  
 
 Reporter: Cu Adrian Năstase, sau fără Adrian Năstase?  
 Mircea Geoană, 14 martie 2006: Cu Adrian Năstase, în mod cert, dar o decizie cu 
privire la rolul şi viitorul său politic în partid, o vom lua după întâlnirea cu liderii de 
organizaţii. 
 Victor Ponta: Nu susţin pe nimeni, decât un PSD-ist la conducerea Camerei. Iar 
asta trebuie să o decidă grupul, care anume PSD-ist.  
 Viorel Hrebenciuc: O să îl propun pe domnul Ponta pentru funcţia de preşedinte 
şi nu cred că o să putem pierde, în condiţiile astea. Eu personal, nu am semnat. Alte 
întrebări.  
 Reporter: Că n-aţi apucat, sau că nu vreţi?  
 Viorel Hrebenciuc: Nu, pentru că nu era cazul să se facă o asemenea listă.  
 Marian Vanghelie: Dacă ceea ce e mai important acum pentru România, să 
terminăm cu grupările mafiote, gen Petrache... şi Adrian Năstase.  
 Ion Iliescu: Partidul e într-o situaţie grea şi nu trebuie să ne jucăm cu cuvintele. 
Cel mai... să stăm. De-aia ne adunăm astăzi, să avem un schimb de păreri, să vedem şi 
starea de spirit în partid.  
 Victor Ponta: Funcţia trebuie să rămână a Partidului Social Democrat. Că e 
Adrian Năstase sau e altcineva, mai puţin important.  
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 Reporter: Rămas fără sprijin politic, Adrian Năstase a renunţat la şefia Camerei 
Deputaţilor. Au trecut cinci ani de-atunci şi Năstase este din nou la vârful PSD. A fost 
ales preşedinte al Consiliului Naţional în februarie 2008, iar astăzi este, sper că nu greşesc 
spunând asta, unul dintre cei mai importanţi factori de decizie în acest partid.  
 Răzvan Dumitrescu: Mulţumesc, Ionela! Sigur că e interesant de văzut domnul 
Adrian Năstase, când se uită la colegii care i-au vrut capul atunci, şi de care este 
înconjurat şi astăzi, probabil, în partid, cum vede lucrurile astea?  
 Adrian Năstase: De data asta, nu mai sunt înconjurat. Atunci eram înconjurat.  
 Răzvan Dumitrescu: V-au luat prizonier.  
 Adrian Năstase: Da, deci erau... exact. Dar cred că am reuşit să scap atunci şi am 
supravieţuit. Viaţa politică e dură, inclusiv pentru un partid de stânga.  
 Răzvan Dumitrescu: Vreau să vă întreb dacă domnul Geoană, aveţi informaţii 
sau dovezi că domnul Geoană vrea să plece din PSD, sau să facă alt partid? Că se pare că 
seamănă cumva, situaţia acum a domnului Geoană, cu cea în care eraţi dumneavoastră, 
atunci.  
 Teodor Meleşcanu: Dacă nu avem un precedent, nu. Domnul Năstase nu a plecat, 
nu a făcut alt partid.  
 Răzvan Dumitrescu: Apropo, domnul Geoană, cu care vă întâlniţi în formula 
Iliescu – Ponta – Năstase - Geoană, să discutaţi cu dânsul?  
 Adrian Năstase: Sigur. Aşa s-a hotărât, dar probabil că ar trebui să stabilim 
priorităţile, din punctul de vedere al interesului imediat. Deocamdată, avem chestiunile 
acestea legate de moţiune. Mâine avem o întâlnire pentru a pune la punct iniţiativa noastră 
legislativă, referitoare la revizuirea Constituţiei, am avut o intuiţie corectă că, la un 
moment dat, va veni şi această nouă perdea de fum, din partea lui Traian Băsescu. Avem 
textul pregătit, mâine vom discuta şi îl vom finaliza.  
 Răzvan Dumitrescu: După o scurtă pauză, o să mai... 
 Adrian Năstase: Deci asta vreau să spun, că avem alte lucruri importante. 
 Răzvan Dumitrescu: Deci nu vă pronunţaţi cu privire la Geoană. Rămâne, sau 
pleacă? Sau e dat afară?  
 Adrian Năstase: Din punctul meu de vedere, trebuie să rămână. Dar eu cred că ar 
trebui să renunţe la unele dintre iniţiativele acestea. Nu fac bine.  
 Răzvan Dumitrescu: Revenim pentru o concluzie. La concluzii o să vedem care 
este pronosticul invitaţilor, trece moţiunea de cenzură şi cade Boc, sau pe Boc doar Traian 
Băsescu îl poate schimba? Ne întoarcem imediat. Am revenit în direct la "Subiectiv", 
pentru a face trecerea la Mihai Gâdea, la „Sinteza zilei”. Mulţumesc invitaţilor. Rămâneţi 
cu Antena 3!  

(Prin Monitoring Media: Antena 3 - Subiectiv, Ora: 21:02) 
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