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 Traian Băsescu: Tăriceanu a fost un prim ministru catastrofal. Nu am mai reuşit să spun acest 
cuvânt despre nici un alt prim ministru. 
 Cristina Şincai: Ştiu că aţi spus la un moment dat că Adrian Năstase un prim ministru bun. 
 Traian Băsescu: Da. 
 Nu este pentru prima oară când Traian Băsescu l-a lăudat pe Adrian Năstase pentru perioada 
când social-democratul a fost prim ministru. 
 Traian Băsescu: Trebuie să recunosc că Traian Băsescu a fost un prim ministru bun. 
 Dan Diaconescu: Ca şi candidat a fost mai tare decât domnul Geoană? 
 Traian Băsescu: Hai să fim serioşi. Adrian Năstase este om politic. Aţi văzut dumneavoastră 
vreun mogul mişcând în front în timpul lui Adrian Năstase? 
 Dan Diaconescu: Era altceva, altă dictatură. 
 Cristina Şincai: Bună seara doamnelor şi domnilor. Adrian Năstase se află lângă noi într-o 
ediţie specială. Noi am ieşit din criză şi o nouă criză ne ameninţă. Vine dinspre America, cuprinde 
Europa, ce înseamnă asta pentru România? Ce ar trebui să facă România? Cum reacţionează acum 
guvernarea Emil Boc şi cum ar trebui să reacţioneze? Încercăm răspunsuri de la Adrian Năstase în 
această seară, cel pe care am văzut că Traian Băsescu îl lăuda. Nu ştim dacă este de bine sau de rău pentru 
dumneavoastră, depinde cum priviţi aceste laude. Bună seara, mulţumim că sunteţi alături de noi. De 
asemenea Bogdan Chirieac, analist politic, în această seară, bună seara, mulţumim că sunteţi alături de 
noi dar şi din motive externe pentru că vom vedea cum ne influenţează ceea ce se întâmplă în străinătate. 
Vorbim despre America, dar şi despre Londra, vedem tensionată acolo, şi suntem cu ochii pe Palatul 
Cotroceni, acolo ar trebui să se termine dintr-un moment în altul reuniunea de urgenţă în care se discută 
despre criza economică, bănuim. La masă am văzut că sunt pe de o parte reprezentanţii administraţiei 
prezidenţiale, premierul Emil Boc, şi pe de cealaltă parte reprezentanţii mediului bancar. Discutăm despre 
situaţia economică într-o ediţie specială. Începem de la această idee, Palatul Cotroceni reuniune de 



urgenţă convocată de preşedintele Traian Băsescu. Domnule Adrian Năstase ce ar trebui să se discute 
acolo? Mesaj către populaţie, măsuri economice, poate măsuri de sprijin oficial din partea băncilor? 
 Adrian Năstase: Este un moment foarte dificil. Vedem lucrul ăsta din ce în ce mai mult în plan 
extern. Criza globală financiară fie a repornit, şi pare - la nivelul datoriilor suverane, mai ameninţătoare 
decât criza la nivelul băncilor în prima fază în 2008. De aceea, sigur România a luat nişte măsuri de 
ajustare fiscală, noi putem discuta, unii dintre parametri macroeconomici par să se filiniştit deşi eu cred că 
trebuie să discutăm şi despre ceea ce înseamnă puterea de cumpărare şi efectele economice pe termen 
lung, elementele de asemenea destul de grave legate de datoria externă. Sunt multe lucruri de discutat. La 
acest moment, ca pe fiecare dintre ţările responsabile, sau dintre guvernele responsabile, încearcă să-şi ia 
nişte măsuri de protecţie pentru că efectele pot fi nebănuite. Aici se poate realiza un tsunami, iată azi 
Bursa la noi a acuzat o scădere drastică. La prânz cred că erau 12 puncte procentuale, lucrurile astea 
creează şi un sentiment de insecuritate pentru eventualii investitori. Din acest motiv, pentru că mi-aţi spus 
o întrebare legată de ce se întâmplă la Cotroceni, aici eu cred că şi noi la fel ca şi alte ţări ar trebui să 
dovedim în primul rând capacitatea de a genera încredere internă, iar apoi să dăm generăm şi credibilitate 
externă. Cum poţi să realizezi lucrul ăsta? În primul rând făcând o analiză foarte serioasă, faci analiza asta 
însă la Cotroceni? Mă îndoiesc însă că la Cotroceni există cea mai bună expertiză pentru astfel de analize. 
Probabil că ar fi trebuit creată o celulă de criză la nivelul Guvernului, sau la nivelul Ministerului de 
Finanţe cu propuneri pentru evaluare politică, şi revin la ceea ce noi am propus la un moment dat, o 
discuţie şi o formulă de coordonare pentru această perioadă între Guvern, opoziţie şi Banca Naţională. 
 Cristina Şincai: Aţi răspunde la o asemenea solicitare? 
 Adrian Năstase: Cred că ar fi o chestiune de responsabilitate. În momentul în care, metaforă pe 
care eu am formulat-o mai demult, într-un avion care se prăbuşeşte nu mai are importanţă dacă locul tău 
este la fereastră sau la culoar. Deci trebuie să previi o astfel de situaţie, iar apoi discuţi despre aşezarea în 
avion. De aceea eu cred, în sfârşit, ca un partid care a participat la guvernare, care a avut responsabilităţi, 
şi noi în măsura în care am fi invitaţi la nivelul Guvernului, pentru că eu cred că Guvernul are aici 
responsabilitatea principală. 
 Bogdan Chirieac: Este propunerea pe care au făcut-o liderii USL în vizita la Cotroceni. 
 Adrian Năstase: Exact. Eu cred că ea acum se justifică cu atât mai mult. 
 Bogdan Chirieac: Dar dacă domnul preşedinte Traian Băsescu vă consideră un premier bun, 
dacă dânsul v-ar invita la Cotroceni să vă propună să vă nominalizeze din nou prim ministru în această 
perioadă, dumneavoastră ce aţi face? 
 Adrian Năstase: Eu nu cred că în felul ăsta s-ar rezolva problemele. S-ar crea mai multe 
probleme, s-ar da iluzia că se rezolvă problemele. Eu cred că ceea ce este important în momentul de faţă 
este să încercăm să revenim la capacitatea de a avea un anumit dialog politic, transpartinic pentru că cu 
ceea ce se întâmplă acum, în opinia mea, este dincolo de orice puteam eu să-mi imaginez în urmă cu 20 
de ani pe vremea când FSN-ul nu reuşea să discute cu PNŢ, cu nu mai ştiu cine. 
 Bogdan Chirieac: Tot s-a vehiculat numele domnului Dinu Patriciu ca premier de la PNL, mă 
gândeam dacă domnul Băsescu v-ar invita în această seară şi va spune Adrian...ştiu că aţi fost şi vecini. 
 Cristina Şincai: Domnul Adrian Năstase a stat în acelaşi bloc cu domnul Băsescu şi cu domnul 
Nicolae Văcăroiu. 
 Adrian Năstase: Domnul Băsescu a stat în acelaşi bloc cu mine. 
 Cristina Şincai: Corect. Nu mai ştiu care era ordinea. 
 Adrian Năstase: Asta era ordinea şi din punct de vedere istoric pentru că noi am stat înainte 
acolo, şi pe urmă au venit. 
 Bogdan Chirieac: Ce aţi spune totuşi în această situaţie? E interesant ca exerciţiu, nu cred că o 
să... 
 Adrian Năstase: Domnul Mugur Isărescu a fost prim ministru într-o perioadă complicată. A 
reuşit să rezolve câteva lucruri, dar nu foarte multe pentru un lucru foarte simplu, nu ajunge să ai 
butoanele Guvernului pe masă, trebuie să existe şi nişte fire care să ducă undeva. Ori postul de prim 
ministru trebuie asociat cu o structură instituţională capabilă să funcţioneze. Nu există prim ministru, 
există Guvern care are un şef al său care este primul ministru, există administraţie. Deci problema este 



mult mai complicată, nu poţi să rezolvi problemele din ţară dând cu zarul sau pur şi simplu făcând o 
anumită preferinţă pentru cineva. Deci eu cred că este nevoie de un dialog la acest moment, iar pe de altă 
parte... 
 Cristina Şincai: Cu actualul premier Emil Boc? 
 Adrian Năstase: Eu cred că premierul trebuie să înţeleagă lucrul ăsta şi să-l solicite, pentru că 
noi nu avem... La limită noi putem să spunem dacă lucrurile vor merge, cu atât mai bine pentru noi la 
alegerile viitoare. 
 Cristina Şincai: Un dialog cu Emil Boc în actuala formulă, nu o schimbare la nivel 
guvernamental. 
 Adrian Năstase: Guvernul României, indiferent cum se numeşte el trebuie să discute cu opoziţia 
din România, indiferent care este ea, într-un moment care este critic. Eu aşa văd lucrurile şi aşa le-am 
judecat de fiecare dată, aşa am învăţat politică, aşa am considerat că indiferent de faptul că eşti la putere 
sau în opoziţie lucrurile astea fac parte din abecedarul politic. 
 Bogdan Chirieac: Care ar fi în opinia dumneavoastră cea mai bună formulă guvernamentală 
pentru România în acest moment? Dacă se poate un răspuns direct. 
 Adrian Năstase: Nu poţi să desprinzi... 
 Bogdan Chirieac: Asta cu Boc, este o discuţie, suntem invitaţi aici, ştiţi foarte bine că nu este 
cazul şi că lumea a fost invitată la Cotroceni are un sens, nu vă aşteptaţi la Ministerul de Finanţe, cine să 
dea soluţii? Domnul Ialomiţianu? Glumiţi cu noi. 
 Adrian Năstase: În opinia mea dacă eu aş fi fost prim ministru o astfel de discuţie la Cotroceni 
cu bancherii cu o chestiune care ţine în principal de Guvern pe mine m-ar fi vexat. Dar probabil că relaţia 
dintre Traian Băsescu şi Emil Boc este alta. 
 Bogdan Chirieac: Care este în opinia dumneavoastră pentru acest moment greu pentru România 
cea mai bună formulă guvernamentală? 
 Adrian Năstase: Atâta vreme cât Traian Băsescu exercită funcţia de şef al Guvernului, şi va 
încerca să facă în continuare acest lucru, eu nu văd că există o soluţie bună la Guvern. Nu cred că va 
putea cineva, dintre oamenii pe care nu-i cunosc şi pe care îi respect, să funcţioneze ca şef al Guvernului. 
Eu cred că este nevoie de o repoziţionare constituţională. Este nevoie ca Traian Băsescu să accepte rolul 
constituţional al preşedintelui, dacă lucrul ăsta va fi posibil, dar înţeleg că el se angajează de pe acum să 
nu respecte constituţia pentru alegerile de anul viitor. 
 Bogdan Chirieac: Credeţi că singura problemă din România de azi este Traian Băsescu? 
 Adrian Năstase: Nu cred asta. 
 Bogdan Chirieac: Cea mai mare problemă din România de azi este Traian Băsescu? 
 Adrian Năstase: Nu pot să spun aşa ceva, dar este o problemă pentru funcţionarea Guvernului. 
Dar subiectul abordat la începutul acestei dezbateri este chiar faptul că Traian Băsescu a deplasat o 
dezbatere unde oamenii respectivi se pricepeau, erau cei de la Finanţe, puteau să vină cei de la bănci, erau 
cei de la... 
 Bogdan Chirieac: Era domnul Ialomiţianu de la Finanţe. 
 Adrian Năstase: Vorbesc de echipa de acolo. 
 Bogdan Chirieac: Domnul Gherghin, dânsul ştie bugetul că-l făcea de pe vremea lui Ceauşescu. 
Chiar ştie bugetul. 
 Adrian Năstase: Nu pot să consider că toţi oamenii din minister sunt incompetenţi. Eu ştiu din 
experienţa mea în guvernare, dar şi la ministerul de externe, este esenţial cum îţi faci echipa, să alegi 
oamenii pe care îi consideri competenţi, pe care îi consideri la fel de buni sau mai buni decât tine. Tu eşti 
doar şeful echipei şi trebuie să-i foloseşti cât mai bine, şi depinde de tine. Aduceţi-vă aminte la Externe ca 
ministru fără prea multă experienţă în 1990, dar mi-am luat cei mai buni oameni din minister. Romulus 
Neagu, Constantin Ene, Meleşcanu, Tinca, şi le-am spus prima discuţie, nu ştiu aşa de multe lucruri ca 
voi, dar ajutaţi-mă şi fiecare dintre voi va avea după aceea un parcurs profesional. 
 Cristina Şincai: Să revenim la Palatul Cotroceni, dacă nu ştim exact ce se întâmplă, ne uităm la 
liderii politici, vedem că ţara este guvernată politic din totdeauna, din păcate, o să urmărim ce spunea 
aseară aici doamna Roberta Anastase, ce se întâmplă cu guvernarea, şi vom reveni la discuţia de la Palatul 



Cotroceni pentru că eu cred că un om, angajat la stat care vede în acest moment o reuniune de urgenţă cu 
măsuri de criză la Palatul Cotroceni la ce se gândeşte? Iar ne taie salariile. 
 Bogdan Chirieac: În schimb, mult mai grav, un om angajat la privat văzând aşa ceva, se 
gândeşte că iar îşi pierde locul de muncă. Deci între un salariu tăiat şi un salariu deloc, e de preferat 
salariul tăiat. 
 Roberta Anastase: Nu vreau să mă lansez în speculaţii, venind spre dumneavoastră am înţeles că 
şi domnul Dinu Patriciu a dat o declaraţie în care a spus că nu este adevărat acest scenariu, dar în 
acelaşi timp justificarea construirii unor scenarii de genul ăsta există. Dacă vorbiţi cu membrii PSD şi îi 
întrebaţi: Îl susţineţi pe Victor Ponta să fie premier? Îţi spun foarte liniştiţi, Doamne fereşte, cum să fie 
Ponta prim ministru? Cel mult Adrian Năstase de la PSD poate să fie prim ministru. Dacă mergeţi la 
PNL, sunt convinsă că varianta Crin Antonescu nu este o variantă de susţinut pentru poziţia de prim 
ministru, şi singurul om politic care a ieşit şi cu analize economice şi cu analize politice în ultima 
perioadă este Dinu Patriciu, probabil de aceea şi apare ca o soluţie în rândul unor oameni... Nu are nici 
o legătură cu PDL. PDL va fi cel care va da şi următorul prim ministru al României. E o veste bună 
pentru români. 
 Cristina Şincai: O veste bună pentru români. Emil Boc rămâne premier şi în 2012. 
 Adrian Năstase: O veste foarte bună. Interesant. 
 Bogdan Chirieac: A sărit cineva în sus de bucurie? Poate aşa stau lucrurile. 
 Cristina Şincai: Poate doamna Roberta Anastase are sondaje. 
 Bogdan Chirieac: Aţi primit vreun mesaj de bucurie? 
 Adrian Năstase: Dacă ştiam trimiteam eu mesaj. Ne întoarcem puţin la politica noastră de zi cu 
zi, la scandalurile permanente şi la pregătirea alegerilor din 2012. Probabil că e foarte bună anecdota 
aceea, care spunea că între doi tipi pe care nu-i mai menţionez acum, care discutau când vine criza în 
România, şi unul spunea „bun, dar tu nu ştii că noi suntem cu 500 de ani în urmă?”. Deci practica criza nu 
ne loveşte acum, noi avem alte probleme şi ne pregătim pentru alegerile de anul viitor, de aceea trebuie să 
facem nişte investiţii care să aducă nişte bani, să mai rezolvăm unele probleme. Asta este de fapt ceea ce 
este dureros pentru mine, pentru foarte mulţi dintre oamenii care încearcă într-un fel un sentiment de 
frustrare. În momentul în care citesc sute de documente de pe agenţiile de presă din lume, încearcă să 
înţeleagă această fierbere extraordinară în zona economică, şi văd că la noi de fapt priorităţile rămân 
aceleaşi, cum să se strângă nişte ca să se aranjeze voturile. Atunci discutând practic despre viitorul 
Guvern, un Guvern de care ar avea nevoie Traian Băsescu acum. România are nevoie de un Guvern 
responsabil în permanenţă. Nu putem să-i impunem lui Traian Băsescu să fie mai înţelept. Putem să 
facem lucrul ăsta în măsura în care Românii vor vota într-un anumit fel la alegerile viitoare. Încercăm să-i 
convingem în acest sens. Între timp se încearcă atacarea USL-ului de la stânga printr-o eventuală creare a 
unui partid care să strângă voturile anti-sistem, pe de altă parte la dreapta un partid care să atace eventual 
zona liberală. Aici este de fapt un joc care ascunde foarte multă diversiune şi pe care cineva care minimă 
experienţă politică îl înţelegem imediat. M-aţi întrebat de Dinu Patriciu, evident că Dinu Patriciu nu poate 
fi luat singur şi pus într-un loc. El ştie foarte bine lucrul ăsta, chiar dacă şi-ar dori. Nu ştiu dacă îşi 
doreşte. Evident că este vorba de o momeală care este trimisă pentru zona liberalilor, care să alimenteze o 
anumită nemulţumire în zona liberalilor faţă de Crin Antonescu, faţă de USL. 
 Cristina Şincai: Tentaţia puterii? Sunt şi oameni în teritoriu care stau... fiecare îşi doreşte să 
ajungă la guvernare. 
 Adrian Năstase: Am avut o revelaţie când am văzut că la Deva 185 de liberali au descoperit 
dintr-o farmecul ideologiei UNPR-ului şi au trecut la UNPR. Ceea ce arată că până la urmă politica 
românească poate fi la fel şi în alte ţări. Dar loialitatea faţă de un anumit crez, lipseşte în anumite 
segmente. 
 Bogdan Chirieac: Dar toţi liderii importanţi ai UNPR-ului sunt crescuţi de dumneavoastră, cred 
că aţi avut un sentiment de mândrie aşa. 
 Adrian Năstase: Observaţi că din punct de vedere profesional sunt recunoscuţi la nivelul cel mai 
înalt. 



 Bogdan Chirieac: Tot ce înseamnă UNPR nu a venit din altă parte decât din PSD, şi perioada lor 
de afirmare ca oameni politici a fost în vremea dumneavoastră. 
 Adrian Năstase: Mie mi-ar plăcea să am un măsurător d-ăsta pentru caractere, şi probabil că în 
politică ar fi important lucrul ăsta. Nu vreau să judec pe cineva, nu vreau să judec deciziile pe care le-au 
luat. Eu am fost dezamăgit pentru că sigur opoziţia are o perioadă neplăcută în viaţa politică, e mult mai 
bine să fii la putere. Dar respectul de sine, respectul celorlalţi contează. Chiar dacă sfârşitul unei etape 
rămâi cu mai multe cicatrici. 
 Cristina Şincai: Avem această declaraţie, Traian Băsescu despre USL vorbea că nu este obligat 
prin constituţie să numească un prim ministru decât dacă este un partid dacă ia 50% plus unu, nu o 
uniune, adică mai multe partide laolaltă. 
 Traian Băsescu: Trebuie citit cu multă atenţie art.103 din constituţia României. Să fie atenţi că în 
constituţia României se vorbeşte de partid care obţine 51% şi nu de alianţe. Se înregistrează ca alianţă, 
dacă fuzionează este altceva. Dacă fuzionează şi obţin 51% sunt pe art.103. Ca alianţă însă au o mare 
problemă. 
 Cristina Şincai: Cum interpretăm declaraţia asta? 
 Adrian Năstase: Eu după declaraţia asta i-aş da titlul de doctor honoris causa la Facultatea de 
Logică. Are un mod de a interpreta textele constituţiei care este absolut remarcabil. În 2004 a criticat 
alianţa dintre PSD şi PUR spunând că deşi ea avea mai multe voturi decât alianţa DA, nu poate să 
formeze Guvernul. Dar alianţa DA era formată din două partide care nu fuzionaseră pentru că PD nu 
fuzionase cu PNL. Iar dacă ţineam seama de lucrul ăsta atunci PSD oricum avea mai multe voturi decât 
PD, sau decât PNL. Deci în mod normal trebuia să existe un candidat de la PSD, ceea ce nu s-a întâmplat. 
În 2008 Traian Băsescu  a spus că nu acceptă un candidat de la PSD pentru că partidul cu cele mai multe 
mandate, nu avea 50%, era PDL, şi aşa l-a numit pe Boc. Acum nici prima variantă nu mai este valabilă, 
nici a doua, ci este a treia lectură a constituţiei. Aici lucrurile sunt foarte simple. 
 Bogdan Chirieac: V-a făcut un serviciu foarte mare Traian Băsescu. 
 Adrian Năstase: Cred că asta a fost intenţia, dar la ce vă referiţi? 
 Bogdan Chirieac: La faptul că domnul Traian Băsescu anunţă oficial că USL va lua peste 50%. 
 Adrian Năstase: Am spus şi eu la un moment dat. 
 Bogdan Chirieac: Este un serviciu foarte mare, şi citit astfel pentru ce a mai rămas din 
susţinătorii PDL nu e un fapt pozitiv. 
 Adrian Năstase: Problema este în felul următor. Dacă USL-ul va avea peste 50%, fuzionat, 
nefuzionat, înseamnă şi sigur pe vine logica constituţiei, pe deciziile Curţii Constituţionale, şi Traian 
Băsescu spune nu, eu am un prieten din copilărie cu care am mers pe vaporul Biruinţa, şi vreau să-l pun 
pe el prim ministru. Atunci sigur că există voturile necesare pentru ca Traian Băsescu să meargă el pe 
vaporul Biruinţa şi să lase locul pentru altcineva care respectă constituţia. 
 Cristina Şincai: Vorbiţi de suspendarea preşedintelui? 
 Adrian Năstase: Bineînţeles. Poporul care a votat, dacă va vota ca USL-ul să formeze Guvernul, 
şi vede că preşedintele nu acceptă votul său, fără îndoială că va asocia această decizie cu o încălcare a 
voinţe populare şi demiterea este o consecinţă firească a votului exprimat atunci. 
 Cristina Şincai: Asta este o declaraţie politică. Dacă la un moment preşedintele Traian Băsescu 
nu va numi un premier al USL-ului, dacă USL va câştiga alegerile, veţi merge spre suspendarea 
preşedintelui. 
 Adrian Năstase: Discutăm despre eventuale scenarii. 
 Bogdan Chirieac: Dacă va numi un premier de la USL, ţinând seama de ce aţi spus anterior cu 
privire la domnul preşedinte Traian Băsescu şi un Guvern, dacă domnul Traian Băsescu va numi de la 
USL, vedeţi o posibilă coabitare între un Guvern USL şi domnul preşedinte Traian Băsescu? 
 Adrian Năstase: Trebuie să-l întrebaţi pe dânsul. 
 Bogdan Chirieac: Vă întreb pe dumneavoastră. 
 Adrian Năstase: Din punct de vedere constituţional acest lucru devine inevitabil. Dar rămâne de 
văzut cum va funcţiona. 
 Bogdan Chirieac: Şi la cea mai mică nefuncţionare... 



 Adrian Năstase: Discutăm despre partide responsabile. Nu cred că din partea noastră au existat 
probleme în ceea ce priveşte coabitarea, sau formele de coabitare. Putea să existe o formulă de coabitare 
încă din 2004 pentru că Traian Băsescu a fost desemnat cum a fost desemnat de revoluţia orange 
preşedinte în 2004, dar teoretic Guvernul trebuie format, dacă nu făcea el toate manevrele alea de culise, 
de către PSD. Puteam să avem o coabitare încă de atunci. Deci Traian Băsescu ne-a arătat că este 
incapabil de coabitare, atunci. Şi după aceea în momentul în care a trebuit să coabiteze cu o parte din 
alianţa cu care coabitase. În momentul în care liberalii cu domnul Tăriceanu formau Guvernul şi s-a văzut 
foarte bine că nici măcar în această formulă coabitarea nu a funcţionat. 
 Cristina Şincai: Premierul USL este Victor Ponta? 
 Adrian Năstase: Da. 
 Cristina Şincai: Deci el va fi desemnat premier dacă se va ajunge la... 
 Adrian Năstase: Este o decizie politică, o decizie care a fost acceptată şi de noi şi de către 
liberali, sigur va fi importantă echipa cu care va forma Guvernul şi eu i-am spus şi lui, şi spun încă o dată, 
primul ministru nu trebuie să fie cel mai bun macroeconomist, specialist în cultură sau zootehnie, el 
trebuie însă să aibe o echipă foarte bună cu care să convingă că poate să găsească soluţii la problemele 
ţării. 
 Cristina Şincai: Atunci ce şanse daţi unei înţelegeri între Victor Ponta şi Traian Băsescu, la nivel 
instituţional. 
 Adrian Năstase: Nu, între Victor Ponta şi Parlament, pentru că Guvernul primeşte un vot de 
încredere de la Parlament. 
 Bogdan Chirieac: Şi mai departe, cum vedeţi o coabitare între domnul Ponta şi Traian Băsescu? 
 Cristina Şincai: Conducerea ţării, guvernarea ţării. 
 Adrian Năstase: Depinde de înţelepciunea celor doi. Cred că în măsura în care s-ar ajunge la 
astfel de situaţii, fiecare ar trebui să dea dovadă de moderaţie pentru că intrăm totuşi într-un ciclu politic 
extrem de dificil. Rămâne de văzut dacă Traian Băsescu în principal va aborda un stil confruntaţional sau 
dacă va accepta o colaborare cu un Guvern care poate să greşească sau să rezolve nişte probleme, dar asta 
este de fapt miza politicii întotdeauna când eşti la putere. 
 Bogdan Chirieac: Dumneavoastră ce credeţi, doamna Anastase ne-a anunţat această veste foarte 
bună că domnul Boc rămâne premier până la terminarea mandatului? Dumneavoastră v-aţi bucurat? 
 Adrian Năstase: Este o declaraţie politică pe care o faci întotdeauna pentru jucătorii tăi din teren. 
Nu dau nici un fel de valoare unei astfel de declaraţii, dânsa se ocupă de comunicare politică la PDL, ce 
putea să spună altceva? În plus, poate să ştie care va fi rezultatul votului anul viitor la Parlament? 
Indiferent de câte biciclete vor veni din China, de câte găleţi se vor împărţi, eu cred că lucrurile merg într-
o direcţie responsabilă. 
 Bogdan Chirieac: Dar în această toamnă dumneavoastră vedeţi o schimbare de premier, aşa cum 
este ea intensi vehiculată în presă. 
 Adrian Năstase: În momentul ăsta nu văd. 
 Bogdan Chirieac: Deci îl vedeţi pe domnul Boc premier încă un an de zile. 
 Adrian Năstase: Nu ştiu dacă încă un an de zile, nu ştiu ce vor face cei de la UDMR, depinde de 
situaţia economică, de situaţia socială, nu am apucat să discutăm despre puterea de cumpărare. În funcţie 
de aceste lucruri s-ar putea să existe o presiune socială, s-ar putea să existe o reacţie din partea UDMR şi 
s-ar putea ca Guvernul să rămână fără majoritate în Parlament.  
 Bogdan Chirieac: Domnule preşedinte, vă pricepeţi la chestiunea cu Guvernul, a spus-o 
domnulpreşedinte Traian Băsescu, nu-mi permit eu să fac asemenea aprecieri. 
 Adrian Năstase: Nu, şi fără asta puteaţi să spuneţi. 
 Bogdan Chirieac: Din actualul guvern, dacă mâine aţi fi premier, ce miniştri aţi păstra?  
 Adrian Năstase: E o întrebare bună. Deci pe zona economică, nu văd deocamdată pe cineva, pe 
zona socială, nu cred că domnul Lăzăroiu are cu totul alte misiuni pentru…pe Kelemen Hunor… 
 Bogdan Chirieac: L-aţi păstra. 
 Adrian Năstase: Da. 
 Bogdan Chirieac: Era interesant de ştiut. 



 Adrian Năstase: Ca membru al Guvernului. 
 Bogdan Chirieac: Ca membru al guvernului, sigur că da. 
 Adrian Năstase: Şi vreau să spun… 
 Cristina Şincai: Adică UDMR-ul vede ca un partener la guvernare… 
 Bogdan Chirieac: Nu, pe Kelemen Hunor. Întrebarea era dintre miniştrii care sunt acum la 
guvernare.  
 Cristina Şincai: Kelemen Hunor este preşedintele UDMR, cel care asigură întotdeauna o bună 
guvernare… 
 Bogdan Chirieac: Să nu-mi spuneţi că aţi făcut doar o deschidere pentru UDMR. Eu v-am 
întrebat deschis dacă ca profesionist din actualii miniştri… 
 Adrian Năstase: La un moment dat, aş fi spus, aş fi răspuns Anca Boagiu, însă în ultima vreme, a 
evoluat foarte mult pe o linie antagonică şi super-politizată, probabil mergând mai des să taie panglicile 
cu Emil Boc s-a contaminat, dar altfel mi se pare dincolo de unele declaraţii care m-au deranjat profund, 
mi se pare un om serios şi care ar putea să lucreze pe anumite zone. Nu ştiu, mi-e greu să…încep să fiu 
obiectiv. Pe mulţi dintre ei îi ştiu foarte puţin. La Comunicaţii de exemplu dacă mă întrebaţi ce se 
întâmplă, n-aş putea să vă spun. La Agricultură, domnul Tabără  e un om care a făcut şi lucruri bune, dar 
cred că nu are o echipă suficient de bună şi nu-mi este antipatic, dar nu cred că mai are timp să mai facă în 
mod serios, cred că a trecut de nivelul, de momentul în care putea să fie un foarte bun ministru al 
agriculturii, este în zona politică, e un lucru foarte interesant şi de la noi dacă mă întrebaţi, sunt oameni 
care au fost foarte buni miniştri, dar care cred că au trecut de momentul în care ar mai putea să se ocupe 
de dimneaţă până seara să gestioneze un anumit domeniu şi asta-i o problemă pentru toţi. 
 Cristina Şincai: Dar are PSD-ul în acest moment oameni să pună într-un eventual guvern care să 
nu fi făcut parte dintr-un fost guvern pentru că probabil aţi venit cu această idee de împrospătare. 
 Adrian Năstase: Echipa va fi formată cu reprezentanţi ai PSD-ului, ai PNL-ului şi PC-ului. Cum 
se vor repartiza aceste lucruri, aceste responsabilităţi n-aş putea să vă spun acum şi nici nu cred că ar fi 
util să discutăm aceste chestiuni. 
 Cristina Şincai: Liberalii au un guvern din umbră, de ce nu? 
 Adrian Năstase: Şi noi avem câteva guverne… 
 Cristina Şincai: Vedeţi ei se pregătesc acum. Dumneavoastră aveţi departamentele acolo, sunteţi 
lider acolo la departamente.  
 Adrian Năstase: Acolo rostul este de a pregăti oameni care să meargă nu neapărat pe postul de 
ministru, acolo este vorba despre o responsabilitate politică, este vorba despre expertiza în rândul doi, trei. 
Este ceea ce eu cred că un partid ca al nostru cu o anumită tradiţie de profesionalism, de expertiză trebuie 
să-şi asigure inclusiv pe termen mediu şi pe termen lung. Avem o problemă în momentul de faţă în ceea 
ce priveşte macroeconomia şi trebuuie să recunosc lucrul acesta. 
 Cristina Şincai: Asta vroiam să vă spun, aveţi oameni care să urmărească domeniul financiar, să 
spuneţi mâine domnul Niţă, mă gândesc că este un economist all partidului, ar fi un bun ministru de 
finanţe. 
 Adrian Năstase: Sunt mulţi colegi, dar sunt alţii care sunt mai tineri, dar Cristi Socol de exemplu 
care este profesor la ASE, eu vorbesc şi de oamenii care ar putea să fie secretari de stat …instituţii şi pot 
să vă dau multe nume de acest gen, dar sigur că până la urmă cel care va trebui, cel care va avea 
responsabilitatea să formeze echipa va fi Victor Ponta şi împreună sigur cu liderii de la noi, cu liderii 
liberali, când se va face o echipă de guvernare sunt convins că vom găsi suficienţi oameni.  
 Bogdan Chirieac: Domnule preşedinte, în această perioadă nici domnul Băsescu, nici domnul 
Boc nu şi-au luat concediu. Mâine ar trebui să plece în China domnul Boc, nu ştiu dacă mai pleacă sau nu 
ţinând seama de situaţia din ţară. 
 Adrian Năstase: Dar biletul este dus-întors? 
 Bogdan Chirieac: Nu cred că rămâne în China totuşi. 
 Adrian Năstase: Nu, dar merge şi în Hong-Kong. 
 Bogdan Chirieac: Nu ştiam acest detaliu şi înseamnă că lucrurile nu ştiu cum pot evolua acolo. 
Totuşi mă îndoiesc, cred că va veni înapoi la Cluj măcar, dacă nu la Bucureşti, dar dincolo de acest 



aspect, dânşii au fost tot timpul la serviciu în această perioadă. Bune, rele, au dat comunicate, ne-am 
explicat, unde au fost sau unde sunt în această perioadă liderii opoziţiei, adică dacă mâine vine cu o 
soluţie sau în această seară, preşedintele Băsescu sunt conviins că va comunica ceva după întâlnirea… 
 Adrian Năstase: Uitaţi unul este aici cu dumneavoastră la masă. 
 Bogdan Chirieac: Nu este vorba despre asta. 
 Adrian Năstase: Dar nu mă consideraţi lider al opoziţiei?  
 Bogdan Chirieac: Ba da, dar nu văd din partea dumneavoastră, a opoziţiei, dacă domnul Băsescu 
face o conferinţă de presă la Cotroceni în această seară, mâine dimineaţă, la 11, la 12, când se scoală 
intelectualii, poate faceţi o şedinţă să anunţaţi punctul dumneavoastră de vedere. 
 Adrian Năstase: Fiţi convins că acest lucru se va realiza. 
 Bogdan Chirieac: Sau măcar să spuneţi domnul Băsescu  are mare dreptate. 
 Adrian Năstase: Îi veţi vedea pe amândoi, şi pe Victor Ponta, şi pe Crin Antonescu, la sfârşitul 
săptămânii şi la Neamţ şi la Baia Mare, vor merge acolo. 
 Bogdan Chirieac: Eram mulţumit dacă dumneavoastră făceaţi aşa o conferinţă de presă din 
partea USL anunţând domne e bine, e rău mâine dimineaţă. 
 Adrian Năstase: Mâine dimineaţă, dacă vreţi, fac o conferinţă de presă. 
 Bogdan Chirieac: Nu insist. 
 Adrian Năstase: Eu măs col la ora şapte în fiecare dimineaţă. 
 Bogdan Chirieac: Eu nu reuşesc niciodată. 
 Cristina Şincai: Domnilor, vorbeaţi de miniştri, în legătură telefonică directă este un fost 
ministru din guvernarea dumneavoastră, domnul Mihai Tănăsescu, cel care în această perioadă ne dă 
veştile poate bune, poate rele în legătură cu Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială. Bună seara, 
domnule Tănăsescu! 
 Mihai Tănăsescu: Sărut mâna, bună seara! 
 Cristina Şincai: Înţeleg că aveţi mesaje legate de ceea ce se întâmplă în această perioadă. Am 
putea vedea noi scăderi de rating în câteva ţări europene în perioada următoare; turbulenţele vor înceta 
începând probabil de săptămâna viitoare, ne puteţi da detalii? 
 Mihai Tănăsescu: De ce cred că trebuie să privim obiectiv aceste lucruri care se întâmplă în 
pieţele internaţionale. În primul rând, cu certitudine aceste turbulenţe vor lua sfârşit probabil în câteva 
zile, dacă ne uităm cu atenţie, vedem deja că bursa americană astăzi a deschis în plus, eu cred că trebuie 
să privim cu multă atenţie aceste lucruri, să fim conştienţi de faptul că riscuri externe există, să fim 
conştienţi că o comunicare corectă, o comunicare care să nu ducă la o panică şi o comunicare care să fie 
în conformitate cu ceea ce se întâmplă pe piaţă. 
 Cristina Şincai: Care ar fia ceastă comunicare, domnule Tănăsescu, ce să spună autorităţile ce ne 
spuneţi dumneavoastră, vine o nouă criză, va fi mai rău? 
 Mihai Tănăsescu: Nu, nu vine nicio nouă criză, decic a să fim foarte bine înţeleşi, nu se pune 
problema unei duble crize în acest moment. Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă pe pieţele 
internaţionale este de fapt o corecţie, o corecţie a ultimilor doi ani şi jumătate. Este limpede că încă 
persistă, din păcate, unele riscuri în ceea ce priveşte problema datoriilor suverane în Europa şi problema 
fiscală în Statele Unite ale Americii, dar mesajele care au fost date la sfârşitul săptămânii trecute 
politicienilor atât din SUA cât şi din Europa arată clar că este nevoie de o acţiune coordonată politic în 
aşa fel încât aceste turbulenţe să se micşoreze şi cred că politicienii au înţeles acest mesaj. 
 Cristina Şincai: Adică a sunat cineva la Palatul Cotroceni să spună haideţi să ne punem cu toţii 
de acord, ţările membre ale Uniunii Europene, există o coordonare îna cest sens şi cu România? 
 Mihai Tănăsescu: Deci eu vorbeam în primul rând de ţările din zona euro, îmi cer scuze că n-am 
făcut această menţiune, vorbeam de acest semnal dat în principal ţărilor din zona euro şi America de 
Nord, deci este limpede că în momentul de faţă agenţiile de rating analiştii, investitorii nu au încă o 
confidenţă puternică în măsurile care au fost luate atât pe plan european cât şi la nivelul zonei euro cât şi 
la nivelul SUA. Probabil că în perioada imediat următoare vom asista la aceste demersuri. Mai mult, 
observăm totuşi în Europa şi încă suntem legaţi de acest continent, suntem prezenţi în Uniunea 
Europeană, Germania este încă nehotărâtă şi sigur că politicul din această ţară joacă un rol foarte 



important şi sigur, măsurile care ar fi trebuit să fie luate până în prezent nu sunt luate, de aceea şi 
percepţia pieţelor vizavi de unele ţări mai vulnerabile cum sunt Spania, Italia, în aceste zile, dar 
intervenţia foarte clară a Băncii Centrale Europene de ieri, de astăzi arată clar că aceste tensiuni sunt în 
scădere, iar pentru România, revenind la România în acest moment, nu văd o criză care să revină în 
România, dar în acelaşi timp cred că un mesaj mai de calm, un mesaj care să conducă la o comunicare 
mai puţin entuziastă trebuie să aibă loc fiindcă e limpede, indiferent că suntem la putere, că suntem în 
opoziţie, indiferent cum politicul trebuie să fie cel care să ducă o linie, dacă vreţi, foarte clară şi bine 
definită în sensul de a nu crea mai multă panică, de a crea anumite lucruri care de fapt nu sunt. 
 Cristina Şincai: Deci Guvernul trebuie să dea acest mesaj. 
 Mihai Tănăsescu: Şi Guvernul, sigur că da, şi Guvernul trebuie să aibă o comunicare foarte clară, 
dar vă spun foarte clar, România nu are de ce să intre în criză, România are din momentul de faţă bine 
stabilite nişte tampoane care pot să-i permită în perioada următoare în cazul unor excese puternice pe 
pieţele externe să facă faţă acestor şocuri.  
 Cristina Şincai: Mulţumesc, Mihai Tănăsescu, reprezentantul României la Banca Mondială, 
Fondul Monetar Internaţional. Ministrul dumneavoastră de finanţe, vedeţi, avem acum un astfel de 
ministru? 
 Adrian Năstase: L-am format foarte bine, după cum vedeţi. Un ministru de finanţe sau 
reprezentantul FMI-ului trebuie să spună un lucru simplu, într-o situaţie de criză, nu creaţi panică. Îmi 
aduc aminte au fost momente cu unele dintre băncile din România, în momentul în care lansezi un mesaj 
de panică efectele sunt devastatoare. Situaţia evident căe ste complicată, dar este nevoie nu numai de 
Rudotel, este nevoie în primul rând de inteligenţă pentru a găsi soluţii. Ceea ce nu spune domnul Mihai 
Tănăsescu este, apropo de tampoane de rezervă, nu este vorba despre banii pentru plata datoriilor, ci este 
vorba despre lichidităţi şi aici se pune problema într-adevăr a unei rezerve, a unui tampon la Trezorerie 
pentru a asigura lichidităţile pe şase luni pentru plata salariiilor şi pensiilor. 
 Cristina Şincai: Asta vroiam, să mergem către salarii, către pensii. 
 Adrian Năstase: Putem să discutăm despre lucrurile acestea. Ceea ce a spus Mihai Tănăsescu 
teoretic este valabil, dar dacă intrăm, detaliem, vedem situaţia de pe bursele americnae, faptul că s-a ajuns 
aproape de 20%, nivelul care ar însemna scăderea vlaorii acţiunilor la bursă fără precedent. Sunt 18%, 
dacă mai creştea cu încă 2% se ajungea la nişte efecte şi la impredictibilitate. Situaţia de acum, spune 
Mihai Tănăsescu, că nu este vorba despre o nouă criză, sunt de acord, este vorba despre aceeaşi criză care 
nu s-a încheiat şi… 
 Cristina Şincai: Nu va fi o dublare a crizei, spunea. 
 Adrian Năstase: Nu, este vorba despre aceeaşi criză care nu s-a încheiat pentru că ţările 
puternice nu s-au ajustat, n-au luat măsurile necesare, au crezut că lucrurile se vor ajusta la periferie şi 
băncile n-au vrut să facă lucrul acesta, acum e o anumită presiune asupra lor, putem să discutăm în detaliu 
despre aceste lucruri, dar eu n-aş vrea în această emisiune nici să induc un mesaj foarte negativ, pesimist 
pentru că într-adevăr România nu are p robleme cu plata datoriilor pentru perioada următoare deşi va fi 
foarte greu de asigurat această plată în următorii ani, dar sunt chestiuni legate de lichidităţi, de pierderea 
ritmului investiţiilor, de unele dintre dificultăţi care se pot manifesta inclusiv în efecte sociale, iar ceea ce 
se întâmplă… 
 Cristina Şincai: Mesajele vor veni de la Palatul Cotroceni. Doar un anunţ trebuie să fac, 20 şi 30 
de minute Traian Băsescu face declaraţii în urma acestei întâlniri pe care a avut-o cu mai marii finanţelor 
din România, mai marii mediului bancar. 
 Adrian Năstase: Deci cred din acest punct de vedere că o analiză lucidă este absolut necesară 
fiindcă trebuie să urmărim ce se întâmplă şi în zona euro, fără îndoială, este vorba nu doar de Grecia, dar 
practic agenţiile de rating pentru Irlanda şi cred că şi pentru Portugalia au dat un calificativ de junk, deci 
situaţia, există o presiune extraordinară. Italienii, Berlusconi a vrut la un moment dat sau părea că vrea să 
schimbe pe ministrul de finanţe şi a primit din partea unor colegi prim-miniştri din alte ţări presiune foarte 
mare să nu facă lucrul acesta, deci s-a ajuns la situaţii care până acum cred că n-ar fi putut să aibă loc şi 
putem să continuăm cu analiza economică, ce înseamnă dinamica pe fiecare dintre burse. Japonia de 
exemplu a investit peste 50.000.000.000 de dolari pentru a menţine rata de schimb a yenului, putem să 



vedem ce se întâmplă în China, China depinde foarte mult de importurile americnae. Dacă importurile din 
America scad, atunci exportul din China scade, atunci creşterea economică din China nu mai poate să aibă 
loc ceea ce înseamnă că economia chineză trebuie să se replieze pe consum intern ceea ce crează un cu 
totul alt tip de … 
 Cristina Şincai: Emil Boc se duce în China… 
 Adrian Năstase: Probabil pentru a le oferi un pachet de măsuri de ajustare fiscală. 
 Cristina Şincai: Domnule Chirieac, de bun augur această vizită acolo în China? Avem ce să 
învăţăm de acolo? Este şi o delegaţie de oameni de afaceri. 
 Bogdan Chirieac: Vizita premierului român, a oricărui premier român într-o ţară precum China 
este absolut necesară. Din nefericire, în ultimii ani, am pierdut un partener extraordinar pe care l-a avut 
ţara noastră  din motivele istorice de care unii ne mai aducem aminte. Este absolut ncesară o relaţie a 
României cu China fiindcă, cum spunea domnul preşedinte, anul viitor are loc schimbarea de generaţie, 
alternanţa la putere care în România nu s-a mai desfăşurat de două mandate, are loc în China la ordin, aşa 
se întâmplă îna ceastă ţară şi toţi liderii chinezi care au mai avut de-a face cu România unii dintre ei ştiau 
româneşte, preşedintele Chinei vorbea româneşte, am fost acolo şi l-am văzut. 
 Adrian Năstase: Jiang Zemin, cita din Eminescu. 
 Bogdan Chirieac: Absolut…nu va mai exista… 
 Adrian Năstase: Şi actualul lider care practic a fost şi relaţiile bilaterale au fost marcate de vizita 
pe care am făcut-o în perioada Sarse în China… 
 Bogdan Chirieac: În perioada gripei. 
 Adrian Năstase: Gripei şi practic din străinătate, într-un moment de criză profundă nu veea 
nimeni şi turismul şi economia, toate erau blocate, iar vizita primului ministu din România şi a 
ministrului, a primului ministru din Franţa au însemnat singurele formule de spargere a unui embargou 
care probabil că era oarecum gândit în jurul Chinei. Lucrul acesta a contat foarte mult şi exista o 
deschidere formidabilă, de aceea am şi avut câteva proiecte mari … 
 Bogdan Chirieac: Din fericire nu s-au materializat, dar eu sper mult că domnul prim-ministru 
Emil Boc va veni măcar cu un contract semnat din China. 
 Cristina Şincai: Domnul prim-ministru Boc îna ceastă dimineaţă a aflat că are loc o încetinire a 
procesului a producţiei industriale. Vedem declaraţia în ciuda datelor pe care le primeam până astăzi.  
 Emil Boc: Am aflat dimineaţă că în luna iunie am constatat sau se constată o încetinire a 
producţiei industriale şi a exporturilor ceea ce s-ar putea să ne încetineaască creşterea economică 
pentru trimestrul doi. Luna iunie deja resimte influenţele de pe pieţele internaţionale turbulenţelor 
existente în ceea ce înseamnă creşterea economică şi pentru România. Semnalele pe care le-am primit 
din luna iunie cu datele pe producţie industrială şi pe exporturi ne arată că trimestrul doi s-ar putea să 
nu fie atât de bun aşa cum ne-am aşteptat iniţial. Pieţele internaţionale nu sunt calme, situaţia nici din 
America, nici din Europa nu este încă stabilă din punct de vedere economic. Noi avem avantajul unei 
uşoare stabilităţi macroeconomice datorită măsurilor de anul trecu, dar nu avem voie să facem niciun fel 
de exces. Lucrurile în ţară sunt sub control, dacă nu realizăm vreun exces sau nu facem vreun pas înapoi 
pe linia reformelor, dar asta înseamnă că trebuie să mergi în continuare pe un deficit de 3%, anul viitor, 
să te încadrezi în ţintele de cheltuieli de personal, să continui procesul de restructurare a aparatului 
bugetar şi nu în ultimul rând să mergi mai departe cu reforma companiilor de stat. 
 Cristina Şincai: Mesaje oficiale în această seară vor veni de la Palatul Cotroceni, Traian Băsescu 
va face o declaraţie la 20:30. 
 Bogdan Chirieac: Ce v-a dat domnul Boc acum este realitatea de la televiziunile mogulilor. 
 Cristina Şincai: Ţineţi-vă vorba, comentăm în câteva momente pentru că trebuie să luăm o scurtă 
pauză. Revenim cu detalii despre aceste declaraţii şi încercăm să vedem ce fel de mesaje ar trebui să dea 
preşediintele Traian Băsescu, ştim dă mesaje bune, dar le dă şi pe cele mai puţin bune, să nu uităm tăierea 
de pensii şi de salarii ar fi vrut să fie asumată de la Palatul Cotroceni, nu s-a reuşit cu cea de pensii, s-a 
reuşit cu cea de salarii.(…) Am revenit într-o ediţie specială. Discutăm despre criză, despre guvernare şi 
despre ce ne aşteaptă imediat pentru că s-a terminat întrunirea de la Palatul Cotroceni. Cristina Ioniceanu 
vine chiar acum cu toate informaţiile. Bună seara, Cristina! 



 Cristina Ioniceanu: Bună seara! În urmă cu foarte puţin timp, s-a încheiat această întâlnire de 
lucru convocată de preşedinitele Traian Băsescu, o întâlnire la care a participat premierul Emil Boc, 
ministrul finanţelor Gheorghe Ialomiţianu, secretari de stat din cadrul Ministerului Finanţelor, 
guvernatorul Băncii Naţionale a României Mugur Isărescu şi consilieri ai gvernatorului. A fost o discuţie 
axată pe o analiză a situaţiei fiinanciare internaţionale îna cest moment. S-a discutat şi despre ce impact ar 
putea avea ultimele evoluţii în ceea ce priveşte situaţia economică a ţării noastre. Concluziile le vom afla 
chiar de la preşediintele Traian Băsescu, este programată o declaraţie de presă pentru orele 20 şi 30 de 
minute.  
 Cristina Şincai: Cristina Ioniceanu, mulţumesc!  
 Adrian Năstase: Mulţumim pentru toate aceste informaţii!. Am vrut să folosesc o expresie de la 
ştiri.  
 Bogdan Chirieac: Poate că soluţia pentru şedinţa din această seară ar putea să fie China, asta 
îndrăznesc să spun, o relaţie bună cu China ar fi permis României să iasă din criză. China are acum 
4.500.000.000.000 de dolari rezervă valutară oficial. 
 Adrian Năstase: Ei au cumpărat acţiuni în Statele Unite ale Americii foarte multe, dar s-au 
săturat să tot cumpere de acolo şi au nişte disponibilităţi foarte mari şi într-adevăr… 
 Bogdan Chirieac: 2-3.000.000.000 de dolari investiţi de chinezi în România acum aduc România 
pe plus… 
 Adrian Năstase: Dar vă aduceţi aminte în momentul în care a apărut această proopunere ce a 
spus prietenul dumneavoastră Traian Băsescu? 
 Bogdan Chirieac: Ce a spus prietenul meu Traian Băsescu? 
 Adrian Năstase: Că n-avem nevoie de banii ăştia de la comuniştii din China. 
 Bogdan Chirieac: Ştiu, dar ştiţi cumva de ce vecinul dumneavoastră, fostul vecin al 
dumneavoastră a spus aşa ceva atunci când Grecia, Portugalia, Irlanda vindeau bonduri Chinei?  
 Adrian Năstase: De asta nu mai suntem vecini. 
 Bogdan Chirieac: Am înţeles, dar acele 2-3.000.000.000 care vin de ce vin uşor? 
 Adrian Năstase: Dar puteţi să-mi spuneţi de ce liderii chinezi care s-au dus prin Polonia şi prin 
alte zone n-au venit şi în România şi mergem noi acum să deschidem cu forţa uşile? 
 Bogdan Chirieac: Am o explicaţie, dar nu ştiu cât este de reală, este în cercul diplomatic de la 
Bucureşti pe care şi dumneavoastră îl cunoaşteţi la fel de bine. Se pare că Beijingul a fost deranjat de 
faptul că prima vizită în Asia a domnului preşedinte Băsescu s-a desfăşurat la Tokyo şi nu la Beijing, nu 
în China, şi în Coreea, în această regiune, dar de ce-i uşor cu China, fiindcă în China investiţia din China 
vine la ordin, Partidul Comunist hotărăşte şi se face. 
 Adrian Năstase: Iar faptul că nu avem ambasador în China de 8 luni de zile eu cred că ajută. 
 Bogdan Chirieac: Ajută enorm mai ales că domnul Baconschi a fost angajat la M.A.E. de 
dumneavoastră, domnule Năstase? 
 Adrian Năstase: Nu, era ambasador la Vatican, trimis de CDR. 
 Bogdan Chirieac: Bun, nu, că vă dădeam o pată neagră pe guvernarea dumneavoastră. Nu, dar 
asta era mare şi ca fost ministru de externe şi fost premier ştiţi ce înseamnă un non-ministru de externe, 
adică măcar să nu facă rău, dar viaţa-i dură. 
 Adrian Năstase: Eu l-am preţuit pe domnul Baconschi, recunosc, şi am considerat căe ste un 
intelectual valabil.  
 Cristina Şincai: Ar fi un bun candidat la prima funcţie în stat?  
 Adrian Năstase: Nu cred. În primul rând a arătat căe ste extrem de pasional, a intrat foarte mult 
în politica de partid, a transformat Ministerul de Externe într-os ecţie externă a partidului. A transmis 
acum instrucţiuni ambasadelor pentru a face publicitate unei legi care nu există, legea votului prin 
corespondenţă, nu există încă un proiect al PD-L-ului… 
 Bogdan Chirieac: Dar totuşi sunt curios de ce l-aţi preţuit fiindcă dânsul a fost ambasador la 
Paris, ţară care ne-a respins admiterea în Schengen. 
 Adrian Năstase: Nu pun în discuţie, eu vorbesc înainte, vorbesc de perioadă mai veche şi mi s-a 
părut un om rezonabil, un om….dar probabil că oamenii se schimbă, probabil că există ceva dincolo de 



…există o chestiune care ţine de structură probabil paralelă cu coloana pe care o avem fiecare sau n-o 
avem şi aici este o chestiune pe care am verificat-o şi la mine în ultimii ani şi au fost tot felul de tentaţii, 
tot felul de idei, sugestii din partea unora sau altora. Eu am aflat mai multe lucruri despre mine în ultimii 
ani decât ştiam în jumătate de secol pe care-i petrecusem înainte cu mine însumi, dar aici este o problemă 
până la urmă în ceea ce priveşte oamenii politici şi nu mă refer la Traian Băsescu pentru că Traian 
Băsescu vorbeşte despre politicieni ca şi când el ar fi strungar sau nu ştiu el ar fi om de litere, 
academician, eu vorbesc acum de oamenii politici în ansamblu, deci…dar am spus în afară de Traian 
Băsescu pentru că el nu face parte din categoria asta. 
 Cristina Şincai: Revenim la pensii, vreţi, pentru că se termină emisiunea şi nu apucăm să vorbim 
mai exact ce mesaje ar trebui să dea preşedintele, pensii şi salarii. 
 Adrian Năstase: O singură chestiune, în primul rând România iese din criză cu nişte datorii 
imense, asta-i problema care-i extrem de importantă, probabil că nu se vede foarte bine pe ecran, dar iatăd 
acă în 2004 România avea datorii de…să le citesc că am ipresia că nu s evăd, deci România avea 
18.000.00.000 de euro datoria externă, în 2011, în mai, datoria externă 95.000.000.000 de euro. Putem să 
discutăm despre serviciul datoriei externe, ce înseamnă, lucrurile astea toate se adaugă la problemele pe 
care le avem deja, la deficitul care în 2004 era de 1,3% şi care acum a ajuns la 8% analizat, o să scadă 
probabil, dar toate lucrurile astea puse împreună cu presiunile extraordinare, cu minciunile în legătură cu 
situaţia din ţară, discutăm despre salarii că mai cresc cu 5%, cu 10%, dar în realitate problema este aceea 
de a calcula puterea de cumpărare. Ama dus tot felul de grafice, n-o săa vem probabil vreme să le 
prezentăm, dar ceea ce… 
 Bogdan Chirieac: Nu, dar cred că lumea ar vrea să afle de la dumneavoastră un răspuns simplu, 
vor mai fi bani de salarii şi de pensii începând de anul viitor? 
 Adrian Năstase: În măsura în care va exista la trezorerie acest tampon de şase luni care cred că 
este absolut necesar pentru a asigura lichidităţile. România va putea cel puţin deocamdată cum văd eu 
lucrurile să-şi achite aceste datorii, dar este o mare problemă cu lichidităţile şi uitaţi-vă pentru că pe 
schema asta nu s-a văzut foarte clar, creşterea extraordinară a datoriei interne pentru că avem pe de-o 
parte o creştere a datoriei externe, dar este îndatorarea Guvernului pe piaţa internă a crescut foarte mult şi 
aceştia sunt banii pe care Guvernul îi caută pentru a plăti salarii şi pensii. Aici e una dintre problemele 
foarte delicate, una dintre ele. 
 Cristina Şincai: Dumneavoastră aţi fi tăiat salariile? 
 Adrian Năstase: Nu, eu aş fi introdus o soluţie care după părerea mea era absolut necesară şi 
anume o impozitare graduală, inclusiv pentru pensii. Scăpam şi de toată discuţia aceea stupidă cu pensiile 
nesimţite şi în felul acesta nu ajungeam la situaţia în care cei cu salarii mici s-au întors practic la nivelul 
din 2003 din punct de vedere al puterii de cumpărare, iar cei cu venituri mari sunt de fapt la nivelul anului 
2008. 
 Cristina Şincai: Impozitarea graduală aducea banii necesari la bugetul de stat aceştia tăiaţi? 
 Adrian Năstase: În mod categoric. Sigur, acum e o chestiune de istorie, n-are rost să mai 
discutăm, discutăm altfel pentru viitor, dar m-aţi întrebat noi am pierdut foarte mult din energia noastră şi 
lipsa de coeziune internă s-a datorat acestui război în legătură cu unele cuvinte şi unele măsuri lansate de 
Traian Băsescu, or eu cred că toată lumea ar fi înţeles că într-o situaţie de criză este nevoie ca toţi să 
contribuie pentru rezolvarea problemelor, unii mai puţin, cei care au venituri mai mici şi alţii mai mult, 
cei care au venituri mai mari, dar nu creând sentimentul că cei care au mai puţini bani vor plăti la fel cu 
cei care au mai mulţi bani. De aici această tensiune pe care o vedem transformată în violenţă de stradă, în 
furturi, în lipsă de…în anonie ar spune sociologii, probabil domnul Lăzăroiu aşa ar fi încheiat această 
emisiune, o anonie care se manifestă tot mai puternic prin actele de violenţă şi prin lipsa de încredere în 
autoritate. 
 Cristina Şincai: Domnule Chirieac. 
 Bogdan Chirieac: Dacă aţi fi prim-ministru în acest moment, care ar fi prima măsură economică 
pe care aţi lua-o? 
 Adrian Năstase: Prima măsură aş încerca să asigur sumele necesare pentru agricultură şi pentru 
hrană. Cred că în momentul de faţă problema esenţială este legată d ehrană şi cred că aici ar trebui curaj 



pentru a micşora TVA-ul pentru alimentele de bază, aşa cum au făcut multe alte ţări în Europa. Oamenii 
ca să aibă răbdare trebuie să aibă măcar mâncare. 
 Cristina Şincai: Dar cei de la putere spun că acestă măsură chiar adoptată fiind nu va duce la 
scăderea preţurilor alimentelor în galantar sau pe masa românilor. 
 Bogdan Chirieac: …tot pachetul de măsuri, dar a doua care ar fi? 
 Adrian Năstase: A doua măsură ar fi reorganizarea sistemelor de control ANAF-ul, Garda 
Financiară şi cu experţi aduşi din străinătate făcut un sistem care să elimine în mai mare măsură 
evaziunea fiscală şi în felul acesta eu sunt convins că ceea ce spuneţi este coect, că există un astfel de risc 
atunci când scazi TVA-ul pentru alimente, o astfel de problemă fără îndoială ar putea să fie eliminată. 
Sunt multe lucruri, mă puneţi să spun una sau două, sunt multe lucruri care trebuie făcute, unele au 
valoare pe termen scurt, altele pe termen mediu, or eu cred că marea noastră problemă este că noi am 
cârpit sistemul economic. Ajustările fiscale asta au făcut, au cârpit problemele, au încercat să aducă din 
păcate veniturile şi cheltuielile în mod forţat la un nivell mai apropiat, or noi trebuie să ne batem să 
creştem veniturile în ţară, or pentru asta este nevoie de inventivitate, este nevoie de clastere, este nevoie 
de parcuri industriale (…) de anul viitor. Tot ce face este legat de alegerile de anul viitor, or pentru asta eu 
cred că are o responsabilitate pentru starea de spirit din ţară. 
 Bogdan Chirieac: Toate măsurile luate prin asumare de actualul guvern, Codul Muncii, Legea 
educaţiei, Legea pensiilor şi salariilor şi aşa mai departe, aţi mai menţine împreună în funcţiune dacă 
Uniunea Social-Liberală ar câştiga alegerile? 
 Adrian Năstase: Eu cred că toate trebuie modificate, deci mă uit…pe unele le modifică chiar ei, 
vedeţi vine Codul Penal, l-au modificat înainte să intre în vigoare, Codul Civil… 
 Cristina Şincai: A fost o comisie în Parlament, s-a negociat putere-opoziţie, cu toată lumea, n-a 
fost pur şi simplu… 
 Adrian Năstase: Bun, e un fel de-a spune, dar Codul Civil la fel, are probleme, nu se ştie dacă 
intră în vigoare sau nu, iar în legătură cu celelalte coduri, eu cred că a lipsit ceea ce spun de fiecare dată 
că lipseşte în România, dialogul, or acesta-i sensul unei democraţii, iar o democraţie se bazează pe dialog 
între partide, între Guvern şi Parlament, între preşedinte şi Guvern şi Parlament, între sindicate şi 
patronate, între partide, or dialogul acesta este înlocuit printr-un fel de monolog în care unii sunt chemaţi 
la vorbitor la Cotroceni…. 
 Bogdan Chirieac: Şi dumneavoastră din PD-L cu cine aţi negocia, cu cine aţi dialoga? 
 Adrian Năstase: Cu viitorul preşedinte al PD-L-ului care sper că va veni după alegeri şi care va 
fi înţeles lecţia alegerilor parlamentare de anul viitor.  
 Bogdan Chirieac: Aveţi şi un estimat? 
 Adrian Năstase: Nu, asta-i o chestiune internă a partidului, dar sunt absolut convins că vor găsi o 
soluţie. 
 Bogdan Chirieac: Şi totuşi dintre actualii pedelişti că poate nu va candida doamna Cristina 
Şincai să aleagă dânsa…. 
 Adrian Năstase: Da, pe doamna Şincai aş alege-o. 
 Bogdan Chirieac: …dar dintre actualii pedelişti care au acum carnet cu cine vă vedeţi dialogând? 
 Adrian Năstase: Sunt foarte mulţi cu care vorbesc inclusiv la Parlament, nu vor neapărat să fie 
văzuţi vorbind cu mine, ceea ce este ca pe vremea ţărăniştilor, şia tunci se întâmpla la fel, ţărăniştii nici 
măcar la cafea nu ne vedeam cu ei, după aceea le-a trecut, dar a fost o perioadă extrem de neplăcută. Am 
acelaşi sentiment şi acum şi noi cei din PSD, nu li se dă voie să discute, suunt bănuiţi imediat de trădări şi 
aşa mai departe, dar sunt mulţi care vin totuşi şi-mi spun nu e în ordine ce se întâmplă, şi-ar dori de fapt o 
altă atmosferă. Nu vreau să dau nume pentru că le-aş crea probleme, dar nu pot să spun că nu există 
oameni, oameni responsabili şi la PD-L. 
 Bogdan Chirieac: Cu domnul Gabriel Oprea mai dialogaţi? 
 Adrian Năstase: Cu domnul Gabriel Oprea nu, cred că în primul rând Gabriel Oprea n-ar dori să 
discute cu mine în perioada asta pentru că ar putea fi bănuit de trădare pentru noua sa calitate.  



 Cristina Şincai: Mulţumim pentru prezenţa în emisiune. Ne oprim pentru moment aici, o 
emisiune care trebuie continuată fără îndoială. Nu uitaţi 20:30, cel mai important moment al serii, Traian 
Băsescu declaraţii de la Palatul Cotroceni.  
                                            (Prin Monitoring Media, RTV – Ediţie Specială, Ora: 18:45) 
 


