
 
 
 
DATA:  17-08-2011 
 
EMISIUNEA: EVENIMENTUL ZILEI 
POSTUL:  B1TV 
ORA:   21:00 
MODERATOR: ION CRISTOIU 
INVITAŢI:  ADRIAN NĂSTASE 
 
 
 
TALK SHOW 
 

Ion Cristoiu: Bună seara, stimaţi telespectatori. Suntem la emisiunea 
„Evenimentul zilei”, invitatul din aceasta seară este domnul Adrian Năstase. Bună seara, 
bine aţi venit. 

Adrian Năstase: Bună seara. 
Ion Cristoiu: Vor fi alegeri în două judeţe, Maramurec şi Neamţ. Aveţi candidaţi, 

Cum a decurge campania? 
Adrian Năstase: La Maramureş pentru Colegiul 2, şi la Neamţ de asemenea, sunt 

voturi superpolitizate. 
Ion Cristoiu: În ce sens? 
Adrian Năstase: În mod evident, discuţia este dacă cei care vor vota mai dau încă 

un vot de sprijin, încă un pion, încă un sprijinitor pentru Boc şi o persoană care să fie 
lipită cu prenadez în bancă la moţiuni de cenzură sau, din contră, se angajează într-o 
procedură de schimbare, într-o procedură de modificare a majorităţii parlamentare. Şi, 
într-o astfel de situaţie, evident că, nefiind vorba de alegeri ăn toatăp ţara ci de nişte 
alegeri foarte siblate, un test până la urmă... 

Ion Cristoiu: Îl consideraţi test electoral? Sunt alegerile parţiale teste electorale 
în România?  

Adrian Năstase: Pot să fie. Sigur că nu pe deplin, pentru că în mod evident cei de 
la putere în momentul în care se pot concentra cu toate resursele doar pe două alegeri, au 
posibilitatea de a transmite – cum s-a văzut de altfel în Neamţ – să dea peste tot pungi cu 
ulei, zahăr ş.a.m.d., să vină să anunţe bani pentru primării, să vopsească cu asflat diferite 
zone din colegiul respectiv. Deci, au resurse numeroase şi de asta spun că într-un fel este 
şi un anumit test pentru cei care ne spun pe stradă „Domnule, faceţi ceva, nu se mai 
poate” şi care de data asta chiar au posibilitatea ei înşişi să dea un anumit semnnal. Sigur, 
este un punct de vedere subiectiv al meu şi al USL-ului. 



Ion Cristoiu: Credeţi că va fi prezenţă la vot? 
Adrian Năstase: De obicei nu este o prezenţă foarte mare. 
Ion Cristoiu: La parţiale. 
Adrian Năstase: Da, la parţiale. Dar, poate că acum, tocmai datorită faptului că s-

a creat o vizibilitate mai mare, s-a creat o miză mai puternică, s-ar putea totuşi să 
depăşească ştiu eu, prezenţa la vot peste 35-40%. 

Ion Cristoiu: Apropo de alegerile locale, n-a reuşit nimeni să mă lămurească – 
nici domnul Sorin Oprescu, nici liderii USL, poate dumneavoastră că sunteţi şi un bun 
analist, ce înseamnă – dumneavoastră aţi pledat pentru domnul Sorin Oprescu „sprijinit 
de USL în calitate de candidat indeppendent – spuneţi-mi şi mie, dar o analiză nu 
politizată, la rece, ce înseamnă pentru USL un candidat independent, a sprijini un 
candidat independent? Care este câştigul?  

Adrian Năstase: Bucureştenii vor un candidat independent în mod categoric. 
Deci, probabil şi faptul că s-au plictisit în mare măsură de partide, există o anumită 
oboseală, există nemulţumiţi în legătură cu această tentă politizata a acţiunii partidelor şi 
se vede că de fapt interes este mai curând pentru aspectele personale, omul care, până la 
urmă, voturi foarte personalizate aici. În condiţiile astea noi avem mai multe variante, 
pentru că până la urmă discutăm acum despre pregătirea unei decizii finale. La noi şi 
probabil şi pentru Sorin Oprescu, care şi el va trebui să decidă cum va merge. Deci în 
ceea ce ne priveşte pe noi, eu cred că este mult mai bine pentru noi să luăm nu ştiu, 20% 
într-o societate comercială care este pe profit, decât să avem 90% într-o societate 
comercială care intră în faliment. Sau, ca să traduc: decât să mergem pe o variantă – cu 
am mers de altfel, cu Cristian Diaconescu, cu un candidat la partidului – şi să pierdem, 
putem mai curând să participăm la o acţiune combinată, care să însemne un câştig poate 
mai mic, dar care să însemne după aceea ca semnal o platformă mai bună pentru alegerile 
din toamnă. Aşa gândesc eu şi eu cred că pentru Sorin Oprescu – acuma privind din 
punctul lui de vedere –în momentul în care eşti candidat independent, când mergi poe 
mijlocul drumului, riscul este să te calce maşinile care circulă şi dintr-un sens şi dintr-
altul. Ai nevoie de o întreagă structură de sprijin în secţiile de vot ş.a.m.d. E o chestiune 
foarte complicată. Şi el are un anumit interes. Pe urmă, Sorin Oprescu vine dintr-o 
anumită zonă a politicii şi probabil că rădăcinile lui politice – îmi aduc aminte foarte 
bine, pentru că eu l-am convins să intre în PSD în urmă cu mulţi ani – cred totuşi că 
există, chiar dacă a avut o anumită frustrare într-un anumit moment, rămâne totuşi o 
anumită legătură de acest gen. Deci eu cred că şi pentru noi ar fi un lucru înţelept şi 
pentru el ar fi un lucru util. 

Ion Cristoiu: Iertaţi-mă, din punct de vedere al unei înţelegeri va fi o practică, o 
înţelegere scrisă, pentru că bănuiesc că şi primarul trebuie să-şi asume unele elemente din 
programul USL, că aşa, poate să facă o politică de dreapta. 

Adrian Năstase: Şi invers probabil. Dar nu aş putea să intru în detalii. 
Ion Cristoiu: Asta este o chestiune, cea mai importantă a unui independent. 
Adrian Năstase: Dacă acest proiect va avansa, atunci fără îndoială va trebui să 

existe şi o discuţie de acest gen. Sunt absolut de acord, pentru că trebuie făcută o 
compatibilizare între abordările USL-ului şi proiectele până la urmă ale lui Sorin 
Oprescu, care a fost ales într-un anumit context, are probabil o anumită idee despre ce 
vrea să facă în continuare în Bucureşti şi atunci aceste lucruri puse împreună eu cred că ar 
putea să reprezinte un câştig şi pentru buucreşteni, şi pentru noi în plan politic. Să fim 



realişti, să inventăm acum un candidat ar fi foarte greu şi n-ar avea sens. Nu ma face 
decât să luăm nişte voturi de la Sorin Oprescu, dar fără ca noi să câştigăm în mod 
fundamental ceva. 

Ion Cristoiu: Şi dacă-l curtează PD-L? 
Adrian Năstase: Mi-e foarte greu să comentez lucrul ăsta. Teoretic, sigur şi 

această chestiune este posibilă, dar eu cred totuşi că este mult mai rezonabilă şi mai 
fezabilă până la urmă această întreptindere de care am vorbit. 

Ion Cristoiu: Sunt dinspre PC semnale sau pretenţii. 
Adrian Năstase: Am văzut şi eu unele comentarii. Sigur, probabil că vor trebui 

continuate unele discuţii, poate că sunt anumite argumente pe care şi dânşii ar dori să li 
clarifice. 

Ion Cristoiu: Spuneţi-mi şi mie, didactic, situaţia de la Organizaţia din Buucreşti, 
că eu nici acum n-am înţeles-o. Adică, daxă-l asculţi pe domnul Marian Vanghelie rezultă 
că tot domnia sa e lider. Practic, din punct de vedere statutar, ce se întâmplă acum la 
Organizaţia de Bucureşti?  

Adrian Năstase: Este o perioadă de clarificări, după părerea mea. Deci, ideea de 
bază a fost aceea de a impune un upgrade, să încercăm să ridicăm cumva mesajele 
organizaţiei, astfel încât dincolo de mesajele şi de funcţionarea Organizaţiei de Bucureşti 
în interiorul celor 6 nuclee dure cu 1.000-2.000 de oameni care reprezintă falangă în 
fiecare sector pentru Bucureşti noi trebuie să ajungem de fapt la cei 2 milioane de 
locuitori din oraş. Cum? Oraşul Bucureşti este un oraş cosmopolit, are nenumărate zone 
la care trebuie să ajungă mesajele noastre şi eu de asta cred că în Bucureşti avem nevoie 
de o echipă de conducere.  

Ion Cristoiu: Totuşi, statutar este în locul lui Marian Vanghelie.  
Adrian Năstase: Sigur, formal Consiliul acesta de coordonare, dar eu nu cred ca 

trebuie... 
Ion Cristoiu: Dar nu trebuie clarificată până la alegeri? Adică vor fi nişte alegeri 

parţiale?  
Adrian Năstase: Eu cred că lucrurile vor fi clarificate, dar în sensul de a construi 

o echipă eficientă. Eu nu cred în formulele în care devenim mai puternici prin excludere. 
Eu întotdeauna am gândit că prin includere, prin adăugare de oameni echipele se întăresc. 

Ion Cristoiu: Deci vedeţi mai mult aşa ca un fel de Comitet coordonator al lui 
Marian Vanghelie. 

Adrian Năstase: Eu ar trebui să evoc câteva din experienţele mele, ca să 
înţelegeţi cum gândesc. La Ministerul de Externe în 1990 eu am făcut o echipă – eu 
veneam din cercetare, ştiam multe lucruri teoretice, dar nu eram foarte bun pe zona 
diplomatică – şi am făcut o echipă atunci cu ambasadorul Romulus Neagu, cu 
ambasadorul Constantin Ene, cu Teodor Meleşcanu, cu Tinca, cu Traian Chebeleu, l-am 
adus pe Adrian Dohotaru. Am făcut o echipă foarte bună. Eu cred că la fel la partid, în 
momentul în care am ajuns să reprezentăm un partid foarte important, ne-am dat seama 
că pentru a acoperi 50% din spectrul politic cel puţin, este nevoie de mai mulţi lideri sau 
în orice caz de o echipă de comunicare mult mai complexă. Vanghelie nu poate să fie 
omul-orchestră, să discute şi cu intelectuali din Buucreşti, şi cu muncitorii, şi cu elevii şi 
cu pensionarii. Deci, echipa trebuie întărită. Ăsta-i punctul meu de vedere. Deci, ideea de 
a superpersonaliza discuţia asta pro şi anti-Vanghelie este absolut stupidă în opinia mea. 



Problema este să câştigăm cât mai multe voturi – ăsta este obiectivul nostru – şi trebuie să 
luăm măsurile necesare.  

Ion Cristoiu: Apropo, sunteţi mai de centru-stânga, dar am citit – dumneavoastră 
dialogaţi pe blog cu cei care postează şi m-a surprins un răspuns de-al dumneavoastră 
apropo de criza economică, spuneaţi că: actualul Guvern Băsescu-Boc sacrifică interesele 
marii majorităţi a populaţiei pentru cei puţini şi bogaţi. Cam sună a Lenin, aşa.  

Adrian Năstase: N-aţi văzut că şi Roubini spune că de fapt capitalismul se 
destramă şi că de fapt Marx avea dreptate. 

Ion Cristoiu: Se destramă? Avea dreptate? Nu, eu acuma întreb ca un om care...  
Adrian Năstase: Problema este destul de complexă pentru că, dincolo de 

problemele economice, de piaşa liveră, noi discutăm şi despre un model de societate. Or, 
modelul acesta de societate, deocamdată cel pe care – vă aduceţi aminte, am scris o carte 
la un moment dat, cred că am şi comentat-o „De la Karl Marx la Coca Cola”. 

Ion Cristoiu: Da. 
Adrian Năstase: Explicam traziţia de la noi, de la o societate superideologizată la 

una consumeristă. La noi modelul de societate a fost reprezentat de trei componente: 
statul de drept, din care se alege praful, drepturile omului şi economia de piaţă. Aşa încât 
probabil noi şi alte societăţi în transformare au o problemă în a-şi defini modelul de 
societate. În opinia mea, mare problemă creată de aceşti 20 de ani de tranziţie este crearea 
unor inegalităţi sociale superpolarizate şi eu cred că aici este punctul slab al modelului pe 
care noi l-am importat şi un model pe care l-am aplicat. 

Ion Cristoiu: Şi al stângii româneşti care în perioada asta nu insistă suficient de 
mult pe aceste inegalităţi. 

Adrian Năstase: Exact. Stânga românească a fost atrasă în procedul de tranziţie 
în a dezbate mai mult problemele proprietăţii decât problemele muncii. 

Ion Cristoiu: Corect. 
Adrian Năstase: Aici au fost toate chestiunile legate de privatizare, de restituiri 

ş.a.m.d. Şi atunci şi guvernările de stânga s-au ocupat mai curând de aceste subiecte 
specifice. 

Ion Cristoiu: Ştiu teza dumneavoastră interesantă, că România a intrat în 
capitalism prin stânga. 

Adrian Năstase: Exact, prin uşa din stânga, spre deosebire de celelalte ţări care 
au intrat pe uşa din dreapta. 

Ion Cristoiu: În toată Europa există un atac la adresa statului social. Stânga de ce 
nu reacţionează? 

Adrian Năstase: În mod paradoxal, şi aici aveţi dreptate, într-o perioadă de criză 
maximă, într-o perioadă în care în mod evident băncile, capitalul, toate au afectat 
bunăstarea oamenilor, la alegerile care au avut loc n-au câştigat guverne de stânga. Şi 
dacă vă uitaţi prin Europa, practic şi acolo unde mai sunt guverne de stânga... 

Ion Cristoiu: Iau măsuri de dreapta.  
Adrian Năstase: Pe de o parte, sunt obligate. Mă uit al Zapatero în Spania. Mă uit 

în Grecia, deja ei sunt pe pilot automat, deşi nu Guvernul socialist a creat problemele, dar 
gestionează problemele create de Guvernul anterior. Dar, practic guvernele din Europa 
marea majoritate sunt de dreapta. Aici este ceea ce vedem şi la noi, vioenţa din stradă, 
criminalitatea, toate problemele acestea generate până la urmă de climatul social, de 



măsurile care vor duce la şi mai mari tensiuni în stradă, eliminarea unor proiecte sociale, 
eliminarea subvenţiilor ş.a.m.d 

Ion Cristoiu: Credeţi acuma că Europa a făcut un exces de stat social? Să nu 
discutăm la noi. 

Adrian Năstase: Nu cred.  
Ion Cristoiu: Nu? 
Adrian Năstase: Cred că şi la noi şi în alte părţi la un moment dat măsurile care 

erau rezonabile n-au fost foarte bine aplicate sau, mai bine spus, la nivel local – şi aici 
sunt absolut de acord – au apărut anumite excese. Ideea venitului minim garantat, după 
părerea mea este o idee corectă într-o societate, pentru că statul are rolul de a-i sprijini şi 
pe cei care nu reuşesc în viaţă. Nu-i laşi să moară pe stradă. Deci există o anumită datorie 
de solidaritate şi o responsabilitate a statului şi a celorlalţi. Noi am preluat în guvernarea 
pe care am condus-o această idee din Franţa, ideea venitului minim garantat. Sigur însă 
că la nivel local, în anumite locuri, au apărut anumite excese, a apărut o anumită clientelă 
locală şi sunt de acord că acestea trebuie corectate, dar măsura în sine mi se pare corectă. 

Ion Cristoiu: Haideţi să facem o pauză de publicitate. 
Ion Cristoiu: Revenim. Apropo, am fost în Finlanda, acolo au loc tot timpul 

aceste coaliţii, guvernele curcubeu. Ei spun că ar fi religia luterană care ajută, la noi de ce 
nu e posibil? 

Adrian Năstase: Pentru că nu există dialog politic. Gândiţi-vă că în perioada 
aceea, 1991, nu s-a format un Guvern curcubeu? Guvernul Stolojan a fost un Guvern 
curcubeu, cu liberali, cu FSN, cu tot felul de independenţi, nu mai ştiu cu cine. Dar, cred 
că în vremea aceea, paradoxal, cultura dialogului funcţiona mai bine decât acum. Şi în 
Norvegia se întâmplă la fel şi este şi mai interesant. Acolo n-ai voie să roganizezto 
alegeri anticipate. Şi deci partidele sunt obligate să găsescăp o formulă de majoritate care 
să susţină un Guvern. Au loc astfel de înţelegeri politice, într-un fel e o chestiune 
interesantă. 

Ion Cristoiu:Domnul preşedinte, celălalt preşedinte, că dumneavoastră preşedinte 
de Consiliu – sper să fiţi şi preşedintele României, asta ca să-i enervez pe unii – este 
depunerea jurământului. Folosim acest prilej ca să vă întreb ce s-a întâmplat astăzi cu 
acea celebră Casă naţională a Asigurărilor de Sănătate? Expresia este nu e subordonată, ci 
e coordonată. E un război între UDMR şi... care e? 

Adrian Năstase: E simplu, unul dintre interesele UDMR-ului la guvernare este să 
aibă acces la finanţare, un anumit tip de finanţare pentru proiectele lor, pentru 
funcţionarea UDMR. Budapesta a tăiat finanţarea directă către UDMR şi a transferat-o 
către partidul lui Tokes. În condiţiile astea, UDMR în mod evident mai avea două surse 
în Guvern. Prin Ministerul Mediului şi aici au o problemă, pentru că se creează un 
minister unic care să gestioneze fondurile europene. Şi Ministerul Sănătăţii, unde practic 
10% până la30% sunt fonduri gestionate de minister şi deci de reprezentantul UDMR, 
restul sunt administrate în realitate de PD-L prin intermediul Casei. Şi a apărut de fapt o 
tensiune între cele două instituţii pentru că înjurăturile pentru aşa-zisa reformă – tăieri de 
locuri, spitale închise ş.a.m.d – le lua UDMR prin minister, dar banii de fapt îi împărţea 
PD-lul. Şi asta a fost de fapt tensiunea. Şi acuma au spus că au rezolvat chestiunea asta 
dar după aceea au dat comunicate, fiecare separat. 

Ion Cristoiu: Care e deosebirea dintre subordonare şi coordonare?  
Adrian Năstase: Problema... 



Ion Cristoiu: Banii cui? 
Adrian Năstase: Coordonarea înseamnă de fapt o chestiune de politici, 

subordonarea înseamnă inclusiv aspectele legate de bani.  
Ion Cristoiu: Deci în materie de bani.. 
Adrian Năstase: Rămân tot la PD-L.  
Ion Cristoiu: Dumneavoastră ca lider al USL, sunteţi pentru ca această Casă să 

fie în subordinea ministerului sau să rămână independentă? 
Adrian Năstase: Problema nu poate fi discutată în abstract, pentru că este vorba 

până la urmă de felul în care construieşti tot mecanismul de sănătate. Ori, practic noi 
vedem prin strategia fiscal-bugetară că în perioada următoare se are în vedere micşorarea 
în continuare a numărului de paturi, sunt nişte măsuri cu care nu suntem de acord, 
inclusiv în ceea ce priveşte să spunem privatizarea domeniului de sănătate ş.a.m.d. Deci, 
este vorba de o întreagă concepţie legată de domeniul sănătăţii. Pregătim în septembrie o 
întreagă dezbatere pe această temă. 

Ion Cristoiu: Deci pentru păstrarea independenţei Casei? E o discuţie teoretică. 
Adrian Năstase: Casa, până la urmă este într-un fel o puşculiţă pentru 

alimentarea unor proiecte. Eu fiind mai centralist şi pentru că am mai avut la un moment 
dat probleme în perioada când eram prim-ministru şi când la fel se încerca – a fost chiar o 
idee Casa să fie subordonată Parlamentului. Şi nu am fost de acord, pentru aceleaşi 
raţiuni – într-un fel trebuie să ai şi politicile din domeniul ăsta şi banii pentru a rezolva 
problemele respective. Sigur, în ceea ce priveşte asigurarea, deci dacă este vorba doar de 
gestionarea banilor în condiţiile în care trebuie să asiguri serviciile de sănătate, sigur că 
lucrurile astea trebuie reealizate împreună. Aici este vorba însă de două partide care 
încearcă să-şi pregătească resursele financiare pentru perioada următoare. E foarte 
simplu, e clar. 

Ion Cristoiu: Aceste zile au fost dominate de, cum spun eu, disputa rochiei. 
Dumneavoastră nu v-am văzut disputându-vă cu Elena Udrea. De ce? 

Adrian Năstase: Un subiect care – problema rochiilor nu mă interesează adică 
ce-şi cumpără, cum îşi cumpără – dacă face excese în cea ce priveşte îmbrăcămintea, în 
mod evident că va plăti din punctul de vedere al relaţiei cu alegătorii şi ar trebui să fie 
conştientă Elena Udrea de această chestiune. Probabil că un anumit impact există, dar 
asta este problema ei... 

Ion Cristoiu: Aţi suprins declarând la un moment dat că – era o chestiune în 
legătură cu ce bea şi ce nu bea Traian Băsescu.  

Adrian Năstase: A fost o discuţie în legătură cu faptul că la un moment dat 
Traian Băsescu la o întîlnire cu liderii USL ar fi dus mâna sub scaun să ridice o sticlă. Nu 
prea mi-a plăcut povestea respectivă şi în general nu m-aţi auzit – deşi am avut destule 
motive de supărare şi resentimente fireşti într-un fel faţă de Traian Băsescu pentru 
nenumărate lucruri – niciodată n-o să mă auziţi folosind chestiuni personale sau atacuri 
de acest gen. Eu nu cred – eu vorbesc pentru mine, respectul faţă de mine nu neapărat în 
relaţia cu ceilalţi, ci poate şi respectul altora faţă de mine – am făcut cţâteva greşeli poate 
în formulări mai dure, dar cred că abordarea noastră trebuie să fie întotdeauna legată de 
soluţii şi de un model alternativ de conduită. Eu cred că oamenii s-au săturat de ţipete, de 
scandaluri, de probele. Aşa cred. Dacă mă înşel e foarte grav. Iar în ceea ce priveşte 
relaţia cu Traian Băsescu, eu am spus, am stat atâţia ani, am fost vecini şi spuneam ă am 
stat seara, am băut împreună whisky... 



Ion Cristoiu: Vă surprinde că are o părere bună despre premierul Năstase? Să 
dăm acea declaraţie. 

 
Traian Băsescu: Tăriceanu a fost un prim-ministru catastrofal, n-am mai reuşit 

să spun acest cuvânt despre nici un alt prim-ministru.  
Sorin Matei: Ştiu că aţi spus la un moment dat că Adrian Năstase a fost un prim-

ministru bun. 
Traian Băsescu: Un prim-ministru bun. Da, da. Gândiţi-vă că Tăriceanu a 

guvernat cu o furie extraordinară împotriva viitorului României. 
 
Ion Cristoiu: Vrea să vă certe? Îl cunoaşteţi, că aţi fost vecini. 
Adrian Năstase: Asta-i interpretarea cea mai simplă. Traian Băsescu este estrem 

de conjunctural. Dacă el are o problemă de rezolvat într-un anumit moment, îşi găseşte 
argumentele în istoria recentă. Deci, el avea o problemă atunci cu liberalii şi cu 
Tăriceanu. Sigur că mai e ceva. Boc nu se raportează – dacă aţi observat – la 2004, când 
spune, nu, el se raportează la 2008 şi pentru că se raportează la 2008 sigur că Tăriceanu 
trebuie să fie un prim-ministru catstrofal. Dar, pentru că nu toate lucrurile pot fi 
catastrofale şi atunci trebuie introduse şi elemente de comparaţie, eu devin poliţistul bun 
în povestea asta. Dar, sigur, nu ştriu cei de la DNA e părere au despre aceste declaraţii şi 
dacă nu cumva vor considera că este o încercare de influenţare.  

Ion Cristoiu: Haideţi să vedem, poate face o declaraţie istorică şi o comentăm. 
Credeţi? 

Adrian Năstase: Nu.  
Ion Cristoiu: Va fi de complezenţă? 
Adrian Năstase: Evident. 
 
Traian Băsescu: Domnule ministru n-am să vă spun nimic în afara a ceea ce am 

discutat înainte de ceremonia de investire a dumneavoastră. Vreau să ştiţi că dau o 
atenţie deosebită evoluiilor reformei în sistemul de sănătate şi vreau să înţelegeţi ceea ce 
predecesorul dumneavoastră n-a înţeles, că nu se pot da alţi bani la sănătate, până când 
nu închidem robinetele prin care se scurg bani de la sănăptate, dar nu înspre bolnavi, ci 
spre alte direcţii. Vă doresc mult succes în îndeplinirea madatului. Ceremonia s-a 
terminat, şampanie nu avem. 

 
Adrian Năstase: Şampania probabil că o s-o bea cu prietenii Traian Băsescu la 

Neptun. De asta a făcut ceremonia mai scurtă, casă poată pleca.  
Ion Cristoiu: Revenim. Am înţeles, dau mâna.  
Adrian Năstase: E foarte bine că aţi transmis în direct, era un eveniment naţional, 

istoric şi sigur că el nu trebuia ratat. 
Ion Cristoiu: Nu, dar era interesantă această declaraţie cu închiderea robinetelor, 

va afecta UDMR-ul?  
Adrian Năstase: Nu, prima declaraţie – dar nu mai suntem noi sensibili la chestia 

asta – de ce-i spune Traian Băsescu ministrului că el e sensibil la problemele sănătăţii. 
Doar dacă are el probleme de sănătate şi are nevoie să meargă la tratament. Doar o clipă. 
În Constituţie se spune că Guvern se ocupă de politica internă şi externă. Deci, în mod 
normal primul-ministru trebuie să-i spună ministrului: ai grijă ce faci, că pe mine mă 



interesează în mod deosebit acest domeniu. Traian Băsescu are alte probleme. El trebuie 
să numească generali, să dea decoraţii, să trimită ambasadori. Nu are treabă cu sănătatea. 
Âîicr Corect. 

Adrian Năstase: Decât dacă are el însuşi probleme cu sănătatea. 
Ion Cristoiu: Aici e de vină premierul că nu-i spune.  
Adrian Năstase: Asta-i altă treabă. E şi rolul dumneavoastră aici.  
Ion Cristoiu: Noi îi spunem. Dacă continuă UDMR-ul să închidă robinetele, ceea 

ce înseamnă... 
Adrian Năstase: A fost inelegant faţă de UDMR, le-a spus: Bă, băieţi, v-am tras-

o, adică voi l-aţi pus pe băiatul ăla să-şi dea demisia ca să generaţi un anumit efect la 
nivelul Guvernului, aţi acceptat în urma unor discuţii, dar rămâne tot aşa cum v-am sous 
eu. 

Ion Cristoiu: Da aşa e. 
Adrian Năstase: Ăsta e mesajul pe care el l-a dat.  
Ion Cristoiu: S-ar împăca Traian Băsescu cu un premier USL?  
Adrian Năstase: UDMR a negociat cu Boc, dar a venit pe deasupra şeful 

primului-ministru şi a spus: ce aţi discutat acolo este o chestie între copii. 
Ion Cristoiu: S-ar împăca Traian Băsescu cu un premier USL? Aveţi un scenariu 

de premier de la USL şi preşedinte? E capabil să coabiteze cu un premier de la USL? 
Adrian Năstase: Nu prea cred.  
Ion Cristoiu: De ce? E o fire mai aşa, mai de căpitan. 
Adrian Năstase: Nu cred, ar trebui să se schimbe radical. Nu cred cp va putea 

face lucrul ăsta. Probabil că la momentul la care se va face o anumită schimbare de 
Parlament, de Guvern, probabil că Traian Băsescu va spune: nu contează ce a hotărât 
poporul, eu ştiu mai bine ce vrea de fapt poorul şi poporul vrea ca eu să-l pun premier pe 
Tăriceanu. Cum l-a pus în 2004. Că el l-a pus, în condiţiile în care noi câştigasem 
majoritatea. El l-a pus, că era partenerul lui. Acuma devenit premier catastrofal, când el 
de fapt a fost alături de el toţi anii ăştia. Dar pentru că nu i-a mai convenit ce a făcut la un 
moment dat, a dat-o pe chestia asta cu catastrofal. Preşedintele trebuie să ţină seama de 
cea ce este până la urmă un vot reprezentativ. Dar, dacă vine Traian Băsescu, deci merga 
majoritatea asta şi spune „Domnule, noi ne-am înţeles, avem 70% voturi, şi ne-am hotărât 
ca prim-ministru să fie Ion Cristoiu. Iar Traian Băsescu când ajung acolo partidele spune: 
„Domnule, treaba voastră, e problema voastră ce aţi discutat, eu am un prieten foarte bun, 
Adrian Năstase şi eu îl vreau pe el prim-ministru”. 

Ion Cristoiu: Poate vă vrea pe dumneavoastră. 
Adrian Năstase: Corect. Dar lucrul ăsta nu este normal. Într-o astfel de situaţie, 

îăn mod evident, preluând de fapt votul popular şi mandatul popular, Parlamentul poate 
să-l suspende pe preşedinte, care nu respectă de fapt una dintre condiţiile fireşti ale 
democraţiei. Ori eu cred că Traian Băsescu trebuie să ştie lucrul ăsta dinainte şi se expune 
unui astfel de risc. Sigur, poate să încerce din nou cu şantaj, să cumpere voturi... Eu cred 
că noi trebuie să-i explicăm Constituţia în mod practic, dacă el n-o înţelege. 

Ion Cristoiu: Câştigaţi alegerile. 
Adrian Năstase: Câştigăm alegerile şi după aia i-o explicăm practic Constituţia, 

dacă nu o înţelege aşa... 
Ion Cristoiu: Aţi declarat, apropo de câştigarea alegerilor, că-l vedeţi pe domnul 

Victor Ponta premier. Şi dumneavoastră ? Eu tot nu-mi imaginez, ce veţi fi? Consilier? 



Adrian Năstase: Eu voi fi un fel de Ion Cristoiu la guvernării.  
Ion Cristoiu: Cum adică? O legendă vie? 
Adrian Năstase: Voi da sugestii. Ce să fac? 
Ion Cristoiu: Cunoaşteţi oamenii. Chiar credeţi că discipolii sunt întotdeauna 

credincioşi magistrului? 
Adrian Năstase: Lucrul ăsta se întâmplă destul de rar. 
Ion Cristoiu: În final aş vrea să vă pun o întrebare personală. Eu am fost în 

perioada aia, când erau toate televiziunile, 2005 dacă nu mă înşel, în care ne-am şi 
riscat... 

Adrian Năstase: 2006. 
Ion Cristoiu: Ca experienţă de viaţă, care a fost lucrul cel mai greu de trecut? 

presiunea mediatică, părăsirea de către prieteni? 
Adrian Năstase: Nu, un anumit sentiment de umilinţă. 
Ion Cristoiu: Da? 
Adrian Năstase: Pentru că după eforturi, pe care le cunoaştem de ani de zile, 

faptul că te trezeşti sub un astfel de bombardament mediatic, faptul că, unii pe care-i 
considerai prieteni intră într-o astfel de alianţă împotriva ta, care evident că avea o 
motivaţie politică – una legată în interiorul partidului, alta bazată pe ceea ce Traian 
Băsescu pornise la un moment dat, alta creată de Monica Macovei prin justişie şi prin 
procurori, prin Daniel Morar. A fost o experinţă foarte dură din păcate, şi neplăcută.  

Ion Cristoiu: Mulţumesc, a fost Adrian Năstase. Mulţumesc, la revedere. Ne 
revedem, stimaţi telespectatori mâine seară, tot la ora 21:00. 

(Prin Monitoring Media: B1TV – Evenimentul zilei, Ora: 21:00) 


