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 Oana Stancu: Aţi revenit la „Exces de putere”. Mutare surpriză ieri în cabinetul 
Emil Boc. Premierul l-a dat afară pe Sebastian Lăzăroiu, ministrul Muncii, iar Traian 
Băsescu a semnat fără să comenteze. Sebastian Lăzăroiu pregătit pentru postul de prim-
ministru, aşa se spunea până de curând. Sebastian Lăzăroiu pregătit să lanseze pe Albă ca 
Zăpada, după ce acesta a făcut nenumărate declaraţii obsesive despre nevoia unui partid 
nou pe scena politică, iar o astfel de declaraţie l-a şi dus în această situaţie, de a fi 
expulzat din Guvern. Despre manevrele puterii vom discuta în această a doua parte a 
emisiunii împreună cu fostul prim-ministru Adrian Năstase. Dar dacă vorbim despre 
partidul fecioară PD-L, care scapă şi de portocaliu, şi despre mişcarea populară care ar 
urma să apară pe buletinele de vot, azi iată cine s-a arătat gata să îmbrăţişeze noul curent 
şi să vină la pachet cu formaţiunea pe care fiica preşedintelui Traian Băsescu a şi 
înregistrat-o la OSIM. Denumirea, la ea mă refer. Iată personajul gata să facă Mişcarea 
Populară Totul pentru Ţară. 
 
 Gigi Becali: Eu vreau să o numesc Mişcarea Populară Totul pentru Ţară. Dacă 
domnul Sebastian Lăzăroiu vreau să o numească Albă ca Zăpada, o să rămânem cei 7 
pitici. Şi o să fim 7 pitici şi nu o să fim băgaţi în seamă. Dacă îi spunem Albă ca 
Zăpada… vă daţi seama, în loc să îi spună Ursul cel Puternic. 
 
 Oana Stancu: Atunci nu pot să încep, Adrian Ursu, decât cu tine. Îl salut pe 
domnul Adrian Năstase.  
 Adrian Ursu: Ursul cel Puternic… nu e bun. Eu m-am gândit aşa, dacă s-a 
terminat Albă ca Zăpada începe Sulfina Roşie. Deci e altă poveste acum de când au 
numit-o pe doamna Sulfina Barbu la ministerul Muncii. 
 Oana Stancu: Oare mai îndrăzneşte cineva să se joace de-a Alba ca Zăpada şi 
Scufiţa Roşie, nu Sulfina Roşie, după ce i s-a întâmplat lui Sebastian Lăzăroiu? Bună 
seara, domnule Adrian Năstase. 
 Adrian Năstase: Bună seara! 
 Oana Stancu: Îmi permit să facem… 
 Adrian Ursu: Ne-aţi găsit la gura sobei, aici. 
 Adrian Năstase: Am urmărit şi prima parte  şi… 
 Oana Stancu: Dacă tot aţi urmărit-o, dumneavoastră vi s-a spus şi au şi făcut 
calculul invitaţii mei în prima parte, 4 ani de mandat aţi avut, 4 case vi s-au atribuit. De la 
Năstase 4 case la Băsescu 7 palate, cum vi se par trecerea?  



 Adrian Năstase: Cred că domnul Adrian Ursu ştie foarte bine cum au apărut 
cele 7 case ale mele. Când m-am căsătorit cu soţia mea aveam un apartament, ea avea un 
apartament. Pe vremea aia nu aveai voie ca familie să ai două locuinţe. Le-am vândut pe 
cele două şi am cumpărat un alt apartament, mai mare. Dar care nu avea decât două 
camere. E adevărat că era apartamentul familiei Finteşteanu. Şi pentru că soţia mea 
rămăsese însărcinată şi urma să avem un copil, casa nu mai era corespunzătoare, deşi era 
foarte frumoasă. Şi am schimbat-o cu a patra locuinţă şi în felul ăsta… e adevărat că am 
avut 4 case, dar nu toate odată, erau succesive. În sfârşit, e o istorie pe care am explicat-o 
de 100 de ori. Oricum nu mă crede nimeni, aşa că mergem mai departe. 
 Oana Stancu: Să ştiţi că acestea există, le-am filmat, le-am fotografiat. 
 Adrian Ursu: Şi există concomitent în folosinţă. 
 Oana Stancu: Şi acte ale Guvernului României prin care aceste reşedinţe au 
ajuns să recapete calitatea de reşedinţă de vară, de iarnă, de toamnă, de primăvară pentru 
preşedintele României. Două cel puţin au fost reintroduse în acest circuit strict. 
 Adrian Năstase: Bun, eu nu vreau să torn ulei pe foc, dar aduceţi-vă aminte că 
Traian Băsescu a avut totuşi câteva istorii interesante cu locuinţele şi înainte. A fost o 
anchetă destul de interesantă în legătură cu o casă pe care a dobândit-o prin 90 şi ceva şi 
aşa mai departe. Dar nu sunt subiectele mele cele mai tari, aşa că… 
 Oana Stancu: Au fost ale mele, domnule Adrian Năstase, cât eram la „Jurnalul 
Naţional”. Şi vila din Otopeni, şi… 
 Adrian Năstase: Acum sigur că sunt impresionante cele de aici pe care le-aţi 
arătat. Vedeţi, că vorbeaţi de vila de la Neptun. La Neptun practic nu a stat nimeni în 
afară de Traian Băsescu de-a lungul anilor. Ştiu destul de bine, mergeam şi eu din când în 
când, ca prim-ministru. 
 Adrian Ursu: În afară de Nicolae Ceauşescu. 
 Adrian Năstase: În afară de Nicolae Ceauşescu, exact. Deci în ultimii 20 de ani. 
Şi e foarte interesant, nici Ion Iliescu, nici Emil Constantinescu, nu au stat acolo şi dintr-
un sentiment… bănuiesc, pentru a nu fi cumva identificaţi cu un anumit stil. 
 Oana Stancu: Şi atunci de ce nu le-aţi vândut, domnule Adrian Năstase? 
 Adrian Năstase: Ele pot fi menţinute până la urmă pentru anumite operaţiuni, 
pentru invitaţi străini. Eu cred că statul trebuie să aibă în continuare. Dar problema e că 
ele s-au transformat în nişte chestiuni… în poveşti personale, în aranjamente personale. 
Ori asta nu e în ordine. Dar eu cred că câteva vile de protocol ar trebui să existe. Însă aşa 
cum sunt ele folosite acum şi prin faptul că acolo nu merge decât o singură persoană, 
sigur că ele au de acum un cu totul alt regim. 
 Adrian Ursu: Apropo de Vila Lac 3, că se vorbea de legende, e adevărat că 
achiziţionaserăţi chiar şi perdelele aşteptând ca în 2004 să câştigaţi alegerile 
prezidenţiale? 
 Adrian Năstase: Nu este adevărat şi în orice caz nu m-am ocupat niciodată. 
 Adrian Ursu: Nu, se spunea că soţia dumneavoastră s-a ocupat de aceste 
achiziţii. 
 Adrian Năstase: Nu, nici ea nu s-a ocupat. 
 Adrian Ursu: Şi tradiţia s-a respectat, cine şi-a pregătit casa înainte de mandat nu 
a câştigat mandatul, a mai fost o poveste similară. 
 Adrian Năstase: Ceea ce e sigur e că într-adevăr unele dintre vilele de acolo au 
început să fie reparate, inclusiv Vila Dante de care vorbeaţi şi care era de fapt un loc unde 



aveau loc numeroase întâlniri ale membrilor Guvernului, unele dintre întâlnirile noastre, 
nu spun secrete, ci cu… închise. 
 Adrian Ursu: Secrete nu au fost că stenogramele au ajuns în presă. Deci nu erau 
secrete sigur. 
 Adrian Năstase: În mod categoric. Şi nici nu cred că vor mai fi, mai ales în 
vremurile pe care le trăim. Nu cred că ceva mai poate să rămână secret. Dar acolo aveau 
loc aceste întâlniri politice, întâlniri mai puţin publice. Aşa încât… ele trebuiau, fără 
îndoială, igienizate, modernizate şi proiectul ăsta trebuia dus mai departe. 
 Oana Stancu: Ne spunea domnul Ionuţ Vulpescu în prima parte a emisiunii că la 
Scroviştea doamna Udrea se întâlneşte să pună ţara la cale cu UNPR. Nu ştiu cine cu cine 
s-a întâlnit… 
 Adrian Năstase: Acolo, din câte ştiu eu, înainte de alegerile prezidenţiale, a fost 
o celulă de strategie pentru Traian Băsescu. Poate că informaţia mea e greşită, dar… 
 Oana Stancu: O celulă de strategie? Cine făcea? Domnul Sebastian Lăzăroiu? 
 Adrian Năstase: Nu ştiu cine, era o echipă cu oameni din zonele de informaţii, 
din zone cu oameni care gândeau aspectele strategice. Deci asta a fost informaţia mea. 
Poate că ea nu a fost… nu se confirmă. Însă la vremea aceea părea extrem de sigură.  
 Oana Stancu: Poate fi o explicaţie în plus pentru ce nu se vând aceste locuri în 
momentul de faţă. Spuneam că nu ştiu unde, cine cu cine s-a întâlnit ieri pe la prânz şi în 
urma acestei întâlniri domnul Sebastian Lăzăroiu a zburat din funcţia de ministru al 
Muncii. Intrăm în subiectul pentru care v-am invitat în această seară, facem un top al 
manevrelor, al şmecheriilor pe care puterea actuală le pregăteşte, doar vor prelungi 
şederea la putere şi după alegerile următoare. Şi vom discuta şi despre comasarea 
alegerilor, şi despre renunţarea la portocaliu. Dar aş vrea să plecăm cumva de la această 
poveste de la care i s-a tras şi lui Sebastian Lăzăroiu, de la renunţarea la PD-L în virtutea 
mişcării populare, în virtutea poveştii cu Albă ca Zăpada. Am văzut declaraţia lui Gigi 
Becali care e gata să se alăture proiectului. Se speculează şi în privinţa aproprierii dintre 
Gabriel Oprea şi Dan Diaconescu pentru a se face o construcţie şi în jurul UNPR. 
 Adrian Ursu: Şi Gabriel Oprea e prieten cu Gigi Becali, deci pivotul poate să fie 
într-adevăr domnul Oprea, ceea ce sigur confirmă teoria că e un partid virgin, cel care va 
ieşi pe scena politică. Deci dacă asta e mişcarea populară care încearcă să escamoteze 
PD-L, că despre asta e vorba, PD-L e ascuns undeva, fiindcă în clipa de faţă numele sună 
rău, culoarea enervează şi toate atributele sale de identitate trebuie şterse. Şi atunci 
trebuie înlocuit. Şi dacă el va fi înlocuit cu Gabriel Oprea, Gigi Becali, Dan Diaconescu, 
eu zic că e rezolvată problema, iau 75% lejer. 
 Adrian Năstase: Da, întotdeauna am admirat umorul domnului Adrian Ursu.  
 Adrian Ursu: E o realitate asta. 
 Adrian Năstase: Eu am încercat, la fel ca toţi ceilalţi, să înţeleg această decizie şi 
să caut cumva sensul acestei mişcări. În opinia mea a fost evident faptul că după congres 
apele nu s-au potolit în interiorul PD-L. Şi am impresia că războiul rece în interiorul PD-
L a continuat. Şi în legătură cu resursele, şi în legătură cu repoziţionarea pentru perioada 
următoare. Şi probabil şi pentru cine va fi ţapul ispăşitor în condiţiile în care lucrurile nu 
vor merge bine. Deci în aceste condiţii, dincolo de ceea ce putem să discutăm în legătură 
cu Sebastian Lăzăroiu ca ministru al Muncii, sau un aşa-zis ministru al Muncii, şi 
deciziile lui în domeniul ăsta, el a încercat venind de la Cotroceni să introducă nişte 
schimbări tocmai în ideea de a modifica oarecum percepţia în legătură cu PD-L. În mod 



paradoxal sau nu, el era într-un fel reprezentantul unei zone de reformă pe care eu nu o 
apreciez neapărat, dar care în mod evident a fost rejectată de către o zonă mai 
conservatoare, zona tradiţională a partidului. Şi e foarte interesant, Traian Băsescu îşi dă 
seama că lucrurile merg rău, încearcă să facă anumite lucruri, dar iată că puterea lui şi cu 
cât anunţă mai tare că nu va mai rămâne în politică cu atât puterea lui şi influenţa lui în 
partid sunt mai limitate. Şi în felul acesta se creează cumva o anumită opoziţie în 
interiorul PD-L, care este în momentul de faţă… o poziţie care e condusă în momentul de 
faţă chiar de către preşedintele PD-L, de către Emil Boc. 
 Adrian Ursu: Deci dumneavoastră mergeţi pe tema unei rebeliuni pedeliste anti 
băsesciene?  
 Adrian Năstase: Nu neapărat. 
 Adrian Ursu: Adică se făcu al dracului? 
 Adrian Năstase: Nu neapărat, e vorba de interese care după părerea mea, în 
momentul de faţă, au dus la o anumită regrupare a grupului tradiţional conservator, a 
celor vechi din partid, şi care l-au rejectat pe Sebastian Lăzăroiu. Pentru că Sebastian 
Lăzăroiu a dat… 
 Oana Stancu: Pe cine puneţi în spatele lui Emil Boc în această aripă 
conservatoare? 
 Adrian Năstase: Sebastian Lăzăroiu a dat mesajele cele mai deranjante pentru cei 
care reprezentau de-a lungul timpului acest partid. Şi sub aspectul unui eventual succes în 
alegeri sau insucces, şi din punctul de vedere al identităţii sale, şi din punctul de vedere al 
necesităţii unei alianţe. Deci practic el din afară, spunând că nu vrea să devină membru, 
spune că de fapt PD-L nu mai are nicio şansă. Ori el în felul acesta sugera că altcineva să 
vină la butoanele resurselor financiare. El devenise extrem de periculos pentru o parte 
importantă din clientela şi din liderii PD-L. De aceea, după părerea mea, această mişcare 
arată că PD-L nu se poate moderniza, nu se poate reforma, el e practic prizonier al 
mecanismului de putere, sistemul clientelar mafiot, aşa cum a fost el construit în ultimii 
ani, are propria lui viaţă, independentă de… 
 Adrian Ursu: Îl identificaţi drept reformator pe Sebastian Lăzăroiu pentru ce? 
Pentru alegerile se duc între democraţie şi presă? Pentru toate acele năzbâtii care 
demonstrau că este un tip de reformă de extremă dreapta ce vrea să facă domnul 
Sebastian Lăzăroiu. 
 Adrian Năstase: Eu nu sunt un admirator al domnului Sebastian Lăzăroiu. 
 Adrian Ursu: Păi ce reformă făcea domnul Sebastian Lăzăroiu? Care părea 
deformator, nu reformator. 
 Adrian Năstase: Nu e vorba de reformă, ci e de o privire mai lucidă în legătură 
cu situaţia actuală. 
 Adrian Ursu: Ca analist. 
 Adrian Năstase: Da. 
 Adrian Ursu: Ca analist, da. 
 Adrian Năstase: Din acest punct de vedere. Iar unele dintre sugestiile lui de 
analist evident că au deranjat foarte tare. Şi aici cred că s-a produs o anumită repliere. 
 Oana Stancu: Vă dau un exemplu, domnule Adrian Năstase, închiderea CET-
urile în oraşe conduse în proporţie de 70% de primari ai opoziţiei. Face parte de reforma 
la care… 



 Adrian Năstase: Să nu amestecăm prostiile pe care le-a făcut ca ministru 
acţiunile politice… 
 Adrian Ursu: Nu, dar ele erau fundamentate ideologic, domnul Sebastian 
Lăzăroiu venea cu statistică, atâţia primari sunt PD-L, atâţia sunt PSD, atâţia sunt PNL, 
deci să le închidem. 
 Adrian Năstase: Sebastian Lăzăroiu nu era un membru al PD-L care era trimis la 
Ministerul Muncii, cum ar fi fost poate alţii, ci era în mod evident un apărător categoric al 
zonei de interese în ceea ce priveşte Băsescu, Emil Boc şi echipa respectivă, dar mult mai 
conştient de blocajul politic şi electoral în care se găseşte. 
 Adrian Ursu: Dar dumneavoastră credeţi că în acest moment există o aripă în 
interiorul PD-L care se gândeşte la o ruptură în relaţia cu Traian Băsescu? La o 
desprindere? 
 Adrian Năstase: Ceea ce pot să constat e că Sebastian Lăzăroiu, comisar sovietic 
trimis de către Băsescu în Guvern, a fost rejectat. 
 Adrian Ursu: Nu luaţi în nici un fel în calcul varianta că toată această operaţiune 
are un rost, că a fost făcută de conivenţă? 
 Adrian Năstase: E mult prea sofisticat. M-am gândit şi la scenariul ăsta, dar cred 
că e mult prea sofisticat. 
 Adrian Ursu: Noi ne gândeam dacă o fi o vitamină pentru domnul Emil Boc 
această poveste? 
 Adrian Năstase: Nu, eu cred mai curând în această formulă şi cred, chiar dacă 
Baconschi sau alţii doresc să construiască, dar vedeţi, Baconschi face într-o modalitate 
mult mai liniştită acelaşi efort. Prin Fundaţia Creştin Democrată, prin intrarea pe zona 
internetului cu acea formulă de blogeri.ro şi o platformă în această zonă. Deci sunt nişte 
încercări de rebranduire a PD-L, dar care se fac cu oameni care nu au o tradiţie în 
interiorul PD-L şi nu au o autoritate. 
 Adrian Ursu: Bun, dar sunt nişte oameni care până la urmă chiar dacă ar reuşi 
operaţiunea respectivă, ei nu sunt purtători de notorietate, de mesaj. 
 Adrian Năstase: Sunt absolut de acord. Domnul Sebastian Lăzăroiu şi domnul 
Baconschi nu reprezintă nimic, nici măcar pentru votanţii PD-L. 
 Adrian Năstase: Sunt absolut de acord. Ei au încercat însă să creeze o anumită 
infuzie, să genereze, cum au făcut şi la congres. A fost o încercare de la congres. Sigur că 
Baconschi s-a pliat rapid pe sistemul respectiv şi a obţinut imediat succesul pe care şi-l 
dorea. 
 Adrian Ursu: S-a pliat în sensul că nu mai reuşea să iasă de la doamna Udrea de 
sub farmec. Şi după ce a ieşit… 
 Adrian Năstase: Şi ofranda pe care a făcut-o a fost primită. Era ca la templu, el a 
venit şi a spus că aduce 1 milion de voturi la viitoarele alegeri, le aduce din străinătate şi 
sigur că ofranda lui a fost primită. Dar părerea mea e că în acest moment… 
 Oana Stancu: Nu e o vitamină pentru domnul Emil Boc, nu e o mişcare din care 
domnia sa să iasă autoritar? 
 Adrian Năstase: E o mişcare de a crea o anumită soliditate în echipă. 
 Adrian Ursu: Dar devine mai autoritar? Devine domnul Emil Boc oricum după 
această operaţiune. 



 Adrian Năstase: Devine mai autoritar probabil în primul cerc de putere al PD-L, 
dar asta nu înseamnă absolut nimic din punctul de vedere al imaginii Guvernului. Din 
contră, probabil că…  
 Adrian Ursu: Adică îi creşte autoritatea ca într-o proiecţie de umbre chinezeşti, 
doar umbra e mai mare, nu şi autoritatea? 
 Adrian Năstase: Ceea ce mie mi se pare clar, Sebastian Lăzăroiu, fiind profund 
antimatic şi cumva trimis în afară, el prelua foarte mult din negativitatea guvernării. 
Aceasta e şi o pierdere pentru Emil Boc, pentru că lucrurile se vor duce înapoi către 
primul ministru. 
 Oana Stancu: L-aţi pomenit pe Teodor Baconschi şi aş vrea să discutăm despre 
ministrul de Externe în cele ce urmează, dar înainte trebuie să vă întreb, aceasta e echipa. 
 Adrian Ursu: Sau parte din ea, că nu sunt chiar toţi. Nu? 
 Oana Stancu: Sunt toţi membrii cabinetului, inclusiv doamna Sulfina Barbu, 
pentru că s-a semnat decretul, deşi nu a depus jurământul. Am introdus-o şi pe dumneaei 
în echipă. Domnule Adrian Năstase, la o primă aruncare de ochi, cine ar trebui să plece 
din Guvern azi, acum? 
 Adrian Năstase: Bun, după părerea mea Emil Boc ar fi primul să plece. 
 Oana Stancu: Ca atare tot cabinetul.  
 Adrian Năstase: Da, fără îndoială. 
 Oana Stancu: Deci nu aţi salva pe nimeni din echipă? 
 Adrian Năstase: Nu are sens în momentul de faţă, pentru că rămânând aşa de 
mult în această echipă ei s-au contaminat de un anumit stil, de o anumită acţiune, de o 
anumită abordare şi inevitabil au dobândit o percepţie negativă împreună cu întregul 
Guvern. 
 Oana Stancu: Ne vom întoarce la manevrele pe care noi le propunem discuţiei cu 
dumneavoastră în această seară, dar aş vrea să ne oprim un pic asupra domnului 
Baconschi, pentru că l-aţi pomenit mai devreme, plecând de la o caricatură publicată azi 
în presa din Marea Britanie. E mai rău decât am crezut, spune omul de la dezinsecţie, 
aveţi români. Şi le dă cu… cum se numeşte, Adrian Ursu? 
 Adrian Ursu: Vermorelul.  
 Oana Stancu: Dumnealui nu e cu pompiţa, dar asta aplică în cazul de faţă. 
Ilustrează povestea asta, domnule Adrian Năstase, situaţia în care au ajuns românii? Iată 
caricatura din Marea Britanie. Vom vedea povestea românilor arestaţi în Franţa lunile 
trecute. A ajuns subiectul abia acum în România. Am avut românul arestat în Italia, şi-a 
câştigat omul, săracul, în justiţie toate procesele şi şi-a probat nevinovăţia. Un minister de 
Externe condus de Baconschi, mut. Cum vă explicaţi asta? 
 Adrian Năstase: Lucrurile sunt foarte complicate. Sigur, Ministerul de Externe 
are un anumit rol şi el în mod evident s-a transformat în secţia externă a comitetului 
central al PD-L-ului. Deci el nu mai funcţionează pentru obiective de politică naţională. 
Şi ăsta e lucrul cel mai grav, pentru că eu mă uit la paradoxul actual în care Traian 
Băsescu merge într-o vizită pe care putem să o mai discutăm puţin, eu nu am vorbit foarte 
mult despre vizita asta, dar cred că ar merita discutat. Se întoarce cu o înţelege semnată, 
care putea fi semnată şi la Bucureşti şi oricum la nivelul miniştrilor de Externe. Cu o 
promisiune că vom cumpăra avioane F16. Nu prea avem bani, dar vor plăti Guvernele 
viitoare în rate avioanele astea pe care el le-a promis. Şi în timpul ăsta în Europa, 
România fiind în continuare interesată nu atât să devină membră a Statele Unite ale 



Americii ci a Statele Unite ale Europei, suntem aproape în război cu Franţa. A venit un 
secretar de stat din Franţa să spună câteva lucruri amabile în România, dar el face ceea ce 
face Baconschi la noi, el e cel care se ocupă de francezii din străinătate şi merge acum să 
îi pregătească pentru alegerile lui Sarkozy. El nu are decât o secretară şi o maşină, 
secretarul ăsta de stat de la francezi. Şi vine şi se întâlneşte cu francezii din România şi le 
explică cu cine să voteze. 
 Adrian Ursu: În schimb ministrul de Interne francez care are mai mult decât o 
secretară şi o maşină, dă cifra de 10% infractori români. 
 Adrian Năstase: De asta spun că depinde ce citim şi în legătură cu unele 
declaraţii. Dar închid această paranteză şi spun, în timp ce noi cumpărăm avioane F16 şi 
nu avioane Euro Copter din Europa… 
 Adrian Ursu: Fighter. 
 Adrian Năstase: Euro Fighter. Şi din care practic în mod normal ar trebui să 
punem să facem şi noi un şurub, cumpărăm pe urmă toată povestea asta. 
 Oana Stancu: Vă aduc aminte că preşedintele îl numea samsar de avioane pe 
ambasadorul suedez, dacă nu mă înşel. 
 Adrian Năstase: Deci iată, în Franţa relaţia este absolut blocată din punct de 
vedere politic, din punct de vedere psihologic, la nivel de comunicare. Apar probleme 
serioase în Olanda. Am văzut declaraţia brutală pe care au făcut-o olandezii în legătură cu 
intrarea în spaţiul Schengen.  
 Oana Stancu: Şi o decizie chiar ieri a Guvernului din Olanda. 
 Adrian Năstase: Toate aceste lucruri ne arată că noi, în propria noastră casă 
europeană, suntem practic respinşi de toţi partenerii, nu suntem în stare să facem politică 
aici în Europa. Facem politică cu Libia, a fost o vizită mai demult a lui Traian Băsescu 
reuşită în Libia. 
 Adrian Ursu: Vizita a reuşit, dictatorul a dispărut. 
 Adrian Năstase: La fel în Siria. 
 Adrian Ursu: În timpul acestea, spunea domnul Adrian Năstase că în timp ce se 
publică astfel de caricaturi în timp ce românii sunt hăituiţi în Franţa ori de câte ori poliţia 
are ocazia. În timpul acesta nu numai că facem promisiuni peste ocean că mai dăm multe 
miliarde de dolari pe nişte avioane, dar numim pe posturile de consul al României 
persoane care nu au nicio legătură cu această activitate. Postul de consul e unul de 
administraţie şi interne. Acolo ar trebui să fie un funcţionar cu mânecuţe venit din 
Ministerul de Interne, care se ocupă de cetăţenii români care comit infracţiuni, de cei care 
nu mai au acte, de relaţia cu Poliţia, cu carabinierii, cu jandarmii, cu cine mai sunt ei. Nu, 
noi am numit pe postul de consul pe domnul Ioan T. Morar, un om de litere foarte 
simpatic şi apreciabil, dar care nu are nicio legătură cu consulatul de la Marsilia. A 
numit-o pe doamna …, blondă, drăguţă şi cu nume frumos, şefă de cabinet a domnului 
Emil Boc. Am numit tot felul de alte personaje. 
 Oana Stancu: Doamna Mantale. 
 Adrian Ursu: Exact, tot felul de personaje din astea decorative. 
 Adrian Năstase: Înseamnă că nu aţi înţeles că de fapt funcţiile consulilor anul 
viitor vor fi cu totul altele şi anume să numere voturile. 
 Adrian Ursu: Ei trebuie să aducă milionul de voturi pe care l-a promis domnul 
Baconschi. 



 Adrian Năstase: De asta spun că Ministerul de Externe a devenit secţia externă a 
PD-L. Nu mai este vorba de interesele româneşti generale, cum au făcut toţi miniştrii. Nu 
pun în discuţie, unii mi-au fost mai simpatici, alţii mai puţin simpatici, dar nici unul nu a 
politizat în aşa măsură Ministerul de Externe, folosindu-l de fapt pentru pregătirea 
fraudării alegerilor de anul viitor. 
 Oana Stancu: Vom discuta despre strategia asta la capitolul şmecheriilor pentru 
scrutinul comasat, necomasat. Decizia a fost luată la Guvern la pachet. Ne oprim pentru o 
pauză de publicitate şi revenim inclusiv cu mărturia unuia dintre cei 3 români arestaţi în 
Franţa pentru un iPhone. Nici măcar o poveste care să le poată fi imputată cu adevărat. 
 Adrian Ursu: Pentru iPhone-ul lui, nu pentru un iPhone pe care l-ar fi furat. 
Pentru că deţinea un iPhone şi avea şi cămaşă albă, ceea ce era inadmisibil. 
 Oana Stancu: ŞI era român, că ăsta e motivul. Ne întoarcem după publicitate. 
Sunteţi din nou la „Exces de putere”. Înainte de a continua discuţia cu Adrian Năstase, 
pentru că am vorbit despre insecticidul care e pregătit pentru români în Marea Britanie. 
Pentru că vom vedea povestea celor 3 români, între care şi un masterand de la Sorbona, 
arestaţi în Franţa pentru că deţineau iPhone. Acesta a fost păcatul capital. Vreau să vedeţi 
şi povestea unui român care a făcut faimă în Norvegia, înainte de a fi recunoscută această 
faimă şi în România. Bogdan Otta cântă în această seară la Bucureşti în deschiderea 
zilelor Bucureştiului. Însă înţeleg că îl ai pe primarul Capitalei alături. 
 Reporter: Aşa este, îl am alături de mine pe primarul Sorin Oprescu. Voiam să îl 
întreb de ce s-a gândit el să îl aducă pe Bogdan Otta? 
 Sorin Oprescu: Păi aşa suntem noi, fraieri. Întâi îi descoperă pe ai noştri străinii, îi 
recompensează moral şi le arată că respectă talentul. Noi îl aflăm de la ei. Şi aş vrea să nu 
se mai întâmple lucrul ăsta, să putem să le creăm condiţii aici. Eu personal sunt fericit că 
l-am invitat şi că a acceptat, să vină încoace şi să îl vadă şi ai noştri. 
 Reporter: L-aţi inclus în programul zilelor Bucureştiului. E una din deosebirile… 
şi anul trecut a fost un concert, însă ăsta este mai altfel pentru că e o îmbinare între 
muzică clasică, pop, aveţi şi pianism. Voiam să vă întreb ce alte diferenţe mai sunt? 
 Sorin Oprescu: În general nimic nu ne lipseşte din tot ceea ce avem. Este mult 
mai… este o dimensiune financiară de criză pentru toate astea, dar în acelaşi timp sunt 
fericit că locurile unde am organizat zilele Bucureştiului sunt pline, bucureştenii mei sunt 
pe stradă, participă la ele. Aşa e normal să se întâmple într-un mare oraş, aşa e normal să 
se întâmple pentru cetăţenii lui, să aibă câteva clipe de bucurie, de linişte în viaţa asta 
agitată, mai ales în ultimii ani. 
 Reporter: Rămâneţi la concert până la sfârşit? Pe cine ar mai trebuie să vedem 
aici? Pentru că aţi trimit mai multe invitaţii. 
 Sorin Oprescu: E prezent corpul diplomatic, sunt o serie întreagă de conducători 
ai instituţiilor publice şi cei mai principali sunt bucureştenii. 
 Reporter: Asta voiam să spun, am văzut foarte multă lume, sunt câteva mii de 
oameni. 
 Sorin Oprescu: Da, mă aştept pentru că am experienţa anilor trecuţi şi am văzut că 
bucureştenii au răspuns prezent. Şi atunci înseamnă că le place, iar eu sunt fericit că pot 
să organizez împreună cu colegii mei aşa ceva. Aşa e normal şi civilizat. 
 Reporter: Vă mulţumesc tare mult. 
 Sorin Oprescu: Şi eu. 



 Oana Stancu: Mulţumesc, Vasile Marcu. Mă bucur din tot sufletul că are o 
audienţă mare Bogdan Otta în această seară. Dacă s-ar fi aflat… 
 Adrian Năstase: Pe burtieră era trecut: Un român celebru la Bucureşti. 
 Oana Stancu: Şi era Sorin Oprescu. 
 Adrian Năstase: Era vorba de Sorin Oprescu sau… 
 Oana Stancu: Fireşte că la Bogdan Otta ne refeream. Nu fiţi răutăcios cu cel care 
ar putea fi candidatul USL la Primăria Capitalei. 
 Adrian Năstase: Tocmai, am vrut să subliniez că vom avea un candidat care este 
un român celebru. 
 Adrian Ursu: Deci îl veţi avea. 
 Adrian Năstase: După părerea mea, da. Eu nu am ascuns lucrul ăsta şi am gândit 
că asta e o soluţie firească. 
 Oana Stancu: Colegii mei din regie v-au pregătit şi cadrul în care dumneavoastră 
aveţi această etichetă, de un român celebru la Bucureşti. 
 Adrian Ursu: Cum spune Dan Diaconescu, sunaţi-vă prietenii, rudele. 
 Oana Stancu: Tonul nostru e glumeţ, însă spuneam mai devreme că dacă Bogdan 
Otta s-ar fi întâmplat să circule pe străzile Parisului, să vorbească româneşte cu prietenii 
şi să deţină un iPhone, s-ar fi trezit în puşcărie, pentru că e suficient să ai un furt de 
telefon raportat de un cetăţean francez şi să deţii unul, să vorbeşti româneşte, ca să ajungi 
după gratii. Aş vrea să vedem povestea celor absolut reale întâmplate în urmă cu 3 luni la 
Paris. Din fericire cei 3 români sunt în libertate acum, dar au stat după gratii. Un 
antreprenor, o masterandă la Sorbona, s-ar putea regăsi, domnule Adrian Năstase, pe 
listele votanţilor, dacă votul prin corespondenţă se va instaura în România. 
 Adrian Năstase: Eu nu cred, dar în sfârşit, teoretic e posibil. 
 Oana Stancu: Nu credeţi că votul prin corespondenţă va fi lege în România? 
 Adrian Năstase: Nu, nu cred. Nu cred pentru că asta ar da complet peste cap tot 
ce înseamnă… tot ce mai credem că poate să existe aşa ca zaţ de democraţie în România. 
Pentru că în mod evident la acel moment rezultatul votului nu va mai putea să legitimeze 
absolut nici un fel de putere în România şi în mod evident orice Guvern ar veni după 
aceea ar trebui practic să stea închis în clădirea din Victoria. Credibilitatea unui Guvern 
după momentul alegerilor se bazează şi pe ceea ce se întâmplă la alegeri. În condiţiile în 
care toată lumea ştie ce s-a întâmplat în 2004, mai rău în 2009, felul în care a câştigat 
Băsescu atunci. Până unde mergi? Vrei să uneşti şi alegerile, să le faci pe toate şi când 
vrei tu. Deci eu vă spun pentru că particip la reuniuni, la Consiliul Europei, la Comisia 
pentru Monitorizare, în ceea ce priveşte Ungaria deja măsurile încep să fie dure, dar încep 
foarte mulţi să îşi pună întrebări în legătură cu ceea ce se întâmplă în România. Deci în 
măsura în care vrem să păstrăm încă un anumit nivel de credibilitate şi să nu ne izolăm 
precum Belarus sau ţări de genul ăsta, totuşi vor trebui respectate măcar aparenţele. Ori 
legea votului prin corespondenţă exclude complet opoziţia de la verificarea, de la 
urmărirea alegerilor. Cum să spun, votul se numără numai de către reprezentanţii puterii. 
Nu mai există reprezentanţi ai partidelor în secţii de vot, nu mai există decât cei care în 
sfârşit se joacă cu IP-urile şi trimit după aceea… cu CNP-ul şi trimit după aceea 
rezultatul prin STS la Traian Băsescu. Aşa ceva nu se poate face. Şi din câte ştiu eu nici 
UDMR, nici… 



 Adrian Ursu: Dumneavoastră spuneţi că nu se poate face pentru că nu credeţi că 
ar fi un exerciţiu democratic. Dar matematica democraţiei în clipa de faţă demonstrează 
că aşa ceva poate fi posibil. 
 Adrian Năstase: La limită… 
 Adrian Ursu: Partidele coaliţiei rămân unite şi votează o astfel de lege.  
 Adrian Năstase: În astfel de situaţii limită… 
 Adrian Ursu: Nu poate să vină nici comisia de monitorizare, nici Uniunea 
Europeană, nimeni… 
 Adrian Năstase: În astfel de situaţii limită, după părerea mea, eu am poate o 
atitudine mai dură în astfel de situaţii, cei care nu sunt de acord cu aceste chestiuni pot să 
iasă în stradă şi să blocheze secţiile de vot şi practic… 
 Adrian Ursu: Adică Ucraina, cea pe care o cerea Traian Băsescu în 2004 
împotriva dumneavoastră când … fraudarea alegerilor de către regimul Adrian Năstase. 
 Adrian Năstase: Eu cred că într-o situaţie limită, în măsura în care platforma 
parlamentară nu mai poate fi utilizată în mod democratic, singura platformă pe care o poţi 
folosi este platforma străzii. Nu vorbesc de Ucraina, nu vorbesc de alte… Şi cei care sunt 
la putere acum trebuie să ştie că vor plăti pentru excesele de putere, pentru abuzul de 
putere. 
 Oana Stancu: Cu toate acestea, domnule Adrian Năstase, sunteţi în momentul 
acesta în Parlament cu un partid cu care dacă România era stat nu mai exista în momentul 
acesta nici refuzând să intraţi în Parlament cu Roberta Anastase după hoţia ordinară de la 
legea pensiilor, nici acum… 
 Adrian Năstase: Până la urmă ştim foarte bine ce înseamnă presiunile politice, 
faptul că eu spre exemplu se încearcă să fiu împiedicat să fac mai multă politică, e foarte 
clar, săptămâna viitoare am 3 termene, luni, marţi şi miercuri la instanţă. Care e scopul? 
În mod evident să nu particip la activităţile politice. Nu e nicio problemă, trec peste 
lucrurile astea şi lucrurile se vor clarifica. Dar vorbind despre Parlament, eu ştiu 
experienţa din Albania, cunosc foarte bine pentru că am urmărit inclusiv la comisia de 
monitorizare, rapoartele recente în legătură cu ce s-a întâmplat în Albania. Acolo a fost 
această iniţiativă, de a se ieşi din Parlament. Până la urmă lucrurile nu au dus la absolut 
nimic, a existat un blocaj aparent, o situaţie în care s-a declanşat o anumită criză, dar cei 
care ieşiseră din Parlament nu au mai ştiut pe urmă cum să se întoarcă. Şi Uniunea 
Europeană a intervenit pentru a media această situaţie şi s-a revenit până la urmă la… 
 Adrian Ursu: Cu F16 sau fără F16, credeţi că alianţa cu Statele Unite a lui Traian 
Băsescu îi va servi şi pentru a acoperi astfel de lucruri? 
 Adrian Năstase: Americanii sunt extrem de pragmatici. 
 Adrian Ursu: Alianţa personală, la nivel personal. 
 Adrian Năstase: Ştiu şi pe pielea mea, americanii sunt extrem, extrem de 
pragmatici. Ei vor juca întotdeauna cu cei care sunt la putere. Deci să nu ne… 
 Adrian Ursu: Adică acum joacă cu Traian Băsescu. 
 Adrian Năstase: Este firesc. Dacă nu o să mai fie Traian Băsescu şi o să fie 
altcineva, vor fi rearanjate lucrurile în mod firesc. Iar ceea ce se întâmplă… sigur că ei au 
tot interesul. Tot mecanismul american s-a bazat pe complexul militar industrial într-o 
perioadă lungă de timp care a dus şi la dezvoltări tehnologice şi aşa mai departe. Dar ei 
au avut în lume, înainte de 1990, o mulţime de conflicte locale, care acum nu mai există. 
Deci e foarte greu pentru tot ce înseamnă industria militară… noi nu mai putem să mai 



vindem armament pentru că nu mai avem cui. Şi atunci rămâne o anumită zonă în care 
americanii au început să vândă armament şi ruşilor, le vând… francezii vând ruşior. Şi 
toate aceste lucruri ţin până la urmă de încercarea disperată de a menţine în situaţia 
dificilă economică a Statelor Unite industria militară americană. 
 Oana Stancu: Pentru asta s-a dus, domnule Adrian Năstase? Pentru asta vedem 
imaginile de acum? Pentru asta s-a dus Traian Băsescu şi a avut norocul să … în 
întâlnirea chiar cu preşedintele SUA? 
 Adrian Năstase: Daţi-mi voie să remarc faptul că s-a dus acolo cu membrii 
Guvernului meu. 
 Oana Stancu: Chiar cu mafia personală, dacă e să fim exacţi. 
 Adrian Năstase: Deci Gabriel Oprea, era mai departe Bogdan Aurescu, era 
George Maior. Dacă îi luaţi pe toţi cei care sunt prezenţi acolo cu Traian Băsescu, în mod 
paradoxal… 
 Oana Stancu: Am făcut următoarea comparaţie… 
 Adrian Ursu: Baconschi nu era ambasador la Vatican? 
 Adrian Năstase: O vreme, pentru că pe urmă domnul Ion Iliescu a gândit în altă 
formulă.  
 Oana Stancu: Aş vrea să facem comparaţia cu ce s-a întâmplat când aţi fost 
dumneavoastră în Statele Unite în calitate de prim-ministru. V-aţi văzut cu George Bush 
şi aţi avut şi parte de declaraţiile pe peluza Casei Albe, specifice unei întâlniri oficiale. În 
cazul dumneavoastră ce s-a decontat? Tainul în ce a constat? 
 Adrian Năstase: Cu americanii nu au fost probleme. Sigur, unii spun de Bechtel, 
dar a fost o iniţiativă care a pornit de la ceea ce am văzut în Croaţia şi asta era şi 
conferinţa de presă cu George Bush. Dar în Croaţia am văzut o autostradă senzaţională 
făcută de Bechtel. 
 Adrian Ursu: La jumătate de preţ. 
 Adrian Năstase: Sigur. 
 Oana Stancu: Au vrut să fure şi unii şi ceilalţi, este declaraţia preşedintelui 
Băsescu la întoarcerea din Statele Unite. 
 Adrian Năstase: Daţi-mi voie să vă spun ceva, pentru că deja m-am săturat de 
lipsa de reacţie a celor de la Bechtel şi cred că am înghiţit prea mult această lipsă de 
reacţie din partea lor. De 7 ani de zile nu au ieşit o dată să spună: domnule, contractul 
ăsta a fost în ordine, am lucrat cu Guvernul şi am încercat să facem următoarele lucruri. 
 Adrian Ursu: Contractul nu a fost în ordine, domnul prim-ministru. 
 Adrian Năstase: Nu ştiu. 
 Adrian Ursu: Păi contractul ne costă de ne ustură, cum să fie în regulă un 
contract care şi-a multiplicat de 10 ori valoarea şi autostrada e tot mai scurtă. 
 Adrian Năstase: Am o rugăminte, în primul rând nu vă enervaţi. 
 Adrian Ursu: Păi mă enervez când e vorba de miliardele alea care se plătesc 
pentru o amărâtă de autostradă de 60 de kilometri. 
 Adrian Năstase: Contractul a introdus acolo sau probabil că nu am ştiut noi că 
până la urmă vor fi relevante, blocajele pe care le-a făcut Traian Băsescu în momentul în 
care a suspendat lucrările un an şi jumătate. Şi în momentul acela a crescut preţul la fierul 
beton, la ciment, au stat în conservare echipamentele de acolo, au ţinut oameni, i-au 
angajat şi pe urmă i-au trimis acasă. Deci nu vă enervaţi, contractul a fost în ordine. Dacă 
noi eram la putere autostrada ar fi fost gata anul viitor. Deci eu asta vreau să spun, 



contractul cu Bechtel… în măsura în care Bechtel nu reacţionează la acest apel pe care 
noi îl facem, să clarifice aceste lucruri, dacă au furat sau nu, împreună cu noi sau singuri, 
noi vom sesiza Parchetul General în legătură cu această chestiune şi Parchetul General 
din Statele Unite. 
 Oana Stancu: Ceea ce ar trebui să facă şi actuala putere înainte să facă 
preşedintele afirmaţia că ambele părţi au vrut să fure. Ne oprim pentru publicitate. Ne-am 
întors pentru ultima parte a emisiunii, foarte scurtă, ca să încheiem lista noastră, de 
şmecherii adunate de noi. Primarii (…) Mai departe, partidul lui Laszlo Tokes, se 
încadrează în această categorie? 
 Adrian Năstase: Spuneţi-i denumirea completă, Partidul Popular al Maghiarilor 
din Transilvania. 
 Oana Stancu: Vroiaţi să fie explicit, ţinutul secuiesc? 
 Adrian Năstase: Întrebarea mea e următoarea, pentru Parchetul General: un 
partid nu trebuie să fie un partid din România? În mod explicit sau nu. Dar în momentul 
în care… 
 Adrian Ursu: Mai există şi partidul moldovenilor. 
 Adrian Năstase: Poţi să pui partidul berarilor, moldovenilor. Mie mi se pare 
absolut inadmisibil. 
 Oana Stancu: Cum contracaraţi toate cele imaginate de Băsescu, Emil Boc, 
Sebastian Lăzăroiu, Udrea şi compania? 
 Adrian Năstase: Mergând pe teren. 
 Oana Stancu: Adică? 
 Adrian Năstase: Vă dau exemplul meu, ieri am fost la Piteşti, mâine mă duc în 
Prahova. Toţi colegii mei, le spun de fiecare dată, trebuie mers şi discutat cu oamenii, 
pentru că totuşi primarii trebuie să înţeleagă, tot jocul ăsta nu poate să îi susţină pe o 
perioadă foarte lungă. Şi oamenii trăiesc tot mai rău, anul viitor va fi un an îngrozitor, nu 
ştiu de unde vor scoate 10 miliarde de euro cât înseamnă nişte cheltuieli minimale pentru 
aspecte sociale. Iarna va fi complicată, anul agricol viitor va fi dificil pentru că sunt 
probleme cu însămânţatul acum pentru că e secetă. Deci cred că anul viitor va fi foarte 
complicat. 
 Adrian Ursu: Am şi eu o ştire de ultimă oră, Traian Băsescu are o meserie după 
ce nu va mai fi preşedinte, fotograf. Avem aici fotografiile făcute de la bordul 
elicopterului prezidenţial de Traian Băsescu, la Roşia Montană. Le-a pus la dispoziţia 
unor ziarişti, celor care au fost aleşi de domnia sa. Deci nu i-a tremurat mâna pe 
declanşatorul aparatului de fotografiat. 
 Oana Stancu: Cianurile se văd? 
 Adrian Ursu: Se văd, colcăie de cianuri aici. Nu, cianurile sunt pe urmă, 
deocamdată a spus că dacă specialiştii se opun acestui proiect o să le dea să bea apă cu 
cianură să vadă cât de curată e apa de acolo. 
 Adrian Năstase: Eu nu vreau să comentez în continuare, dar aş fi preferat ca 
aceste fotografii să fi fost făcute de Emil Boc. 
 Adrian Ursu: Nu era în elicopter. 
 Oana Stancu: Din păcate a apucat să se exprime împotriva proiectului domnul 
prim-ministru. Acum ce să mai facă? Cum să iasă din situaţie? În nici un caz cu 
fotografiile din avion. Vă mulţumesc că aţi fost la Exces de putere. Şi dumneavoastră, 



doamnelor şi domnilor, că v-aţi uitat. Vă spun ca întotdeauna, până săptămâna viitoare 
păziţi-vă singuri de excesele puterii. Dumnealor se ocupă să le creeze. O seară bună! 
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