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TALK-SHOW 

 

Mihai Gâdea: Bună seara, doamnelor şi domnilor. Invitatul meu special din 

această seară este fostul premier Adrian Năstase. Prima apariţie publică după eliberarea 

din penitenciar. Bună seara, domnule prim-ministru. 

Adrian Năstase: Bună seara. Mulţumesc pentru invitaţie şi mă simt foarte bine 

aici. 

Mihai Gâdea: Mă bucur. Domnule Adrian Năstase, mi-am pus o întrebare. De 

ce aţi hotărât să tăceţi o perioadă? Pentru cineva ca dumneavoastră, un om politic care a 

condus cel mai important partid din România, premier, ministru de Externe, preşedinte al 

Camerei Deputaţilor, un om care a trăit permanent în contact cu publicul, o tăcere de 

peste 9 luni înseamnă mult. Muklţi se aşteptau ca din momentul în care aţi fost eliberat să 

începeţi să vorbiţi. Aţi preferat să tăceţi încă o lună. De ce aţi ales să tăceţi? 

Adrian Năstase: Domnule Mihai Gâdea, au trecut 300 de zile de când n-am mai 

vorbit la o televiziune, am scris destul de mult, iar de când am ieşit din penitenciar am 

vrut să treacă o perioadă în care să fac pace cu mine însumi. A trebuit de-a lungul unor 

zile şi luni care s-au scurs foarte greu să consum, să diger, să absorb ceea ce era şi 

revoltă, şi dezamăgire şi mi-a fost teamă să vorbesc înainte de a gândi mai mult la 

lucrurile care mi s-au întâmplat. Am aşteptat să văd ce se întâmplă afară, aici, în jur. Şi 

acum sunt pregătit să spun unele lucruri, dar nu pentru a privi în urmă, ci r pentru a privi 

înainte, pentru a încerca să depăşesc ceea ce a fost o încercare foarte grea. Nu atât prin 

prisma perioadei pe care am parcurs-o în penitenciar cât prin semnificaţia unei 

condamnări pe care eu am respins-o considerând că ea este nedreaptă. Justiţia uneori 

paradoxal, decide şi în ceea ce priveşte dreptatea şi nedreptatea. Nu voi relua lucrurile 

astea. Cred că cei mai mulţi au înţeles că a fost o hotărâre care a fost dată în anumite 

circumstanţe şi a avut o conotaţie politică puternică. Pentru mine însă, a fost important 

după ce mi-am consumat ceea ce-a fost revoltă maximă în 20 iunie... 

Mihai Gâdea: Ziua în care aţi fost condamnat. 

Adrian Năstase: Da. Şi atunci a fost o revoltă pentru că dincolo de ceea ce poate 

au fost greşelile mele ca ministru de Externe, ca preşedinte de Cameră, ca premier, în 

opoziţie sau la putere, dincolo de asta mi s-a părut nedreaptă acea condamnare şi în 

condiţiile unei lipse de probe, şi într-un proces dezechilibrat din punct de vedere al 

mărturiilor şi probelor. Din punctul de vedere al mecanismului ca atare care a însemnat 

aproape zi de zi, săptămână de săptămână o lungă perioadă de timp o turbo accelerare a 

procedurilor pentru a se finaliza un proces care trebuia să servească drept exemplu. Într-o 

miză pe care n-am înţeles-o nici acum. Dar sigur că am încercat să absorb aceste lucruri 

şi am considerat că în 20 iulie am început o a doua viaţă. Unii au luat în glumă şi au 

considerat că decizia mea din seara aceea a fost o înşelătorie, o formulă... Practic semnele 



pe care le port pe corp arată că a fost un lucru foarte adevărat, iar glonţul acela a trecut la 

un mm de carotidă. Deci a fost probabil destinul, Dumnezeu... au hotărât ca viaţa mea să 

nu se încheie atunci. Şi într-un fel am considerat că am o anumită datorie de a trăi o altă 

viaţă în alt mod, de a privi lucrurile într-o altă modalitate şi parţial am reuşit. Am avut 

nevoie de acest respiro pentru a lăsa să se elimine din mintea mea, din sufletul meu ceea 

ce a însemnat o profundă nemulţumire faţă de un lucru pe care nu l-am acceptat 

niciodată. 

Mihai Gâdea: Domnule Adrian Năstase, aş vrea să fac o dezvăluire. Ieri ne-am 

întâlnit întâia dată pentru a avea o scurtă discuţie despre această seară. Şi când v-am 

întâlnit purtaţi o cămaşă descheiată la gât şi mă întrebam în această seară, chiar v-am 

propus lucrul acesta, dacă aţi putea avea o cămaşă descheiată fără cravată pentru că 

semnele împuşcăturii sunt cât se poate de evidente. Şi aţi ales să purtaţi cravată nesimţind 

nevoia de a arăta acest lucru. 

Adrian Năstase: Ar fi trebuit să vin poate fără cămaşă şi fără haină pentru că 

atunci s-ar fi văzut şi urma glonţului care a trecut şi prin umăr, s-a lovit în os şi a ricoşat.  

Mihai Gâdea: Ce s-a întâmplat în seara aia? 

Adrian Năstase: Adina Anghelescu a scris un editorial senzaţional. Era legat de 

doctorul Brădişteanu şi pe ideea că Brădişteanu m-a favorizat în spital şi a avut grijă de 

mine. Şi de aceea DNA a pornit o acţiune împotriva lui. Ea spunea un lucru, de fapt 

Dumnezeu l-a favorizat pe Adrian Năstase. Va fi cumva şi el audiat la DNA? Lucrurile 

sunt aşa cum au fost descrise. A fost o anumită şansă aceea că revolverul eu îl aveam în 

buzunarul stâng. Când am scos din buzunar, l-am scos cu mâna stângă. Şi în momentul în 

care stăteam aşezat pe un scaun, ofiţerul de Poliţie era în faţa mea. Am spus îmi pare rău 

că vei fi implicat în această poveste, ştiind că poate să aibă probleme, cum s-a şi 

întâmplat. Din păcate sau din fericire, din fericire spun acum, scoţând revolverul cu mâna 

stângă, înainte de a-l trece în dreapta – eu nu trag cu mâna stângă – el s-a repezit peste o 

măsuţă care era între noi doi şi m-a dărâmat, ne-am luptat eu încercând să menţin pistolul 

în stânga şi în final am reuşit cu mâna stângă să îndrept revolverul spre mine, dar dintr-un 

unghi foarte ciudat, de jos. Şi încercând în acelaşi timp să-l protejez pe el ca nu cumva să 

trag în el. Şi în felul acesta s-au petrecut lucrurile. Nu-mi face plăcere să-mi aduc aminte, 

dar cred că... aş vrea să-i mulţumesc acelui ofiţer de poliţie pentru că deşi a început 

urmărirea penală împotriva lui, până la urmă lucrurile s-au rezolvat. Dar îi datorez şi lui 

faptul că stăm acum de vorbă. 

Mihai Gâdea: Faptul că aveaţi revolverul în buzunar, asta înseamnă că în urmă 

cu ceva timp deciserăţi că asta-i o variantă, anume sinuciderea. 

Adrian Năstase: Da. 

Mihai Gâdea: Care a fost momentul în care aţi decis să vă puneţi un revolver în 

buzunar şi să vă gândiţi la sinucidere? 

Adrian Năstase: Când am aflat sentinţa. N-am crezut că o astfel de sentinţă e 

posibilă. Mi s-a părut umilitoare. Nu perspectiva închisorii m-a afectat foarte mult, ci 

acest gest de umilinţă după două decenii de muncă, de eforturi, de rezultate poate. Mi s-a 

părut nedrept. Şi gestul ăsta de revoltă sau sentimentul ăsta de revoltă într-un fel... am 

revăzut în penitenciar Samuraiul. Şi mă gândeam că într-un fel această nevoie de 

demnitate, de onoare, ne caracterizează pe fiecare dintre noi. Sunt lucruri pe care le poţi 

pierde, dar eu nu cred că demnitatea sau onoarea pot fi pierdute. Şi reacţia a fost în 

legătură cu asta. Altfel sigur, penitenciarul în sine înseamnă o formă comprimată de viaţă, 



într-un anumit spaţiu, cu o constrângere enormă care e lipsirea de libertate. Dar până la 

urmă lucrurile astea nu se pot compara acum, nicăieri în ţară cu ceea ce-a însemnat fortul 

13 de la Jilava şi dramele pe care le-au trăit cei care au fost închişi acolo în perioada 

comunistă. Pentru mine sigur, a fost un moment greu atunci când am luat o anumită 

hotărâre, am scris mai multe scrisori pentru Dana, pentru Andrei, pentru Mihnea şi ei n-

au bănuit nimic... Lucrurile au trecut, acum privesc în urmă şi mă întreb dacă reacţia mea 

a fost cea mai bună atunci. Sigur, lucrurile sunt irepetabile.  

Mihai Gâdea: Luăm o scurtă pauză. Urmăriţi „Sinteza Zilei”. Invitatul special 

din această seară domnul Adrian Năstase. Care a fost cel mai greu moment în afară de 

cel din 20 iunie?  

Adrian Năstase: Au fost multe momente grele sau complicate sau triste. 

Momente în care spre exemplu de sărbători... de Crăciun nu eşti acasă cu cei dragi, în 

familie, ei vin la tine, dar nu în momentul acela pe care-l aşteptţi, a doua zi etc. Lucrurile 

sunt complicate. N-ai voie să bei un pahar cu vin... sunt lucruri mărunte poate, dar ele 

adunate înseamnă un dramatism al unei vieţi pe care nu vreau eu s-o comentez pentru că 

sunt convins că mulţi alţii au trăit-o mult mai dur ca mine. Dar într-adevăr un moment 

foarte greu a fost pentru mine să privesc din afară maturizarea copiilor mei. Pe care îi 

lăsasem pe unul într-o adolescenţă care însemna o anumită exuberanţă şi căutarea 

drumurilor potrivite în viaţă şi pe celălalt, pe Andrei, într-un moment în care încerca într-

un fel să-şi găsească un rost între prieteni, între cunoştinţe. Însă fără o responsabilitate 

deosebită. Şi dintr-o dată, peste noapte, au trebuit să treacă bariera în viaţa dură a 

maturităţii. Preluând griji, responsabilităţi, preluând legătura mea cu exteriorul. Fiind şi 

editor de carte, şi scriind pe calculator textele pe care eu le scriam de mână. Şi din 

punctul ăsta de vedere vreau să-i mulţumesc lui Andrei, îi mulţumesc şi lui Mihnea care 

ar fi putut să clacheze, să nu mai meargă la facultate, să fie doborât de ceea ce era o 

ruptură extraordinară, o apăsare extraordinară. Pentru că noi poate aici, poate şi alţii, ştiu 

că această condamnare a fost nedreaptă, dar ea rămâne într-un CV... condamnarea asta 

există şi este un lucru apăsător pentru un copil care trebuie să vorbească despre părinţii 

lui. Şi Mihnea a avut forţa de a trece peste acest obstacol dificil şi a luat note 

excepţionale. Sunt foarte mândru şi de el, aşa cum sunt foarte mândru de Andrei.  

Mihai Gâdea: Emisiunea cu Andrei a fost un punct de interes maxim al acelui 

moment. L-am întrebat în acea emisiune un lucru pe care vreau să vă întreb şi pe 

dumneavoastră. Dacă ar face o cerere de graţiere preşedintelui Traian Băsescu în ceea ce 

vă priveşte. Şi sigur că răspunsul lui Andrei e destul de elocvent. Aţi văzut acea 

emisiune? 

Adrian Năstase: Da.  

Mihai Gâdea: Aveaţi posibilitatea să vedeţi televiziunile? 

Adrian Năstase: Da, până la ora 23:00. Şi dimineaţa de la 9. Sunt nişte reguli ale 

ANP în penitenciare.  

Mihai Gâdea: Cum s-a văzut interviul şi cum l-aţi privit pe Andrei în seara aia? 

Adrian Năstase: Pentru mine a fost o seară cumplită. Pentru că dacă eu sunt 

oarecum obişnuit să merg în platourile TV având totuşi emoţii, pentru el era prima dată şi 

el făcea lucrul ăsta ca să explice anumite lucruri despre mine, ca să mă apere şi ca să 

aducă în discuţie un lucru nedrept pe care-l resimţeam cu toţii în familie. Şi sigur că 

urmăream fiecare cuvânt, încercând să mă gândesc cum aş fi răspuns eu. Aici aş fi 



răspuns altfel. Ei au aflat după aceea, le-am spus, niciodată nu aş fi făcut o cerere de 

graţiere către Traian Băsescu. Ar fi fost... 

Mihai Gâdea: De ce nu? 

Adrian Năstase: Mi s-ar fi părut o umilinţă şi aş fi preferat să stau doi ani sau 

oricât în penitenciar. O cerere de graţiere ar însemna recunoaşterea unei vinovăţii pe care 

eu o resping categoric. Şi eu voi căuta mai departe să găsesc un remediu juridic – e un 

lucru pe care nu l-am spus până acum şi vreau să-l precizez – încă din decembrie am 

făcut o plângere la CEDO şi în legătură cu această condamnare. Pentru că vreau pe mai 

departe să arăt felul incorect în care s-a desfăşurat procedura şi nedreptatea din sentinţa 

respectivă. De aceea pentru mine o cerere de graţiere către Traian Băsescu ar fi fost o altă 

umilinţă pe care în niciun caz eu însumi nu aş fi acceptat s-o îndur. Dar pe de altă parte 

ceea ce mi s-a părut o umilinţă la nivel naţional a fost acceptarea în punctajul acela de la 

Bruxelles a condiţiei ca preşedintele interimar nu cumva să aprobe graţieri individuale, 

fiind vorba în mod evident despre mine. Graţierea individuală e o prerogativă de 

suveranitate. Deci a renunţa la o astfel de prerogativă înseamnă o umilinţă la nivelul 

statului pe care eu nu aş fi acceptat-o. Repet, nu aş fi cerut niciodată... 

Mihai Gâdea: Nici lui Crin Antonescu ca preşedinte interimar nu i-aţi cerut-o. 

Dar dacă n-ar fi fost în acel punctaj de la Bruxelles, i-aţi fi cerut lui Crin Antonescu asta? 

Adrian Năstase: Niciodată. Pentru că însemna să-mi recunosc vinovăţia în 

această poveste. Or, ideea esenţială pe care am apărat-o mereu a fost aceea că deşi ani de 

zile am fost hărţuit în acest proces cu 970 de martori ai acuzării, 70 dintre ei erau 

învinuiţi şi au fost scoşi de sub învinuire doar în rechizitoriu la sfârşit, în ideea de a da 

nişte mărturii împotriva mea. Nici măcar unul dintre ei, din 974 nu a spus ceva împotriva 

mea. Şi au fost o mulţime de minciuni, s-a spus că am fost condamnat ca premier, în 

realitate am fost acuzat în calitate de preşedinte de partid, ca să se evite un aviz din partea 

Parlamentului etc. Eu vreau să las deoparte aceste lucruri... 

Mihai Gâdea: Le lăsăm... 

Adrian Năstase: Vreau să le discut doar în zona CEDO. Dar vreau să mă întorc la 

ziua de azi şi să mă ocup de ceea ce cred că trebuie să fie nevoia unei viziuni care să ne 

scoată din toată această nebunie a haosului pe care regimul Traian Băsescu l-a creat în 

aceşti 8 ani. 

Mihai Gâdea: Vreau să vă întreb o chestiune importantă. Sunteţi singurul premier 

care a fost în această situaţie, din UE. Am dat exemplul lui Helmuth Kohl. Tot o 

chestiune cu campanie electorală, însă în situaţia respectivă existau dovezi. Cu toate astea 

Kohl n-a fost niciodată condamnat cu executare. Sunt şi alte exemple.  

Adrian Năstase: Preşedintele Chirac... Au fost nenumărate exemple. 

Mihai Gâdea: De ce în cazul dumneavoastră s-a ajuns la această soluţie cu 

executare, mai ales în condţiile în care şi prima instanţă şi a doua vorbesc despre faptul că 

nu există probe directe. Dacă nu există probe directe, dacă martorii aceia au fost chemaţi 

la proces şi nu depun mărturie împotriva dumneavoastră pe ce se bazează această decizie 

şi dacă dumneavoastră aveţi inforamţii suplimentare sau poate elemente care conduc la o 

concluzie? A fost comandă în ce vă priveşte, au executat judecătorii o comandă politică 

de la cel mai înalt nivel în ceea ce vă priveşte? Aveţi măcar pentru dumneavoastră o 

explicaţie? 

Adrian Năstase: Pot să bănuiesc unele lucruri. Am o opinie clară şi ştiţi care este. 

Consider că după 2004 au pornit o serie de acţiuni de hărţuire împotriva mea. Au fost 



vreo 40 sau 50 de dosare deschise împotriva mea. S-au făcut numeroase comisii rogatorii 

în tot felul de ţări din lume, la tot felul de bănci, căutându-se conturi, în ţară de la 

brăţările dacice la termopanele de la Muzeul de Artă Contemporană... Opt ani am trăit 

permanent în zona aceasta a dreptului penal şi a dreptului procesual penal, în zona DNA 

şi a acţiunilor de tot felul. Nu cred că există vreo altă ţară care să fi procedat în acest fel. 

Până la urmă murdărindu-şi propriul trecut. Pentru că în definitiv eu ca premier am 

însemnat o perioadă importantă din istoria României. Sau poate perioada în care am fost 

ministru de Externe. Şi atunci toate aceste lucruri care rămân într-un fel atârnate de 

istoria mea şi de ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani, până la urmă ating şi istoria 

României. Care-i câştigul? Celelalte ţări în condiţiile în care s-au schimbat regimurile 

politice, puterea politică, niciodată n-au recurs la aceste forme de revanşă politică, de 

răzbunare politică. Când în 2012 sancţionezi eventuale fraude electorale din 2004, după 

ce au avut loc numeroase alegeri în care s-au întâmplat o mulţime de lucruri tu vii şi 

consideri că vrei dai un exemplu pentru 2004, în 2012 după ce ai avut prezidenţiale în 

2009 care s-au desfăşurat cum s-au desfăşurat... sunt multe lucruri pe care nu vreau să le 

spun. De-asta am şi tăcut o lună. Pentru că dacă aş fi vorbit în primele zile probabil că 

spuneam mult mai multe lucruri. Este important să-mi înfrâng această tentaţie de a vorbi 

despre lucrurile care s-au petrecut. Ele s-au petrecut într-un interval în care Traian 

Băsescu a coborât foarte mult în popularitate. Lucrurile acestea nu i-au folosit şi n-au 

folosit ţării. Dacă ar fi fost utile, dacă România ar fi câştigat campionatul mondial de 

fotbal pe această bază, dacă România ar fi intrat în Schengen... dar nu s-a întâmplat 

nimic. Au fost nişte lucruri absolut nemeritate făcute într-o anumită complicitate cu 

oameni de la Bruxelles prin intermediul unor oameni care au fost trimişi acolo cu anumită 

misiune. România n-a făcut decât să se izoleze şi mai tare şi acum încearcă să rezolve 

unele dintre probleme, dar vedem cât este de greu. Mă uit la toate discuţiile legate de 

procurori, de CSM, de judecători, de cine trimite judecători la CEDO, judecătorii de la 

Curtea Constituţională... O să ajungem o ţară în care nu mai discutăm despre economie, 

discutăm doar despre judecători şi procurori. Lucrul acesta mi se pare negativ şi l-am şi 

spus public. Sigur că lucrurile astea trebuie rezolvate, dar am intrat într-un fel de mlaştină 

în care ne afundăm tot mai tare, pe subiecte care interesează foarte puţin în afară şi din 

acest motiv ajungem să discutăm cu optimism despre scăderea deficitului de cont curent 

cum spunea Traian Băsescu încurcând deficitul de cont curent cu deficitul comercial, în 

condiţiile în care de fapt noi nu mai facem importuri pentru că nivelul consumului a 

scăzut mult şi pentru că perspectivele de dezvoltare nu apar într-un mod evident. Eu aş 

vrea şi sper că, colegii mei vor înţelege şi congresul PSD e o bună ocazie, de a schimba 

temele de dezbatere publică. Din nou discutăm despre trecut, despre proprietate, bani care 

s-au dat aiurea. Multe dintre poveştile astea cu tipi care şi-au găsit rude moarte prin 

Ecuador sau Columbia şi care vin şi cer bani acum şi trebuie să dăm miliarde de euro 

luând din banii pentru o eventuală dezvoltare a ţării. Dăm 20 miliarde înapoi banii pe care 

i-a împrumutat Traian Băsescu de la FMI, mai avem şi miliardele astea de plătit... de 

unde să construieşti drumuri, infrastructură? E o capcană în care am intrat singuri. Dacă 

mergeţi la legea din 2005 privind restituirea proprietăţilor o să vedeţi diferenţele impuse 

faţă de legea pe care am dat-o eu în 2001 pentru restituirea proprietăţilor, care era mult 

mai echilibrată. Şi o să înţelegeţi de ce CEDO a dat o hotărâre pilot pentru România 

spunându-le băi fraierilor, uitaţi-vă, Polonia n-a dat despăgubiri decât la nivel de 20%, 

voi vreţi să daţi 100% pentru tipii care de la Cuza încoace s-au pierdut pe nu ştiu unde? 



Sigur că e un gest normal pentru mulţi, dar pe lângă ei au apărut mulţi profitori care vor 

lua din aceşti bani. Asta-i una din temele care mă frământă. În ce priveşte privatizările, 

poate că şi eu am făcut unele greşeli, poate că era altă perioadă, au fost anumite 

constrângeri legate de nevoia de a fi acceptaţi ca economie funcţională de piaţă, pentru a 

fi acceptaţi în negocierile cu UE... Dar de ce să nu învăţăm din acele lucruri, de ce să nu 

introducem la toate privatizările cu companiile strategice acţiunea de aur a statului? Sunt 

multe lucruri pe care eu personal le resimt ca o nevoie de a veni alături de cei care vor în 

acest moment să scoată România din această stare periferică. UE şi-a pierdut parţial 

busola. Ce s-a întâmplat în Cipru, multe din lucrurile ce se întâmplă în economia 

europeană, în sistemul bancar, ne arată că de fapt există nevoia de fiecare dată de ţap 

ispăşitor. Şi România în ultima vreme este pe post de material didactic. Pentru emigraţia 

din Marea Britanie, pentru romii care merg în Germania sau Franţa. Cred că e important 

să începem să ne manifestăm mult mai puternic şi în plan extern şi în plan intern.d e 

aceea sigur că gândind în perioada în care vorbeam mai puţin şi totuşi a contat foarte mult 

ce s-a întâmplat acolo. Vreau să-i salut şi pe cei care, alături de care am petrecut luni de 

zile, şi pe Emil Cutean, şi pe alţi colegi, alţi pacienţi de la penitenciarul Jilava... 

Mihai Gâdea: Cum s-au comportat cu dumneavoastră? 

Adrian Năstase: Mai respectuos decât mulţi alţii. De fiecare dată când mă 

întâlneam cu cei de pe-acolo îmi spuneau domnule prim-ministru, domnule preşedinte... 

Dumneata trebuia să fii preşedinte nu Traian Băsescu. Să vină Traian Băsescu aici în 

locul dumitale. 

Mihai Gâdea: Deci oamenii îl aşteaptă. 

Adrian Năstase: Nu ştiu dacă-l aşteaptă sau nu. Dar au fost multe momente de 

genul ăsta. Erau nişte turci care îmi transmiteau salutări de la premierul turc... tot felul de 

personaje interesante. Evident că cel mai mult m-au impresionat cei de la comunitatea 

terapeutică, cei care se drogau sau vindeau droguri şi care sunt într-o comunitate pe un 

model pe care cei din penitenciar l-au realizat pe un parteneriat cu Norvegia. Şi e o 

poveste interesantă acolo... Au o comunitate închisă, stau între ei, ei îşi aranjează 

lucrurile, un fel de congregaţie religioasă. Dacă vorbesc urât unii cu alţii trebuie să facă 

nişte bileţele... în fine, sunt multe lucruri. Eu mergeam aproape săptămânal şi discutam 

despre politică, despre constituţie, despre unire, despre istorie... şi foarte mulţi dintre ei 

cu un nivel de creativitate extraordinar. Au realizat multe lucruri. Le-am dus albume de 

artă, îl rugam pe Andrei, le duceam albume cu lucrări ale unor pictori români, vorbeam 

despre stilurile de artă, nebunii... 

Mihai Gâdea: Şi erau interesaţi? 

Adrian Năstase: Au făcut desene minunate pe care mi le-au dat.  

Mihai Gâdea: E ceva de învăţat de la oamenii din penitenciar? 

Adrian Năstase: Categoric. Şi lucruri bune, dar şi lucruri rele. De-asta... 

Mihai Gâdea: Limbaj foarte colorat în penitenciar, nu? 

Adrian Năstase: Foarte colorat. Şi sigur, trebuie să fii destul de puternic să rezişti 

la tot ce înseamnă chemările astea făcute dintr-un colţ în altul şi... sigur, nu pot să 

reproduc nimic ca să nu vă amendeze CNA. Au o imaginaţie extraordinară în lucruri rele. 

Şi în bune, bănuiesc. Dar mai mult lucrurile ciudate. Eu n-am să înţeleg de ce în România 

noi vrem să avem un ministru al justiţiei independent. Nu ştiu în ce ţări există miniştri ai 

justiţiei independenţi? Un ministru face parte din guvern, merge cu echipa politică în 

campanie, spune cum vrea să fie politica în materie de justiţie... Uitaţi-vă în Franţa. La 



noi ministru independent a fost de fapt omul preşedintelui de la Cotroceni în guvern. Fie 

Macovei, fie Predoiu. Dacă asta e o soluţie... Eu nu înţeleg asta. Dar repet, discuţiile 

legate de problema recidivei... în Franţa nivelul de recidivă pentru cei care merg în 

închisoare este de 80%. Noi nu vrem să discutăm nici despre ideea de graţiere. Amnistia 

o lăsăm deoparte pentru că s-ar putea să fie eliminată pedeapsa asta complementară de 

doi ani pentru mine şi să pot să candidez la ceva. Lăsăm deoparte... dar graţierea? Ar 

trebui... ultima graţiere s-a făcut în 2002 când eram premier. Sunt mii de persoane 

condamnate în străinătate care trebuie să vină în ţară. Există supraaglomerare în 

penitenciare. Bugetul ANP este acoperit în proporţie de 60% deocamdată. Pe anul acesta. 

Dar noi nu mai suntem capabili să discutăm despre anumite subiecte care în alte ţări sunt 

discutate. V-am spus despre asta ca să înţelegeţi că de fiecare dată când treceam prin faţa 

vreunei ferestre sau a unei secţii, sau treceam printre deţinuţii de-acolo toţi mă întrebau, 

domnule Adrian Năstase, vreo veste şi pentru noi? O lege, vine o lege pentru noi? 

Pentru că există această aşteptare firească aş spune eu. 

Mihai Gâdea: Apropo de asta, în acelaşi dosar în care dumneavoastră aţi fost 

condamnat au mai fost condamnate alte persoane. Cele mai cunoscute sunt Bogdan 

Popovici, soţia sa, Irina Jianu... Ce se întâmplă cu oamenii ăştia? Presa vorbeşte, o parte 

importantă a opiniei publice înţelege ce înseamnă dintr-un document oficial că nu există 

probe, dar oamenii sunt în închisoare. Credeţi că ar trebui să se facă ceva, veţ i face vreun 

demers? 

Adrian Năstase: Este vorba în primul rând de ei, eu am spus de fiecare dată, ei au 

reprezentat pierderile colaterale, eşafodul care trebuia construit pentru a justifica 

condamnarea mea. Dacă ei nu erau condamnaţi atunci în mod firesc eu ar fi trebuit să fiu 

achitat. Şi în mare măsură ei plătesc pentru această răzbunare politică. Din păcate. Eu 

cred însă că aici, dincolo de eventuale soluţii individuale în care nu cred... nu cred că 

Traian Băsescu va deveni dintr-o dată extrem de generos cu Irina Jianu despre care 

spunea în mod mincinos că ar fi făcut un denunţ împotriva mea sau despre Popovici care 

i-a organizat nenumărate reuniuni în care şi-a prezentat rezultatele extraordinare din 

economie din anii ăştia... eu nu cred că el va face un astfel de gest. Deci şansa lor şi sper 

să apară acum după ce-am fost eu eliberat, ca să nu mai existe această presiune pe 

creierul unora dintre cei care eventual sunt împotriva unei astfel de legi de graţiere doar 

pentru că ar fi putut să-mi folosească şi mie... Deci în aceste condiţii într-o lege de 

graţiere sigur că ar intra şi ei.  

Mihai Gâdea: În momentul în care s-a pus problema eliberării dumneavoastră 

condiţionate au fost o serie de domni şi doamne care s-au grăbit să facă aprecieri. E 

adevărat, vocile lor fiind mai puţine, dar dintr-o zonă importantă... am să mă refer la 

domnul Dănileţ din CSM... ele fiind stridente erau uşor de auzit. Pentru că trebuie să fim 

drepţi. N-au fost doar vocile lor. Au fost voci probabil neaşteptate, ca doamna Draga 

Olteanu Matei, să facă aprecierile pe care le-a făcut... 

Adrian Năstase: Extraordinar. Pentru mine a fost ca un pansament ceea ce-a spus 

atunci, felul în care a spus, căldura cu care a rostit acele cuvinte. 

Mihai Gâdea: Deci au fost declaraţii gen doamna Matei, dar au fost şi declaraţii 

gen Dănileţ. Pare uşor nelegitim din partea unui membru CSM să facă astfel de aprecieri. 

A spus că dumneavoastră nu ar fi trebuit să fiţi eliberat condiţionat pentru că nu vă 

acceptaţi vinovăţia, pentru că aţi făcut tot felul de aprecieri. Sigur că Dănileţ vorbea în 

aceeaşi zonă, avea acelaşi refren pe care-l avea DNA despre a cărui independenţă nu ştiu 



dacă-i cazul să vorbim în seara asta. Cum aţi văzut aceste aprecieri şi inclusiv cele care 

au fost acea bătălie incredibilă din ultimele zile când cel de la DNA făcea aprecieri 

stilistice sau de altă natură, pe ceea ce dumneavoastră aţi scris din penitenciar pe blog. 

Adrian Năstase: Zâmbesc acum şi zâmbeam ceva mai încordat şi în sala de 

şedinţă... Mi s-a părut incredibil. Mi s-a părut incredibil felul în care acelaşi procuror la 

prima instanţă a pus în discuţie caracterul ştiinţific al cărţii pe care o scrisesem. Mi s-a 

părut aberant. De aceea am şi adus la Curtea de Apel vreo 10 recenzii, aprecieri ale unor 

academicieni, profesori universitari. Dar dincolo de asta, mie mi s-a părut extraordinar de 

grav ceva. Sunt două aspecte. Primul l-aţi spus, cel cu recunoaşterea vinovăţiei. E o 

prostie. E adevărat că în timpul inchiziţiei dacă nu-ţi recunoşteai vina nu erai strangulat 

înainte să fii ars pe rug. Deci beneficiai de un tratament mai bun dacă-ţi recunoşteai vina. 

Dar dacă lucrul ăsta ar fi adevărat ar însemna că n-ai putea niciodată să exerciţi o cale 

extraordinară de atac pentru că ar însemna să fii obligat să-ţi recunoşti vina de fiecare 

dată când eşti condamnat şi sub această condiţie să poţi să fii eliberat condiţionat. Or, ce 

sens ar fi avut ca eu să fac o plângere la CEDO dacă m-aş fi considerat vinovat? Tot 

mecanismul ăsta e aberant şi el a fost demontat şi de instanţe. Nici nu comentez. Mi se 

pare mult mai grav însă celălalt aspect, invocat şi de Dănileţ, dar şi de judecătoarea care a 

făcut opinie separată la Curtea de Apel şi care spunea următorul lucru. Că libertatea de 

exprimare trebuie cenzurată pentru că dacă critici decizia instanţei, dacă ai anumite opinii 

în legătură cu justiţia sau cu regimul politic sau la un moment dat eu am scris prin faptul 

că nu aveam dreptul nici să aleg nici să fiu ales, conform pedepsei complementare 

adăugată la pedeapsa cu închisoarea, eu am spus înainte de votul de la alegerile 

parlamentare, dragi prieteni, pentru că eu nu pot să votez, vă rog pe voi să mergeţi să 

votaţi şi pentru mine împotriva lui Traian Băsescu. Era opinia mea politică, era un punct 

de vedere cunoscut. Sigur, până la urmă chestiunea de esenţă este aceea că o parte din 

oamenii ăştia ar fi vrut ca eu să fiu pedepsit în continuare cu închisoare pentru libertatea 

de exprimare. Dar ce-i ciudat şi le recomand celor care au acest punct de vedere să 

citească o lucrare interesantă pe care n-am apucat s-o menţionez la instanţă, am vrut, dar 

până la urmă avocaţii mei... era o anumită grabă şi n-am mai invocat povestea asta... e o 

lucrare care se numeşte "Libertatea de exprimare", o găsiţi pe net. Este de prin 2002 şi e 

un ghid privind articolul 10 din convenţia europeană a drepturilor omului şi e semnată de 

o persoană despre care aţi auzit şi care se numeşte Monica Macovei. Şi în acest ghid 

privind art. 10 din CEDO apare foarte clar faptul că pot fi discutate inclusiv hotărârile 

instanţelor. Sunt unele chestiuni interesante şi în legătură cu presa. Pentru dumneavoastră 

ar fi interesant de văzut, sunt unele chestiuni care v-ar putea ajuta ca răspuns la ceea ce 

unii consideră a fi o exagerare în abordările TV. 

Mihai Gâdea: M-ar interesa capitolul scris de doamna Macovei, cum să minţi 

Parlamentul European că au fost 2 milioane de voturi fraudate. Există un astfel de 

capitol? 

Adrian Năstase: Nu.  

Mihai Gâdea: E în lucru probabil. 

Adrian Năstase: Probabil, e o temă la care încă lucrează. 

Mihai Gâdea: Domnule Adrian Năstase, aţi fi coabitat vreodată cu Traian 

Băsescu? 

Adrian Năstase: Asta e o întrebare dură. 

Mihai Gâdea: Îmi cer scuze. Dacă vreţi reformulez. 



Adrian Năstase: Mai bine. 

Mihai Gâdea: Dacă aţi fi în locul lui Victor Ponta aţi coabita cu Traian Băsescu? 

Adrian Năstase: În locul lui Victor Ponta, da. E o temă care merită discutată. Eu 

am scris şi azi un editorial despre coabitarea politică în JN. De fapt o continuare. 

Preluând nişte lucruri pe care le-am scris în decembrie în cartea mea. Şi am prezentat 

acolo şi experienţa din Franţa. Timp de 9 ani francezii au avut coabitare. Coabitarea nu o 

hotărăşte preşedintele sau premierul. Poporul, votanţii sunt cei care hotărăsc. Dacă ei 

votează o dată într-un fel şi altă dată altfel... dacă m-ar fi votat pe mine preşedinte în 2004 

n-ar fi existat coabitare. Deci lucrurile se rezolvau mai simplu. În aceste condiţii într-o 

situaţie de fapt în care riscul este de blocaj complet, cineva trebuie să facă o primă 

mişcare. Asta în legătură cu unele din deciziile recente. Dar în ce priveşte coabitarea 

chestiunea reprezintă un dat obiectiv. În momentul în care pe de-o parte... 

Mihai Gâdea: Ne scuzaţi, n-am găsit alte fotografii. E una mai... şi fotografiile 

sunt dure... 

Adrian Năstase: Fără îndoială. În momentul în care preşedintele şi majoritatea 

parlamentară au culori diferite, poate apărea coabitarea. Dacă noua majoritate nu 

comunică cu preşedintele sigur că e un război de gherilă care continuă. Într-o ţară cât de 

cât civilizată trebuie stabilite nişte reguli. Eu am încercat să preiau din experienţa 

franceză unele lucruri care şi-acolo au fost la început contondente. Preşedintele Mitterand 

a fost dur în relaţia cu premierul sau preşedintele Chirac cu premierul socialist. Deci s-au 

mai întâmplat şi în alte părţi lucrurile astea. Noi vrem mereu să inventăm roata. Problema 

este însă – şi aici eu am avut un punct de vedere diferit de cel al lui Victor Ponta, ca 

observator şi probabil citind mai mult despre aceste lucruri, având mai multă vreme decât 

el care era în toiul acestor bătălii – un pact de coabitare dacă se dorea, el trebuia făcut 

între preşedinte şi liderii majorităţii parlamentare. Cei trei lideri. Pentru că în felul ăsta 

unele dintre criticile care au tot apărut ar fi fost estompate prin faptul semnăturii şi 

responsabilitatea evidentă era a celor trei lideri ai majorităţii. Cred că lucrurile acestea, 

mai bine definite, pot să ne ferească de ceea ce reprezntă înverşunarea personală. Acum 

nu o să mă bănuiţi pe mine că sunt un partizan al unei relaţii cu Traian Băsescu. Dar pot 

să înţeleg că la un moment dat, dincolo de ceea ce este relaţia personală, se impune o 

anumită formulă care să fie în interesul ţării. Marja însă e foarte greu de stabilit.  

Mihai Gâdea: Publicitate şi revenim. Urmăriţi Sinteza Zilei. Pe finalul emisiunii 

vreau să vă propun să facem un exerciţiu, vă pun o întrebare şi v-aş fi recunoscător dacă 

mi-aţi da nişte răspunsuri fulger.  

Adrian Năstase: Încercăm. 

Mihai Gâdea: V-a fost frică? 

Adrian Năstase: Da şi nu.  

Mihai Gâdea: Când v-a fost frică? 

Adrian Năstase: Uneori noaptea. Era mai curând o teamă. 

Mihai Gâdea: Aţi spus că aţi fost dezamăgit. De cine? 

Adrian Năstase: Colegi, prieteni... În schimb, m-am simţit aproape de unii din 

cei care mi-au trimis mesaje şi vreau să le mulţumesc. Prieteni din partid, colegi. În plus 

am simţit o solidaritate extraordinară şi o dragoste fantastică. Mama mea nu a ieşit din 

casă timp de 9 luni cât am fost în penitenciar. O formă de solidaritate şi mă bucur că au 

trecut lunile astea şi că poate să revină la o viaţă mai normală. 

Mihai Gâdea: Ne urmăreşte acum? 



Adrian Năstase: Sunt convins că da. 

Mihai Gâdea: Aţi vrea să-i spuneţi ceva? 

Adrian Năstase: Îmi pare rău că a suferit. Fără nicio vină.  

Mihai Gâdea: Veţi mai candida? 

Adrian Năstase: Acolo pe burtieră puneţi... Năstase a fost dezamăgit... Dar 

altceva e important. Nu puneţi acolo prim-ministru, ministru... nu-i nevoie. Nu am nevoie 

şi nu-mi doresc şi nu urmăresc funcţii, intrări în tot felul de instituţii. Nu mai am nevoie 

de aşa ceva. Eu cred că e suficient aşa cum faceţi şi dumneavoastră, să spuneţi Adrian 

Năstase. Şi ca să-l citez pe Marian Vanghelie, Adrian Năstase este deja o instituţie.  

Mihai Gâdea: Iar el a rămas un belgian sau un olandez. 

Adrian Năstase: Da, olandez, da. 

Mihai Gâdea: Apropo de modul în care au rămas etichete sau lucruri spuse de 

unul sau altul. Dumneavoastră aţi spus pe vremuri despre Victor Ponta, i-aţi spus micul 

Titulescu. Cum i-aţi spune azi dacă ar fi să-i găsiţi o nouă formulă de prezentare? 

Adrian Năstase: Victor Ponta pentru mine este o surpriză plăcută. A reuşit în 

lunile astea să evolueze fantastic. Singura problemă şi aici el va decide, dacă reuşeşte să-

şi formeze o echipă puternică. Deocamdată nu văd asta. Şi sper că va reuşi să întărească 

această echipă mai ales că el conduce două guverne. Unul social-democrat şi altul liberal. 

Mihai Gâdea: Sunt două? 

Adrian Năstase: Inevitabil. Eu sper ca împreună să formeze şi să dea un semnal 

de unitate pentru că altfel ar fi grav. Principalul mesaj care trebuie să se menţină cel puţin 

până la finalul lui 2014 este formula USL şi o formulă de unitate. 

Mihai Gâdea: Dacă ar fi să daţi două note, o notă pentru Victor Ponta ca premier 

şi o notă USL după ce-a obţinut aproape 70% din Parlament ce note aţi da?  

Adrian Năstase: Lui Victor Ponta nota pe care i-aş da-o ar fi un B+. Ceea ce 

înseamnă peste 9. pentru USL aş da o notă mai mică. Aş da un B minus. Pentru că mi se 

pare că această construcţie care a pornit de la vârf pe o formulă aproape de uniune 

personală n-a reuşit să se consolideze pe celelalte trepte în jos. Şi de-aici precum plăcile 

tectonice care nu sunt foarte bine legate unele de altele, apar permanent anumite fricţiuni. 

Şi eu cred că e nevoie de mai multă coerenţă, este şi o chestiune pe care eu o înţeleg 

destul de bine... cele două partide au pe termen mediu interese specifice diferite. Şi de-

aici încercarea PNL de a-şi întări resursele şi forţa necesară pentru alegerile prezidenţiale 

de la anul. Dar PSD pe de altă parte are o îngrijorare cu dimensiunea ideologică, 

dimensiunea doctrinară. Formula de guvernare crează un amalgam greu de digerat de 

către alegători. Sunt nişte probleme reale care vor trebui discutate cu seriozitate. 

Mihai Gâdea: Traian Băsescu printr-un consilier prezidenţial azi, îngrijorat 

probabil, a spus că dumneavoastră veţi candida la prezidenţiale în 2014, într-o colaborare, 

complicitae cu domnul Voiculescu. Aşa stau lucrurile? 

Adrian Năstase: Domnul Voiculescu nu mi-a comunicat acest proiect. În mod 

evident nu stau aşa lucrurile. Dar faptul că eu sunt în continuare unul din inamicii publici 

importanţi ai lui Traian Băsescu se vede şi din această diversiune care dovedeşte încă o 

dată că procesele mele, dosarele mele au fost construite pe o ţintă politică şi pe o 

finalitate politică de către Traian Băsescu şi oamenii lui. 

Mihai Gâdea: Mulţi din cei 7,4 milioane care au votat la referendum pentru 

demiterea lui Traian Băsescu azi mi-au scris, au încercat să-mi comunice faptul că poate 

dumneavoastră, dacă cei care au condus USL la referendum n-au fost în stare să-l demită 



pe Traian Băsescu, spuneau dom'ne, poate acum Adrian Năstase care sigur că are şi o 

miză personală poate face acest lucru. Veţi participa în vreun fel la un astfel de demers?  

Adrian Năstase: Nu. În opinia mea, Traian Băsescu este precum o vulpe care a 

fost împuşcată de vânători şi de pe care fug puricii. După părerea mea n-are rost să te mai 

ocupi în mod deosebit de Traian Băsescu. Destinul lui trist se încheie urât şi în momentul 

acesta noile generaţii şi cei care vin acum şi construiesc o formulă care sper să fie mai 

bună, trec pe lângă el aşa cum sigur, trece o maşină 4x4 pe lângă un Logan care tocmai a 

făcut un mic accident lovind din neatenţie o altă maşină. Deci cred că nu mai este nevoie 

să-i dăm multă atenţie. Cred că e mult mai important să nu cădem în capcana de a ne 

pierde vremea cu Traian Băsescu, cred că-i important să găsim proiectele de construcţie 

şi să dăm satisfacţie celor care au nişte aşteptări în plan economic şi social de la un 

guvern pe care l-au ajutat să apară într-un moment de criză, de dificultate.  

Mihai Gâdea: Când aţi ieşit din penitenciar era o mulţime de ziarişti cum n-am 

mai văzut demult. De-acolo aţi mers la spital pentru analize şi de la spital aţi dispărut? 

Cum aţi făcut să dispăreţi, unde aţi dispărut şi unde aţi petrecut zilele imediat de după 

acel moment? 

Adrian Năstase: Secretul oricărei operaţiuni este planificarea. Dar dincolo de 

ceea ce spun acum, în momentul în care Andrei a ieşit şi-a vorbit cu presa eu am vrut să 

merg şi eu până acasă, mi-am dat seama că acolo sunt mulţi ziarişti şi atunci, pentru că 

ţineam să trec să o văd pe mama mea am plecat în timpul ăsta spre ea şi după aceea ne-

am întâlnit cu toată familia în afara Bucureştiului. 

Mihai Gâdea: Departe de Bucureşti? 

Adrian Năstase: În afara Bucureştiului. 

Mihai Gâdea: Am o informaţie şi de-aia vă întreb... O informaţie cum că a doua 

zi după ce aţi fost eliberat aţi fost chemat la Parchet. E adevărat? 

Adrian Năstase: Da.  

Mihai Gâdea: Aţi şi fost? 

Adrian Năstase: Da. Mă mir că presa n-a aflat. M-ar fi mirat să treacă o 

săptămână fără să... Era încă Daniel Morar la Parchetul General şi am crezut că vrea să 

mă invite să bem o cafea înainte de a-şi încheia mandatul. N-a fost aşa. Eram invitat 

pentru povestea cu cartuşele. Dar m-a impresionat eficienţa Parchetului. La nici două zile 

după ieşirea din penitenciar m-au chemat să discutăm despre... 

Mihai Gâdea: Şi ce le-aţi spus? 

Adrian Năstase: Le-am spus că nu poate fi vorba de pericol social în condiţiile în 

care aveam permisele şi pentru armă şi pentru muniţia respectivă. Faptul că erau nişte 

cartuşe suplimentar nu creau vreun pericol social. Nu există în toată jurisprudenţa din 

România vreun dosar de acest gen la instanţe. Sper ca lucrurile să se clarifice.  

Mihai Gâdea: Veţi participa la congresul PSD? 

Adrian Năstase: În calitate de invitat. Eu în baza hotărârii instanţei nu mai pot fi 

membru de partid. Merg în calitate de... Adrian Năstase. 

Mihai Gâdea: Ce va face Adrian Năstase din acest moment pe plan personal şi 

profesional? 

Adrian Năstase: După 20 de ani am reînceput să joc tenis. Timp de 20 de ani n-

am mai făcut sport, mergeam de dimineaţă la birou, stăteam până seara târziu... Dintr-un 

anumit punct de vedere... Probabil că o să fac un lucru pe care nu l-am făcut de-a lungul 

anilor şi am greşit. O să invit diverşi jurnalişti să bem cafea împreună. Voi lucra mai mult 



la Fundaţia Titulescu, voi lucra mai mult la Institutul Social-Democrat „Ovidiu Şincai” 

pe chestiuni de doctrină şi ideologie şi, în fine, voi merge la o universitate unde voi ţine 

cursuri şi în altă parte unde voi ţine cursuri de masterat. Deci am două cărţi pe care le voi 

lansa, am multe proiecte.  

Mihai Gâdea: Cum vedeţi numirea lui Kovesi la DNA? 

Adrian Năstase: Subiectiv, evident că e o numire pe care nu o pot susţine. Din 

punct de vedere obiectiv, politic, pot găsi o anumită raţionalitate într-o strategie care 

înseamnă să faci ca la şah, o primă mişcare atunci când ai o formulă de blocaj. Sper că 

strategia va fi încununată de succes şi nu vor exista alte mişcări surpriză care să creeze o 

insatisfacţie şi mai puternică la nivelul alegătorilor care ştiu că au resimţit această decizie. 

Pe de altă parte responsabilitatea unui premier este aceea de a vedea mai departe decât 

ceilalţi. Sper că Victor Ponta priveşte în direcţia corectă şi sper că va reuşi să comunice 

mai bine cu partenerii săi astfel încât să nu trebuiască să ducă lupte pe mai multe fronturi.  

Mihai Gâdea: V-a fost teamă, aţi avut emoţii, aţi avut lucruri la care v-aţi gândit 

înainte de această emisiune? 

Adrian Năstase: Da. Mi-era teamă că o să discutăm mult prea mult despre ce s-a 

întâmplat în 20 iunie, despre dosare şi trecut. Din punctul meu de vedere este important 

să creem speranţa. E nevoie să adăugăm ceva, să gândim, să căutăm mai departe. Mi-era 

teamă că această primă întâlnire va avea o dimensiune strict emoţională. Or, eu vreau să 

arăt că de fapt ceea ce s-a întâmplat a fost o încercare prin care am trecut. 

Mihai Gâdea: Vă mulţumesc că din mulţimea de invitaţii aţi ales să veniţi aici să 

vorbiţi cu mine şi cu acest public foarte numeros.  

Adrian Năstase: La această emisiune v-am văzut nu doar pe dumneavoastră, ci şi 

pe toţi cei care la Antena 3 au privit cu atenţie şi cu prietenie ceea ce s-a întâmplat în 

aceste luni. Şi nu le spun numele acum, sunt cei care fac zi de zi emisiuni excepţionale la 

Antena 3 şi cărora le promit că ne vom revedea dacă mă vor invita la emisiunile lor.  

Mihai Gâdea: Bună seara Mircea Badea.  

Mircea Badea: Am o întrebare umană, firească pentru domnul Adrian Năstase. 

Dacă veţi avea ocazia în această viaţă să-i faceţi rău lui Traian Băsescu îi veţi face? 

Adrian Năstase: Nu. Am mai avut ocazii de-a lungul anilor. Eu nu am considerat 

niciodată politica în acest fel. Chiar dacă am făcut greşeli pe care pe unele le ştiu, pe 

altele nu le-am aflat... Dar eu nu cred că în felul acesta putem să rezolvăm problemele. 

Mi-e greu să spun asta, uneori poate că mă gândesc noaptea... m-am gândit că abordarea 

asta nu-i corectă. Dar de-a lungul anilor am hotărât ca aceasta e singura abordare valabilă 

pentru un om politic. Ca persoană, ca om, probabil că nu gândesc la fel.  

Mircea Badea: Era să vă acuz de nesinceritate. Dar această ultimă parte a 

răspunsului mi se pare uman, corectă. Aţi fost vecin cu Traian Băsescu, nu? 

Adrian Năstase: Da. 

Mircea Badea: I-aţi lăsat un mesaj în celulă? 

Adrian Năstase: Eu nu, dar mulţi dintre cei pe care i-am întâlnit acolo sunt 

pregătiţi să-i transmită mesajul. 

Mircea Badea: I-au pregătit un pat la ei în celulă. Dar ca să reformulez, credeţi că 

Traian Băsescu în timpul acestei vieţi va intra la închisoare? 

Adrian Năstase: Nu ştiu. Dacă ar trebui să fiu diplomat şi nu sunt astă-seară, aş fi 

spus că justiţia îşi va face datoria. Mi se pare din ce în ce mai important să acordăm locul 

său important justiţiei imanente. Se întâmplă multe lucruri dincolo de ceea ce unii sau 



alţii gândesc că trebuie să fie justiţia aici. Şi de-asta părerea mea este că şi Traian 

Băsescu ca noi toţi ar trebui să se gândească mai atent la justiţia imanentă. 

Mircea Badea: OK. Mulţumesc pentru răspuns. 

Adrian Năstase: Eu mi-am dorit mult ca trecând prin acest purgatoriu să încerc 

să fiu mai bun, nu mai rău. Şi atunci chiar într-o astfel de perspectivă şi o astfel de 

situaţie răspunsul meu ar trebui să se inspire şi din lucrurile pe care le-am văzut, le-am 

citit, le-am trăit. De aceea eu cred că un altfel de răspuns din partea mea ar fi semnul că 

n-am învăţat mare lucru în această lume.  

Mihai Gâdea: Mulţumesc foarte mult. 

Adrian Năstase: Mulţumesc şi eu foarte mult. 

(Prin Monitoring Media: Antena 3, Sinteza zilei, 21:30) 


