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TALK-SHOW 

 

 

Reporter: Aţi împrumutat culoarea prezidenţială. 

Intervievat: E un tricou pe care îl am de anul trecut, de la referendum. 

Reporter: V-a inspirat domnul preşedinte? 

Intervievat: E o culoare care îmi place. Am mai multe. 

 

Alessandra Stoicescu: În ciuda Constituţiei, l-aţi văzut pe preşedintele Traian 

Băsescu alături de preşedintele unui partid din România, Eugen Tomac, căruia pare să îi 

fi împrumutat şi tricoul său. Asta se întâmplă exact la un an de la revoluţie. Da, aş putea 

să îi spun revoluţie, deşi a fost doar un referendum. Am vrut să folosesc acel cuvânt, 

pentru că de foarte multe ori în legătură cu ce s-a întâmplat în 1989 prea mulţi spun că au 

fost evenimente şi nu revoluţie. Şi atunci mă întreb cum ar trebui să îi spunem acelui 

moment în care 8 milioane şi jumătate de oameni au ieşit la vot, şi nu în stradă, au spus 

ceea ce îşi doresc şi au fost ignoraţi? Asta s-a întâmplat anul trecut şi preşedintele Traian 

Băsescu pare să fie din ce în ce mai puternic, din ce în ce mai puţin temător că cineva i-ar 

putea reproşa faptul că nu respectă Constituţia, că îşi asumă un partid politic şi face 

drumuri prin ţară ce sună a campanie electorală, alături de preşedintele acelui partid? 

Vedeţi tricoul. De aceea se şi comenta despre culoarea tricoului şi domnul Tomac spunea: 

„E de la preşedinte de anul trecut, de la referendum”. Să ne amintim ce făcea, exact, anul 

trecut pe vremea aceasta Traian Băsescu, ameninţa un chestor al Poliţiei Române, îi 

spunea să nu uite cine l-a făcut şi cine îl poate omorî, evident nu cu aceste cuvinte, dar 

foarte aproape de ele, şi amintea de invitatul meu din această seară. Domnul prim-

ministru Adrian Năstase şi vreau să îi mulţumesc că este alături de mine. Bună seara. 

Mulţumesc foarte mult. 

Adrian Năstase: Bună seara. 

Alessandra Stoicescu: Haideţi să ne reamintim cum se exprima Traian Băsescu 

atunci, cum ameninţa un chestor pentru că făcuse ceea ce lui nu-i convenea, trimisese 

nişte documente către Curtea Constituţională, care duseseră la o decizie a Curţii 

Constituţionale şi nici atunci nu putea să nu vă pomenească. 

 

Traian Băsescu: Decizia de ieri a Curţii Constituţionale a fost generată de un 

chestor. Un chestor care i-a scris ministrului de Interne, sigur, să nu ne facem iluzii că 

ministrul de Interne nu a ştiut şi nu a fost aranjată cu el, dar acest chestor, şef cu 

Evidenţa Populaţiei, i-a scris ministrului de Interne, după ce acelaşi chestor dăduse 
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cifrele pe care ministrul şi le-a asumat. Dar ieri-dimineaţă i-a scris ministrului de 

Interne că cifrele nu sunt bune. Nu ştiu dacă e bine, domnul chestor. Aţi minţit ori înainte 

de organizarea referendumului, ori ieri. Or, un chestor, mă tem că eu v-am făcut chestor, 

nu ştiu dacă e bine, domnul chestor. Ioan Rus şi chestorul trebuiau să ştie un lucru. Au 

văzut cazul Adrian Năstase, când cel care a dat dispoziţia şi a fost beneficiar, omul 

politic, a primit doar doi ani de închisoare, pe când funcţionarii care au executat fapta 

ilegală au primit 5-6-7 ani. 

 

Alessandra Stoicescu: Traian Băsescu la exact un an de la acel moment al 

referendumului. Dan Voiculescu a fost chemat la DNA, iar ceva mai târziu, Liviu 

Dragnea, care acum este vicepremier, a fost chemat şi el la DNA. Unul ca să i se spună că 

este învinuit, celălalt ca să fie, probabil, aşa cum spun sursele noastre, foarte curând 

trimis în judecată exact pentru acel referendum. Şi totul se întâmplă, nu îmi e teamă să o 

spun, exact în momentele în care Traian Băsescu îşi construieşte răzbunarea împotriva 

tuturor celor care au cerut oamenilor doar să îşi spună punctul de vedere la referendum şi 

nu aşa cum dorea Traian Băsescu, şi a şi reuşit, din păcate, să câştige la masa verde prin 

neprezentare şi mica înţelegere. Cum vedeţi acum, domnule prim-ministru, ce s-a 

întâmplat atunci, această declaraţia a lui cu, „nu e bine, domnule chestor, vezi ce a păţit 

Adrian Năstase, el a luat mai puţin, dar făptuitorii ceilalţi au luat mai mult”. 

Adrian Năstase: În primul rând, aş vrea să vă rog să vă aduceţi aminte această 

culoare albastru. Era culoarea pe care am folosit-o eu în campania electorală din 2004. 

Nu ştiu, unora le aduce noroc, altora nu, e greu de spus, nu ştiu lui Tomac, o să vedem. 

Dar în ceea ce priveşte anul trecut şi momentul de atunci, eu cred că putem acum să îl 

privim mai atent, în mod evident nu comentez prea mult deciziile din 29 iulie şi nu cred 

în coincidenţe, deci este foarte clar că a existat în mod categoric intenţia de a da un 

semnal şi de a arăta cei care au participat la „lovitura de stat”, eşuată datorită vigilenţei 

justiţiei şi serviciilor de informaţii, cum spunea Traian Băsescu la reuniunea anuală a 

diplomaţiei româneşti, în septembrie anul trecut, deci aceia vor avea de plătit. Deci, este 

în mod evident, o formă de răzbunare, nu am nici un fel de îndoială şi dacă vreţi să vă 

mai aduc un argument, urmărirea penală împotriva mea a început în 2005, în ziua de 4 

noiembrie, care este ziua de naştere a lui Traian Băsescu. Şi Daniel Morar, poate că nu 

ştia, dar mă îndoiesc totuşi că nu ştia lucrul acesta… 

Alessandra Stoicescu: I-a făcut cadou, aşa o vedeţi ca pe un cadou pe care i l-a 

făcut domnul Morar lui Traian Băsescu? 

Adrian Năstase: Absolut. Deci, chestiunea asta a coincidenţelor este în mod 

evident un semn foarte rău pentru ceea ce înseamnă mecanismul justiţiei şi ideea, până la 

urmă, de reformă, de evoluţie în justiţia românească. Dar revenind la ceea ce s-a 

întâmplat anul trecut, sunt câteva lucruri pe care ar trebui să ni le aducem aminte. În 

primul rând, felul în care au fost privite acele evenimente, pe de o parte, deci, lovitură de 

stat, în partea cealaltă o exercitare a mecanismului democratic, dar ceea ce mi s-a părut 

foarte interesant şi pentru statutul României, a fost intervenţia occidentală în ceea ce 

priveşte felul în care s-au derulat evenimentele… 

Alessandra Stoicescu: Să ştiţi că mulţi au spus că din acel moment suntem 

oficial o colonie, iar Traian Băsescu este guvernatorul acestei colonii. 

Adrian Năstase: Dacă luăm în considerare cele 11 puncte care au fost atunci 

impuse de la Bruxelles şi într-un fel andosate, sprijinite şi de la Washington, în mod 
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evident, statutul de suveranitate a fost afectat. Eu mă refer la unul dintre puncte pe care 

mi-l aduc aminte mai bine, şi anume acela prin care de la Bruxelles se cerea preşedintelui 

interimar să nu acorde în nici un fel o graţiere individuală, evident era vorba de mine. 

Alessandra Stoicescu: Exact. Pentru că asta se spunea în România, o să îl 

graţieze pe Adrian Năstase. 

Adrian Năstase: Exact, aceasta era, nici nu cerusem şi evident am dovedit că nu 

aveam de gând să cer, dar aceasta este o prerogativă a suveranului în oricare dintre ţară. 

Fie că este vorba de preşedinte, fie că e vorba de rege, deci era o, până la urmă, limitare 

formală a unor prerogative de suveranitate. 

Alessandra Stoicescu: O impunere. Haideţi să vedem ce se întâmpla pe blogul 

dumneavoastră, în 29 iulie posta Andrei Năstase, fiul dumneavoastră, şi spunea aşa: 

 

Andrei Năstase: Voi mai aveţi dreptul să votaţi astăzi. „Aflaţi de la mine că 

românii acceptă toate suferinţele, dar tot eu vă spun că ei nu vor accepta niciodată 

nedreptatea” (Nicolae Titulescu în Discursuri 1935). Ştiu că sunteţi mulţi cei care 

consideră că întemniţarea lui Adrian Năstase este o nedreptate! Îi va fi mai uşor să 

treacă peste tot, dacă va şti că a trezit în voi, cititorii acestui mesaj, dorinţa de a NU 

ACCEPTA NEDREPTATEA şi de a vota în numele dumneavoastră şi al dânsului azi! 

 

Alessandra Stoicescu: Şi apoi avem prima postare după condamnare pe 14 

august 2012.  

 

Adrian Năstase: Un gând pentru prieteni. În 20 iunie, printr-o voinţă superioară 

voinţei mele, am început un nou capitol de viaţă. Nu ştiu dacă Nietzsche avea dreptate 

când afirma „ceea ce nu mă omoară mă face mai puternic”. Ştiu însă că am adăugat 

multe gânduri la ceea ce credeam despre viaţă, despre familie, despre prieteni, despre 

politică. După o lună şi jumătate, am impresia că m-am trezit dintr-o comă profundă. 

Privesc în jur la viaţa politică, la disensiunile şi haosul care se instalează tot mai mult şi 

mă întreb cui i-a folosit condamnarea mea emblematică?! Vă doresc să fiţi sănătoşi şi să 

vă bucuraţi de viaţă şi vă asigur, în continuare, că nu voi accepta niciodată „Noul 

limbaj” - cel de care vorbea Orwell – „Războiul este pace. Libertatea este sclavie. 

Ignoranţa este Putere. Ceea ce a fost bun este acum rău, ceea ce a fost rău este acum 

bun”. Pentru mine, demnitatea este, în continuare, demnitate. La fel onoarea şi prietenia. 

Iar laşitatea şi oportunismul le voi defini, pe mai departe, cu aceste cuvinte. 

 

Alessandra Stoicescu: Cum le vedeţi acum? 

Adrian Năstase: Aş fi scris la fel… 

Alessandra Stoicescu: Şi aţi scrie la fel? 

Adrian Năstase: Da, şi aş scrie la fel, pentru că gândesc lucrurile acestea profund 

şi ele mi-au fost întipărite, într-un fel, ca un tatuaj pe suflet. Ele vin dintr-o zonă foarte 

profundă şi veneau atunci dintr-o zonă de subconştient, dintr-o zonă în care, după zile 

complicate, am ajuns să exprim în câteva cuvinte nişte lucruri pe care, probabil că le 

strângeam, aşa, în braţe de foarte mult timp. 

Alessandra Stoicescu: Ceea ce scrieţi aici, „Noul limbaj” al lui Orwell, îmi 

seamănă şi cu o premoniţie într-un fel, că am asistat după aceea şi la un tratat de coabitare 
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şi la multe alte lucruri. „Războiul este pace. Libertatea e sclavie. Ignoranţa e Putere. Ceea 

ce a fost bun e acum rău, ceea ce a fost rău este acum bun.” 

Adrian Năstase: Erau cuvintele lui Orwell. Orwell a scris cartea lui, 1984, în 

1948 şi recitind cartea îţi dai seama că el a avut o premoniţie extraordinară pentru tot ce a 

însemnat perioada de după război şi perioadă comunistă în zonele… Şi ceea ce se 

întâmplă, până la urmă, acum, faptul că televizorul poate să fie reversibil. El poate să îţi 

dea imagini, dar în acelaşi timp poate să ia imagini şi… 

Alessandra Stoicescu: Şi urmărirea este continuă şi fiecare pas este coordonat. E 

chiar o carte pe care o recomand şi celor de la Intact Media Academy şi oricărui tânăr cu 

care mă… Citeşte ca să înţelegi mai bine totul, citeşte 1984. 

Adrian Năstase: Da, absolut. E o carte scrisă 1948. Pentru mine a fost absolut 

extraordinară. Aşa cum citesc cu mult interes o carte a lui Huntington, din 1968, deci 

după 20 de ani scrisă de el, în care explica, de fapt, ordinea este mai importantă decât 

democraţia. Instituţiile sunt mai importante decât democraţia. Şi mă uitam că până la… şi 

spunea el, în mod paradoxal, o dictatură puternică este mai apropiată de o democraţie 

puternică, decât este o democraţie puternică apropiată de o democraţie, să spunem, din 

ţările lumii a treia. Explicând că nevoia de ordine duce, uneori, şi era şi un citat, dacă mi-l 

aduc aminte, al unui jurnalist american din perioada celui de-al doilea război mondial 

care spunea că oamenii au nevoie de guvernare şi până la urmă dacă au şansă, au o 

guvernare bună, dacă nu, pur şi simplu, de o guvernare care îi va ţine cumva prizonieri 

într-un anumit regim. Dar ca să nu intru într-o zonă de filozofie… 

Alessandra Stoicescu: Da, da, nu asta aşteaptă de la noi telespectatorii acum. 

Adrian Năstase: Ştiu. Am să spun că, în definitiv, ceea ce simţim cu toţii acum, 

la un an după referendum, eu zic că putem să îi spunem, Traian Băsescu, epoca ta se 

încheie, mai sunt câteva luni şi vei pleca definitiv din istoria României. Ai făcut destul 

rău, ai creat în România o zonă de haos, ai creat răzbunări, o stare de război permanent, o 

stare care, practic, a însemnat o paranteză în istoria ţării. Eu cred că lucrurile acestea sunt 

importante să ni le spunem, în primul rând, pentru că trebuie să plecăm… 

Alessandra Stoicescu: Să ni le spunem nouă. Îmi par un pic cuvintele pe care i le 

pot spune unui muribund. Mie mi se pare puternic, mi se pare că are în continuare 

instituţii cu care acţionează. 

Adrian Năstase: A, nu. Eu nu cred lucrurile astea. 

Alessandra Stoicescu: Vreau să mă contraziceţi cu argumente, că aşa m-aţi 

obişnuit. 

Adrian Năstase: Păi, iată, povestea asta cu CSAT-ul care s-a întâmplat acum. 

Sunt nişte oameni în guvern care nu înţeleg încă că, de fapt, CSAT-ul, care este ultima 

instituţie pe care o controlează Traian Băsescu, dincolo însă de controlul pe care îl are nu 

asupra unor instituţii, ci asupra unor oameni din anumite instituţii, deci, practic, aceste 

mecanisme pot fi controlate într-un mod foarte inteligent. Spre exemplu, dacă se dorea 

şedinţa CSAT-ului, putea să nu aibă loc şi ar putea să nu aibă loc nici o şedinţă a CSAT-

ului până se încheie mandatul lui Traian Băsescu. Pentru că, practic… 

Alessandra Stoicescu: Dacă Victor Ponta, vicepreşedintele CSAT, ar dori acest 

lucru pe baza legii. 

Adrian Năstase: Nu în pun discuţie lucrul acesta, eu vorbesc despre faptul că 

Traian Băsescu a vrut să arate că el este şeful CSAT-ului, că el stabileşte şedinţele când 

vrea el, chiar dacă nu s-a consultat cu primul-ministru, care e vicepreşedinte al CSAT-
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ului, şi a dus până la urmă această instituţie în derizoriu, pentru că organizând o şedinţă 

care nu a luat nici un fel de hotărâre, şi-a făcut doar damblaua, ca să mă exprim mai puţin 

elegant, şi chemându-i pe oamenii ăia, de unde erau, miniştri care, probabil, că aveau alte 

lucruri de făcut, şi, sigur, sfidând până la urmă bunul-simţ, adică nu se poate ca în 

momentul în care premierul pleacă şi este în avion, mergând spre ţara marelui licurici, tu 

să, practic, să faci convocarea sa de şedinţă. Deci, şi până la urmă ce ai făcut? Ai arătat, 

ai încercat să arăţi că ai control asupra acestei instituţii, dar eu repet, dacă patru membri 

ai CSAT-ului nu se prezintă de acum încolo la şedinţele CSAT-ului, nu există cvorum şi 

nu se poate ţine nici o şedinţă. 

Alessandra Stoicescu: Bun, o să vreau să revenim aici. Vă dau un 

contraexemplu. Antena3, ce se întâmplă cu Antena3, cu urmărirea penală, cu doamna 

Hăineală, care are o casă de avocatură şi cu ajutorul acesteia dă în judecată Antena3 şi 

alte instituţii de presă, ca să nu mai spună adevăruri profesionale despre dumneaei, toate 

aceste lucruri nu îmi arată că Traian Băsescu este un om care se mai teme de ceva. Iată, 

merge cu oameni politici pe stradă, îi sprijină, inventează un partid, de fapt. Ce se 

întâmplă cu Antena3 mie nu îmi arată că… 

Adrian Năstase: Imediat vă spun ce cred despre chestiunea asta, dar pentru că aţi 

vorbit despre Tomac şi despre faptul că el poartă bluza lui Băsescu, dar cu puţină burtică 

dacă am văzut eu bine în imaginile de acolo - sigur că nu e o critică, era doar o observaţie 

-, acest lucru mie mi se pare interesant tocmai prin faptul că Traian Băsescu caută să îşi 

asigure situaţia post-mandat şi se uită în toate felurile. A văzut că PDL-ul nu poate să îl 

ajute pentru acest confort de după încheierea mandatului şi încearcă să construiască, prin 

această variantă, care este o variantă de năpârlire, deci PD, PDL-ul, practic, năpârleşte, şi 

cu rezultatele respective creează Mişcarea Populară. A mai încercat diferite variante, nu a 

reuşit. Nu cred că va reuşi nici de această dată, dar asta este o altă problemă. Până la 

urmă însă, ceea ce este important, şi revin la întrebarea pe care mi-aţi pus-o, în mod 

evident, ideea de a ataca în bloc Antena3, deci înţeleg că şi cel care era la poartă astăzi 

când am venit eu aici ar putea să răspundă pentru diverse lucruri, pentru şantaj sau pentru 

diverse alte lucruri, ceea ce mie mi se pare extrem de ciudat. Eu cred că dacă există 

responsabilităţi, ele sigur că trebuie evidenţiate, dar, aşa, pare un atac frontal şi pare că 

are mai curând o componentă politică. Iar din punctul meu de vedere, în mod evident cei 

de la Bruxelles nu cred că la acest moment vor reacţiona suficient de puternic la un astfel 

de abuz şi probabil că organizaţiile profesionale, zona societăţii civile… şi aici este o 

bătălie, pentru că am văzut că deja se încearcă amorsarea unora dintre organizaţiile 

neguvernamentale pentru a sprijini această poziţie a parchetului şi cred că nu trebuie lăsat 

ca bulgărele de zăpadă să se rostogolească în acest fel. 

Alessandra Stoicescu: Avem deja instituţiile anunţate, informate de situaţia din 

România, sigur că ele vor decide şi au şi reacţionat, veţi vedea şi în săptămânile 

următoare. În 2013, dacă ne uităm în urmă, vedem că a fost o… 

Adrian Năstase: Iertaţi-mă, eu aş fi analizat mai atent comentariul de la Deutsche 

Welle. Comentariul de la Deutsche Welle în legătură cu privatizarea CFR Marfă şi 

şedinţa de la CSAT mi se pare cea mai puternică şi cea mai critică analiză, dură, extrem 

de lucidă în legătură cu faptul că în România, practic, nu ar fi nevoie de un preşedinte şi 

dacă …... referendum pentru revizuirea Constituţiei, probabil că dacă am propune 

eliminarea funcţiei de preşedinte, nimeni nu ar fi şocat, pentru că preşedintele în 

momentul de faţă nu serveşte la absolut nimic. El nu face decât scandal, creează zâzanie 
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şi aţâţă pe unii împotriva altora şi, în plus, cum le spunea unor ciobani, „aveţi grijă nu vă 

adresaţi guvernului, pentru că dacă guvernul va face ceva, va fi foarte rău”, deci e mai 

bine să nu facă absolut nimic. Deci, un astfel de preşedinte care tratează în acest fel 

propriul guvern este absolut inutil, dacă nu este iresponsabil. 

Alessandra Stoicescu: El este însă în acest moment, de facto, de drept… 

Adrian Năstase: Deci, Deutsche Welle, comentariul de la Deutsche Welle care 

mie mi se pare absolut extraordinar... 

Alessandra Stoicescu: Este cel în care îl comparau cu un martor la crimă, care 

apoi, în loc să anunţe autorităţile şi să depună mărturie, devine şantajist. Mi-a rămas în 

minte. 

Adrian Năstase: Absolut, dar toată analiza este deosebită şi pe mine m-a mirat, 

pentru că Deutsche Welle de obicei avea comentarii extrem de favorabile pentru Traian 

Băsescu. Deci, aici eu cred că este vorba de un joc politic, este vorba de sprijinirea 

Mişcării Populare, a unui partid. Am făcut o mică pauză, pentru că mă gândeam la un joc 

de adolescenţi, de copii, acela cu vapoarele în care trebuie să nimereşti nişte pătrăţele în 

care fiecare are un vapor şi trebuie să le dărâmi. Este foarte clar că Antena3 este văzută 

ca un vector extrem de important pentru campania electorală şi atunci ar trebui dărâmată 

punct cu punct. 

Alessandra Stoicescu: Pauză de publicitate. Ne întoarcem. Ne-am întors în 

direct. În studio, alături de mine, domnul prim-ministru Adrian Năstase, şi vorbeam deja 

în prima parte despre CFR Marfă şi despre această privatizare care a devenit un soi de 

minge de ping-pong între Palatele puterii, între Palatul Victoria şi Palatul Cotroceni. 

Unde e decizia? O fi la CSAT, o fi în şedinţa de Guvern? Nu sunt lucruri foarte clare, dar 

tot a început, de fapt, într-o sâmbătă dimineaţă, când s-a întâlnit Traian Băsescu cu Crin 

Antonescu şi i-a spus că nu îl pune, deocamdată, pe propusul PNL, Silaghi, la 

Transporturi, că trebuie să rămână premierul să-şi asume ce va să se întâmple cu CFR 

Marfă şi privatizarea, aşadar, ceva rău. Apoi, a şi ieşit în următoarele 48 de ore Traian 

Băsescu să facă o declaraţie publică, una în care a lămurit un pic mai mult sau a aruncat 

în ceaţă şi mai mult. Hai să revedem. 

 

Traian Băsescu: Nu aş vrea să îl aud pe domnul prim-ministru, peste câteva luni, 

să spună, „păi a fost Silaghi, nu eu am fost”. Deci, aş vrea să-l ajut să rămână 

consecvent. Ceea ce ar fi un eveniment. Poate eu nu înţeleg atât de bine ca domnul 

Ponta, nu mă consider mai pregătit ca dânsul în a înţelege ce s-a întâmplat la CFR 

Marfă. Sunt sigur că dânsul vorbeşte foarte responsabil şi foarte bine informat, dar de 

aceea cred că dânsul trebuie să îşi menţină responsabilitatea politică pentru procesul de 

privatizare al CFR Marfă. CSAT-ul nu se ocupă de târguieli, de bani, ci se ocupă doar de 

problemele de securitate naţională. CSAT-ul a solicitat însă să fie un investitor strategic. 

 

Alessandra Stoicescu: Pe blogul dumneavoastră, domnule Năstase, astăzi 

spuneaţi aşa: „În curtea cui a rămas pisica moartă a privatizării CFR Marfă? Asta ştiu 

după şedinţa CSAT de ieri, care a fost una constructivă, cum spuneau, dar fără nici o 

decizie. Încă nu îmi e clar cine vrea şi cine nu vrea privatizarea CFR Marfă. Cred că nu 

mă înşel afirmând că fostul preşedinte Băsescu a decis, a susţinut spargerea CFR în trei 

entităţi. De atunci numai probleme. A venim FMI şi a zis aşa nu se mai poate, privatizare 

deci. Cred că Boc a acceptat lucrul acesta. Aşa a început sceneta cu petalele CFR Marfă, 
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privatizăm, nu privatizăm.” Şi continui eu, privatizăm, nu privatizăm. „Dacă erau serioşi, 

nici nu trebuia să ne punem problema asta. Dincolo de considerente strategice sau de cele 

legate de transportul produselor agricole, sau al materialelor de construcţii”, spuneaţi aici, 

„transportul de containere sau TIR-uri pe calea ferată, inclusiv din portul de containere de 

la Constanţă, între altele, reprezentau un asset important pentru Guvern, dar nu a fost să 

fie. Regimul Băsescu ne-a dus în direcţia asta.” Intervine, nu intervine CSAT şi de aici 

pot citi pe blogul dumneavoastră mai departe, dar vreau să vă şi aud punctul de vedere. 

Pisica e moartă însă şi eu asta cam înţeleg din titlul dumneavoastră. 

Adrian Năstase: Privatizarea, da. După părerea mea, este blocată la acest 

moment privatizarea, fiindcă nimeni nu şi-o asumă. Dar eu mi-aş permite să mă duc puţin 

înapoi şi să întreb, este cu adevărat necesară privatizarea, sau privatizarea în întregime a 

CFR Marfă? Eu cred că nu, răspunsul pe care l-aş fi dat eu ar fi fost nu. Dar aş mai pune 

încă o întrebare… Pisica nu e chiar moartă. 

Alessandra Stoicescu: Avem o pisică, se aude o pisică aici. Vedeţi, semnele vin, 

nu e aşa moartă. 

Adrian Năstase: Deci, de aceea poate că nu ar trebui făcută privatizarea. Eu aş 

vrea să revedem puţin cifrele de la CFR Marfă, pentru că din câte îmi aduc eu aminte - nu 

am avut vreme să verific astăzi -, în 2002-2003 până prin 2007, CFR Marfă a fost pe 

profit. A urmat o perioadă în care au fost tot felul de contracte ciudate, s-au dat 

contractele în diferite zone şi, practic, am impresia că s-a dorit să se ajungă la situaţia în 

care CFR Marfă să fie privatizată pe nasturi. Se pare că nu a ajuns sau nu ajungea la cine 

trebuia şi atunci a început un întreg joc, pe care am încercat să îl explic puţin şi la mine 

pe blog, dar el este mult mai complicat. Preşedintele, fostul preşedinte, eu spun fostul 

preşedinte, pentru că ţinând seama de rezultatele referendumului, dar şi de recensământ, 

eu cred că putem să vorbim despre fostul preşedinte… 

Alessandra Stoicescu: Referendumul e valid, Traian Băsescu a fost demis 

potrivit datelor din recensământ. 

Adrian Năstase: Din fostul preşedinte în felul acesta a încercat practic să preia 

controlul, dar numai pentru a asigura influenţă în procesul de privatizare, nu şi semnătura, 

responsabilitatea şi aşa mai departe. Şi lucrurile nu au început acum. Vă rog să vă uitaţi la 

o hotărâre a CSAT-ului din septembrie anul trecut, când s-a dat o decizie a CSAT-ului în 

legătură cu riscurile de securitate şi s-au stabilit câteva elemente pentru modificarea legii 

privind, cred, regulile referitoare la competiţie şi în felul acesta elementele care ţin de 

infrastructura strategică, de diferite alte domenii, intrau sub o anumită lumină a lui Traian 

Băsescu care, supărat de faptul că nu mai are controlul direct asupra Guvernului, a 

încercat să aducă o parte din aceste preocupări legate de economie, contracte de un 

anumit tip, privatizări şi aşa mai departe, în zona CSAT-ului. 

Alessandra Stoicescu: Să le ridice la rang de chestiuni strategice, de securitate. 

Adrian Năstase: Oricând se poate spune despre aproape orice că este o chestiune 

de interes strategic. 

Alessandra Stoicescu: E hotărârea invocată de Victor Ponta, cea în care spunea, 

într-adevăr, era decis că şi Consiliul Concurenţei trebuie să dea un raport, dacă situaţia 

este corectă sau nu, şi serviciile, se sugera acolo, să spună dacă toate lucrurile sunt în 

regulă, fiind o chestiune strategică. 

Adrian Năstase: Şi atunci lucrurile, practic, s-au derulat într-un mod extrem de 

incorect şi, după părerea mea, printr-o lezare directă, printr-o încălcare brutală a 
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acordului de coabitare. În acordul de coabitare sunt anumite chestiuni care sunt foarte 

evidente nu doar în ceea ce priveşte, să spunem, adresarea publică. Apropo, în acordul de 

coabitare se spune că cei doi se vor adresa unul celuilalt în public folosind sau 

menţionând funcţia şi vorbind la persoana a II-a plural. Şi de aceea mă întrebam astăzi, 

de exemplu, când am văzut o menţiune a lui Traian Băsescu, le spunea studenţilor pe care 

i-a întâlnit, a tinerilor din Basarabia, „o să îi transmit lui Ponta”. Poate că e vorba de 

cineva din familie, nu ştim exact. Teoretic, în baza acordului de coabitare, trebuia să 

spună, voi transmite premierului Ponta. Deci, astea sunt chestiuni mărunte şi ne-am 

obişnuit, dar în ceea ce priveşte concertarea poziţiilor, în ceea ce priveşte nevoia de a 

clarifica anumite lucruri, acesta era sensul coabitării, deşi aici fac o paranteză, eu am spus 

în permanenţă acordul trebuie încheiat nu între preşedinte şi primul-ministru, ci între 

preşedinte şi liderii majorităţii parlamentare, cei trei, şi atunci nu mai aveam toate aceste 

jocuri. 

Alessandra Stoicescu: Păi aţi fi spus că, oricum, e semnat cu fostul prim-

ministru, că era Victor Ponta din primul mandat, nu. 

Adrian Năstase: Am explicat lucrurile astea, exact, Ponta 1, da. În sfârşit, absolut 

aiurea. 

Alessandra Stoicescu: El e în vigoare, ei îl invocă dreptul… 

Adrian Năstase: E un fel de a spune, el este, practic, după părerea mea, el este 

ţinut la frigider şi… 

Alessandra Stoicescu: Păi şi de ce nu îl rupe oficial nici unul dintre ei? 

Adrian Năstase: De ce? Pentru că fiecare are interesul să îl invoce mai ales în 

exterior. În interior, probabil, mai puţin, dar în exterior el are încă o anumită funcţie şi o 

anumită importanţă, mai ales prin prisma a ceea ce discutam înainte, cu cele 11 puncte, 

cu statul de drept, cu Comisia de la Veneţia, cu toţi comisarii internaţionali care se ocupă 

de statul de drept din România. 

Alessandra Stoicescu: Vreau totuşi să îmi spuneţi, scurt dacă puteţi, pentru că 

mai avem o chestiune care vă priveşte direct, un atac şi la care aţi răspuns printr-o 

scrisoare… 

Adrian Năstase: Pot să fac o paranteză? E o chestiune pe care nu am văzut-o 

deloc comentată în presă, nici la televiziuni. În 4 iulie, Curtea Constituţională din Franţa 

a refuzat să recunoască conturile de campanie electorală ale lui Sarkozy. În felul acesta, 

practic, Sarkozy va trebui să plătească zece de milioane de euro, nu intru acum în detalii, 

dar pentru că era o chestiune de campanie electorală a partidului, campania prezidenţială 

a lui Sarkozy, atât Cope, cât şi Fillon, deci liderii partidului care l-a susţinut pe Sarkozy, 

au decis să strângă aceşti bani, printr-un act de solidaritate la nivelul partidului. Nu vreau 

neapărat să dau un exemplu pentru PSD în ceea ce priveşte campania prezidenţială şi 

afişele electorale din 2004, dar e totuşi o chestiune destul de interesantă şi voiam să vă 

sugerez să vă uitaţi puţin pe decizia Curţii Constituţionale din 4 iulie anul acesta. 

Alessandra Stoicescu: Să înţeleg că v-aţi aştepta cumva ca Victor Ponta, Liviu 

Dragnea, actualii lideri ai partidului, să spună că sunt solidari şi vă ajută să plătiţi...? 

Adrian Năstase: Eu m-aş fi aşteptat, pentru că până la urmă campania aceea care 

era şi campanie parlamentară şi prezidenţială, nu a fost campania mea, a fost campania 

partidului. Bun, ar trebui să spun că ar trebui să fie solidari şi PUR-ul, deci, Partidul 

Conservator, pentru că atunci eram şi candidatul PC. 
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Alessandra Stoicescu: Aţi aruncat o mănuşă, chiar sunt curioasă şi o să insistăm 

să vedem ce… putem să mergem. 

Adrian Năstase: Aşa a trebuit să mă ocup singur de plata sumelor respective de 

bani. 

Alessandra Stoicescu: Şi să ştiţi că asta a stârnit întrebări, după cum aţi văzut. 

Foarte mulţi s-au întrebat şi aţi spus că la un moment o să explicaţi. 

Adrian Năstase: Cei care sunt interesaţi să participe la fondul ăsta de subscripţie 

şi vor avea dreptul la explicaţii din partea… 

Alessandra Stoicescu: S-a oferit cineva până acum? 

Adrian Năstase: Doi prieteni. 

Alessandra Stoicescu: Nu, cineva din partid mă refer, oficial cu funcţie? 

Adrian Năstase: Nu. Problema mea, adică toţi au considerat că a fost campania 

mea. Dacă nu am fost cuminte şi am vrut să fiu candidat, aşa mi-a trebuit. 

Alessandra Stoicescu: Da. Traian Băsescu spune aşa pe 4 iulie, că tot vorbeam 

despre data de 4 iulie, da? „Traian Băsescu: Furtul cu legislaţie s-a moştenit, a făcut arc 

peste timp şi a venit de la Guvernul Năstase la Guvernul Ponta. Sunt lucruri pe care nu 

sunt dispus să le tolerez, pentru că nu fac parte din acordul de coabitare. Tolerarea 

furtului prin lege. Eu nu spun că a furat Victor Ponta, a fost păcălit de destui. Adrian 

Năstase, ca să fie primit la Casa Albă, a semnat cu Bechtel şi a făcut-o prin lege. Şi a fost 

suficient de laş să nu-şi asume responsabilitatea că guvernul lui a hotărât să semneze un 

contract dezastruos pentru România, dar el să ajungă până la Casa Albă. Petrom cum a 

fost privatizat? Prin lege. Pentru ca nimeni să nu-l poată întreba pe Adrian Năstase: cum 

ai dat şi resursele pe 30 de ani, măi omule, care ai pretenţia că serveşti România? Dar a 

construit o relaţie foarte bună cu socialiştii austrieci. Am cumpărat fregatele, da? Şi ne-

am văzut cu Tony Blair.” Imediat după asta, dumneavoastră aţi publicat o scrisoare 

deschisă către ambasadorul Austriei. Am să citesc doar începutul. „Adrian Năstase: Îmi 

permit să vă atrag atenţia, domnule ambasador, asupra unor declaraţii publice repetate ale 

fostului preşedinte al României, Traian Băsescu - formula fostul preşedinte se justifică 

prin rezultatul votului de anul trecut de demiterea sa - în legătură cu privatizarea Petrom 

prin intermediul firmei austriece OMV. Astfel, recent, într-un interviu spunea - aici, 

fostul preşedinte referindu-se la procesul de privatizare a companiei CFR Marfă afirma - 

aici însă, poate fi un aranjament murdar, mai mult sau mai puţin tehnica lui Adrian 

Năstase, care a reuşit să-şi ascundă mari ticăloşii în spatele unor legi de tipul celei privind 

privatizarea Petrom, cu tot cu resursele subsolului şi cele submarine. Cu trei săptămâni în 

urmă, acelaşi fost preşedinte se exprima altfel: Petrom, cum s-a privatizat? Prin lege. 

Pentru ca nimeni să nu-l poată întreb pe Adrian Năstase...”. Ce citeam eu mai devreme. 

„Dacă astfel de declaraţii ale sale aveau, poate, o explicaţie subiectivă în campania din 

2004, sau justificau hărţuirea mea politică din anii care au urmat, continuarea formulării 

unor astfel de acuze, după aproape 10 ani, creează dificultăţi de imagine pentru cel mai 

mare contributor român la bugetul de stat, dar şi pentru imaginea Austriei şi a firmelor 

sale în România, asociată cu ideea unor mari ticăloşii.” Şi apoi vorbiţi despre comisia 

senatorială şi aşa mai departe. Şi aş vrea să continuaţi dumneavoastră. Aţi primit vreun 

răspuns, vreun semnal? 

Adrian Năstase: Nu mă aştept să primesc un răspuns, nu ar fi în regulile 

obişnuite ale diplomaţiei, dar ambasadorul, în mod categoric, căruia i-am trimis şi un 

print al acestei scrisori, deci nu numai prin presă, i-am trimis şi scrisoare ca atare, în mod 
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evident, a transmis-o acasă. În plus, eu am transmis această scrisoare şi fostului cancelar 

austriac şi, de asemenea, fostului preşedinte al OMV, cel care fost decorat de către Traian 

Băsescu. Pentru că eu vreau să spun un lucru foarte clar, Traian Băsescu dovedeşte încă o 

dată că este iresponsabil şi mincinos. Şi chestiunile acestea nu mai pot rămâne aşa, deci el 

face un anumit joc intern, aruncă cu noroi în toate felurile, iar după aceea dacă merge la 

Washington când vorbeşte despre sprijinirea contractului Bechtel sau îi decorează, cum s-

a întâmplat, le-a dat decoraţii foarte importante, Steaua România, şi actualului preşedinte 

al OMV şi fostului preşedinte, cel cu care s-a făcut privatizarea Petrom. Ce se poate 

înţelege din asta? Duplicitate, minciună, laşitate. Eu cred că povestea asta cu decizia 

Curţii Constituţionale, care a amânat cu un an referendumul privind Constituţia, a creat 

nişte probleme pe care trebuie să le înţelegem. Într-un fel a consolidat poziţia lui Traian 

Băsescu până la sfârşitul mandatului, dar în acelaşi timp a creat, din nou, o anumită 

solidaritate necesară în ceea ce priveşte obiectivele care trebuie atinse în anul care 

urmează. Proiectul de regionalizare, probabil că este pus la frigider, în schimb acţiunea 

aceasta ar trebui să fie realizată împreună în ceea ce priveşte acţiunea care să vizeze şi 

alegerile europarlamentare, dar şi alegerile prezidenţiale. Închid această paranteză şi 

revină la minciunile şi aceste poveşti absolut mizerabile pe care le face Băsescu. El 

spune, spre exemplu, ca şi când nu ar fi ştiut, că au fost vândute bogăţiile ţării, resursele 

naturale pe 30 de ani. Or, el ştie foarte bine că ne-am bătut şi am restrâns această 

perioadă, nu de vânzare, nu a resurselor, ci de concesionare, şi am restrâns această 

perioadă la 10 ani şi perioada asta de 10 ani se încheie anul acesta. Şi el dacă vrea acum 

poate să spună OMV Parlament! Şi dăm povestea, nu ştiu, firmei, nu vreau să dau acum, 

ca să nu… 

Alessandra Stoicescu: Dacă vă vine vreuna în minte, cred că nu ar fi întâmplător. 

Adrian Năstase: Mi-au venit mai multe, dar am încercat să mă opresc din acest 

elan critic. Însă, în momentul acesta, în mod evident, ştiind aceste lucruri, după ce te 

întâlneşti cu conducătorii de la Petrom, mergi în vizită, o lauzi pe doamna Mariana 

Gheorghe. OMV, Petrom-ul a devenit... 

Alessandra Stoicescu: Doamna Lagarde, când a venit în România, a fost la 

Petrom.  

Adrian Năstase: Exact. În momentul în care şti că se pregăteşte pentru anul viitor 

o mare festivitate privind rezultatele şi investiţiile care s-au făcut de aproape, nu ştiu cât, 

au fost, cred, vreo 10 miliarde de euro, în afară de bani, în afară de faptul că, practic, cu 

taxele şi impozitele care s-au plătit în aceşti ani, care au însemnat aproape 20 de miliarde 

de euro, în mod evident, Petrom-ul a fost şi este cel mai mare contributor la bugetul 

statului. Poate să putea face mai bine, dar nu poţi să vorbeşti în aceşti termeni despre 

privatizarea Petrom, iar Bechtel se ştie foarte bine, practic, contractul a fost sabotat de 

către Dobre şi de către Băsescu, în 2005-2006, când a fost oprit timp de doi ani şi toate 

problemele au început de atunci. Vorbim acum despre... Îl auzim pe Tokes vorbind 

despre autonomia Transilvaniei. De ce am creat această autostradă Transilvania? Tocmai 

pentru a bloca aceste lucruri, aceste încercări mizerabile pe care le fac unii dintre 

extremiştii unguri şi de a scote din izolare o anumită porţiune, o anumită populaţie care 

ascultă doar mesaje de la FIDES şi de nu ştiu unde. Aceste lucruri, din păcate, şi acest 

proiect important, economic şi politic, a fost blocat… 

Alessandra Stoicescu: Dar foarte scump, adică felul în care el a fost… 
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Adrian Năstase: Nu, el a devenit foarte scump. Pentru că el a fost sabotat de 

către Traian Băsescu şi s-a văzut foarte clar că, prin renegocieri, prin cheltuielile care s-

au adăugat, datorită faptului că a crescut foarte mult, au crescut preţurile la terenuri, 

despăgubirile au devenit foarte mari, au fost blocate mijloace de lucru extraordinare, au 

trebuit conservate şantiere şi aşa mai departe, costul la ciment a crescut foarte mult, la 

fierul beton, pentru că era o perioadă în care era o anumită dezvoltare a imobiliarelor. 

Toate lucrurile astea au dus la aceste preţuri. Cine e de vină? Băsescu şi Dobre. 

Alessandra Stoicescu: Nu vă asumaţi, aşadar, nici un fel de… nu vă simţiţi în 

vreun fel responsabil, vinovat, nu ştiu, încerc să găsesc...? 

Adrian Năstase: Mă simt vinovat că nu am câştigat alegerile din 2004. Dacă aş fi 

câştigat alegerile din 2004, autostradă Transilvania era finalizată. Pentru că, practic, nu a 

mai existat un control pe autostradă. Americanii şi-au bătut joc, pentru că, în mod 

evident, le era mult mai comod să ia banii fără să facă mare lucru şi în condiţiile în care ei 

erau până la urmă sprijiniţi de politica lui Băsescu şi a lui Dobre s-a ajuns la aceste 

lucruri, din păcate. Deci, eu cred că cei care l-au sprijinit pe Traian Băsescu în alegerile 

din 2004 trebuie să aibă şi ei o problemă de conştiinţă în legătură cu ceea ce a urmat în 

aceşti ani. 

Alessandra Stoicescu: O să vă citesc imediat un articol… 

Adrian Năstase: Iertaţi-mă, aţi spus şi de Boc, şi de comentariul lui Boc pe 

chestiunea asta. Boc se trezeşte din când în când şi intervine obraznic în tot felul de 

discuţii. Am văzut comentariul pe care l-a făcut în legătură cu faptul că Victor Ponta, 

premierul Ponta, nu a venit la şedinţa CSAT-ului şi că era o lipsă de responsabilitate şi… 

Cât de mizerabil poţi să fii, ştiind care a fost atitudinea lui Băsescu? Că în momentul în 

care a plecat în SUA, ştiind că este plecat, a convocat şedinţa la care, în mod firesc, nu 

putea să fie prezent Ponta. 

Alessandra Stoicescu: Da, dar aţi văzut ce spunea Traian Băsescu, mă rog, 

comunicatul Administraţiei Prezidenţiale. „Acum am convocat-o, pentru că aşa ne-au 

cerut şi abia acum pe 1 august ne-au trimis hotărârea de Guvern şi nu pe 26, cum spunea 

Victor Ponta”. 

Adrian Năstase: Este o minciună, dacă vreţi, dar nu avem timp să intrăm în 

amănunte. În primul rând, faptul că Guvernul a trimis nişte documente şi a făcut o 

anumită solicitare, nu avea nici o relevanţă. Putea să fie Curtea de Conturi sau Antena3 să 

ceară să se pună pe ordinea de zi acolo. Cei care pot să convoace şedinţe ale CSAT-ului 

sunt membrii CSAT-ului, deci o treime din membrii CSAT-ului pot să facă acest lucru 

sau preşedintele. Deci, nu era cazul aici, aşa încât această poveste cu solicitarea ca atare 

ea nu era legală, era o chestiune în care se vorbea. Guvernul spunea că ar fi important şi 

ar trebui la proxima şedinţă a CSAT-ului… 

Alessandra Stoicescu: O putea programa când voia, dar preşedintele spune am 

programat-o acum că abia pe 1 iulie mi-a trimis Victor Ponta hotărârea. 

Adrian Năstase: Şi aici aş mai spune ceva. Conform Legii CSAT-ului de 

organizare şi funcţionare, preşedintele trebuia să se consulte - cred că e articolul 7 din 

lege -, cu premierul, care este vicepreşedinte, în legătură cu ordinea de zi. Deci, nici una 

dintre aceste constrângeri nu au fost respectate. Iar Boc iese din când în când ca un fel de 

mic papagal din ceasurile elveţiene şi spune diverse prostii. Deci, nu poţi să îl acuzi pe 

Victor Ponta pentru aşa ceva. 
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Alessandra Stoicescu: Anca Boagiu, ştiţi că a fost nebunia cu desecretizarea 

contractului Bechtel, şi pentru că nu s-a desecretizat primul contract, de fapt, şi Dan 

Şova, ministrul pentru Marile Proiecte, spunea că a dispărut şi că nu are decât o copie, 

Anca Boagiu comenta: „Anca Boagiu: Desecretizarea contractului Bechtel putea fi un 

element pozitiv doar dacă Şova şi Fenechiu prezentau contractul semnat de Adrian 

Năstase, precum şi contractele şi comisioanele ultrageneroase încasate de Dan Şova şi 

familia. Victor Viorel Ponta aplică lecţia învăţată de la Adrian Năstase. Aşa cum Năstase 

s-a derobat de răspundere pe contractul Bechtel semnat de el, prin transpunerea lui în lege 

votată într-un parlament majoritar PSD-ist, tot aşa, în prezent, Victor Viorel Ponta aruncă 

răspunderea contractului CFR, semnat de prietenul său, Relu Fenechiu, către CSAT.” 

Vreau să mă ajutaţi să înţeleg nişte lucruri şi aici. 

Adrian Năstase: În primul rând, poate ar trebui să spun că nu eu am semnat 

contractul cu Bechtel. Deci, primul-ministru nu semnează contracte, în principiu, şi aici 

cred că e vorba de o neînţelegere. Doamna Boagiu cred că are o anumită răspundere - se 

va vedea dacă este aşa sau nu -, în ceea ce priveşte acest contract şi felul în care el a 

involuat, ca să nu spun că a evoluat, pentru că nu am nici un argument în acest sens, şi 

vor fi, probabil, colegi de-ai mei care vor explica mai bine şi Corpul de control care, fără 

îndoială, va face analiza necesară. Deci, este o încercare de a scăpa de responsabilitate. 

După părerea mea, încă o dată repet acest lucru, mi-l aduc aminte pe Boc, în calitate de 

primar, atunci când am inaugurat lucrările la autostradă, era la Cluj-Napoca, era fericit şi 

dădea tot felul de declaraţii în legătură cu utilitatea autostrăzii, iar după aceea, alături de 

Traian Băsescu, la început, sigur, în calitate de lider al partidului, iar după aceea de prim-

ministru, practic, au sabotat acest contract. Iar Anca Boagiu, probabil, că a fost între 

scaune şi nu a ştiut cum să gestioneze aceste lucruri. 

Alessandra Stoicescu: Ce e de ascuns în acel dosar? 

Adrian Năstase: Eu înţeleg că el a fost desecretizat. 

Alessandra Stoicescu: Nu s-a găsit şi varianta iniţială. 

Adrian Năstase: Asta e altceva, dar practic, cum să spun, dacă eu am înţeles 

explicaţiile lui Şova. Şova spune următorul lucru, domne, ăsta era textul contractului. El a 

fost renegociat şi sunt nişte pasaje, care bănuiesc că sunt bolduite sau trecute în alt mod, 

sau arătate prin actele anexă la contract. Deci, oricine vrea să vadă textul iniţial poate să îl 

vadă făcând un efort pentru a da deoparte elementele care au însemnat revizuirea lui 

ulterioară. Deci, eu înţeleg că, pe fond, analiza poate fi făcută. În ceea ce priveşte 

scrisoarea pierdută, contractul pierdut, sigur că nu îmi vine să cred că un astfel de lucru se 

poate întâmpla în administraţie. 

Alessandra Stoicescu: Dar de ce trebuie să fie secret acest contrat, în primul 

rând? 

Adrian Năstase: Mi-e greu să vă spun. De obicei, în cadrul negocierilor, unii 

parteneri doresc ca anumite contracte să fie considerate secrete, pentru că sunt anumite 

elemente de calcul şi cum ei merg după aceea să facă autostrăzi pe Lună, pe Marte, în alte 

ţări, ei nu ar dori ca anumite elemente de negociere privind anumite aspecte care ţin de 

chestiunile concrete ale înţelegerii respective să fie cunoscute. 

Alessandra Stoicescu: Şi Bechtel a cerut asta iniţial, a cerut secretizarea? 

Adrian Năstase: Nu ştiu. Deci, eu repet, eu am discutat dimensiunea politică a 

acestui contract şi utilitatea lui din punct de vedere politic şi în relaţiile cu americanii, în 

mod evident, şi în ceea ce priveşte relaţia cu sau utilitatea ei pentru Transilvania, şi aici 
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vin la ceea ce cred că este foarte important, pentru că aş spune că suntem de fapt cu toţii 

prizonieri ai unui mod de a purta un război de gherilă împotriva noastră înşine, fără să 

înţelegem că lumea în jurul nostru evoluează în alte direcţii şi s-ar putea la un moment 

dat să ajungem la o formulă de implozie, nu spun astfel. Şi de aceea eu cred că, aşa cum 

am avut pentru 2000, pentru UE, pentru NATO nişte obiective care să ne unească, 

dincolo de chestiunile astea pe care le discutăm la televizor, în ziare şi pe bloguri, ar fi 

nevoie de un proiect de consensualizare. Şi acest proiect eu îl văd, l-am spus de mai mult 

timp şi mă bucur că şi premierul Ponta a preluat această idee, anul 2018 şi Marea Unire, 

aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire, astfel încât ideea de identitate naţională, forţa 

naţiunii, solidaritatea internă să fie reasumate, printr-o formă de Masă rotundă care să ne 

ajute să pregătim acest moment şi, într-adevăr, şi printr-o autostradă care să lege cele trei 

mari regiuni, să nu mai ajungem să îl ascultăm pe Tokes vorbind despre steagul 

Transilvaniei, aşa cum vorbea despre steagul secuilor, despre o autonomie care să ne 

ducă cu gândul la formulele lui Stalin. Deci, toate aceste lucruri va trebui să le gândim în 

termeni de înţelepciune politică. 

Alessandra Stoicescu: Gândiţi în paşi văd, gândiţi în paşi până într-un 2018 în 

care avem de sărbătorit 100 de ani? 

Adrian Năstase: Absolut! 2018 mi se pare o ţintă, un obiectiv important pentru 

clasa politică din România şi eu sper că, după ce vom scăpa de Traian Băsescu anul 

viitor, să putem să ne ocupăm de aceste lucruri. Pentru că, altfel, sigur, el de fiecare dată 

bagă băţul prin gard, creează această stare de tensiune, de nervozitate, de ură, de tensiune, 

or, în aceste condiţii stăm şi discutăm despre cum se uită el la un proiect sau la altul, 

despre cum vorbeşte în România despre Petrom şi cum vorbeşte în Austria despre el, sau 

atunci când îi decorează pe unii sau pe alţii pentru ceea ce au făcut cu Petrom. Or, 

duplicitatea asta din partea unui preşedinte care, practic, nu face decât să creeze zâzanie 

este un lucru absolut inacceptabil. De aceea eu cred că - şi aici este poate un punct bun pe 

care îl marchează Ponta, prin faptul că reuşeşte în mai mare măsură decât alţii, inclusiv 

decât mine, în mod evident, să îl ignore în anumite situaţii pe Băsescu. Nu poate să facă 

lucrul acesta la infinit… 

Alessandra Stoicescu: Dar şi să îl ia alături de el în anumite chestiuni. 

Adrian Năstase: Bun, situaţia lui nu este de invidiat. Eu aş fi fost în mai multe 

situaţii mult mai radical decât el, dar pe de altă parte, el a reuşit să obţină nişte rezultate 

chiar în aceste condiţii de animozitate şi de tensiune. Eu nu am avut astfel de probleme cu 

Ion Iliescu, deşi am avut şi eu tensiunile mele cu preşedintele de atunci, dar apropo de 

CSAT, nu s-a întâmplat niciodată ca o şedinţă a CSAT-ului să fie fixată, fără ca Ion 

Iliescu sau secretarul CSAT-ului să nu mă sune să mă întrebe, putem să organizăm 

şedinţa în ziua de? În mod firesc, pentru că puteam să fiu plecat din ţară, puteam să am 

planificată o anumită întâlnire. 

Alessandra Stoicescu: În acest caz a fost evidentă planificarea datei. Luăm o 

pauză de publicitate şi ne întoarcem şi discutăm despre Omar Hayssam, omul care, venit 

în ţară, a primit public câteva îndatoriri, într-un fel, de la Traian Băsescu. Ne-am întors în 

direct, doamnelor şi domnilor. Vom continua discuţia cu premierul Adrian Năstase, în 

studioul Q&A. Vreau să vorbim puţin şi despre jocul pe care l-a făcut Traian Băsescu, 

din nou public, ba chiar anunţând că a fost vorba despre o operaţiune neautorizată pe 

teritoriul altui stat în cazul Hayssam. Ccu experienţa în diplomaţie pe care o aveţi vreau 

să mă lămuriţi ce o fi când un preşedinte spune asta? Mai întâi vreau să vedem ce spunea 
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Traian Băsescu, atunci când ziceam eu că a dat nişte directive. „Traian Băsescu: După 

aducerea lui Hayssam în ţară s-a activat din nou teoria suspendării preşedintelui. Asta-i 

viaţa, eu nu puteam renunţa la un obiectiv de cinci ani - aducerea lui Hayssam - doar de 

dragul de a nu supăra pe cineva. Hayssam a avut legături puternice în interiorul PSD, dar 

nici PNL nu-i lipsit de legături cu Hayssam. Nu ştiu PDL cum stă la acest capitol, că dacă 

aş şti, aş spune. Sigur că nu mi-aş dori o nouă suspendare, fiindcă ar arunca din nou ţara 

în aer, dar venirea lui Hayssam se pare că e un catalizator pe această direcţie. Sunt prea 

mulţi cei îngrijoraţi. Întrebare: Aţi avut încredere în Ponta, după ce aţi semnat pactul de 

coabitare? Traian Băsescu: Acest pact e tocmai semnul neîncrederii. Altfel rămâneam la 

atribuţiile constituţionale. Nu este doar expresia neîncrederii mele în Victor Ponta. În 

fond, şi el are nişte schelete în dulap, fiindcă pe vremea în care prospera Omar Hayssam, 

el era şeful Corpului de control al premierului Năstase. Avea în atribuţii inclusiv 

verificarea privatizărilor”. Mai interesant, poate, şi decât acest pasaj, este momentul în 

care Traian Băsescu spunea public că lui Hayssam îi recomandă ce să spună şi îi înşira, în 

relaţiile cu PSD, trafic de arme, mai multe chestiuni, şi să colaboreze, că altfel să se uite 

la Gigi Becali căruia nu îi e bine, s-ar putea să fie greu la vârsta lui cu 20 de ani pe care 

deja îi are, mai sunt şi 16, lucrurile nu sunt simple. Ce directive poate da un preşedinte 

într-o ţară democratică unui om care a fost acuzat şi judecat pentru terorism înapoi în 

ţară? Eu nu înţeleg, această dimensiune e cea care pe mine mă duce într-o zonă în care nu 

mai pricep nimic. 

Adrian Năstase: E un subiect extrem de complicat. În primul rând, discutăm 

despre Omar Hayssam. Cred că ar trebui să discutăm despre dinastia Omar, despre rudele 

lui care înainte de ’89 au avut un anumit rol în diferite contracte, aveau anumite 

responsabilităţi, inclusiv în relaţia cu anumite servicii de informaţii. Deci, Omar Hayssam 

a început activitatea economică, privatizări etc., la începutul anilor ’90, deci dacă 

discutăm despre activităţile lui economice sau de sprijin politic, evident că ele au fost 

foarte complexe şi ramificate, şi în mod evident ele erau cunoscute parţial. Dar eu cred că 

nu vom putea înţelege foarte bine ce s-a întâmplat cu Hayssam, până nu vom înţelege 

cum a plecat şi cum a venit el în România? Adică, mie nu îmi este foarte clar, a cerut el 

să vină? Au fost nişte aranjamente pentru a pleca într-un anumit scop, pentru a ajuta la 

anumite operaţiuni şi pe urmă s-a întors când misiunea a fost îndeplinită? Pentru că tratat 

de extrădare cu Siria nu există, în sensul că acest acord a fost ratificat în România, dar nu 

există un schimb de notificări care să arate faptul că şi în Siria acordul a fost ratificat. 

Deci, el nu putea să vină în ţară pe baza acordului.  

Alessandra Stoicescu: El nu a fost extrădat de Siria. 

Adrian Năstase: Dacă el ar fi fost, i-ar fi pus cineva o cagulă pe cap, dus în 

maşini, în avioane, împotriva voinţei lui, şi ajungea în România, când ar fi fost venit în 

faţa instanţei, bănuiesc că primul lucru pe care putea să îl spună era să ţipe şi să spună, 

am fost răpit, am fost adus aici în condiţii ilegale. Văd că el spune că, de fapt, este un om 

bun, că este supărat că e considerat terorist şi neîndreptăţit, e ceva foarte ciudat în 

povestea asta. Poate că toată operaţiunea asta, acuzaţiile de terorism nu se susţin. Noi nu 

ştim încă dacă a fost vorba, eu nu am înţeles încă, nici nu am avut informaţii de acest gen 

după 2004-2005, în mod evident, a fost o răpire care trebuia să rezolve anumite probleme 

economice şi să dea o aură de erou pentru anumite persoane din zona lui Hayssam? Sau a 

fost cu adevărat o chestiune care să însemne o dimensiune de terorism, nu am înţeles 

foarte bine şi cred că de abia după ce vom înţelege conexiunile lui externe şi conexiunile 
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interne, instituţionale, ne vom da seama dacă şi în activităţile economice el a acţionat 

singur sau nu. Sigur, unii, pentru că perioada mea apropiată de toată această chestiune a 

fost guvernarea PSD, sigur că se uită perioadele anterioare în care el a desfăşurat, practic, 

acelaşi tip de activităţi. 

Alessandra Stoicescu: El nu a apărut, nici măcar în ’90, ci, aşa cum spuneaţi, şi 

mi se pare foarte important, are o istorie ce merge înainte. 

Adrian Năstase: Şi rudele lui care au fost... Un unchi de-al lui care a fost în 

România înainte de ’89, unii spun că se ocupa şi de comerţul de arme înainte de ’89. Ca 

să fiu foarte sincer, nu m-au interesat aceste detalii. Eu cred însă că, oricum, PSD-ul, care 

poate pentru o vreme îi era simpatic, după aceea a devenit antipatic, pentru că el a dorit să 

fie pe listele parlamentare şi în toamna lui 2004 el a fost propus la alegerile preliminare 

din PSD, a fost propus pe listă de către sectorul 1 de la PSD, e adevărat. 

Alessandra Stoicescu: Domnul Gherasim? 

Adrian Năstase: Nu mai ştiu cine era atunci. Deci, el a fost propus atunci, iar eu 

m-am opus şi a fost eliminat de pe listă, tocmai pentru că erau... De altfel, eu nu îl 

întâlnisem în toată perioada când am fost prim-ministru, dar - şi mai este ceva -, acţiunile 

împotriva lui au început în noiembrie 2004, percheziţiile şi aşa mai departe, în perioada 

când eram premier, şi bănuiesc că el consideră PSD-ul şi Guvernul pe care l-am condus 

într-un fel responsabile pentru acţiunile care au dus la o situaţie dificilă, care pe el l-a 

determinat să facă, poate, să gândească anumite soluţii de a ieşi din blocajul respectiv cu 

instituţiile statului, prin această formulă. Nu ştiu, de aceea spun că mi se pare, într-

adevăr, un subiect complicat. Nu ştiu care vor fi efectele politice, dar cum să spun, Omar 

Hayssam este precum o rachetă mirvată, rachetele MIRV au mai multe focoase care 

pleacă independent, deci există un singur vector de transport, dar în zona de ţintă 

focoasele pleacă independent. De aceea sigur că putem să avem anumite surprize, dar, 

repet, lucrurile vor fi precum un foc de artificii în care vor sări o mulţime de lucruri şi va 

conta foarte mult cine va face anchetele, cum le va face, în ce direcţie va dori să le 

orienteze. Evident că Hayssam face parte dintr-o istorie pe care ar trebui să o depăşim 

într-un fel sau altul. 

Alessandra Stoicescu: Şi poate că sosirea sa în ţară va fi această ocazie sau nu. 

Luăm o pauză de publicitate. Imediat ne întoarcem cu concluzii. Vreau să ştiu dacă vă 

temeţi în vreun fel de Traian Băsescu, nu-mi răspundeţi acum. Revenim. 

Adrian Năstase: A, nu! Vă răspund chiar acum. În mod evident, nu mă tem. 

Alessandra Stoicescu: Dar o să detaliem. O să vadă telespectatorii de ce? 

Imediat. Am revenit în direct cu premierul Adrian Năstase. Era această întrebare, 

spuneaţi, nu mă tem de Traian Băsescu. Deşi dovedeşte că mai are resurse. 

Adrian Năstase: În opinia mea, vremea demagogilor, a mincinoşilor, a celor 

iresponsabili a trecut. Vremea războiului lui Băsescu cu întreaga lume s-a dus şi în opinia 

mea trebuie să ne pregătim pentru perioada post-Băsescu. În ceea ce mă priveşte, eu am, 

sigur, o anumită frustrare. În 2004 am lăsat ţara, aş spune, la cheie în ceea ce priveşte 

integrarea europeană, evoluţiile economice şi, practic, el şi cu echipele lui au mai adăugat 

câteva… ură şi dezbinare. Un astfel de om, sigur că poate să încerce să facă rău, este 

precum un scorpion care nu poate să ofere decât un ac plin de venin. Dar am supravieţuit 

nouă ani în acest fel şi am dovedit că pot să trec peste lucrurile acestea, am avut 

experienţe de toate felurile. Regret, fără îndoială, că ceea ce aş fi putut să fac în aceşti ani 
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nu am realizat, pentru că în mod evident în loc să fiu în teren, am fost un fel de spectator 

care… 

Alessandra Stoicescu: Şi din cauza partidului dumneavoastră, din cauza a ce s-a 

întâmplat la alegeri, dar şi din cauza partidului dumneavoastră… 

Adrian Năstase: Bun, partidul a folosit, fără îndoială, în anumite situaţii 

chestiunile astea drept pretext. Este foarte clar şi cred că este foarte... Dar cel care a 

pornit această vendetă şi aceste lucruri care au fost pe urmă folosite într-un anumit 

mod… 

Alessandra Stoicescu: Şi-a găsit unelte vremelnice chiar în acest partid. 

Adrian Năstase: În mod evident şi din păcate. 

Alessandra Stoicescu: Ce s-a întâmplat anul trecut a fost, aşa cum spuneaţi, un 

moment de începere a unei noi vieţi. Mai aveţi de aşteptat, şi de asta vă întreb, în această 

toamnă o altă sentinţă, şi dumneavoastră şi soţia dumneavoastră. Mă întreb cum vedeţi 

acum, după? Noi am vorbit şi înainte de condamnare şi atunci spuneaţi, am încredere că 

totuşi justiţia va vedea adevărul. A fost o sentinţă politică, lucru pe care l-am spus noi 

răspicat aici şi văzând motivarea, dovezi nu avem, dar nu poţi să spui, Năstase acolo 

trebuie să ajungă. 

Adrian Năstase: Eu mă bucur că, deocamdată, povestea aceea cu cartuşele s-a 

rezolvat şi în plus aş adăuga faptul că în ordonanţa procurorului se explică foarte clar de 

ce nu putea fi vorba nici măcar de recidivă. Erau unii care se bucurau că ar fi putut fi 

vorba de o recidivă şi se punea în discuţie eliberarea condiţionată. Deci, îmi pare rău să le 

spun că nu erau temeiuri juridice pentru aşa ceva. Aceasta este o notă de subsol pe care 

am adăugat-o. În ceea ce priveşte dosarul acesta care urmează, vedeţi, după ce am avut 

experienţa penitenciarului eu cred că doar eşafodul ar putea să mă mai sperie. Am trecut 

prin această experienţă… 

Alessandra Stoicescu: Nu întâmplător v-am spus că este şi soţia dumneavoastră 

în acest dosar. 

Adrian Năstase: Da, dar acolo lucrurile sunt atât de evidente, încât nici măcar nu 

mă gândesc la aşa ceva. Că ar fi ajutat pe cineva care a instigat pe altcineva, care să ducă 

nişte acte. 

Alessandra Stoicescu: Prima dată aţi fost condamnat fără date. 

Adrian Năstase: Deci în ceea ce o priveşte soţia mea, chiar nu îmi fac nici un fel 

de probleme, iar în ceea ce mă priveşte, sigur că sunt în continuare o ţintă pentru 

Băsescu, pentru echipele lui. 

Alessandra Stoicescu: Iată, Şerban Brădişteanu, doctorul este cercetat pentru 

acele zile... A fost incredibilă povestea. 

Adrian Năstase: Nu se poate, adică este ceva de neimaginat! 

Alessandra Stoicescu: Zilele dumneavoastră de spitalizare au fost admise. 

Oricum, nu le-aţi putut cuantifica, pentru că au amânat ei deciziile, dar Brădişteanu e 

cercetat în continuare. 

Adrian Năstase: Bun, dar dumneavoastră aţi făcut, poate ar fi interesant de făcut 

o paralelă. De curând aţi discutat despre un dosar în care cineva era acuzat de favorizarea 

infractorului şi a fost eliminat. 

Alessandra Stoicescu: Eu pot să spun despre cine e vorba, e vorba despre 

doamna Hăineală, şefa CSM, cu Rita Branga. 
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Adrian Năstase: Poate puneţi ce a însemnat, care au fost acuzaţiile de favorizare 

a infractorului în cazul doctorului şi ce înseamnă în alte cazuri favorizarea infractorului. 

În sfârşit, asta este viaţa, trebuie să o trăim aşa cum este, să sperăm că va fi mai frumoasă, 

că oamenii vor fi mai buni. Eu cred foarte mult că viitorul ne va aduce şi surprize plăcute. 

Alessandra Stoicescu: Vă mulţumesc foarte mult. Ne revedem peste două 

săptămâni. 

(Prin Monitoring Media: Antena3 – Q&A, Ora: 21:30) 


