Interviu
acordat de presedintele Romaniei, Traian Basescu,
publicatiei canadiene "Pagini Romanesti"
(aparut in numarul din data de 1 martie 2006)
Pagini Romanesti: Domnule Presedinte, cu ceva vreme in urma spuneati despre Romania
ca nu i se mai poate aplica stampila de tara corupta. Recent, in vizorul autoritatilor romane au
intrat nume mari din politica romaneasca: Adrian Nastase, presedintele Camerei Deputatilor,
George Copos, vice-premierul Guvernului, Dan Ioan Popescu, presedintele PSD Bucuresti, ca
sa amintesc aici doar numele cele mai mari. Cum comentati acum aceste lucruri prin prisma
fenomenului coruptiei?
Traian Basescu: Guvernul Romaniei si-a centrat intreaga activitate pe diminuarea drastica a
coruptiei. Raportul BERD - Banca Mondiala demonstreaza, fara tagada, ca nivelul coruptiei în
mediul de afaceri a scazut drastic în ultima perioada. Raportul analizeaza 26 de tari, dintre care
o parte sunt membre ale UE, altele sunt tari care aplica pentru a intra în UE. Acest raport
mentioneaza clar ca, în 2005, mediul de afaceri din România s-a îmbunatatit semnificativ, iar
nivelul coruptiei s-a micsorat foarte mult. Cifrele care sunt prezentate în acest raport BERD Banca Mondiala din octombrie 2005 arata o Românie care are, în domeniul economic, în
domeniul afacerilor, mai putina coruptie comparativ cu alte state din UE. Acesta este un
document care eu cred ca va poate convinge ca în România coruptia a fost micsorata, pe baza
unor actiuni întreprinse de actualul guvern. Raportul compara situatia României în 2002, când
aceleasi institutii au detectat un nivel ridicat de coruptie în mediul de afaceri din România, cu
anul 2005, când raportul mentioneaza un progres foarte important al autoritatilor si al mediului
de afaceri român. De asemenea, as vrea sa adaug ca împreuna cu Guvernul, cu politicienii
importanti, noi chiar luptam puternic împotriva coruptiei. În special, dupa anul trecut, am
reusit sa facem ca sistemul juridic sa aiba independenta fata de politicieni si de structurile
statului în aceasta lupta împotriva coruptiei si în acel moment aceasta lupta a devenit evidenta.
In Romania, s-au creat toate premisele legale necesare corectei functionari a sistemului
judecatoresc.
S-au dat toate semnalele si toate asigurarile necesare constientizarii magistratilor ca Justitia
este si trebuie sa se manifeste independent. Cazurile pe care le-ati enumerat sunt dovada vie ca
Justitia functioneaza fara sa tina cont de statut, de functie sau de apartenenta politica a celui
cercetat. Pentru mine este un semnal ca, dupa constructia premiselor legale, oamenii din sistem
au inteles ca sunt liberi sa respecte legea.
Pagini Romanesti: Pe langa numele pomenite mai sus, s-au adus acuzatii de afaceri necurate si

unor persoane din fostul dvs partid, Partidul Democrat - ma refer aici la dna Cazacu. Cat de
departe sunteti hotarat sa mergeti in aceasta lupta cu cei banuiti de a fi bagat mana prea adanc
in banii publici?
Traian Basescu: Indiscutabil, legea este aceeasi pentru toata lumea, nu se pot face concesii si
nu poate fi vorba de diferente atunci cand vine vorba de o neregula. Daca va amintiti, eu
insumi am spus in toamna lui 2004 ca voi lua toate masurile pentru ca oamenii din Alianta sa
nu fie tratati diferentiat, daca s-ar dovedi ca sunt vinovati. Trebuie insa sa facem distinctia
foarte clara intre speculatii, atacuri nefondate, calomnie si o vina reala. Cei care lanseaza astfel
de acuzatii trebuie sa fie constienti de faptul ca, acuzand fara a-si sustine afirmatiile, nu fac
altceva decat sa aduca prejudicii tarii. Acesti oameni trebuie sa realizeze ca bataliile interne pe
mize mici dauneaza pe plan extern.
Pagini Romanesti: Va intra Romania in UE cu un guvern in care gasim reprezentanti ai unui
partid condus de Dan Voiculescu, cu un Parlament si un Senat conduse de oameni ai fostului
regim?
Traian Basescu: Actuala structura parlamentara a rezultat in urma alegerilor din iarna anului
2004, creditate ulterior de Curtea Constitutionala. Asa cum in viata fiecare traieste cu
succesele si greselile sale, si in politica trebuie sa se respecte acelasi principiu.
Pagini Romanesti: Atat Adrian Nastase cat si George Copos s-au retras din functiile detinute in
partid, pe motiv ca nu vor sa dauneze imaginii partidului, dar si-au pastrat functiile detinute in
Parlament si, respectiv, Guvern. Se pare ca, pentru ei, imaginea institutiilor statului nu
conteaza. Cum comentati dvs aceasta situatie?
Traian Basescu: Am spus si cu alte ocazii ca, daca standardele legale sunt aceleasi pentru toata
lumea, cele morale sunt proprii fiecarui individ. In functie de acestea, fiecare isi stabileste
prioritatile si calea de urmat.
Pagini Romanesti: Ati fost un adept puternic al alegerilor anticipate, ca singura solutie la
"solutia imorala", cum chiar dvs ati numit-o in trecut. Mai credeti in necesitatea alegerilor
anticipate?
Traian Basescu: Deocamdata efortul nostru trebuie sa se centreze pe finalizarea procesului de
integrare. Chiar daca nu e "numai lapte si miere" Romania a avut in 2005 un an bun
Pagini Romanesti: In campania electorala ati promis romanilor ca vor trai mai bine. Credeti ca
oamenii traiesc astazi mai bine decat acum un an?
Traian Basescu: Da, categoric da. Numai daca ne uitam in hipermarketuri, la ceea ce aratau
chiar televiziunile in perioada sarbatorilor, vorbind despre "asaltul magazinelor", si tot cred ca
putem considera ca romanii traiesc mai bine. In mod evident, puterea de cumparare a crescut.
Eu nu spun ca e numai lapte si miere. Mai e mult pana cand vom fi satisfacuti de nivelul de
trai al romanului. Dar cred ca nu putem ignora cateva aspecte care au si ele un rol atunci cand
vorbim despre imbunatatirea conditiei romanului: libertatea de exprimare si lipsa oricarei
forme de interventie in politica editoriala a mass-media; independenta Justitiei; cresterea

economica si asezarea ei pe principii solide; un buget alcatuit pe proiecte pentru a avea o
socoteala clara a banului public; reforma in Sanatate. Dincolo de progresele interne, pe plan
extern, Romania a reusit sa-si capete un statut de tara care conteaza in Balcani si la Marea
Neagra, in relatia cu NATO si cu SUA. In plus, anul acesta se finalizeaza procesul de
negociere cu Uniunea Europeana. Putem spune ca atat pe plan intern, cat si pe plan extern
Romania a avut un an bun.
Pagini Romanesti: Domnule Presedinte, ce este mai important: intrarea in UE sau reforme
reale care sa faca din Romania un loc mai bun de trait?
Traian Basescu: Integrarea in Uniunea Europeana depinde acum exclusiv de buna functionare
interna. Momentul negocierilor, al cailor diplomatice si al calculelor pragmatice a trecut.
Pentru a fi admisa in UE la 1 ianuarie 2007, Romania trebuie sa demonstreze ca a facut
reforma in domeniile impuse de UE, ca are un sistem institutional functional, ca are o Justitie
independenta, ca manageriaza eficient problema coruptiei, a securizarii frontierelor, a
sectorului veterinar, a minoritatilor. Reforma interna si integrarea in Uniunea Europeana sunt
strans legate intre ele, nu se poate acorda intaietate uneia in fata celeilalte. Una din marile
probleme ale Romaniei post-revolutionare este ca nu a rupt-o total cu vechiul sistem
Pagini Romanesti: La 16 ani de la caderea comunismului, se mai vorbeste inca despre legea
lustratiei, despre deconspirarea fostilor securisti si colaboratori ai Securitatii. Credeti ca va
veni ziua in care un parlamentar va fi obligat sa se retraga din viata politica pe motiv ca a
colaborat cu Securitatea?
Traian Basescu: Cred cu tarie ca una din marile probleme ale societatii românesti a fost ca nu a
avut forta, poate nici dorinta, ca odata cu revolutia sa termine total cu vechiul sistem. Legea
lustratiei cred ca este binevenita, dar, dupa parerea mea, acum, la 16 ani de la Revolutie, deja
este putin întârziat actul politic. Cred ca se poate proceda la fel ca si in cazul Holocaustului, se
poate face o comisie care sa constate crimele comunismului, si care sa aiba o concluzie
argumentata stiintific. In baza acelei concluzii, presedintele Romaniei se poate duce in fata
Parlamentului. O astfel de lege trebuie argumentata stiintific, pregatita documentatie, pentru ca
altfel suntem în zona declaratiilor politice fara eficienta. Atunci cand vom avea la indemana un
astfel de suport legal, toti cei vizati vor fi judecati cu aceeasi masura, indiferent daca sunt
parlamentari sau nu.
Pagini Romanesti: In numar mare, romanii pleaca din tara unde vad cu ochii. Ce mesaj le
transmiteti celor care sunt pe cale sa o faca sau celor care cocheteaza cu ideea reintoarcerii in
Romania?
Traian Basescu: Am toata increderea in sansele tinerilor de a-si gasi un loc de munca bine
platit in tara. Sunt convins ca actuala generatie de elevi si studenti va sti sa beneficieze de
reforma învatamântului, care mizeaza pe cresterea sanselor fiecarui tânar la el acasa. Nu
trebuie sa uitam ca in prezent se deschid oportunitati noi datorate performantei economice din
ultimii ani. Tinerii trebuie sa stie ca Romania a devenit un mediu propice dezvoltarii lor, un

loc care poate sa le ofere sansa sa angajeze in folosul tarii lor potentialul extraordinar pe care il
reprezinta.
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