INTERVIU

Dumneavoastrã garantaþi?
Serghei Bereþ: Dumneavoastrã preconizaþi cã statele ºi organizaþiile teroriste vor ataca cu rachete România sau
alte state?
Traian Bãsescu: Nu România. O astfel de
organizaþie poate ataca un reactor nuclear de
la Cernavodã sau pe amândouã sau o uzinã
chimicã, da, cu rachetã. ªi atunci, noi, ca
oameni politici, nu avem obligaþia sã ne
pregãtim pentru acest risc? Cine ar fi crezut
vreodatã cã septembrie 11 este posibil în
Statele Unite? ªi uite cã a fost. Cine ar fi
crezut vreodatã cã este posibil ca teroriºti sã
ia ostatici în Teatrul Bolºoi din Moscova?
Serghei Bereþ: O rectificare, dacã îmi
permiteþi, nu în Teatrul Bolºoi, ci în
Centrul Teatral de pe Dubrovka.
Traian Bãsescu: Scuzaþi-mã, cine ar fi
crezut? Noi, atunci când ni s-au întâmplat
lucrurile nu am crezut cã se vor întâmpla ºi
ele s-au întâmplat. Eu cred cã trebuie sã fim
responsabili, toþi. ªi vreau sã ºtiþi cã în ceea
ce priveºte relaþia cu Federaþia Rusã, legat
de cele 24 de rachete antirachetã de pe teritoriul României, noi avem conºtiinþa împãcatã. Noi n-am fost întrebaþi niciodatã „de
ce” de Moscova. Am fi dat o explicaþie
poate mai completã ºi mai tehnicã decât cea
pe care v-o dau astãzi.
Serghei Bereþ: Deci România ar fi dat o
asemenea explicaþie?
Traian Bãsescu: Da, din punctul nostru de
vedere, din punctul de vedere al Bucureºtiului.
Serghei Bereþ: ªi cum aþi fi putut explica
Rusiei de ce în România existã aceste elemente antirachetã?
Traian Bãsescu: Cum v-am explicat dumneavoastrã pânã acum. Dar pot s-o iau de la
capãt dacã vreþi.
Serghei Bereþ: Aº dori sã vã pun o altã
întrebare.
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Traian Bãsescu: Vã rog.
Serghei Bereþ: South Stream.
Traian Bãsescu: Nu, staþi cã mai am eu de
dat un rãspuns. Din afirmaþiile dumneavoastrã cã este o înþelegere între preºedintele
României ºi Viktor Orban, vã întreb mult
mai simplu: cum puteþi crede cã un
preºedinte ales îºi vinde þara? Cum puteþi
crede acest lucru? Asta e cea mai jignitoare
afirmaþie pe care aþi putut s-o faceþi.
Românii nu-ºi puteau alege un preºedinte
care sã-i trãdeze. Cum credeþi cã un
preºedinte român ar da o bucatã din teritoriu
în afara Constituþiei sã devinã autonom sau
ce credeþi cã-i aici, Transnistria? Nu se
poate. ªi cred cã mãcar pentru aceastã afirmaþie Vocea Rusiei ar trebui sã-mi cearã
scuze. V-o spun în modul cel mai sincer. E
prea mult, chiar ºi pentru un ziar liber, pentru un post de radio liber.
Serghei Bereþ: Vreau sã vã întreb
deschis, pe dumneavoastrã într-adevãr va susþinut în timpul referendumului
Viktor Orban?
Traian Bãsescu: Afirmaþia lui a pãrut a fi
una în favoarea mea ºi tradiþional eu ºi
Viktor Orban ne susþinem în alegeri. ªi eu
am îndemnat românii din Ungaria, cetãþeni
ungari de etnie româneascã sã voteze
FIDESZ-ul la alegerile trecute. În plus, trebuie sã recunosc, cu Viktor Orban am o
relaþie ºi în afara politicii, adicã þãrile noastre au avut amândouã probleme în
pregãtirea intrãrii în NATO, în pregãtirea
intrãrii în Uniunea Europeanã ºi ne-am sprijinit unii pe alþii. Pânã la urmã pot sã vã mai
spun ceva. Indiferent de partidul aflat la
guvernare la Budapesta, noi, ca þãri foste
comuniste avem cam acelaºi tip de probleme. Aºa cã, în mod natural, ne susþinem.
Iar eu cu Viktor Orban facem parte ºi din
aceeaºi familie politicã europeanã. Dar
problema rãmâne între mine ºi Vocea

Rusiei.
Traian Bãsescu: Dar dincolo de orice altã
relaþie rãmâne o singurã realitate: cum aþi
putut gândi cã un preºedinte ales face niºte
aranjamente pentru voturi împotriva intereselor þãrii. Aici rãmâneþi cu o mare datorie
faþã de mine. Asta-i viaþa!
Serghei Bereþ: Aº vrea sã vã întreb
despre ceva ce aþi amintit deja –
paºapoartele româneºti oferite în
Ucraina ºi în Moldova? Este adevãrat cã
se acordã aceste paºapoarte cetãþenilor
de origine românã din Moldova ºi
Ucraina?
Traian Bãsescu: Da, aºa este. ªi trebuie sã
vã spun cã eu am avut iniþiativa modificãrii
legii cetãþeniei. O sã vã spun de ce. Eu consider cã cetãþenii Republicii Moldova ºi ai
României sunt acelaºi popor. Dar suntem
acelaºi popor în douã state independente.
Cetãþenii Republicii Moldova au avut o
problemã. Problema lor a fost cã nu i-a
întrebat nimeni dacã renunþã la cetãþenia
românã dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial. Noi avem familii pe cele douã
maluri ale Prutului. Iar dupã intrarea noastrã
în Uniunea Europeanã, cetãþenii Republicii
Moldova trebuiau sã intre cu vizã în
România. Aduceþi-vã aminte cã în timp ce
eram ºi noi, ºi Federaþia Rusã în blocul
comunist, cetãþenii Republicii Moldova
intrau fãrã vizã în România. Ar fi fost foarte
greu pentru noi sã nu gãsim o soluþie. ªi
atunci am modificat legea cetãþeniei ºi am
spus cã toþi cei care ºi-au pierdut cetãþenia
românã fãrã voia lor, au dreptul s-o
redobândeascã la cerere. Sigur, avem douã
situaþii. În Republica Moldova este permisã
prin Constituþie dubla cetãþenie, în Ucraina
nu este permisã. Din acest motiv, din
Ucraina aproape cã nu avem solicitãri, pe
când din Republica Moldova aveam mai
multe. Dar primul nostru gând sã ºtiþi cã nu

