INTERVIU

preºedinte, nu dã instrucþiuni justiþiei. Deci
nu existã nicio legãturã cu execuþiile politice
în justiþie în România.
Serghei Bereþ: Aþi afirmat cã dvs. toþi ºi
colegii dvs., conducãtorii þãrilor esteuropene, aveþi un trecut comunist. În presa
românã, eu din pãcate nu cunosc limba
românã ºi o citesc prin intermediul limbii
engleze, în publicaþiile în englezã din
România sunteþi comparat cu Nicolae
Ceauºescu. Ce pãrere aveþi?
Traian Bãsescu: Aºa este. ªtiu ºi eu acest
lucru. Au fost câþiva ziariºti care au fãcut
aceastã comparaþie. Nu cred cã au fost de cea
mai mare bunã credinþã, dar vã aduc un argument: Ceauºescu a construit ºi a consolidat
comunismul, iar eu, în mod oficial, am condamnat comunismul ºi l-am declarat ca fiind
un regim ilegitim ºi criminal. Am fãcut-o
printr-un raport semnat de mine ºi susþinut
de mine în Parlament. Asta mã deosebeºte pe
mine de Ceauºescu. El a crezut în comunism, iar eu am declarat comunismul un
regim ilegitim ºi criminal.
Serghei Bereþ: Au fost publicaþii, între care
un american pe nume John Podesta (fostul
ºef al personalului Casei Albe sub
preºedinþia lui Bill Clinton – nota redacþiei),
care a declarat cã în timpul lui Ceauºescu aþi
fi lucrat cu serviciile secrete.
Traian Bãsescu: Nu, n-am avut nicio legãturã cu serviciile secrete. N-am avut cum sã
lucrez. Dar cine e americanul acesta
Podesta?
Serghei Bereþ: O sã vã arãt publicaþia.
Traian Bãsescu: De regulã, în România se
vorbeºte foarte mult. ªi mulþi îºi dau cu pãrerea. Nimeni nu aratã probe. Vreau sã ºtiþi cã
eu sunt ºeful de stat care a transferat toata
arhiva fostei securitãþi, peste 2 milioane de
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dosare ale fostei securitãþi, cãtre o instituþie
care le studiazã. Mai exact 2 milioane 200 de
mii ale fostei securitãþi din dispoziþia mea au
fost transferate cãtre Consiliul Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii. Numai cã
eu am devenit preºedinte în decembrie 2004.
Dacã ar fi existat un dosar al meu, ar fi fost
scos la luminã din 1990 pânã în decembrie
2004. Deci despre noi cei care ne-am nãscut
înainte de revoluþie se poate spune orice.
Spre exemplu, unul dintre argumentele
majore ale celor care spuneau cã am fost
omul securitãþii era legat de faptul cã, la o
vârstã foarte tânãrã, comandam cea mai
mare navã pe care o avea România. Era un
petrolier de 157 de mii de tone.
Serghei Bereþ: Aveþi în vedere istoria din
portul franþuzesc?
Traian Bãsescu: Nu. Aia e neînsemnatã.
Vreau sã vã spun cã îmi aduc aminte cu
plãcere când mã întâlneam pe Bosfor cu
cele douã nave ruseºti de aceeaºi mãrime.
Se numeau Kuzbass ºi Krivbass. Erau
doar puþin mai mici, nava mea avea 306
metri, cele douã nave ruseºti aveau 300
de metri. Iar nava mea era mai rapidã
pentru cã aveam motor Diesel, iar cele
douã nave ruseºti erau propulsate cu
turbinã cu aburi. ªi aveam o relaþie, dacã
vreþi, amicalã cu cei doi comandanþi ruºi
cu care aproape mereu mã întâlneam pe
Bosfor. Era cea mai mare navã a noastrã
ºi cele mai mari nave ale Uniunii
Sovietice. Ei încãrcau mereu la
Novorossiisk. ªi de la aceastã poveste
mulþi s-au întrebat cã dacã nu era omul
securitãþii, nu putea sã comande o asemenea navã. Ori asta este o nebunie prin
deducþie. Sau e o nebunie sã faci asemenea deducþii pentru cã nimeni nu-þi dãdea

o navã de asemenea dimensiuni pentru cã
erai susþinut de securitate. Trebuia sã ºtii
s-o conduci. Eram foarte tânãr, însã
navele ca ºi avioanele nici în vremea
comunismului nu se dãdeau pe pile.
Serghei Bereþ: Unde e petrol, acolo e ºi
gaz… Aº vrea sã vã întreb despre South
Stream. Care este poziþia dvs., poziþia
României în proiectul South Stream?
Traian Bãsescu: Noi susþinem fãrã rezerve varianta coridorului sudic, care este
o variantã susþinutã de Uniunea
Europeanã ºi noi suntem parte a Uniunii
Europene. Deci pentru noi proiectul
Nabucco este un proiect prioritar.
Suntem ºi parte a acestui proiect,
România are 16% din proiect. Dar niciodatã n-o sã auziþi cã ne împotrivim South
Stream-ului. Vã pot spune cã atunci când
am primit de la autoritãþile ruseºti solicitarea sã se facã primele prospecþiuni în
zona economicã a României, rãspunsul
nostru a fost pozitiv. Dar noi nu putem fi
decât parte a politicii energetice
europene, atâta timp cât Federaþia Rusã
ºi acum ne vinde gaze prin intermediari
ºi nu în mod direct. În condiþiile în care
avem o conductã a Gazpromului care
trece pe teritoriul nostru. Fireºte, o
deschidere a Federaþiei Ruse cãtre
parteneriatul cu noi ºi noi am oferit
Gazpromului posibilitatea sã facã
depozite de gaze pe teritoriul României
în foste saline. ªi întrebarea a venit
destul de acut atunci când au fost
neînþelegerile cu Ucraina. Ne menþinem
opþiunea de a fi un partener al
Gazpromului. Când vreþi sã aflaþi despre
România, vorbiþi direct cu mine, nu luaþi
din presã.

