Comunicat de presă
(7 decembrie 2012) Ref.: Declaraţia de presă a preşedintelui României, domnul Traian
Băsescu
Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a susţinut vineri, 7 decembrie a.c., la
Palatul Cotroceni, o declaraţie de presă. Vă prezentăm textul declaraţiei de presă:
"Este ultima ieşire publică pe care o am legat de această campanie şi aş vrea să abordez, foarte
pe scurt, trei subiecte. Primul este Ziua Constituţiei. Al doilea subiect este legat de o scurtă
apreciere, o foarte scurtă apreciere cu privire la campanie. Şi al treilea subiect, profilul
primului-ministru, pentru că ştiu că este de interes.
Mâine este Ziua Constituţiei. Constituţia a fost adoptată în 1991, a fost revizuită în 2003 şi
trebuia revizuită din nou în urma referendumului din 2009 prin care românii, cei care mâine
sunt chemaţi să voteze un nou Parlament, au cerut să avem Parlament unicameral şi doar 300
de parlamentari. Din păcate românii vor constata după alegeri că toţi cei care au venit să le
ceară votul sunt parte a unei înşelătorii. Şi, în mod deosebit, cei care astăzi se află la putere,
pentru că ei s-au opus revizuirii Constituţiei, neputându-se realiza acele două-treimi în
Parlament. Vor constata românii că de unde au votat pentru 300 de parlamentari, în urma
acestui scrutin numărul de parlamentari va creşte de la 470 la circa 520 de parlamentari. Asta
în timp ce sunt foarte mulţi dintre parlamentarii care cer voturile acum sub sigla USL, care au
votat măsurile de austeritate. Erau atunci în alianţă cu actuala opoziţie. Nu ştiu până unde
poate să meargă lipsa de cinste în politică, dar pare că merge. Vom vedea duminică seara. În
orice caz, această Constituţie, aşa cum ea a fost adoptată în 1991 şi cum a fost revizuită în
2003, a garantat drepturile fundamentale ale cetăţenilor, pe de o parte, şi, pe de altă parte, a
stabilit funcţionarea instituţiilor fundamentale ale statului la nivel central şi la nivel local.
Acest lucru, această Constituţie, aşa cum este ea, cu plusuri şi cu minusuri, cu neclarităţi, cu
tot ce vrem, este Constituţia care a permis o transformare radicală a României, ne-a permis
integrarea în NATO şi în Uniunea Europeană şi, mai ales, ne-a permis să revenim în familia
occidentală de unde am plecat şi pe care poporul român nu a dorit niciodată să o părăsească.
De aceea, chiar dacă are imperfecţiuni în clarificarea relaţiilor între instituţii, actuala
Constituţie poate fi etichetată ca fiind o Constituţie modernă, o Constituţie care garantează
evoluţia pozitivă a României. O Constituţie democratică, o Constituţie care nu permite ieşirea
din regulile statului de drept şi a normelor democratice specifice statelor capitaliste. De aceea,
îmi permit să spun că mâine, în ziua de pauză de campanie şi în ziua premergătoare votului,
poate îndreptăm un gând bun şi către Constituţia ţării.
În ceea ce priveşte campania electorală, fac un ultim apel la Guvern, la primul-ministru şi la

ministrul de Interne să publice cifra oficială a electorilor români. Aceasta trebuie să includă
toţi cetăţenii români cu drept de vot care au domiciliul pe teritoriul României şi toţi cetăţenii
români cu drept de vot care au domiciliul în străinătate. Aceasta este cifra electorală pentru
aceste alegeri. Pentru aceste alegeri este foarte importantă cifra electorală corectă, pentru a se
stabili procentul de participare la vot. Dar vor veni alegeri prezidenţiale, în care cifra electorală
corectă este esenţială pentru alegerea preşedintelui României, datorită prevederii
constituţionale, că atunci când un candidat cumulează jumătate plus unu din numărul de
electori este ales din primul tur. De aceea, insist şi atrag atenţia Guvernului cu privire la
responsabilitatea publicării unei cifre electorale corecte, asumată de Guvern. Nu pun la
îndoială corectitudinea cifrei electorale transmisă de Biroul Electoral Central, ca urmare a
acumulării listelor din toate judeţele şi din toate colegiile electorale. Dar legal, Guvernul, prin
structurile sale specializate din Ministerul Administraţiei şi Internelor, este acela care trebuie
să comunice cifra electorală a României în vederea alegerilor.
Câteva cuvinte despre campanie. Permiteţi-mi s-o etichetez într-un singur fel: nerelevantă faţă
de realităţile României. Partidele nu au reuşit să facă o campanie în care să plece de la
premisele reale în care se află România şi anume, România se află într-o Uniune Europeană a
cărei zonă euro este în recesiune, deci cu implicaţii majore asupra nivelului de creştere
economică a ţării; România însăşi este într-o situaţie economică fragilă datorită crizei de la
nivel european şi a incapacităţii de atragere a fondurilor europene şi suntem într-o Românie
politic discreditată, ca urmare a abuzurilor constituţionale din iulie-august, dar şi din ultima
perioadă, când prin ordonanţe de urgenţă, s-a încercat reglementarea unor instituţii
independente, cum ar fi CNA, spre exemplu. Dar cele ce s-au întâmplat în vară au pus
România într-o situaţie foarte dificilă. Nu am văzut pe nimeni, mai ales dintre cei care au
contribuit la această decredibilizare a României să spună care sunt soluţiile, soluţiile pentru ca
România să îşi revină din punctul de vedere al credibilităţii externe, a credibilităţii de partener
al lumii civilizate, iar semnalul dat ieri de Hillary Clinton la OSCE este unul extrem de grav.
Unii lideri politici înţeleg că este grav atunci când înjuri. Nu, este grav atunci când se pune o
etichetă pe ţară, o etichetă rezultată din acţiunile politicii interne şi care este dusă la nivelul
OSCE de cel mai important lider aflat în OSCE. Cred că acestea erau lucruri care trebuiau
discutate. Nu intru în detalii, economic - ce este de făcut, cu pensiile, cu retrocedările, cu
multe altele. Dar aceste trei elemente: România într-o Europă fragilă economic, ca urmare a
fragilităţii zonei euro, România însăşi fragilă, România cu probleme de credibilitate din punct
de vedere al statului de drept. Erau lucruri care trebuiau discutate în această campanie. În
schimb, s-a făcut o campanie deşănţată împotriva preşedintelui României şi ultimul element,
care este o ruşine, distribuit în Armată, în care mi se atribuie cuvinte pe care nu le-am spus
niciodată şi care sunt de natură să erodeze chiar încrederea Armatei în conducătorii ei. Mi se
atribuie, chipurile într-un articol, chipurile de pe Caţavencii.ro afirmaţii de genul Ťnu eu am
fost huiduit, ci Armata deoarece a omorât oameni de-a lungul istorieiť şi cu o întreagă

declaraţie mincinoasă pusă în ghilimele. Iar oamenii din Armată, oamenilor din Armată li s-a
cerut să distribuie această minciună. Îi asigur pe militari că preşedintele României nici nu
vorbeşte, nici nu gândeşte urât despre Armata ţării. Dimpotrivă, o consider un pilon de
stabilitate. Regret că actuala coaliţie de guvernământ a dat prioritate minciunii, campaniei
murdare, nu numai la adresa mea, în loc să meargă pe explicarea a ceea ce românii au de făcut.
Practic, li s-a inoculat românilor ideea că este o campanie împotriva preşedintelui României,
ceea ce este o minciună. Campania aceasta trebuia să fie despre Parlament. Ei au făcut-o
despre preşedintele României şi, sigur, atacând unele personalităţi ale opoziţiei în mod gratuit.
Chiar sunt extrem de curios să-mi dau seama dacă, şi acest lucru îl vom vedea luni, marţi,
odată cu prefigurarea rezultatelor finale, dacă au câştigat cei care au minţit făcând campanie
murdară sau vor câştiga cei care au făcut o campanie pozitivă, pentru că au fost şi candidaţi
care în mod onest s-au dus în faţa electoratului, au spus ce au făcut şi ce vor să facă. La aceste
campanii s-a răspuns cu mizerie. Sigur, dacă luăm cazul domnului Guşă, este cu mizerie
plătită, dar USL a făcut campanie generalizată negativă. Guşă a început să umble iar cu sacoşa
de plastic, cum umbla când era pe la PSD. Asta doar o paranteză.
Şi ultimul punct, pentru că mi-am exprimat regretul că nu s-au discutat problemele
fundamentale ale României în această campanie, nu s-au discutat nici soluţiile şi s-a preferat o
campanie murdară din partea celor aflaţi la guvernare. Aş trece la profilul primului-ministru şi
nu fac niciun secret. Nu întâmplător spun acest lucru, înainte de ziua alegerilor, pentru că între
timp, cu certitudine o să am şi ecourile, atât din mediul politic, cât şi de la populaţie, căreia îi
transmit din nou adresa mea de mail traianbasescu@presidency.ro - în engleză din păcate, deci
presidency.ro şi este presidency pentru că domeniul preşedinte sau preşedintele era ocupat în
2005, când mi-am făcut adresa de mail.
Profil de premier: trebuie să fie un proeuropean şi un proatlantist. Sigur, asta nu exclude relaţia
cu Rusia sau cu China sau cu India sau cu oricine vreţi, dar domiciliul acestei ţări este în
Uniunea Europeană şi în NATO. Aici ne construim şi securitatea şi prosperitatea. Aici, în
Uniunea Europeană şi în NATO. Deci, mi-aş dori ca primul-ministru să aibă un profil
proeuropean, proatlantist, pentru că acestea sunt interesele naţionale vitale ale României. De
asemenea, mi-aş dori mult ca cel pe care îl voi desemna pentru funcţia de prim-ministru, dar şi
cei pe care partidele mi-i vor propune, să fie o personalitate care să fie loială interesului
naţional pe care să-l aşeze deasupra intereselor de partid şi deasupra intereselor de grup, fie ele
şi de grup mediatic. În sfârşit, aş vrea ca prin toată activitatea lui, cel care va deveni
prim-ministru, aş vrea sa fie un om care a susţinut tot timpul respectarea principiilor
Constituţiei, a principiilor statului de drept şi a principiilor care funcţionează din punct de
vedere politic în Uniunea Europeană. Adică valorile europene să fie un mod de viaţă pentru
acest politician care va dori să devină prim-ministru al României. Un alt aspect asupra căruia
mă voi opri în desemnare şi rog şi partidele să se orienteze pe aceste criterii, să nu aibă
vulnerabilităţi. Adică să nu se fi autoprezentat ca fiind ceva şi el să fie altceva, să nu aibă

lucruri ascunse în propriul lui CV; să fie un om despre care să ştim tot sau aproape tot, atât cât
trebuie să ştim pentru a avea încredere în el. Sigur, nu spune nimeni să ştim detaliile din
familia lui, din viaţa lui privată, dar să fie un om în viaţa căruia să nu fie umbre, lucruri
ascunse sau minciuni în autodefinirea lui, pentru că aici avem un risc major, când despre un
politician nu se ştie tot, mai ales lucruri care crezi că nu ar fi plăcute pentru opinia publică, că
nu ţi-ar aduce voturi, acel politician devine şantajabil. Şi aş vrea să avem un prim-ministru
care, prin ceea ce spune în CV-ul lui, să fie imbatabil; să nu fie nici plusuri, nici minusuri în
transmiterea către populaţie a adevărurilor despre el. Şi, în sfârşit, aş vrea să fie un politician
care să rupă puţin filmul urât în care ne aflăm. Adică să fie un politician care, aflat în fruntea
Guvernului, să poată prezenta garanţii că în România nu se vor mai întâmpla derapaje de la
statul de drept, abuzuri, orientări neclare, care e direcţia de mers a României - vest, est, Asia.
Deci, aş vrea să fie un prim-ministru care să inspire încredere partenerilor europeni şi
partenerilor transatlantici. Vreau să ştiţi că nu este lipsit de importanţă acest lucru. În perioadă
de criză mai ales, încrederea că un guvern respectă valorile democratice este de natură să
aducă parteneriat şi solidaritate, iar România are nevoie de solidaritatea şi parteneriatul
partenerilor ei. Nu are nevoie de izolare, nu are nevoie de marginalizare, pentru că nu vom ieşi
uşor din criza economică. Ar fi extraordinar de bine dacă prin prezenţa sa noul prim-ministru
ar genera reacţii de genul Ťîn regulă, a fost un episod întâmplător, dar prim-ministrul care a
venit acum în fruntea Guvernului României este un om în care putem avea încredereť. Deci,
cam acesta ar fi profilul pe care eu îl văd valabil pentru un prim-ministru. Sigur, el nu poate
veni de nicăieri - acest prim-ministru - el trebuie să vină dintre cei aleşi în această campanie,
trebuie să aibă capacitatea să realizeze o majoritate în Parlament, trebuie să dea răspuns prin
programul pe care îl propune Parlamentului realităţilor economice şi sociale ale României, dar
şi realităţilor politice. Asta este ce am vrut să spun, cu o singură menţiune: m-aş bucura mult
dacă viitorul prim-ministru ar fi şi un om cu experienţă în administraţia centrală, să mai fi
trecut prin vreun guvern, să mai fi condus un minister, o structură la nivel naţional. Nu este
conferinţă de presă, este o simplă declaraţie de presă, pentru că nu vreau să ocup spaţiul atât de
necesar partidelor în această ultimă zi de campanie. Vă doresc o duminică plăcută şi vă doresc
să votaţi cum credeţi că este bine pentru România. Vă mulţumesc mult, weekend plăcut!"
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