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 Adrian Năstase: Doamnelor şi domnilor, dragi prieteni, cei care sunt eurosceptici îi rog 

să ridice mâna, să vedem cum stăm. Hmmm, aşa şi-aşa. Să vedem mai departe ce se întâmplă. 

O să vă întreb din nou la sfârşit, să vedem după prezentarea argumentelor. Mă bucur foarte 

mult să începem să dezbatem chestiuni nu neapărat controversate, dar undeva la marginea 

zonei unde, de obicei, desenăm convenienţele. Şi mă bucur să abordăm astăzi o temă 

interesantă, se vorbeşte desprea ea. Am pus formula aceasta – o nouă doctrină – sigur, că ea 

nu este potrivită, poate că era mai bine să punem un semn de întrebare, dacă nu cumva 

euroscepticismul ar fi mai curând o atitudine, o anumită abordare în legătură cu problematica 

europeană, cu proiectul european.  

 Dar ceea ceea ce este extraordinar este că reuşim să aducem pentru această dezbatere 

mai multe personalităţi speciale. Pe de o parte, de la Parlamentul European, mă bucur să o 

salut pe doamna Renate Weber, europarlamentar, pe domnul Adrian Severin, 

europarlamentar, pe domnul profesor Paul Dobrescu, de la SNSPA, şi pe domnul Marius 

Pieleanu, sociolog. Am încercat să facem o echipă pentru prezentarea, din unghiuri diferite, a 

temei pe care o examinăm împreună astăzi.  Pentru că, pe de o parte, vrem să vedem care este 

temperatura la Bruxelles, în legătură cu acest subiect, au mai fost acolo unele dezbateri – dacă-

mi aduc aminte, în aprilie a avut loc o dezbatere pe această temă – dar foarte multe articole, 

foarte mule conferinţe au avut loc şi în alte ţări, şi la Bruxelles, şi cred că acest lucru este 

important. Este important, de asemenea, că vedem cum arată, în România, în Eurobarometru 

dar şi în alte măsurători, sentimentele în ceea ce priveşte relaţia şi importanţa Bruxelles-ului, 

a proiectului european, şi, fără îndoială, şi aspectele teoretice sunt interesante tocmai pentru a 

putea să evoluăm într-un spaţiu al ideilor, aici şi în alte zone unde încercăm să înţelegem cum 

să proiectăm, să gândim şi să pregătim, poate, eventuale noi strategii.  

 Având o echipă atât de distinsă aici, nu vreau să vă reţin cu ideile mele, cu unele 

consideraţii pe aceste teme. Aveţi un mic pliant pe care nu ştiu dacă aţi reuşit să îl obţineţi. O 

să vedeţi câteva dintre elementele pe care am încercat să le punem ca platformă de abordare 

şi, aducând până la urmă, câteva semne de întrebare în plus la dezbaterea de astăzi. De aceea, 

fără a intra în profunzimea acestui subiect la acest moment, vreau să-l invit, pentru început, pe 

domnul profesor Marius Pieleanu, să ne prezinte consideraţiile sale pe această temă. 

 Marius Pieleanu: Bună seara. Eu am încercat, împreună cu colaboratorii mei din firma 

Avangarde să facem o sinteză asupra principalelor date publice existente pe piaţă, referitoare 

la percepţiile europenilor în raport cu comunitatea europeană. Drept urmare, am produs o 

serie de slide-uri care, cred eu, vă vor fi de real folos, cu scuzele de rigoare că unele sunt 

extrem de încărcate, fiind foarte multe date care au trebuit fi introduse. Aş vrea să le 

prezentăm pe rând şi, după aceea, dacă sunt întrebări, cu mare plăcere vă pot răspunde.  

 În primul rând, ne-am propus să vedem care este numărul euroscepticilor în ultimii ani, 

atât în România, cât şi în statele membre, pe variabila „încredere în Uniunea Europeană” şi 

luând în calcul indicatori cum ar fi starea economică sau nivelul din gospodăria fiecărui 

membru al fiecărei ţări UE. Principala sursă, aşa cum vă spuneam, este reprezentată de 

Eurobarometrele oficiale care se organizează, în fiecare an, în fiecare stat membru din 



Uniunea Europeană. La noi, după cum probabil că ştiţi, CSOP-ul se ocupă de acest lucru. În 

2013 – pentru că, în opinia mea, despre scepticismul faţă de Europa s-a vorbit mult mai mult 

în 2013 – şi Institutul Avangarde a început să facă măsurători şi, pentru acest an, avem date 

comparative CSOP – Avangarde. Prima planşă se referă la evoluţia comparativă a percepţiei 

supra situaţiei economice din propria ţară. În partea de sus avem, în România, începând cu 

primăvara lui 2010 până în 2012, în care culoarea albastră este „bună” (7%) şi culoarea roşie 

este „proastă” (91%). Deci în România, acum 3 ani de zile, 91% din români declarau că, în ţara 

lor, există o foarte proastă situaţie economică. Există probabilitatea identificării cauzei în 

măsurile luate în acel an de către guvernarea Boc. Eu nu-mi permit decât să vă prezint 

fotografia socială a timpului respectiv. La nivel de Uniune Europeană, media pe ţările membre 

era mult mai mare – 22% spuneau că situaţia din propria lor ţară este bună. Este o diferenţă 

uriaşă între percepţia asupra propriei ţări la români şi percepţia, ca medie, asupra propriei 

ţări în Uniunea Europeană. În toamna lui 2012, în UE a crescut la 27% (deci mai mult de 1 din 

4) iar la români a scăzut puţin – 6%. Deci sunt date valabile în toamna lui 2012, deja după şase 

luni de guvernare USL.  

 Mai departe, situaţia financiară a propriei gospodării. Aici lucrurile stau mai bine. 

35% din români spun că au o situaţie financiară bună, în primăvara lui 2010. În toamna lui 

2012, creşte ponderea lor, ajungem la 40% români care declară că au o situaţie financiară 

bună. În raport cu media pe Uniunea Europeană care era, în primăvara lui 2010, de 64%. 2 din 

3 europeni declarau că au o situaţie în familie bună, iar în toamna lui 2012, 63%. Acestea sunt 

date oficiale ale Eurobarometrului, nu sunt datele mele, sunt date publice.  

 Mergem mai departe. Evoluţia aşteptărilor asupra situaţiei economice a Uniunii 

Europene din următoarele 12 luni – speranţa. În România, 22% declarau că va fi mai bine, 

iar în toamna lui 2012, 25%, din păcate, din punctul meu de vedere, situaţia fiind similară, nu 

este îmbucurător, dintr-o anumită perspectivă. Asta se întâmplă doar în România. Media pe 

Uniunea Europeană, în 2010 este de 22% iar în 2012, în toamnă, media scade, este de 16%, 

deci există un grad de scepticism mai mare în rândul ţărilor UE decât la noi, în toamna lui 

2012.  

 La întrebarea „Aveţi sau nu încredere în Uniunea Europeană?” – este întrebarea 

fundamentală la care trebui să răspundem cu toţii – ultimul Eurobarometru prezintă 

următoarele date. În România, 45% au încredere în Uniunea Europeană, în toamna lui 2012, 

40% nu au încredere. În Uniunea Europeană, au încredere 33% şi nu au încredere, în medie, 

57%. Deci, se poate spune că, în România, există, în continuare, un nivel de optimism faţă de 

Europa mai mare decât media ţărilor din UE. În ceea ce priveşte „evoluţia comparativă a 

încrederii şi neîncrederii în UE”, în România, „nu am încredere” 34% în 2010, 40% în toamna 

lui 2012. Probabil că acum, în 2013, este undeva aproape de 50%. În Uniunea Europeană, 57% 

declarau, în 2012, că nu au încredere. Dacă măsurătoarea ar fi adusă la zi, probabil că ar fi 

peste 60%, nu avem motive să credem că neîncrederea a scăzut.  

 „Încrederea în Parlamentul şi guvernul propriei ţări”, 10% în România, în 2010, 

13% în 2012. Practic, este doar o creştere statistică, dar, în mod real, ea este egală, 

neschimbată. Iar în Uniunea Europeană, în primăvara lui 2010 erau 31% care aveau încredere, 



şi astăzi, să spunem, 28%, se înregistrează o scădere. În privinţa guvernului, e o diferenţă 

semnificativă, în 2010 doar 12%, în România, iar în 2012, o creştere destul de mare, 20%. Opt 

procente diferenţă înseamnă ceva. Iar în Uniunea Europeană, 29% în 2010 şi 27% în 2012, 

relativ egal, se păstrează.  

 „Neîncrederea în UE, pe ţări” - acesta este topul neîncrederii. Pe primele locuri 

Grecia,Spania şi Cehia, cu prăbuşirea,  realmente, a încrederii în Uniunea Europeană, undeva 

sub 30%. Avem şi un top al ţărilor cu cote de încredere ridicate – Polonia, Ungaria, Bulgaria, 

Belgia şi România, pe primele cinci locuri în topul încrederii în UE. Vă spuneam că România 

încă e destul de sus, cu optimismul faţă de instituţiile europene. Estimările – în perioada 

2010–2012, media europeană procentelor de neîncredere a crescut cu 10% în trei ani, în 

România, ritmul de scădere a încrederii în UE pare să se păstreze şi datele sondajelor de 

opinie arată că, în 2013, pentru prima oară de la începerea măsurătorilor sociologice pe tema 

Uniunii Europene, numărul celor care nu au încredere în UE îl va depăşi pe cel al românilor 

care au încredere. Dacă acest ritm de scădere se va păstra, în 2016, pentru fiecare român care 

va avea încredere în UE, vor fi doi români care nu vor avea încredere în această instituţie. Şi nu 

avem niciun fel de motive să credem că nu se va păstra ritmul. Iar la nivelul Uniunii Europene 

se prefigurează o criză de legitimitate dublată de o creştere semnificativă a procentului 

înregistrat la alegeri de către partidele eurosceptice. Sigur, puteam să prezint mult mai multe 

date însă am dorit să mă încadrez în 10–15 minute, să vă spun ce mi s-a părut mie că este 

relevant şi că poate constitui o bază de discuţie în această zonă a euroscepticismului. Vă 

mulţumesc! 

 Adrian Năstase: Mulţumesc foarte mult, domnule profesor, foarte interesante aceste 

elemente de analiză, aceste rezultate ale cercetărilor întreprinse la nivel sociologic, ele ne 

oferă o foarte bună platformă  pentru analiza teoretică, pentru analiza politică. O singură 

întrebare, de pe acum, am impresia – sau s-ar putea să mă înşel – dar cred că primul 

Eurobarometru pentru România a fost în 2004. Şi cred că este corect acest lucru, eu aşa îmi 

aduc aminte, era perioada de speranţă, de optimism, şi atunci nivelul de încredere în Uniunea 

Europeană, la primul Eurobarometru, era de 74%. Deci, pentru analiza asta, cred că este 

interesant să vedem că practic, în opt ani, nivelul de încredere a scăzut semnificativ. Poate 

verificaţi lucrurile acestea, nu ştiu dacă memoria mea funcţionează bine pe această chestiune.  

 Marius Pieleanu: Eu m-am gândit să luăm în calcul perioada de după aderare ca să nu... 

 Adrian Năstase:  Am văzut.  

 Marius Pieleanu: Erau şi date din 1973. 

 Adrian Năstase: Evident, putem să introducem diferite serii de date, unele sunt mai 

semnificative, altele mai puţin semnificative. Cred că ceea ce este cu adevărat important este 

trendul şi cred că aici... 

 Marius Pieleanu: Este scăderea încrederii în instituţiile europene, inclusiv în România. 



 Adrian Năstase: Absolut. Mulţumesc foarte mult, încă o dată, domnule profesor, şi o 

rog, în continuare, pe doamna Renate Weber să ne prezinte concluziile sale, analizele sale în 

legătură cu această temă. 

 Renate Weber: Bună ziua. În primul rând, vă mulţumesc foarte mult pentru invitaţie, 

este foarte onorantă, iar tema este, evident, una extrem de atrăgătoare, mai ales când trebuie 

să vorbească despre ea cineva care este un european convins. Şi nu există nimic care să mă 

poată face – oricât de furioasă sunt, din când în când, pe Uniunea Europeană şi pe unele din 

deciziile care se iau –, nimic nu mă va face ca vreodată să-mi schimb această viziune pan-

europeană şi cred cu maximă sinceritate că Uniunea Europeană, până acum, cu minusurile pe 

care le-a avut, a făcut imens de mult bine cetăţenilor din statele membre ale UE şi, evident 

cred că, în acest sens, trebuie să lucrăm şi în continuare. Când spun lucrăm, spun că este o 

chestiune care este în responsabilitatea fiecăruia dintre noi, nu numai a cetăţenilor europeni 

dar, evident, cu precădere, a celor care chiar lucrează în instituţiile europene.  

 Cuvântul „euroscepticism” desemnează foarte multe lucruri, e foarte la modă astăzi, e 

sexy să fii eurosceptic, să vorbeşti mult de euroscepticism. În realitate - dacă e să fim foarte 

riguroşi - nu există, de fapt, un concept foarte bine definit. În lumea academică s-a mai 

încercat câte ceva dar mult le şi pasă politicienilor de lumea academică, nu vă supăraţi. Şi 

atunci iertaţi-mă, dar, din punct de vedere al abordărilor politice, cred că în euroscepticism, 

astăzi, intră orice. Inclusiv cu termenul de „eurosceptic” sunt definiţi cei care sunt, de fapt, 

anti-europeni. Din punctul meu de vedere, aici este o contradicţie logică, dar în fine, există, la 

nivel teoretic, o astfel de abordare.  

 Sigur că, pe de altă parte, vorbim de euroscepticismul celor care sunt pro-europeni dar 

care pun la îndoială deciziile care se iau, modalităţile prin care este condusă Uniunea 

Europeană. Şi iarăşi, aici, putem face diferite disctincţii – euroscepticismul utilitarist, 

ideologic, de partid şi așa mai departe. Iar după cum vedem, de fapt, când vorbim de 

euroscepticism, vorbim de neîncrederea pe care lumea o manifestă în Uniunea Europeană. 

Părerea mea este că, fără a nega, evident, existenţa unui curent eurosceptic, riscăm - dacă nu 

suntem foarte atenţi la tipurile de analiză pe care le facem - să transformăm acest 

euroscepticism într-un fel de self fulfilling prophecy, adică riscăm să ajugem, Doamne fereşte, 

la o colapsare a Uniunii Europene pentru că atâta vorbim de neîncredere şi ne manifestăm 

euroscepticismul încât uităm că, de fapt, mai trebuie şi construit, nu doar criticat. Şi vă spune 

asta cineva care, credeţi-mă, de câţiva ani de zile, chiar are momente de furie când vede ce se 

întâmplă, dar furia asta am transformat-o în ceva constructiv, în sensul în care eu, cel puţin, 

lucrez într-o comisie – Comisia de libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne – unde facem 

aproape o cincime din toată legislaţia Uniunii Europene, adică foarte foarte mult, şi negociez şi 

(fiind şi coordonator din partea grupului ALDE în această comisie) chiar muncesc enorm de 

mult strict în sensul foarte tehnic. Şi da, constat şi eu, într-adevăr, că lucrurile s-au schimbat şi 

s-au schimbat într-un fel care nu-mi place, din momentul în care am ajuns prima dată acolo, în 

2007. Şi nu pot să nu observ că, sigur, criza care a venit ca un tăvălug cumva totuşi neaşteptat 

– adică nu cred că cineva, chiar la nivelul Uniunii Europene care, în general, e luată tot timpul 

prin surprindere de tot ce se întâmplă în lumea asta, şi asta e o realitate, nu cred că cineva 

aştepta o criză atât de puternică. Această criză care s-a tot prelungit nu mai este doar o criză 



economică, este o criză puternic socială, este o criză identitară, la nivelul Uniunii 

Europene, este o criză a valorilor – şi mă refer, evident, la valorile pe care a fost clădită 

Uniunea Europeană – dar eu nu pot decât să sper că, aşa cum se întâmplă în astfel de momente 

(chiar dacă ele, la scara istoriei, nu reprezintă nimic, pentru viaţa noastră, ele reprezintă foarte 

mult ca durată în timp) deci nu pot decât să sper că vom găsi resorturile să depăşim aceste 

momente într-un fel chiar de reinventare a Uniunii Europene.  

 Pentru că neîncrederea aceasta de care vorbeaţi – şi vă refereaţi şi la gradul de 

scepticism în statele membre dar şi la neîncrederea noastră – cu tot respectul, felul în care 

sunt făcute aceste studii, eu cred că ele au, totuşi, o limită şi o anumită superficialitate. E foarte 

uşor să pui întrebări, în general, cu privire la Uniunea Europeană. Ce e Uniunea Europeană? 

Uniunea Europeană e o construcţie care are, la rândul ei, nişte structuri, care are nişte politici. 

Mi-e teamă că, punând întrebări de genul acesta, riscăm să generalizăm, de la o nemulţumire 

personală privind anumite politici – şi când spun personală nu spun a unei persoane, ci a unei 

categorii, dar generalizăm, ne ducem la tot, şi asta cred că face rău. Şi, din păcate, ce observ eu 

în acest moment este că nu există, la nivelul structurilor de conducere ale Uniunii, nici la 

nivelul Consiliului, nici la nivelul Comisiei Europene, nu există oameni cu viziune. Nu există, de 

fapt, oameni de stat în Europa, care să aibă astăzi o viziune cu privire la viitorul Uniunii 

Europene. Această Uniune, pe bună dreptate, a câştigat un Premiu Nobel pentru pace, pentru 

că ea a reuşit, într-adevăr, să aducă o perioadă de pace şi de maximă prosperitate pentru 

cetăţenii săi numai că, în acest moment, e ca o roată care se învârte în gol, e ca un rulment care 

nu mai pune nimic în mişcare, din păcate. Cu toată părerea de rău, spun că avem o Comisie 

Europeană făcută din oameni mediocri care au avut o performanţă foarte slabă şi, dacă vă 

uitaţi – eu vă spun de la nivelul percepţiei mele, dar ea este confirmată de o analiză făcută de 

principalele (cred o mie) institute şi instituţii care lucrează care lucrează cu Uniunea 

Europeană şi în Uniunea Europeană, şi care au notat Comisia. Vreau să vă spun că un singur 

comisar, o comisară liberală, doamna Neelie Kroes, a luat notă de trecere, adică a luat nota 6. 

În rest, notele au fost între 0 şi 4,5. Şi, sincer, nu prea merită mai mult. Ori asta, de fapt, ne 

explică de ce astăzi oamenii au această neîncredere.  

 Eu constat altceva care este mai îngrijorător şi pe care nu pot-l numesc eurosceptisicm 

pentru că, iarăşi, mi s-ar părea că este o contradicţie logică. Eu constat că ceea ce lipseşte tot 

mai mult sau se manifestă tot mai puţin în Uniunea Europeană, este solidaritatea. Ori acesta 

era un principiu fundamental pe care a fost construită Uniunea Europeană, ideea că ne ajutăm 

unii pe ceilalţi. Ce constatăm acum este că guvernele – întotdeauna Consiliul, sigur, a fost cel 

care a condus Uniunea Europeană, şi azi nu este deloc mulţumit că trebuie să-şi împartă, în co-

decizie, puterile cu Parlamentul – dar problema nu este numai asta, problema este, într-

adevăr, felul în care guvernele statelor membre se comportă astăzi în negocierile care au loc. 

Acolo văd eu lipsa de solidaritate. Am lucrat, credeţi-mă, din plin, în ultimii aproape doi ani de 

zile, la două pachete mari de legislaţie. Unul este legislaţia de azil şi migraţie – unde, iertaţi-

mă, dacă nici acolo n-ai solidaritate, nu numai cu cei care vin din afara Uniunii, dar măcar între 

statele membre, pentru că unele sunt cele care, într-adevăr primesc migranţii şi azilanţii, altele 

sunt mai ferite, şi aici ai nevoie de solidaritate. Al doilea a fost pachetul cu noua guvernanţă 

Schengen. În Eurobarometrele care sunt organizate cu regularitate, vreau să vă spun  că 52% 



(şi asta este constant, peste 50%) consideră că cea mai mare a Uniunii Europene este 

libertatea de circulaţie. Pentru că asta se vede. Noi, care încă mai stăm la frontieră să dăm 

paşaportul, încă n-o percepem, dar ceilalţi chiar nu mai concep că mai pot avea frontiere la 

graniţele interne. Ori, exact în domeniul acesta, vă rog să mă credeţi, a fost un efort năucitor de 

peste un an de zile să adoptăm această nouă guvernanţă Schengen. Va fi votată săptămâna 

viitoare dar cu mari concesii pe care a trebuit, în cele din urmă, să le accept pentru ca, totuşi, 

să mai facem câţiva paşi.  

 Pentru că există şi tot felul de jocuri, dar există, într-adevăr, o încercare a guvernelor de 

a vinde în mod facil şi populist, către cetăţenii din fiecare ţară, marilor lor realizări. De aceea 

spun, a devenit o modă să spui că eşti eurosceptic. În realitate, ei nu sunt eurosceptici, ci 

doresc să aibă doar parte de privilegii şi să nu-şi piardă electoral puterea pe care o deţin. 

Numai că este un joc foarte periculos, cred eu, la care recurg oameni politici care ar trebui să 

fie mult mai responsabili. Repet, pe de o parte e lipsa de viziune, şi pe de altă parte este 

intrarea asta cu multă facilitate într-un joc foarte populist. Mă uitam la Marea Britanie, pentru 

că este, probabil, exemplul de şcoală, până la urmă. Nu poţi să fii un Prim Ministru responsabil, 

să te cheme David Cameron, şi să intri într-un astfel de joc populist cu Nigel Farage, adică, 

totuşi, până unde poţi să mergi cu joaca aceasta? Până la urmă, să ne înţelegem, cine va fi, într-

adevăr, extremist, tot pe Farage îl va vota. Nu va reuşi decât să piardă din propriul său 

electorat şi, din păcate, în jocul acesta, intră – şi este foarte interesantă şi modalitatea în care 

se lucrează – intră şi presa. Presă neutră şi independentă ar trebui să înţelegem că nu există, 

este şi ea angajată politic în fiecare ţară. Problema este că, dacă o face în aşa fel încât să 

servească unor principii care sunt cele care au stat la baza Uniunii Europene, din punctul meu 

de vedere ar fi ok. Dar presa a intrat, şi ea, în nişte jocuri de extrem de joasă speţă şi într-un fel 

de colaborare dăunătoare cu mediul politic, susţinându-se unii pe alţii exact în nişte decizii 

care, de fapt, nu sunt cele potrivite.  

 Deci, dacă mă întrebaţi pe mine, eu o să spun că nu cred în euroscepticism, în sensul 

în care nu cred în viitorul acestei ideologii. Este foarte adevărat că marea bătălie care se va da 

va fi ieşirea din situaţia actuală, dacă se va face cu mai multă Europă, sau cu mai puţină 

Europă. Eu cred că ar trebui să fie cu o mai înţeleaptă Europă. Sunt o persoană care are 

preocupări alături de un grup federalist care există în Parlamentul European dar, când vorbim 

de federalism, trebuie să ne gândim la ceea ce ştim din cărţile de drept constituţional că n-are 

absolut nicio legătură, e vorba de un alt tip de construcţie. Eu vreau mai multă Europă, dar mai 

multă Europă nu înseamnă, neapărat, că eu, Parlament European, trebuie să legiferez de zece 

ori mai mult decât o fac azi. Nu, dimpotrivă, asta ar trebui să dispară, pentru că văd inclusiv 

această tendinţă de a lua prea multe decizii la nivelul Uniunii Europene, la nivelul Bruxelles-

ului, ceea ce supără statele membre şi, poate de multe ori, pe bună dreptate. Mai multă Europă 

nu înseamnă că te ocupi de micul românesc, ca să ajung la ceva ce a fost dezbătut recent. Deci 

nu trebuie să te ocupi, neapărat, de toate detaliile, ci de lucrurile mari, importante, care 

contează. Când compatrioţii noştri spun că au mai puţină încredere în Uniunea Europeană sau 

îşi manifestă neîncrederea, eu sunt convinsă că, în realitate, se gândesc la faptul că noi nu am 

atras fonduri europene. Dar asta nu e neapărat vina celor de acolo, e şi a lor, pentru că, între 

timp, au făcut atât de dificile toate proiectele şi procedurile de atragere a fondurilor, francezii 



nu le-ar fi accesat niciodată dacă ar fi trecut prin ce trecem noi acum, să spunem şi lucrul 

acesta. E şi vina noastră. Deci, de fapt, neîncrederea este, din punctul meu de vedere, un fel de 

strigăt de disperare, am vrea să ne fie mai bine în interiorul acelei Uniuni. De ce nu ne este? Şi 

aici cred sincer că, inclusiv la Bucureşti, în decizia politică, sunt de dat nişte răspunsuri iar 

acestea înseamnă, de fapt, să faci ceva în sensul pozitiv, în sensul progresului. O să mă opresc 

acum aici, cu totul altceva aveam în minte să vă spun când am plecat de acasă dar vă stau la 

dispoziţie pentru orice întrebări. Vă mulţumesc. 

 Adrian Năstase: Mulţumesc foarte multe d-nei Weber. Eu am înţeles că, la nivelul 

Uniunii Europene, există o criză identitară, o criză a valorilor, o criză a liderilor, o criză a 

proiectului, o criză a solidarităţii europene... 

 Renate Weber: Adică astea sunt părerile mele. 

 Adrian Năstase: În ciuda acestor lucruri, putem fi optimişti. De ce? Pentru că toate 

aceste chestiuni sunt remediabile în măsura în care se redefineşte proiectul şi putem să 

punem un accent mai atent (cu o implicare mai serioasă a noastră) în aceste proiecte, şi la 

nivel naţional, şi la nivel european. Pentru că, până la urmă, chestiunile care ne deranjează 

sunt legate de Europa cu geometrie variabilă, de Europa cu mai multe cercuri concentrice, de 

temerea că, de fapt, proiectul este valabil mai curând pentru centru şi mai puţin pentru 

periferie şi că, de fapt, interesele naţionale se ciocnesc extrem de puternic şi câştigă, de obicei, 

interesele celor mai puternici. De aici, din aceste frustrări, poate să apară, în anumite situaţii, 

şi elementul de scepticism, din dezbaterea legată de suveranitate – care era văzută ca o 

barieră de protecţie şi care pare, cumva, că este ridicată numai pentru a permite o extindere a 

intereselor altora pe teritoriul propriei ţări. O anumită neîncredere în acest element al 

solidarităţii în care, punând împreună asset-urile din ţările noastre, se creează o valoare de 

întrebuinţare, o forţă economică şi o influenţă şi o capacitate geostrategică mai mari. Lucrurile 

acestea înseamnă, sigur, în mare măsură, semne de întrebare dar înseamnă şi necesitatea 

implicării în procese de dialog, de negociere, de decizie, şi încercam să arăt, în cartea mea 

Reprezentarea României la Uniunea Europeană, felul în care ne-a raportat, felul în care am 

participat la luarea deciziilor în Consiliul European. Şi cred că o abordare statistică ne arată că, 

de obicei, am mers în siajul altor ţări fără să avem capacitatea, în procesul de negociere, de a 

impune formule care să fie mai aproape de interesele noastre.  

 Mă opresc aici cu aceste scurte comentarii personale la ceea ce a arătat d-na Weber, 

căreia îi mulţumesc foarte mult pentru ceea ce ne-a spus, pentru aceste idei pe care le-a adus – 

venite şi din experienţa directă, din participarea la luarea deciziilor, la Bruxelles, într-o 

formulă alambicată. Probabil că va trebui să înţelegem mai bine mecanismul de luare a 

deciziilor. Noi, spre exemplu, am fost mai mult interesaţi de cine să meargă la Uniunea 

Europeană decât de ce anume trebuie să prezinte, de mandat, de abordare şi, mai ales, de ce 

rezultate ar trebui să aducă, eventual, cei care participă acolo în numele României. Poate că, 

prin dezbaterea asta referitoare la revizuirea Constituţiei, anumite chestiuni de acest gen vor 

putea fi avute în vedere tocmai pentru a simplifica sau, mai bine zis, a clarifica unele dintre 

semnele de întrebare, unele dintre care, inutil cred, ne-au acaparat o mare parte a timpului de 



dezbatere. În continuare îl rog pe dl. profesor Paul Dobrescu să ne prezinte un punct de 

vedere pe acest subiect.  

 Paul Dobrescu: Înţeleg că, acum, eu vorbesc între doi europarlamentari şi misiunea 

mea este dificilă. În plus, cred că ar trebui să dăm prioritate acestor personalităţi pentru că ne 

spun, de la faţa locului, multe lucruri pe care altfel n-am avea cum să le ştim. Eu aş vrea să 

formulez câteva lucruri şi, eventual, dacă în partea a doua se ridică întrebări, să putem să 

intervenim în diferite feluri.  

 Mărturisesc, din start, că, dacă aş avea o putere, aş învesti cu anumite răspunderi 

euroscepticismul, pentru că mie mi se pare că euroscepticismul e parte componentă a unei 

construcţii sănătoase, viabile şi durabile, după opinia mea. Problema, aici, este în ce sens faci 

critica, cu ce scop faci critica. În rest, să lăsăm să-şi exprime grupuri, oameni, personalităţi, 

opiniile, oricât de critice ar fi. Aş vrea să menţionez, în trecăt, că euroscepticismul a fost lansat 

în câmp britanic şi el a fost consacrat prin celebrul cuvânt al Primului ministru de atunci al 

Marii Britanii, Margaret Thatcher, la Bruges, în care spune (citez): „Europa va fi şi mai 

puternică mai ales dacă va conţine Franţa ca Franţă, Spania ca Spanie, Marea Britanie ca Mare 

Britanie, fiecare cu propriile obiceiuri, tradiţii şi identităţi. Ar fi o nebunie să încercăm să le 

potrivim de toate într-un gen de personalitate europeană identitară”. Am citat acest lucru 

pentru că este o viziune hard a euroscepticismului care duce la o opoziţie la proiect. Există şi o 

accepţiune soft care critică diferite orientări, decizii şi așa mai departe.  

 Personal, aş vrea din suflet să fiu euro-optimist, dar trăiesc ca într-un coşmar pentru că, 

de când a început criza, nu prea mai am argumente să-mi alimentez opţiunea construită  

deliberat, pentru că nici nu avem, între noi fie vorba, mari alegeri. Speranţa noastră nu poate 

să fie decât Europa. Însă daţi-mi voie să ridic doar câteva probleme, pentru că Europa de 

astăzi şi Europa înainte de criză parcă nu mai seamănă. În momentul în care fostul preşedinte 

al Chinei spune „mai întâi faceţi-vă ordine în propria casă”, în momentul în care George 

Friedman, acum, recent, la Bucureşti, zice „noi nu prea vrem să ne interferăm cu ceea ce e în 

Europa”, în momentul în care acum Statele Unite se pare că decolează – pe primul trimestru au 

înregistrat o creştere de 3,5% – şi spun că „singura noastră piedică e stagnarea zonei euro”, 

asta trebuie să ne contureze, totuşi, o imagine că suntem într-o situaţie dificilă. Prognoza FMI 

pentru anul acesta spune că Europa va avea o creştere negativă, la anul va fi pe undeva pe 

acolo şi de-abia, probabil, din 2015, vom decola.  

 În sfârşit, eu aş vrea să ridic doar câteva probleme cu care aş vrea să mă lupt, la care aş 

vrea să găsesc răspunsuri, ca să revin la euro-optimismul iniţial. Repet, fac o precizare din 

start, trebuie să avem şi o anumită înţelegere faţă de Europa, pentru că Europa se confruntă cu 

cel puţin trei mari probleme. Este o criză a lumii dezvoltate – şi Europa este parte a lumii 

dezvoltate, chiar simbol al său, noi nu ne dăm seama cât de mult a influenţat criza lumii 

dezvoltate Europa, de pildă nu ştim sau ştim puţin, că, în criza subprime din Statele Unite, 

băncile europene au fost implicate într-o proporţie de 30 – 40%. Doi, Europa este confruntată 

cu o criză a propriului model. Trei, Europa este, după părerea mea, confruntată cu ceva 

despre care se vorbeşte relativ puţin – problemele pe care le generează developarea 

superputerii locale, să-i spunem aşa, a Germaniei. Toate acestea se interferează şi 



generează multe probleme la nivelul Europei. După părerea mea, principala problemă, în 

perioada următoare, la nivel european va fi problema bancară. Noi n-am reacţionat rapid 

cum au făcut Statele Unite. Statele Unite au turnat, pur şi simplu, bani în sistemul lor bancar, 

au făcut-o transparent, au livrat, după părerea mea, până acum aproape 3 trilioane, dar se 

pare că au pus la punct, au recapitalizat sistemul bancar – sigur, noi putem discuta acum că 

sunt bani publici şi așa mai departe – dar sistemul bancare se pare că e pus la punct, dovadă că 

au creştere. În perioada următoare, după opinia mea, Europa va fi confruntată tocmai cu 

aceste probleme pentru că noi, întâi şi întâi, n-am recunoscut gravitatea situaţiei. Aproape că 

mi-e şi teamă să vă spun cifrele care se vehiculează în legătură cu datoriile care sunt în bănci. 

Trilioane şi trilioane. Prin urmare, noi va trebuie să însănătoşim acest domeniu ca să puteam 

să dăm respiraţie vieţii economice şi să puteam relua creşterea.  

 Două lucruri aş mai vrea să vă spun, dacă îmi daţi voie, pentru că le resimt foarte 

puternic şi cu o strângere de inimă. Când e vorba de discutat, mai ales cu mediul politic, e bine 

să te uiţi la bani şi e bine să te uiţi la buget. Bugetul spune limpede tot şi spune ceea ce 

cuvintele, câteodată, acoperă. Ce s-a întâmplat la alcătuirea bugetului ăstuia multianual? Mie 

mi s-au părut câteva lucruri care au tangenţă directă cu solidaritatea, valoarea fundamentală a 

Uniunii, şi nu m-au supărat gesturile, cât maniera în care au fost făcute. Întâi şi întâi, care e 

mărimea bugetului european? Ca să ştim şi noi despre ce vorbim. Deci mărimea bugetului 

Statelor Unite e cam de 22 – 23% din PIB-ul lor, vorbesc de bugetul federal, bugetul Elveţiei e 

cam de 14%, bugetul Uniunii Europene era de 1,05%.  Ce-a zis Germania? Să nu mai lucrăm cu 

virgule, că ne încurcăm în calcule, să fie unul rotund. Deci, după ce ai 1%, după ce diferenţa 

dintre regiunea cea mai dezvoltată a Europei şi cea mai puţin dezvoltată este de 14 ori, în 

condiţiile în care, în Japonia, diferenţa dintre regiuni e de 1 la 1,5 iar în Statele Unite de 2, noi 

micşorăm bugetul. Şi cum micşorezi decalajul dintre regiuni? Bun. Al doilea gest făcut tot de 

Germania, trebuie să mărturisesc, pentru că ea are un cuvânt decisiv, este că n-a spus deschis 

că ar vrea o reducere a bugetului, ci s-a ascuns după poziţia Marii Britanii. Şi s-a ajuns la o 

micşorare a bugetului. Acum s-a rotunjit, e 1%, nu ne mai încurcăm în calcule, stăm liniştiţi. 

Dar e 1%. Acum daţi-mi voie să intru puţin şi în interiorul acestui 1%. Ştiţi care e diferenţa 

dintre noi şi Polonia pe perioada care vine? 100 de miliarde. Păi, cu 100 de miliarde, dragi 

colegi, refaci o ţară. Asta este proiectat. Dacă noi nu vom absorbi toate fondurile puse la 

dipoziţia noastră – şi noi ştim că acest lucru nu se va întâmpla – diferenţa va fi mai mare. Veţi 

vorbi dumneavoastră despre capacitatea noastră de negociere, că nu se poate certa 

Bucureştiul... Bun, dăm la o parte rolul Bucureştiului. Dar rolul Bruxelles-ului? Veţi spune că 

Polonia are populaţia aproape dublă. Bun, dar am calculat pe cap de locuitor, e aproape dublu 

şi din acest punct de vedere.  

 Enunţ două lucruri şi închei. Problema personalităţilor care, după părerea mea, este 

problema centrală nu doar a Europei, ci a lumii contemporane, ceea ce ridică, din punctul meu 

de vedere, problema mecanismului de selecţie. Am scris de curând un material – „Dorul de 

Kohl şi Mitterand”. V-aţi închipui că, pe timpul celor doi, Germania a renunțat la marcă şi s-a 

creat moneda unică – realizare pe care nici cum nu-mi imaginez cum am reuşit s-o facem? Şi 

acum noi ne revoltăm cum de-am creat moneda unică, uite, criza e datorită ei, uitând că, de 

fapt, moneda unică e, de fapt, un proiect în cadrul proiectului, că, în momentul în care ai 



adoptat moneda unică, îţi trebuie neapărat măsuri în spiritul monedei unice, care presupun un 

anumit tip de solidaritate, de omogenitate şi așa mai departe. Doi. Periferia. Din perspectiva 

mea, periferia e cea mai gravă, cea mai mare şi cea mai pregnantă sfidare la adresa valorilor 

Uniunii. Mă simt tentat să dezvolt, nu mai avem timp, dar ar trebui să ne întrebăm cu toată 

seriozitatea „dar noi unde suntem?”. Dacă Italia e periferie, noi unde suntem? Şi când îi aud pe 

diverşi specialişti că spun să ne grăbim să intrăm în zona euro... Păi cum să pui Rapidul să 

joace cu Real Madrid? Îmi cer scuze de comparaţie. Problema este – şi cu asta şi închei – că se 

creează o zonă de instabilitate socială în periferie. Ar trebui să ne întrebăm cu cea mai mare 

seriozitate – şi aici simt lipsa personalităţilor de anvergură şi a viziunii – cu ce sunt vinovaţi 

tinerii din Spania care n-au contribuit nici la datorie, nici la altceva, şi au un şomaj de 40 – 

50%? Şi dacă noi credem cu toată seriozitatea că va fi o anumită stabilitate fundamentală 

pentru reluarea creşterii? Mă rog, mai sunt şi multe alte lucruri, mă opresc aici, am vrut doar 

să formulez câteva întrebări.  

 Revin la precizarea iniţială, nu contează cât e de critică remarca, după părerea mea 

contează spiritul în care o faci, scopul pe care îl urmăreşti, ţinta pe care o ai în vedere şi așa 

mai departe. Mie mi se pare că toate acestea sunt libere, problema este de scop. Adică o facem 

ca să avem o imagine mai clară despre Uniune şi să contribuim, în felul nostru, la consolidarea 

ei pentru că, este foarte adevărat, aceasta este şansa majoră a României de care ea, între noi 

fie vorba, nu ştie întotdeauna să profite şi asta face parte din naivitatea noastră care parcă nu 

mai are sfârşit şi ne imaginăm că, dacă visăm, lucrurile se şi întâmplă. Mulţumesc foarte mult. 

 Adrian Năstase:  Mulţumesc foarte mult d-lui profesor Paul Dobrescu. Concluzii 

interesante, abordări interesante. Sub haina optimismului, totuşi, unele realităţi care ne pun 

pe gânduri. La început au fost câteva comentarii în legătură cu proiectul european, cu 

abordarea pe care, la un moment dat, o sugera Margaret Thatcher. Eu aş adăuga că, mai 

aproape de noi, Hubert Védrine, îl cita pe de Gaulle care spunea, în legătură cu proiectul 

federalist, că „nu poţi să faci omletă din nişte ouă fierte foarte tare”. Desigur, se referea la 

suveranităţile naţionale şi, până la urmă, la felul în care Franţa aborda proiectul european la 

acel moment. Şi Margaret Thacther mergea, într-un fel, pe aceeaşi variantă, chiar dacă, mai 

târziu, Mitterand, Kohl şi alţi lideri europeni au deschis un drum al speranţei proiectului 

federalist în care cred şi eu, pentru că, la nivel geostrategic, în condiţiile în care doreşti să ai un 

anumit rol, singura posibilitate, în contextul globalizării, când apar puteri economice şi în 

America de sud, şi în Asia, nu mai poţi să concurezi într-o formulă separată, fără să exişti ca 

bloc economic iar în momentul în care reuşeşti acest lucru, în mod necesar, pentru o 

competiţie inclusiv cu Statele Unite, cu China, ai nevoie şi de o componentă politică, şi de una 

militară, de una de securitate, de un anumit rol în afara Europei. Nu poţi să rămâi în 

permanenţă sub umbrela de securitate a Statelor Unite, urmărind, în special, planurile acestea 

economice. Există un preţ de plătit. Sigur, ani de zile, americanii le-au reproşat europenilor că 

nu au vrut să participe la acest proiect, şi aici au fost întotdeauna unele dintre dezbaterile 

legate de rolul pe care doreşte Uniunea Europeană să şi-l asume în afara Europei. Sau altfel 

spus, politica externă a Uniunii Europene. Una dintre problemele noastre de înţelegere este 

dacă afacerile europene ţin de afacerile interne ale României sau de politica externă. Este o 

chestiune de clarificat până la urmă. În Finlanda, chestiunea asta a fost, până la urmă, 



rezolvată. Şi noi va trebuie s-o rezolvăm şi, de aici, aspectele legate de reprezentare, 

competenţele în anumite domenii. Mulţumesc încă o dată d-lui profesor Paul Dobrescu şi îl 

rog, în continuare, pe Adrian Severin să ne prezinte punctul său de vedere.  

 Adrian Severin: A-propos de aluzia culinară pe care o făcea dl. Năstase citând un lider 

european important, Hubert Védrine, într-adevăr, din ouă fierte foarte tare nu se poate face 

omletă dar se poate face o salată à la russe. Ori, înainte de a intra în subiectul propriu-zis, aş 

vrea să lămuresc o chestiune identitară. Eu nu mă aflu într-o criză identitară – aşa cum se află 

Uniunea Europeană – eu sunt federalist, eu cred în ideea Statelor Unite ale Europei însă, în 

acelaşi timp, sunt extrem de îngrijorat văzând că ceea ce se construieşte astăzi sub numele de 

Uniunea Europeană nu sunt Statele Unite ale Europei, nu sunt nici măcar un directorat franco-

german, ci sunt un directorat germano-rus. Ribbentrop şi Molotov nu sunt decât nişte nume 

întâmplătoare date unei gândiri geostrategice care are fundamente perene şi, din acest punct 

de vedere (fără să ataşez niciun fel de conotaţie negativă tuturor lucrurilor pe care le-am spus, 

evident, fiecare este liber să-şi urmeze interesele), există o logică şi în ideea aceasta a unei 

Europe ruso-germane sau a două Europe ruso-germane, întrebarea este cum ne raportăm noi 

la acest proiect, noi, cei care, temporar, ne găsim în Casa Titulescu. Este acesta un proiect care 

să ne atragă sau, dimpotrivă, proiectul care trebuie să ne atragă este cel al Statelor Unite ale 

Europei, al unei democraţii transnaţionale, pan-europene autentice? Din acest punct de 

vedere, repet, discuţia despre euroscepticism îşi găseşte perfect locul pentru că noi – după 

părerea mea cel puţin – nu ne îndreptăm în direcţia Statelor Unite ale Europei, nu mergem 

spre o democraţie transnaţională autentică, pe care eu, unul, ca european federalist, o susţin 

din tot sufletul, ci mergem spre altceva.  

 În acest sens, şi acum intrând direct în temă, euroscepticismul poate fi abordat din două 

direcţii, este de două feluri, cum s-ar zice. Există un euroscepticism nihilist şi pasiv, care 

neagă totul şi ne scoate în afara oricărui activism, şi există un euroscepticism pozitiv şi 

mobilizator. S-a spus, şi o repet şi eu, euroscepticism nu înseamnă eurofobie. Cei care sunt 

eurosceptici nu sunt împotriva Uniunii Europene, ei sunt împotriva acestei Uniuni 

Europene. O Uniune Europeană care are un trecut remarcabil şi respectabil, o experienţă 

istorică de mare succes dar care – ca să încercăm să clarificăm şi acest aspect – şi-a atins 

limitele istorice. Şi – anticipez o concluzie pe care vroiam s-o formulez – este nevoie de re-

fondarea Uniunii Europene iar această re-fondare se poate face, în primul rând, bazându-ne 

pe noii membri, şi nu pe vechii membri care sunt epuizaţi atât din punctul de vedere al 

resurselor vitale, cât şi, mai ales, din punctul de vedere al viziunii, al capacităţii de a concepe 

acea Europă de care avem nevoie astăzi. Tot respectul pentru istoria Uniunii Europene, mai 

puţin respect pentru prezentul Uniunii Europene care (reiau şi unele idei care s-au spus, nu le 

pot evita) la ora actuală a devenit o industrie a mediocrităţii, la nivel transnaţional, şi o 

industrie a populismului şi egoismului, la nivel naţional. Am plecat de la o idee fundamentală – 

s-a pus aici de mai multe ori – a solidarităţii şi am ajuns la un egoism naţional hiperpopulist.  

 În ceea ce-i priveşte pe români, se pune întrebarea dacă noi facem astăzi o altă tranziţie 

– suntem o naţiune specialistă în tranziţii – de la un entuziasm naiv la o încredere lucidă. 

Eu cred că despre asta este vorba când vorbim despre euroscepticismul românilor. Euro-

entuziasmul românilor n-a fost naiv, după părerea mea, pentru că el a fost obiectiv, el a fost un 



entuziasm care s-a bazat pe o realitate geografică sau geopolitică ce a circumscris întreaga 

noastră istorie sau toate proiectele noastre istorice. Românii n-au fost naţionalişti din punct 

de vedere etnic, după părerea mea, niciodată (poate din cauza asta mulţi ne-au spus că nu 

suntem naţionalişti prin naştere ci prin profesie, prin adeziune) ci am fost naţionalişti din 

punct de vedere geopolitic, geostrategic. Locuitorii acestor teritorii româneşti – serviţi, printr-

un miracol putem să-l numim, al unităţii de limbă, al unităţii culturale – au căutat nu să afirme 

superioritatea lor faţă de alte naţiuni, ci să asigure securitatea acestui teritoriu. Din punctul 

ăsta de vedere, n-au niciun fel de probleme cu alte naţionalităţi. Pe această linie de gândire, şi 

exact cum spunea dl. Năstase mai devreme, România şi-a dat seama şi îşi dă seama şi astăzi că 

nu poate accepta să fie nici izolată, nici dominată şi că singura cale pentru a evita şi izolarea şi  

dominaţia este integrarea într-o, repet, democraţie transnaţională de tip federal european. De 

aceea am fost entuziaşti în legătură cu proiectul, de aceea noi nu putem abandona acest 

proiect, de aceea însă, trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru re-fondarea 

proiectului, pentru că a merge mai departe pe linia actuală este egal cu a merge într-o direcţie 

greşită. Neîncrederea, în creştere, a românilor în Uniunea Europeană, aşa cum arăta dl. 

Pieleanu – şi mi se pare că nu aţi avut anul 2013, pentru că, dacă l-aţi fi avut, probabil că 

situaţia era mult mai gravă – această neîncredere, iarăşi cred că ar trebui spus, nu urmează o 

situaţie existenţială de o gravitate sau de suferinţă maximă. Noi nu avem nivelul şomajului din 

Spania, nu avem tăierile de salarii şi de pensii din Grecia, nu avem falimentul bancar din Cipru, 

nu avem multe alte probleme cu care se confruntă alte ţări lovite din plin de criză. Şi atunci ne 

întrebăm de ce la noi scade încrederea în Uniunea Europeană în acelaşi ritm, sau poate într-un 

ritm şi mai alert, ca în ţări care au foarte la îndemână explicaţia acestor crize, probleme 

existenţiale. Şi răspunsul cred că trebuie căutat exact acolo unde-şi avea sursa entuziasmul 

nostru pentru Europa, şi anume ideea că noi intrăm în Europa pentru a consolida securitatea 

noastră naţională şi nu pentru a ne trezi discriminaţi pe criterii naţionale. Am spus adesea 

celor cu care am colaborat în Uniunea Europeană, am venit să lucrez cu voi ca un european 

convins, când am început să lucrez cu voi am uitat că sunt român şi mi-am zis că sunt 100% 

european, dar, în momentul în care începeţi să mă discriminaţi pentru că sunt român, îmi 

reamintesc brusc că sunt român şi devin naţionalist. Acelaşi naţionalism românesc, zic eu, 

euro-strategic, nu ideea arogantă a unei superiorităţi etno-culturale. Deci, cred că trebuie să 

facem această analiză şi această distincţie. La noi, discriminarea naţională la care românii sunt 

supuşi – şi îngăduiţi-mi să spun, poate cu scuzele de rigoare, pentru că sunt subiecte delicate – 

începând cu modul în care a fost tratat Adrian Năstase şi terminând cu felul (dacă putem 

termina aici) în care sunt trataţi românii care vor să muncească în alte părţi ale Europei şi 

muncesc mai bine decât localnicii, toate acestea reprezintă o discriminare pe care, în mod 

normal, conştient sau mai puţin conştient, românii nu o pot suporta şi care repune în discuţie 

întregul proiect european sau abordarea proiectului european din punctul nostru de vedere.  

 Creşterea euroscepticismului urmează, deci, o curbă a creşterii discriminării pe criterii 

naţionale a românilor. Este foarte interesant să corelăm creşterea euroscepticismului în 

România şi în alte părţi cu creşterea germano-criticismului sau a germano-fobiei, ca să 

spunem mai clar. Nu se poate să nu existe o anumită corelaţie între acestea două, ele sunt puse 

pe masă de cifre, nu le spun eu. Sunt cifrele care vorbesc. Şi aici, sigur, analiştii trebuie să 

spună  dacă este vorba de o simplă coincidenţă – şi, de regulă, asemenea coincidenţe nu există 



– sau este vorba despre două procese care se corelează între ele. Ideea că Germania doreşte să 

domine Europa este o idee care, din păcate, este anti-europeană, care ne trimite la un trecut 

extrem de trist şi de problematic şi care este foarte dureroasă pentru unii ca mine, care sunt 

germanofili. În posturile politice publice pe care le-am deţinut, am încercat să susţin o relaţie 

partenerială strategică aprofundată între România şi Germania. Pentru a ajunge astăzi să 

constatăm – nu ştiu dacă este vizibil pentru toată lumea deşi aici sunt foarte mulţi experţi – că 

toate aspiraţiile României în Uniunea Europeană sunt puse în discuţie de politica germană 

actuală. E o problemă, probabil trecătoare, faptul că, astăzi, Franţa socialistă a lăsat, practic, 

Germaniei rolul de lider. De asemenea, poate că este o situaţie trecătoare aceea că Europa este 

astăzi toată blocată, în încercarea de a ieşi din criză, de împrejurarea că Germania are alegeri. 

Şi alegerile germane, nu-i aşa, trebuie să ne facă pe toţi să înghiţim încă efectele crizei, cu 

polonicul, până când Germania îşi rezolvă problemele electorale. Este un mecanism care nu 

funcţionează şi care ne duce cu gândul la lucruri mai profunde. Uniunea Europeană – cea 

veche, nu cea nouă – s-a constituit în jurul ideii de a evita războiul sau reluarea războiului prin 

susţinerea refacerii statelor învinse. O idee excelentă, minunată, foarte bună. S-a vrut să se 

evite greşeala din primul război mondial când îngenuncherea, apăsarea germanilor, politica 

nefastă şi iraţională a reparaţiilor a dus Germania la disperare şi Germania disperată a 

îmbraţişat nazismul, generând cel de-al doilea război mondial. Problema este că – adesea se 

întâmplă aşa – pornind cu o politică bună, am uitat s-o oprim şi să schimbăm sensul la un 

moment dat. În momentul în care Germania a reuşit să se refacă, era limpede că Uniunea 

Europeană nu mai poate funcţiona pe ideea refacerii unei Germanii refăcute sau pe ideea 

refacerii învinşilor repuşi pe picioare. Ideea că toţi cei care, mai mult sau mai puţin, au fost 

învingători plus cei care au fost neglijaţi şi abandonaţi în blocul sovietic au fost puşi să susţină 

refacerea învinşilor a putut avea o valoare până când învinşii au ajuns să fie pe picior de 

egalitate, economic, cu învingătorii. După care noi trebuia să schimbăm politica şi să facem în 

aşa fel încât cu toţii să ne dezvoltăm armonios. O Europă care, economiceşte, se bazează sau 

încearcă să susţină ideea unei Germanii care se dezvoltă prin export şi care se bazează pe 

faptul că ceilalţi importă, când nu au bani, pe datorie pentru ca după aceea să falimenteze şi să 

fie puşi la austeritate pentru ca austeritatea să permită noi împrumuturi cu care să plătească 

datoria externă, luată tot din Germania şi ţările apropiate ei, aceasta nu este o idee care poate 

să facă, din punct de vedere economic, Uniunea să continue să existe. Iar dacă, din punct de 

vedere politic, încercăm să găsim pârghiile pentru a menţine această stare de fapt, omorâm 

Uniunea Europeană şi din punct de vedere economic, şi din punct de vedere politic. Încă o dată 

vreau să spun – pentru că am încercat să explic cât de cât mecanismul – aici nu e vorba de a 

critica Germania, ci de a arăta că, de la un punct încolo, o politică ce a funcţionat, trebuia 

schimbată pentru a face ca Uniunea să meargă mai departe. Acest lucru nu se întâmplă în 

prezent. Şi din cauza aceasta, criza economică, în loc să sporească solidaritatea, a sporit 

naţionalismul. Ori naţionalismul, întrecerea între naţiuni este fix ceea ce s-a dorit să se 

înlăture, să se evite atunci când s-a creat Uniunea Europeană.  

 Aş mai adăuga doar un lucru. Viitorul Parlament european va fi, probabil, extrem de 

populat cu eurosceptici. Aceasta va schimba dramatic paradigma activităţii instituţiilor 

europene, în general. Nu insist, va veni o schimbare dramatică de acum într-un an, 

aproximativ, când ne vom trezi în Uniunea Europeană, eventual, dacă nu cu o majoritate, cel 



puţin cu o minoritate consistentă de eurosceptici fanatici, fundamentalişti, din aceia nihilişti, 

nu critici şi pozitivi. Ceea ce va pune în mod dramatic problema viitorului României într-o 

asemenea Uniune Europeană. Finalmente, aş vrea să spun următorul lucru. Da, discriminarea 

de care am vorbit ne afectează şi afectează încrederea noastră în Uniunea Europeană, dar 

această discriminare este mai dramatică pentru noi ca urmare a modului în care guvernul 

României şi guvernele României se raportează la ea: în genunchi, plecaţi, cu capul în jos, non-

combatanţi, în loc să facem măcar – din cu totul alte motive, fără îndoială, şi în cu totul alt 

context, nu le asemăn – ceea ce am făcut atunci când eram membri ai Pactului de la Varşovia 

sau al CAER-ului, sunt mulţi care îşi aduc aminte de asta. Repet, nu vreau să pun semnul 

egalităţii între Uniunea Europeană şi Pactul de la Varşovia sau CAER, ne trebuie nu numai o 

politică de demnitate, dar şi o politică creatoare, noi nu trebuie doar să ne opunem, ci trebuie 

să propunem, să propunem propria noastră viziune în legătură cu modul în care Uniunea 

Europeană trebuie construită, ori viziunea aceasta ne lipseşte în acest moment. Şi de aceea 

spun – şi închei cu asta – cred că, până la urmă, dincolo de critica pe care o putem face Uniunii 

şi mersului ei, în general, lucrul cel mai simplu pe care îl putem realiza şi care stă, teoretic cel 

puţin, la îndemâna noastră, este să schimbăm atitudinea elitei şi a clasei politice româneşti 

faţă de Uniunea Europeană, pe de o parte regăsirea demnităţii, şi pe de altă parte, la fel de 

important, crearea unui proiect românesc asupra unei democraţii transnaţionale europene. Vă 

mulţumesc. 

 Adrian Năstase: Mulţumesc foarte mult d-lui Adrian Severin. Dl. Severin este un 

iconoclast şi era normal să lanseze, la sfârşit, teme pentru dezbatere. Sigur, pentru că Nicolae 

Titulescu nu este aici, pot să vă spun în numele lui că el ar fi fost doar 50% de acord cu un 

directorat germano-rus. Sigur, a avut un anumit rol în stabilirea relaţiilor diplomatice cu 

Uniunea Sovietică şi a gândit de atunci la rolul Rusiei, al Uniunii Sovietice în Europa. În ceea ce 

priveşte Germania, din păcate relaţia lui cu Germania a dus chiar la demiterea lui, în 1936. De 

altfel, cele mai multe din problemele pe care le-a avut s-au datorat acestei relaţii tensionate, 

relaţiei cu Carol al II-lea... În sfârşit, acestea sunt alte subiecte. Dar cred că este interesant felul 

în care a abordat această temă dl. Severin, spunând, în esenţă, că euroscepticismul nu vizează 

proiectul european, ci vizează acest proiect european. De aici, concluzia că trebuie să 

încercăm să schimbăm pattern-ul, să schimbăm formatul, să schimbăm modul de abordare, să 

contribuim, să ne implicăm. Cred că, implicit, acestea sunt concluziile analizei sale. Sigur, sunt 

probabil multe alte chestiuni, poate cei care sunt la această masă ar dori să comenteze pe 

anumite subiecte care au fost ridicate în această dezbatere dar cred că, pentru următoarea 

jumătate de oră, în măsura în care doriţi să faceţi unele comentarii sau să puneţi întrebări, 

beneficiind de prezenţa distinşilor noştri oaspeţi, puteţi să faceţi acest lucru adăugând la 

întrebări sau sugerând unele răspunsuri. Vă rog. Iată, un oarecare entuziasm. Vă mulţumesc 

foarte mult. Am o rugăminte. Pentru cei care doriţi să vorbiţi, ca să se audă mai bine, poate 

veniţi mai aproape sau, pentru cei care sunteţi aici, în primele rînduri, va fi mai simplu. Dl. 

ambasador Apostoiu pentru început şi, după aceea, continuăm. 

 George Apostoiu: Vă mulţumesc foarte mult domnule preşedinte. De fapt, eu n-aş vrea 

să fac un comentariu, doar să mă îndoiesc spunându-mi-se că acel tandem germano-rus ar 

avea o oarecare perspectivă. Trec peste treaba asta pentru că, cel puţin noi, românii, nu ne-o 



mai dorim de mult. Aş vrea, însă, s-o întreb pe d-na eurodeputat Renate Weber cum vede 

federalismul. Grigore Gafencu îl vedea într-un anumit fel, era o altă etapă. I-am citit sfaturile 

date de Attali lui Hollande, le-am înţeles aşa şi-aşa. Dumneavoastră aţi vorbit cu un anumit 

entuziasm despre federalism. Ştiu că nu înseamnă federalismul de tip Bismarck dar spuneţi-ne 

câteva cuvinte vă rog foarte mult.  

 Adrian Năstase: Eu vă propun să strângem mai multe întrebări şi, la sfârşit, să lăsăm 

10 minute – un sfert de oră pentru răspunsuri. Vă rog. 

 Voicu Matache: Ar fi fost spectaculos, şi vă rog să rememoraţi prezentarea care s-a 

făcut la început şi cu observaţia pe care a făcut-o dl. Severin. Domnia-sa a spus ceva foarte 

interesant. Toată tendinţa pe care am văzut-o are o cauză. Dacă nu ne-a convenit să decidă 

CSP-ul şi l-am desfiinţat, e puţin probabil că nu ştiu ce găinuşă de munte trebuie protejată 

pentru că aşa a decis Bruxelles-ul. Este complicat să închidem spitale şi să plătim soldaţi 

pentru Afganistan. Astea sunt lucruri pe care oamenii le percep. Şi, dacă în prezentare, cei mai 

eurosceptici sunt dintre vechile state membre UE, e de înţeles, pentru că, la ei, preţurile s-au 

egalizat deja. Dacă tot trebuie să corectăm preţurile şi să ne spună cineva cum să fie preţurile, 

înseamnă că liberalii au murit. Deci, dacă există un program de majorare a preţurilor (ele nu 

scad niciodată) înseamnă că s-a ivit un nou Dumnezeu. E puţi probabil să acceptăm chestia 

asta – eu sunt foarte religios, am făcut religie la şcoală –, e puţin probabil să acceptăm un 

Dumnezeu, şi cu asta închei. Este ca la gazele de şist. Păi dacă luăm 4% redevenţă, de ce să le 

mai şi mirosim? Pentru că, d-na Weber, nu există posibilitatea ca o întreprindere privată cu 

răspundere limitată să dea garanţii nelimitate ale poluării care urmează. Astea nu sunt pentru 

mine (că eu rezolv repede, un an-doi) dar sunt nişte strănepoţi ai mei care s-au născut în ţara 

asta, nu se poate să le spună că sunt unii care au greşit. Mulţumesc. 

 Adrian Năstase: Mulţumesc. Sugestia mea este să faceţi un comentariu scurt şi să 

puneţi o întrebare sau două în aşa fel încât să putem să strângem cât mai multe întrebări. Dl. 

general, vă rog.  

 Mircea Dogaru: Mă scuzaţi, colonel. Dar sunt în calitate de istoric aici şi de expert al 

Uniunii Camerelor experţilor europeni.  

 Adrian Năstase: Aveam o perspectivă optimistă. 

 Mircea Dogaru: Da. Vroiam să vă povestesc cum am ajuns, fără să cer, expert al Uniunii 

Camerelor experţilor europeni, în 2003, când principala mea preocupare era să execut un 

ordin de-al dumneavoastră, împreună cu dl. profesor Zbuchea să scoatem o istorie a românilor 

de pretutindeni, lucru deja făcut. A apărut o comisie din Italia, din partea d-lui Prodi şi a d-lui 

Paolo Saba, preşedintele Uniunii Camerelor experţilor europeni, după multă tevatură am fost 

luat pe sus, dus în faţa acestei comisii şi pus să conferenţiez trei ore despre asasinarea ideii 

europene, pe motiv că scrisesem o carte pentru uzul duşmanilor ideii europene, americanii, la 

Pentagon – Spaţiul românesc şi Europa – de la apariţia omului până în 2050 – în care vorbeam 

despre dispariţia NATO, în 1991, despre înjunghierea mortală a Uniunii Europene, în 1989 

(lovitura n-a fost împotriva sistemului socialist care a fost sacrificat, ci împotriva ideii 

europene), şi despre apariţia, după 1994, a unei noi idei, ideea unei Europe de expresie 



germană, nemţii fiind foarte harnici dar mult mai puţin imaginativi, uşor de manipulat, iar eu, 

în calitate de soldat al ideii europene, eram de părere că, dacă nu ne revenim, dacă nu punem 

trenul european pe şine, dispărem. Noi, europenii, cu toţii. Dialogul se mută în Pacific iar noi 

vom fi un muzeu al omenirii îmbâcsit, în care vor veni japonezii şi americanii să râdă şi să facă 

poze, să se mire ca prin castele. Replica d-lui Paolo Saba a fost următoarea: „Dumneata ai 

intuit adevărul, ai şi documente. Situaţia este mult mai gravă (era 2003). Trenul european a 

deraiat. Ne trebuie soluţii. Avem grupuri de gânditori în peste 600 de oraşe din Europa. 

Căutăm soluţii. Din păcate, de câte ori venim în România, în afară de declaraţii de amor şi de 

lozinci, nu primim nimic. N-avem ce face cu astea. Ne trebuie soluţii.”  

 Consider ziua de astăzi istorică. Este începutul. Eu voi transmite colegilor din afară care 

caută soluţii că, în România, s-a schimbat ceva, că adevăraţii gânditori ai României au hotărât 

să nu mai ţină seama de factorul politic şi să meargă, atingând toate punctele de care se izbesc 

adevăraţii luptători pentru ideea europeană, în căutare de soluţii. Pentru cei care consideră că 

bat câmpii, vă pot spune, ca istoric, că, în 1502, Papa a împărţit pământul în două: o emisferă 

le-a dat-o portughezilor, o emisferă spaniolilor. Astăzi Portugalia nu valorează nici cât 

jumătate din New York, nici ca populaţie, nici ca putere economică. La fel şi Spania. Deci nicio 

putere europeană, nicio fostă glorie nu mai înseamnă nimic. Fraţii mei europeni, Europa, timp 

de 2200 de ani (de când tracul Alexandru Macedon a smuls puterea de a conduce planeta 

Orientului, de unde venea civilizaţia şi cultura) a condus planeta Pământ, a creat cultură, 

civilizaţie, la început prin traco-greci, apoi prin latini, apoi prin Occident, în special în cei 500 

de ani de industrializare masivă când şi-a tocat Occidentul toate resursele şi le-a înlocuit cu 

cele din colonii. La 9 mai 1945, s-a închis o pagină de istorie în care planeta Pământ a fost 

dominată de Europa. De la 9 mai 1945, pacea s-a încheiat între ruşi şi americani – americanii 

asistaţi de englezi – şi europenii au simţit următorul lucru: dacă nu ne unim, dacă nu punem la 

masa comună ce mai avem, noi tehnologie, voi, ăştia din Est, resursele, dacă nu suntem toţi la 

un loc (pentru că toţi, la un loc, valorăm cât adversarii noştri – e vorba de concurenţă – Rusia 

şi Statele Unite), dispărem. Este motivul pentru care trebuie să ne înăbuşim urile şi să fim toţi 

europeni.  

 Dl. Severin a atins excelent – Uniunea Europeană este o etapă, de ce ne agăţăm de ea? 

Uniunea Europei Occidentale a fost o etapă. Uniunea Europeană e etapa finală de care toată 

lumea uită, cea care a fost ucisă – Statele Unite ale Europei. Nimeni nu mai vorbeşte despre 

idealul lui Schuman. A citit cineva dintre dumneavoastră Declaraţia Schuman, actul de naştere 

al Uniunii Europene? Păi noi, esticii, eram prevăzuţi, la 9 mai 1950, în Declaraţia Schuman. Nu 

trebuia să ne milogim. Fără noi, Uniunea Europeană, aşa cum o proiectaseră, nu exista, pentru 

că noi aveam resursele. Am declaraţia aici, o jumătate de pagină, suficient pentru toată lumea. 

„Vom lupta din greu şi pentru cei din vest, şi pentru cei din est. La început numai noi, francezii 

şi germanii; pe urmă, pe măsură ce vor veni lângă noi, toţi ceilalţi, pentru ca ideea europeană 

să prindă contur. Pentru ca toţi europenii să vină la un loc.” Aici a fost lovitura în 1989. 

Resursele estului le-au luat alţii şi ideea euroepană a fost înjunghiată. Rămân la părerea d-lui 

Severin, trebuie căutate soluţii. Ca militar, vă mai spun că şi euroscepticismul, şi euro-

optimismul sunt simple diversiuni menite să ne dea de lucru, să ne pierdem în discuţii sterile 

şi să fim cât mai departe de adevăr. Adevărul e unul singur – trăim într-o lume concurenţială, 



concurenţa Europei se cheamă Statele Unite, Rusia, China. Noi suntem europenii. Vrem să 

trăim, bine. Nu vrem să trăim, devenim simple obiecte de muzeu, fie că ne numim francezi, fie 

că ne numim români, fie că ne numim unguri. Asta a fost ideea europeană – toţi la un loc. Idee 

care a murit în momentul în care Franţa (care a fost motorul), după 1994, a cam cedat locul de 

lider Germaniei. Uniunea franco-germană nu este ideea europeană, nu este Uniunea 

Europeană, iar rezultatul matematic va fi cel intuit, cel trăit, cel cunoscut. Urmare – dezastru.  

 Adrian Năstase: Mulţumesc foarte mult. Foarte interesante comentariile. Poate vom 

discuta cu un alt prilej şi despre originile proiectului Statelor Unite ale Europei. Au fost foarte 

multe idei de această natură şi chiar volume consemnate, cu acest titlu, în perioada interbelică. 

Ulterior au fost foarte multe analize de acest gen. Unii au pornit, pur şi simplu, chiar din sec. 

19, ca Alexis de Tocqueville, care încerca să compare federația americană cu ceea ce se 

întâmplă în Europa, desigur, în principal în Franța, și căutau, în definitiv, o formulă alternativă 

la organizarea politică a Europei însă, în același timp, încercau și un transfer de model dinspre 

Statele Unite ale Americii spre Statele Unite ale Europei, descoperind, însă, că specificitatea 

culturală și diversitatea limbilor folosite în Europa reprezintă un obstacol greu de depășit. La 

fel ca și istoria îndelungată care a separat națiunile europene, spre deosebire de felul în care, 

într-un timp relativ scurt, s-a constituit, în relația cu populația indigenă, poporul american. 

Sunt chestiuni care, fără îndoială, vor conta pe mai departe, dar această analiză trebuie să 

continue pentru că, din punct de vedere pragmatic, în mod evident mai ales din rațiuni 

economice și politice, construirea unui bloc puternic european în continuare, cu un liant mai 

puternic, cu capacitate de acțiune mai puternică, este de dorit. Alte întrebări? Vă rog.  

 (Necunoscut): ... și anume un proiect de refondare a Uniunii Europene sau reinventarea 

ei. Spre aceste lucruri ar trebui toți să ne concentrăm atenția iar, din partea dumneavoastră ca 

europarlamentari, care ne susțineți interesele, n-ar fi rău să încercați și un proiect în acest 

sens. Vă mulțumesc. 

 Adrian Năstase: Mulțumesc foarte mult. Alte întrebări? Vă rog, d-le ambasador.  

 (Necunoscut): Am o singură întrebare legată de proiectul european. Aici s-a spus că nu 

avem un asemenea proiect. Domnii noștri parlamentari și toți cei care ne reprezintă acolo au 

luat inițiativa să facă un proiect pentru a fi discutat în țară și apoi promovat în exterior? Vă 

mulțumesc. 

 Adrian Năstase: Mulțumesc. D-le ambasador, vă rog, ultima întrebare.  

 (Necunoscut): Un scurt comentariu și apoi două întrebări. Venind spre această extrem 

de interesantă dezbatere pe care o conduceți magistral, cu acești distinși invitați, mă gândeam 

în ce stare de spirit ne vom găsi noi în această casă a lui Titulescu, cel care a fost – suntem toți 

de acord – cel mai mare european român, dintre oamenii politici. Și cred că acesta este 

numitorul comun al acestor discuții și intervenții. Starea de spirit în care suntem pregătiți să 

abordăm o chestiune fundamentală: România și Uniunea Europeană. Aparțin unei generații de 

diplomați care și-au investit o carieră în acest proiect devenit proiect național – apropierea, și 

apoi integrarea în Uniunea Europeană – și am lăsat celor care au venit după noi acest 

testament, de a păstra încrederea, de a păstra starea de spirit deschisă, de a păstra virtuțile 



unui dialog care nu exludea pe nimeni. Pe scurt, credeam că cea mai bună stare de spirit este, 

cum spunea Nietzsche, să ne purtăm ca și cum progresul ar fi încă posibil. Au fost expuse 

puncte de vedere excelente, dacă-mi permiteți. Expunerea d-lui Pieleanu a fost extrem de 

informativă, vă mulțumim pentru datele prezentate. D-na europarlamentar Weber – 

magistrală prezentare, mi-a mers la inimă. Dl. Severin – am reținut că este germanofil – 

incitant, ca întotdeauna, așa cum îl cunosc. Și dl. profesor Dobrescu care, realmente, a 

prezentat chestiuni economice care sunt extrem de preocupante. Și dumneavoastră, domnule 

președinte, care conduceți magistral această dezbatere. Deci revin și spun. Modul în care 

privim dezvoltările în Europa și viitorul acestora constituie, de fapt, esența problemelor pe 

care le punem. E adevărat că ar fi bine să avem o nouă viziune, să refondăm o viziune despre 

Europa. Dar, cum spunea d-na Weber, nu avem oameni de stat de asemenea valoare. Dacă 

ridicăm un astfel de proiect într-o Europă contorsionată în recesiune economică, probabil că 

nu va avea niciun efect. Mai bine să încercăm să ne acomodăm și să gândim noi, românii, cum 

ne putem exprima mai bine în această lume convulsionată și în acest cadru instituțional în 

care am intrat de bună voie. Acesta era singurul comentariu iar acum două întrebări.  

 Dl. Severin a spus că suferim de discriminare în Uniunea Europeană și că relația noastră 

cu Germania accentuează acest lucru. Dar mă întreb, Bulgaria, cum se întâmplă cu ea? A doua 

chestiune pentru d-na Weber. Mi-a plăcut tare mult argumentația dumneavoastră, elocința 

dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb cum credeți că vor apărea acești lideri de care avem 

nevoie, că Titulescu nu mai poate coborî acum în Europa? Dar ce personalități prezente ar 

putea duce mai departe o refondare, în interior, a Europei? Eu nu cred într-o refondare cu un 

grup de state din Europa nouă care să facă un proiect care, încă, nu există, și care să fie în 

contradicție cu cealaltă parte. Trebuie făcut un proiect armonizat. Întâi să construim un 

proiect bun noi, dacă putem – noi, România, Polonia și alte țări – și apoi să-l prezentăm 

celorlalți parteneri. Deci, dacă în optimismul dumneavoastră (pe care îl împărtășesc) simțiți că 

se pot forma asemenea lideri și dacă există asemenea oameni de stat în Europa, inclusiv în 

România. Vă mulțumesc. 

 Adrian Năstase: Mulțumesc foarte mult. Am să fac un lucru neobișnuit. Am să dau 

cuvântul cuiva fără să-l fi cerut persoana respectivă, pentru că aș vrea să avem un punct de 

vedere și din partea unuia dintre participanți care să reprezinte generația mai tânără. Și o să-l 

rog pe Ștefan Popescu – el a umblat mai mult făcând studii prin Europa și sper că va merge 

înapoi la Ministerul de externe – să spună câteva cuvinte pe această temă. Pe nepregătite. 

 Ștefan Popescu: Vă mulțumesc domnule Prim ministru. Într-adevăr, nu-mi propusesem 

să fac niciun comentariu pentru că vroiam să ascult altă generație și pe dumneavoastră. Dar, 

fiindcă mi-ați cerut-o, vreau să spun că, pentru mine, Europa seamănă puțin, în momentul de 

față, cu Sfântul Imperiu roman de națiune germană. Adică avem câteva puteri dominante iar 

periferia este controlată de aceste puteri dominante. Până acum un an și ceva, era vorba de 

cuplul franco-german. Periferia este controlată și de puteri externe acestui cuplu, care cred că 

această răcire – sunt de acord, urmare câștigării alegerilor din Franța de către socialiști – este 

temporară. Stau să mă gândesc, însă, ce se va întâmpla (și bine spunea dl. Adrian Severin) cu 

creșterea euroscepticilor și anti-europenilor și nihiliștilor în mai 2014. Pentru că mă uitam la 

un sondaj de opinie din Italia și mă uitam la Movimento 5 Stelle al comicului Beppe Grillo, care 



are 30%, acum, și o repartizare uniformă a voturilor la nivel național. Stau să mă întreb dacă 

nu vom avea o Europă cu geometrie variabilă, în care periferia va fi abandonată, oarecum, 

într-o zonă gri și în care doar statele puternice (și mă refer inclusiv la Polonia, care ar fi cam 

singura din Est, și poate Cehia) vor avea, cu adevărat, un punct de vedere, iar periferia –  

România, Bulgaria – va fi lăsată undeva, à la traîne, unor interese străine.  

 Pe de altă parte, aş vrea să mai aduc în discuţie o idee de perspectivă. Care va fi situaţia 

României, o ţară în pierdere demografică extraordinară – şi spunea ambasadorul Italiei că, în 

ultimele patru luni, 200.000 de români au plecat în Italia, pe fondul crizei (pentru că românii 

ocupă  locuri de muncă, în Italia, neafectate de criză) – o Românie care, în 2050, va avea numai 

13 milioane de locuitori? Aşa arată prognozele demografice. Ce pondere politică va avea? Ce 

posibilitate de revenire economică pe termen mediu şi lung va avea această ţară? Pentru că, 

pentru mine, natalitatea scăzută, inclusiv la nivelul Europei, nu este numai reflectarea unei 

situaţii economice, ci şi a unei psihologii, a unui scepticism cu privire la viaţă, la proiect 

naţional, la proiect european. Pe de altă parte, mai am un comentariu. Cred că românii au fost 

foarte pragmatici faţă de Europa şi încă sunt. În sensul că, pentru noi, Europa reprezintă 

nordul, cum este nordul Italiei faţă de sud. Este singura noastră posibilitate de a avea un viitor 

mai bun. Trebuie s-o recunoaştem. De asta avem şi şomajul scăzut de 7 – 9%. Sigur, pentru că 

1,5 milioane de români sunt în Italia, un alt milion se află în Spania, iar acum încep românii să 

se ducă spre spaţii extra-europene.  

 O ultimă idee. Citeam ieri un articol în Le Monde, cu ministrul cipriot al afacerilor 

externe – şi aici dl. profesor Dobrescu poate ne-ar putea spune pentru că dânsul a vorbit de 

sistemul bancar european aflat într-o criză foarte gravă – se pune că Ciprul ar fi un experiment 

pentru Europa, în legătură cu modul în care s-ar putea salva băncile, adică prin participarea 

cetăţenilor şi al acţionariatului. Păi, în această situaţie, practic dăm în cap sistemului bancar, 

distrugem complet economia europeană. Ce soluţie putem avea? 

 Adrian Năstase: Bun, multe întrebări retorice. Mulţumesc foarte mult. Propun să facem 

în felul următor. Mai întâi să vorbească d-na Renate Weber care trebuie să plece mai devreme, 

şi, după aceea, ceilalţi colegi, într-o ordine pe care o vom stabili. Vă rog, d-na Weber. 

 Renate Weber: Vă mulţumesc foarte mult. O să încerc, foarte pe scurt, să răspund 

câtorva dintre întrebările şi, mai ales, provocărilor care mi-au fost adresate. Aş începe cu cea 

referitoare la gazele de şist. Sper că nu exact la mine vă uitaţi când vorbiţi de gaze de şist şi de 

Roşia Montană. Cred că am fost vocea cea mai puternică împotriva acestor proiecte şi în 

continuare sunt, pentru că eu nu sunt convinsă deloc că România – nici generaţia de azi şi nici 

generaţiile viitoare – ar avea ceva de câştigat de pe urma acestor exploatări.  Deci, eu, în 

continuare, voi spune „Nu!”.  

 Referitor la chestiunea federalismului european... Haideţi să încercăm s-o vedem într-un 

ansamblu mai mare, aşa cum discutam înainte. Eu spuneam „reinventarea Uniunii Europene”, 

dl. Severin spunea „refondarea Uniunii Europene”, se vorbea de un proiect european... Sunt 

convinsă că toată lumea înțelege că proiectul nu înseamnă că mă duc eu, într-o seară, cu dl. 

Severin şi stăm şi punem pe hârtie cam cum vrem să arate Europa, Uniunea Europeană în 

viitor. Proiectul acesta înseamnă, efectiv, felul în care, pe bucăţele în acest moment, ca într-un 



fel de puzzle, încercăm s-o reconstruim. Eu nu cred că va putea să fie vorba de o reinventare 

de sus în jos, ci dimpotrivă, de jos în sus. V-aş da câteva exemple absolut la întâmplare, care 

îmi vin acum în minte. Vă spuneam că sunt într-un grup de lucru, şi dl. Severin la fel, privind 

ideea aceasta federalistă europeană, dar, în acelaşi timp, mai sunt într-un grup de lucru care se 

referă la o nouă formulă de parteneriat între Uniunea Europeană şi diferite state. Nu intru 

acum în amănunte dar este, din nou, o altă formă de construcţie şi, şi ea, poate să fie o nouă 

parte a reinventării Europei în viitor. Îmi aduc aminte că am reuşit să îmi conving mulţi dintre 

colegi atunci când discutam de pachetul „azil şi migraţie”, lucru care, pe noi, nu ne afectează 

foarte tare dar vă daţi seama că, la nivelul Uniunii Europene, sunt probleme de maximă 

importanţă şi, realmente, la un moment dat, am avut multe discuţii şi întotdeauna 

argumentele mele veneau pe filiera aceasta: dacă vrem să facem din Uniuna Europeană un 

actor internaţional adevărat care să fie luat în seamă, să aibă un cuvânt, cum putem să 

acceptăm ideea că avem 27 de politici diferite de azil şi de migraţie? Nu se poate să vrei să fii 

un actor, să vorbeşti cu o voce şi să faci asta cu politici diferite. Şi, după multă muncă, 

săptămâna viitoare finalizăm şi aceste pachete.  

 Deci proiectul european la care mă gândesc eu este un proiect care este construit în 

felul acesta. Da, este nevoie, cred, de schimbarea mecanismelor de luare a deciziei. Astăzi vă 

pot spune şi eu, cu mâna pe inimă, că mi se pare că ceea ce avem este mult prea greoi, 

consumă mult timp, foartă multă energie şi, bineînţeles, asta înseamnă şi bani, din punctul 

meu de vedere, bani care ar putea fi folosiţi altfel. Formula de co-decizie, aşa cum o prevede 

Tratatul de la Lisabona astăzi – ştiu că unii dintre colegii mei m-ar huidui acum – nu este cea 

mai fericită. Eu, după ce am participat zeci şi sute de ore la negocieri, pot să vă spun că nu este 

cea mai potrivită. Mai ales că am avut, practic, parte de războaie de-adevăratelea, cu Consiliul, 

cu blocări de dosare, cu tot ce ţine de arsenalul unui Război Rece – dacă pot să spun aşa – între 

două instituţii. Dar, până la urmă, construcţia aceasta trebuie făcută. Noi o facem, repet, prin 

felul în care participăm la acest dezbateri şi vă rog să mă credeţi că, din punctul acesta de 

vedere, eu, personal, nu aş putea să spun că mă simt discriminată. Lumea, aici, nu se mai uită 

de unde eşti, te ia cu expertiza pe care o ai, cu argumentele pe care le ai şi participi la 

construcţie. Dar sigur că discriminarea, în ceea ce priveşte cetăţenii români, există. Cred, chiar, 

că am fost unul din oamenii care au vorbit foarte puternic despre asta, ori de câte ori s-a pus 

problema, şi cu Comisia, şi cu Consiliul. Mi se pare, într-adevăr, inadmisibil, ea trebuie să 

înceteze, dar am învăţat un lucru: în perioade de bunăstare, omul împarte cu mult mai mare 

uşurinţă bunăstarea cu ceilalţi; în perioade de criză,  există nevoia de a găsi ţapi ispăşitori, de a 

arăta cu degetul. Eu nu cred neapărat – mă hazardez puţin – că o extremă dreaptă nihilistă se 

va întoarce în Parlamentul European. Eu cred că se va întoarce o forţă puternică populistă, din 

tot spectrul, dar populistă, numai că va fi, cred eu, un populism fără ideologie (în general 

populismul nu prea are o ideologie), care se va schimba. Pe parcursul unui mandat, dacă se 

vor schimba puţin condiţiile economice, cred că populismul ăsta va fi dat la o parte şi se va 

putea construi. De ce vă spun asta? Pentru că asta e ce am văzut acum. Şi mie mi-a fost teamă 

că se va întoarce, într-adevăr, o extremă dreaptă în mandatul acesta din 2009. Mai mult sau 

mai puţin s-au întors popularii, nu contest, cu o forţă destul de puternică dar i-am văzut, de la 

lună la lună şi de la an la an, schimbându-şi discursul şi mergând spre un populism uneori 

deşănţat. Repet însă, e volatil. Cred că se poate schimba la un moment dat. Nu mă tem atât de 



mult de o extremă dreaptă, cât mă tem însă, într-adevăr, de consecinţele negative ale unui 

astfel de populism, pentru că el determină şi deciziile, până la urmă. Dar eu rămân optimistă. 

Vă mulţumesc. 

 Adrian Năstase: Mulţumesc foarte mult. Dl. Pieleanu? 

 Marius Pieleanu: Am verificat între timp, aşa este, şi în 2004 s-au făcut măsurători în 

România. Şi nu erau 70%, erau 82% care susţineau aderarea la Uniunea Europeană. Deci, 

practic în 9 ani, doar 18% români erau eurosceptici. Astăzi sunt peste 40%, spre 50%. Deci 

diferenţa, dacă e s-o luăm în termeni de ani şi pe termen mediu, e uriaşă în ceea ce înseamnă 

raportarea românilor faţă de Uniunea Europeană.  

 Adrian Năstase: Mulţumesc foarte mult.  Dl. profesor Dobrescu.  

 Paul Dobrescu: Încerc să fiu foarte scurt. Întâi o precizare. Sigur că eu am accentuat 

problemele economice. Nu sunt economist, am încercat să recuperez – pentru că mi-am dat 

seama că unde sunt banii, acolo este puterea. Îl văd pe dl. Dumitrescu, cred că ar putea să ne 

spună foarte multe în această privinţă. D-na Clinton spunea, la un moment dat, într-o discuţie 

particulară, referitor la chinezi, „cum să mă port eu rău cu creditorul meu?”. Aşa spunea şi 

Regina Elisabeta referindu-se la olandezi într-o anumită perioadă istorică şi aşa mai departe. 

Dar mie mi se pare, în continuare, că de aici vor veni marile probleme pentru Europa. Să dea 

Dumnezeu să nu am dreptate.  

 La întrebarea dacă am simţit că trăiesc mai bine după integrare, eu aş vrea să fac o 

mărturisire. Trăiesc bine oamenii care au ce să vândă (ăsta e un proverb săsesc) iar noi nu 

prea mai avem ce vinde. Mai trăiesc bine oamenii care ştiu să-şi pregătească viitorul, iar pe noi 

nu prea ne preocupă problema asta. Nu că nu-l pregătim, nu ne prea preocupă. Aş vrea să 

precizez ceva. În 1993 – 1994, la o întâlnire mai restrânsă, dl Năstase a precizat în acel cadru: 

„Sunt informat că polonezii trimit 400 de oameni la Bruxelles, să se specializeze, să facă 

facultăţi, să rămână, să fie acolo.” Ştiţi unde greşim noi? Cine e comisarul nostru acolo? Decizia 

este un continuum şi, câteodată, un expert este – la limită vorbind, să ne înţelegem – mai 

important, el pregăteşte decizia şi, când ajunge la final, la comisar (sigur, nu vreau să diminuez 

acum rolul comisarului, vreau să accentuez rolul structurilor de experţi). Câţi oameni am 

trimis noi la Bruxelles? Câţi oameni avem noi pregătiţi, plasaţi, care să funcţioneze în 

structurile acelea care să ajute? Acolo se plămădeşte decizia. Am vrut doar să spun, şi cu asta 

închei, că vom trăi bine dacă ne pregătim viitorul şi, ca să ne pregătim viitorul, trebuie să avem 

viziune.  

 Trebuie să vă spun că eu nu mai pot vorbi de euroscepticism, vorbesc de româno-

scepticism pentru că mărturisesc că nu mai am clar orizontul. După opinia mea, nu poţi să ai, 

cât de cât, paşi semnificativi fără să ai un tip de viziune la care să te raportezi. Aşa putem să 

discutăm 5000 de ani şi tot nu facem un pas înainte. Adică numai în cadrul unei viziuni 

coerente poţi să spui „domnule, adaug dimensiunea asta, fac ceva!” Dar ca să te împrumuţi de 

20 de miliarde şi să nu faci nimic, iertaţi-mă, intru într-o confuzie din care eu, personal, nu mai 

pot să ies. Deci, după părerea mea, vom trăi bine sau mai bine în momentul în care vom avea o 

viziune cât de cât coerentă, serioasă şi susţinută de oameni credibili. Mulţumesc. 



 Adrian Năstase: Mulţumesc. Dl. Severin? 

 Adrian Severin: Mulţumesc. Aş vrea să fac o precizare pentru a nu fi greşit înţeles. 

Nimic din ceea ce am spus eu nu s-a construit în jurul cuvântului „fobie”. Nu e vorba de ruso-

fobie, nu e vorba de germano-fobie, nu e vorba despre euro-fobie. Nu. Când am vorbit despre 

faptul că Uniunea Europeană sau ceea ce numim Uniune Europeană evoluează în direcţia unui 

directorat sau a unui consulat germano-rus, nu am tratat chestiunea aceasta din perspectiva 

vreunei fobii. Din păcate, trebuie să vă spun, ca unul care vine de pe linia frontului, că aşa e. 

Sigur, noi nu vrem, poate, dar nu totdeauna iese cum vrem noi. Aşa e. Franţa şi alţii sunt curtea 

din spatele Germaniei, nu sunt curtea din faţă. Germania – poate justificat, ca urmare a faptului 

că nu vede Uniunea Europeană construindu-se într-o manieră foarte eficientă şi foarte 

integrată – îşi caută noi soluţii şi noile soluţii sunt, de fapt, vechile soluţii. Iar faptul că lucrurile 

merg aşa este, probabil, legitim din punctul de vedere al celor doi pe care i-am menţionat dar 

se pune întrebarea „ce vrem noi?”. Iar eu spun că noi trebuie să vrem o relaţie foarte bună cu 

Rusia, noi trebuie să vrem o relaţie foarte bună a Uniunii Europene (din care noi facem parte) 

cu Rusia dar, pentru că suntem în casa lui Titulescu – şi nu numai din cauza asta – trebuie să 

ne aducem aminte de ceea ce, vizionar, spunea el: „Doamne fereşte ca Rusia şi Germania să se 

înţeleagă peste capul nostru sau fără ca noi, în momentul înţelegerii” – dl. Potra ştie mai bine 

citatul – „să nu fim nici cu una, nici cu cealaltă”. Ori, în acest moment, noi nu suntem nici cu 

una, nici cu cealaltă, nici ideea unui pact pe deasupra capului nostru nu ne tentează şi nu ne 

avantajează, aici este problema. Şi dacă noi credem că girafa nu există, sigur, putem să spunem 

că aşa ceva nu s-a mai văzut. Dar, din păcate, ştim că girafa există. Deci nu fobia trebuie să ne 

ghideze, ci trebuie să ne ghideze o raţiune integratoare, o viziune cu adevărat europeană. Este 

limpede că Uniunea Europeană nu poate include Rusia dar, în acelaşi timp, este limpede că 

Uniunea Europeană trebuie să trăiască într-un parteneriat strategic cu Rusia. Din punctul ăsta 

de vedere, avem nevoie de o Uniune Europeană în care România trebuie să aibă nişte idei pe 

care să le pună pe masă şi o acţiune politică cu care să împingă aceste idei şi avem nevoie de 

un parteneriat strategic cu Rusia, în legătură cu care România trebuie să dea idei europene şi 

să fie un factor activ pentru a putea să le apropie pe cele două.  

 Dar ideea că Europa se transformă într-un dualism ruso-german – şi n-avem timp acum 

dar vă pot da exemple concrete cu care noi ne luptăm în fiecare zi, bineînţeles, nu sunt 

exprimate transparent dar ele sunt în fiecare zi în faţa noastră. Aşa încât asta cred că trebuie 

să fie ideea noastră. Spunea Jean Monnet – dacă  nu mă înşel, à-propos de viziune, d-le profesor 

– că „Europa nu se va naşte fără viziune, nu va trăi fără oameni şi nu va dura fără instituţii”. 

Evident că avem nevoie de viziune dar nu pentru Comunitatea Economică Europeană sau 

pentru Comunitatea Cărbunelui şi Oţelului, ci avem nevoie nevoie de o viziune pentru Europa 

de acum încolo. Europa Comunităţii Cărbunelui şi Oţelului a fost superbă dar nu mai există şi 

nu va mai exista niciodată, şi nu trebuie să mai existe şi nu va putea să mai existe vreodată. Mi-

a plăcut întrebarea „cine se ocupă de teritoriu şi de populaţie?”. Păi guvernul se ocupă. A 

transformat statul în teritoriu şi naţiunea în populaţie. Şi astăzi nu mai avem nici stat 

funcţional, nu mai avem nici naţiune, avem un teritoriu locuit de o populaţie. Asta este. Cred 

că, pentru a putea să construim Uniunea Europeană, trebuie să redevenim naţiune, pentru că 

nu văd această Uniune Europeană fiind altceva – sigur, o federaţie sperăm, într-o anumită 



viziune – decât o federaţie de naţiuni şi nu o federaţie anaţională. Cred că aceasta este ideea, 

de aceea ar trebui să ne ocupăm ca teritoriul să redevină stat şi populaţia să redevină naţiune. 

Există o teorie care spune că situaţia periferiei determină natura centrului. Tocmai pentru că 

periferia nu place centrului, centrul încearcă astăzi să redefinească geografia periferiei şi să 

mai scoată pe unii sau pe alţii în afară, inclusiv Bulgaria. Deci de aia am spus, nu-i vorba de 

româno-fobie, încă o dată, aş vrea să fiu bine înţeles. Eu n-am vrut să afirm niciodată că cineva 

are, programatic, ceva cu noi sau genetic ceva cu noi. N-are nimeni nimic cu noi, absolut 

nimeni. Fiecare are cu interesele lui. Punct. Interesele unora sau altora, mai puternici 

deocamdată decât noi, sunt acelea care nu încurajează o atitudine extrem de amicală faţă de 

noi, de bulgari, de unguri, de cehi, de polonezi.  

 George Friedman spunea că Uniunea Europeană nu poate să dureze – nu sunt de acord 

cu el – şi că ar trebui înlocuită cu un inter marem, o confederaţie, să-i spunem, sau federaţie a 

statelor de la Marea Baltică la Marea Neagră şi, probabil, Marea Egee, cum s-a mai încercat şi 

altădată. Un amic de-al meu, conservator britanic, spunea că ar trebui, eventual, să înlocuim 

Uniunea Europeană cu Commonwealth-ul şi mă întreba dacă România, la o adică, ar accepta să 

intre în Commonwealth. Şi omul nu era nebun. În fine, n-avem timp să discutăm lucrul acesta. 

Ceea ce vreau eu să spun în acest moment este că, după părerea mea, ideea acestui inter 

marem este extrem de plină de miez dar cu o menţiune: inter marem trebuie să fie centrul dur 

de iradiere a unei noi viziuni europene, pan-europene. Poate nu sunt convingător – şi nici nu 

m-aştept să fiu – dar, în acest moment, eu cred că viitorul Uniunii Europene îşi are originea în 

Estul Uniunii Europene, în noile state membre, şi nu în Vestul epuizat. Asta nu înseamnă că 

istoria va fi chiar aşa dar înseamnă, din punctul meu de vedere, că ea poate fi aşa şi că, în mare 

măsură, depinde şi de noi să fie aşa. Eu cred că o uniune a statelor acestora – hai să-i zicem, cu 

o denumire oarecum  consacrată – Mitteleuropa ar putea să rezolve şi ecuaţia germano-rusă, 

ar putea să creeze şi o Europă puternică, într-o relaţie trans-atlantică şi într-o relaţie trans-

asiatică speciale, pozitive, într-un sistem mondial al echilibrelor globale. Acesta ar urma să 

asigure o stabilitate şi o securitate a lumii. Sigur, schematic, nu avem timp să discutăm mai 

mult decât atât.  

 Pentru a răspunde la ultima întrebare... Da, avem proiecte dar proiectele noastre sunt 

proiecte puse pe hârtie, sunt proiecte propuse, sunt proiecet în curs de discuţie. D-na Weber 

avea dreptate, sigur, probabil nu va exista un blueprint gata făcut şi trecem după aceea să îl 

punem în construcţie, probabil că lucrurile vor evolua dar idei avem inclusiv în România. Din 

păcate nu sunt idei oficiale, adică nu sunt idei însuşite de instituţiile abilitate ale statului. Şi aş 

mai spune un singur lucru, nu numai că avem idei, dar, din experienţa mea, avem şi 

capacitatea de a le promova, nu spun a le impune căci este un cuvânt urât. Nu impunem nimic. 

Avem capacitatea de a le face respectate. În trecutul chiar recent al României, am avut multe 

idei care au schimbat multe realităţi ale lumii şi care au fost promovate de România, nu e o 

noutate. Problema este că, în acest moment, promovarea ideilor noastre nu se bucură de 

sprijinul instituţiilor oficiale ale statului. Aici văd eu una dintre problemele esenţiale. 

Mulţumesc. 

 Paul Dobrescu: Doar o frază, dacă îmi permiteţi. 



 Adrian Năstase: Vă rog. 

 Paul Dobrescu:  E tentantă perspectiva d-lui Severin. Poate, în toamnă, lansăm aici o 

carte pe care o traducem – Revenge of Geography. E tentantă perspectiva, mie însă nu-mi place 

că, de câte ori se ridică şi Germania şi Rusia, Polonia şi România au de pierdut. Asta e lecţia 

istoriei de 200 de ani. Şi de aceea – iertaţi-mă, mai am un argument şi pentru asta am luat 

cuvântul – dacă înţeleg eu bine, accept că nu înţeleg, principalul personaj politic al 

momentului sunt pieţele financiare. Observaţi, se supără, se încordează, schimbă Prim 

miniştrii, şi nu se potolesc până nu li se dă dreptate. Ce mai contează statele? Pe mine mă 

preocupă ceva: coincidenţa dintre punctul de vedere al pieţelor financiare şi cel al Germaniei, 

mai ales cu privire la situaţia din Grecia – şi îl citez pe Krugman, eu nu sunt economist dar îmi 

face aşa o plăcere să plonjez în zona aceasta – şi el spune „domnule, ce se întâmplă cu Grecia 

este un non-sens”. Deci atenţie, un deţinător al Premiului Nobel pentru economie. Mie mi se 

pare că lumea va fi mai mult modelată de pieţele financiare – deşi eu predau geopolitică – 

decât de arhetipurile geografice. Aşa mi se pare mie pentru următoarele decenii. Vom vedea 

mai încolo.  

 Adrian Năstase: Mulţumesc. Adrian Severin vrea să mai adauge ceva. 

 Adrian Severin: O singură frază aş adăuga. După părerea mea, în acest moment, avem o 

guvernare transnaţională, avem o guvernare globală dar este nu democratică, ci plutocratică. 

Avem o guvernare economică transnaţională ocultă, de aceea nu puteam să dialogăm cu ea. E 

ca Dumnezeu, există, îi simţim prezenţa, dar nu-i vedem faţa şi nici nu stăm de vorbă cu noi în 

mod direct. Aceasta cred că este miza aventurii europene, aceea de a construi o guvernare 

transnaţională politică democratică şi transparentă care să civilizeze această guvernare 

plutocratică de care vorbeaţi. Din păcate, pentru această construcţie, nu avem, în acest 

moment, după părerea mea, constructori trans-naţionali. Sunt numai constructori naţionali iar 

ei, fără îndoială, se vor întoarce, în permanenţă, spre interesul naţional iar în concursul 

naţional, cel mai tare va câştiga. Cu asta am încheiat, scuze de abuz. 

 Adrian Năstase: Nu-mi vine să cred. 

 Adrian Severin: Te rog să crezi. 

 Adrian Năstase: Doamnelor şi domnilor, în primul rând o să observ că un euroscpetic, 

cum este Adrian Severin, sau pur şi simplu un sceptic, rezonează foarte bine cu Donald 

Rumsfeld. Noua Europă devine centrul proiectului. Într-un fel poate că este interesant... 

 Adrian Severin:  Proiectul european, nu proiectul american. 

 Adrian Năstase: Proiectului american despre Europa. Cred că ar fi foarte multe alte 

lucruri de spus. Din punctul de vedere al României, ţin să vă spun concluzia pe care la un 

moment dat am consemnat-o într-un articol Despre drone şi MCV-uri, când încercam să explic 

relaţia dintre România şi Uniunea Europeană şi, într-un fel, directoratul de la Bruxelles. 

Metafora destul de banală pe care am folosit-o atunci era cea pe care o ştiam din studenţie şi 

anume că un tânăr inteligent, atunci când îşi duce prietena în parc pentru o plimbare, în timp 

ce îi arată luna, încearcă să-i pună mâna pe picior, ca să mă exprim ceva mai elegant. Discursul 



european este un discurs plin de utopie, el are un vaccin care este extrem de util, este oferit 

pentru consum general, este un  drog public extraordinar. Fundamentul său conţine, însă, o 

nouă bătălie, o nouă competiţie pentru interese naţionale şi această bătălie opreşte 

solidaritatea europeană care ar trebui să fie platforma pentru un nou proiect. Deocamdată. Iar 

criza accentuează aceste fracturi care se desenează pe frontiere sau pe regiuni. De aceea, 

probabil că va trebui să mai aşteptăm până când va fi rebranduită Uniunea Europeană, până 

va fi refondată, reinventată. Vom avea timp să mai organizăm şi alte dezbateri pe temele 

acestea până atunci. Peste două săptămâni, pe 19 iunie, vom organiza o altă dezbatere 

interesantă despre Kosovo, o să încerăm să rezolvăm şi problemele din Kosovo. Şi o să 

continuăm să aducem în discuţie teme incitante pentru ca să nu vă plictisiţi... 

 Adrian Severin: S-ar putea să recunoaştem Kosovo până atunci, cred că va fi prea 

târziu... 

 Adrian Năstase: S-ar putea. Dar şi asta e o dispută între guvern şi preşedinţie, până la 

urmă. Titlul dezbaterii este „Principii contra pragmatism”. O să discutăm subiectul acesta peste 

două săptămâni. Până atunci lansări de carte, invitaţii numeroase aici şi nu uitaţi să vă 

deschideţi mailul. Dacă nu aţi făcut-o până acum, lăsaţi-ne adresa de mail ca să vă punem pe 

un mailing list şi să vă anunţăm. Vă mulţumesc încă o dată foarte mult, le mulţumesc în mod 

deosebit invitaţilor noştri, a fost o mare bucurie pentru noi să îi ascultăm şi să ne 

împărtăşească punctele lor de vedere în cadrul unei dezbateri care va continua. Aşa cum va 

continua şi dezbaterea privind revizuirea Constituţiei, în condiţiile în care foarte mule dintre 

punctele nevralgice vor fi fost deja rezolvate. Vă mulţumesc, seară bună! 
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