
28 CURIERUL ROMÂNESC Aprilie - Iunie 2001
__________________________________________________________________________________________________________

(Continuare din pag. 1: Adrian N`stase.)

Lucrurile au fost complicate [i pentru c` au existat
foarte multe frustr`ri, au existat foarte multe straturi
de români, c`ci românii au plecat în mai multe valuri
cu diferite sentimente [i de aceea cred c` a fost
important, într-un fel, ca timpul s` mai cicatrizeze

unele dintre r`ni. {i legea cu casele probabil c` acum
va mai rezolva unele probleme. {i s-au rezolvat între
timp unele probleme. Poate c` acest interval de timp,
chiar dac` n-a fost bine c` a fost a[a, dar a fost într-un
fel necesar. Acum cred c` este important s` creem o
sinergie în ceea ce prive[te ac]iunea noastr` comun`.
Exist` o foarte larg` deschidere în Bucure[ti. S` lu`m
lucrurile foarte simplu. E nevoie de comunicare mai
bun` între cei din ]ar` [i cei din afara grani]elor. Nu
cred c` putem s` rezolv`m lucrurile în general. Vreau
s` cred c` noua conducere la Minsterul Informa]iilor
Publice, cu Vasile Dancu, care este un excelent
sociolog, care are echipa de speciali[ti a lui Doru
Ionescu, un om care s-a ocupat de posturile de radio
pentru românii din str`in`tate, poate c` ar putea s`
remedieze aceast` chestiune de comunicare. Din
punct de vedere economic exist` mai multe puncte în
care noi încerc`m s` strângem informa]ii. Unul dintre
ele este la guvern, acolo unde exist` Dumitriu, care
este secretar de stat [i care încearc` s` preia interesele
break-ului economic. Exist` de asemenea Leonard
Cazan, ministru pentru dezvoltare, un alt centru de
preluare a unor probleme. De aceea eu a[ vrea s`
transmit prin intermediul dvs. românilor care vor s`
vin` în România, s` ia leg`tura cu aceste dou` filiere,
cu cei pe care i-am recomandat.

S.C.: Cum ve]i colabora cu ace[tia? În ce posturi pot
fi ace[tia angaja]i, ca prin aceasta s` se apeleze la
competen]a lor, exprimat` în cuno[tin]e despre [i
experien]` din ]ara în care s-au stabilit?

A.N.: Avem o problem`, pentru c`, din p`cate,
Constitu]ia prevede c` în func]iile de demnitate
public` nu pot s` func]ioneze cei care au dubl`
cet`]enie. Poate cu modific`ri, revizuiri de Constitu]ie
s` schimb`m aceast`. Se poate în]elege c` un
ambasador trebuie s` aibe cet`]enie român`. Nu po]i
s` trimi]i pe cineva în Fran]a, ca ambasador, dac` are
[i cet`]enia francez`.

S.C.: Unele ]`ri din fostul lag`r comunist au f`cut
aceasta…

A.N.: Eu cred c` lucrurile acestea trebuiesc f`cute,
dar la nivel de ambasad` este mai greu. V` repet,
pentru c` este vorba de suveranitate [i atunci, sigur
c`, cineva fiind cet`]ean francez, s` spunem, fiind
ambasador acolo el nu mai [tie la mesajele cui s`
r`spund`. Dar pentru toate celelate job-uri eu cred c`
se va g`si o solu]ie, de[i nici asta nu este o practic`
obi[nuit`.

S.C.: Dar România solicit` intrarea în UE. Ce se va
întâmpla atunci?

A.N.: Sigur c` la momentul respectiv, f`r` îndoial` c`
se va schimba. Dar eu cred c` în momentul în care se

va revizui Constitu]ia, aceast` chestiune va fi
rediscutat`.

S.C.: Ne scriu la redac]ie mul]i tineri din România,
care ne roag` s`-i ajut`m s` p`r`seasc` ]ara, pentru c`
ei consider` c` "nu au nici un viitor în România".
Cum vede]i aceasta?

A.N.: Eu nu cred c`
viitorul este problema, ci
prezentul este problema.
C`ci au probleme fie în a
g`si o locuin]`, fie a g`si
un loc de munc`, fie c`
sunt nemul]umi]i cu
salariile pe care le iau în
job-ul respectiv. Va trebui
[i suntem pe cale s` g`sim
solu]ii pentru aceste
probleme: construim, în
urm`torii 4 ani 38 de mii
de locuin]e pentru tineri,
cu chirie [i rezolv`m un
program de locuin]e
construite în sistemul
creditului ipotecar… Iar în
ceea ce prive[te job-ul,
dac` societ`]ile nou create
asigur` [i locuri de munc`

suplimentar peste un anumit standard, atunci ele ob]in
o reducere de 20% a impozitului pe produc]ie.

S.C.: V-am prezentat deja în num`rul 4/2000 al
CURIERULUI ROMÂNESC, atunci când am
prezentat noul guvern, dar a fost o prezentare oficial`.
În dorin]a de a nu c`lca tradi]ia publica]iei, v` rog s`
prezenta]i cititorilor mei câteva lucruri mai
interesante despre dvs., despre hobby-urile dvs. de
exemplu.

A.N.: Din p`cate, timpul meu este foarte limitat [i nu
apuc s` citesc decât în ma[in` sau în avion, mai mult
semnez o mul]ime de documente, în general cer
colegilor mei s` nu scrie mai mult de 2-3 pagini. M`
intereseaz` foarte mult arta. Am reu[t de-a lungul
anilor s` v`d o mul]ime de muzee. Unul din proiectele
mele acum este s` ceez la Bucure[ti un muzeu de art`
contemporan`, c`ci România nu are un muzeu de art`
contemporan`. Acum iat`, caut ni[te lucr`ri ale
pictorilor români pe care doresc s` le donez Uniunii
Europene. A[ spune c` pe aceast` zon` a artei am
avut timp, în ultima vreme, s` m` mai uit în
cataloage, s` caut uneori din zone de antichit`]i, mai
ales navigând pe Intrnet, uitându-m` prin diferite
colec]ii la tot felul de licita]ii. Încerc, de câte ori este
posibil, s` g`sesc h`r]i vechi. {i aici am g`sit acum
foarte rapid dou` h`r]i de la 1700. Am g`sit în Fran]a
mai multe gravuri de Aman; s`pt`mâna trecut`, în
Italia am avut dou` ore libere [i am g`sit o gravur`
superb`, aqva forte, de Dalí… Nimeni nu [tia c` este
Dalí, c`ci trebuie s`-i cuno[ti semn`tura. Era o lucrare
foarte frumoas`.

S.C.: Atunci ve]i g`si în CURIERUL ROMÂNESC o
lectur` foarte interesant`. În pezentarea periodic` a
expozi]iilor [i muzeelor din Stockholm, arhitectul
Ciupitu pune accentul pe manifest`rile române[ti.
{i à-propos de interesul dvs. pentru art`. Anul trecut
noi am adus la cuno[tin]` domnului ambasador
Constantinescu c` la licita]iile din Stockholm, mai
întâi la NORDÉN [i apoi la Auktionsverket, a fost
scoas` la licita]ie o lucrare a lui Anders Zorn,
"Cer[etor valah", lucrare care a fost de altfel prezntat`
în CURIERUL ROMÂNESC, num`rul 3 din 1999,
c`ci noi consider`m c` statul român ar trebuit s`
achizi]ioneze lucr`ri artistice sau c`r]i despre
România. V` mul]umesc pentru interviu.

A.N.: {i eu v` mul]umesc.
__________________________________________

* Interviul cu domnul Adrian N`stase mi-a fost
intermediat de Institutul Suedez pentru Rela]ii
Interna]ional`. Pe data de 27 martie adresasem în
scris o cerere consilierului de pres` Cristina Trepcea

la Bucure[ti de a face un inerviu cu d-ul N`stase cu
ocazia vizitei oficiale în Suedia, dar n-am primit nici
un r`spuns. La cel de al treilea telefon dat de mine, de
la Stockholm la Bucure[ti, pentru a afla care este
soarta cererii mele, consilierul Cristina Trepcea mi-a
comunicat c` ambasada din Stockholm consider` c`
nu este timp pentru un interviu pentru CURIERUL
ROMÂNESC. De subliniat c` nici o alt` publica]ie
din Suedia nu a solicitat realizarea unui interviu cu
premierul român. Cotidianul Dagens Nyheter, c`ruia i
s-au afectat 45 de minute pentru un interviu, a fost
invitat de c`tre ambadada român` din Stockholm
pentru realizarea interviului.
Doresc s` cred c` a fost vorba de o neîn]elegere între
consilierul Cristina Trepcea [i ambasada României
din Stockholm [i nu de lips` de considera]ie pentru o
publica]ie în limba român` din afara grani]elor
României.

Silvia Constantinescu.
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