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INVITA}I LA PRIM-MINISTRUL ROMÅNIEI,
DOMNUL ADRIAN N~STASE

"ROMÂNIA                PRIMUL MINISTRU
Bucure[ti                24.08.2001
Stimat` doamn` Silvia Constantinescu,
Dup` cum v` este cunoscut, în perioada 08-28
septembrie a.c., sub egida Guvernului României, se
va desf`[ura la Bucure[ti cea de a XV-a edi]ie a
Festivalului Interna]ional "George Enescu",
manifestare artistic` de reputa]ie interna]ional`.
A[ fi deosebit de onorat, dac` a]i putea, s` da]i curs
invita]iei de a participa, în perioada 22-26
septembrie a.c., la momentele artistice cuprinse în
programul Festivalului. Apreciez c` participarea
dumneavoastr` ar putea s` constituie un bun prilej
de a ne cunoa[te mai bine [i de a aborda unele
probleme specifice comunit`]ilor române[ti de peste
hotare. În speran]a unei pl`cute întâlniri în
]ar`, v` adresez cele mai bune gânduri.
Adrian N`stase”
Din capul locului vreau s` spun c`
ini]iativa Prim-Ministrului, domnul Adrian
N`stase, o consider bine venit`. Personal
cred c` p`strându-ne integritatea opiniilor
[i atitudinea critic`, atunci când este cazul,
trebuie s` r`spundem unor astfel de
ini]iative care s` ne ajute s` ne cunoa[tem
[i s` afl`m ce a[tept`m unii de la al]ii.
Consider c`, într-adev`r, este [i un prilej
de a discuta ce putem face împreun`,
indiferent de apartenen]a politic`, pentru
ca România s` ajung` la acel nivelul care
se cere pentru intrarea ei în Uniunea
European`.
Invita]ia domnului Adrian N`stase mi-a
parvenit prin po[t`, de la ata[atul de pres`
din cadrul Ambasadei Române din Suedia,
Adrian Harabagiu, pe 5 septembrie [i nu
avea nici o alt` explica]ie. Am cerut
ata[atului de pres` mai multe informa]ii
despre ce înseamn` concret aceast`
invita]ie, adic` dac` drumul, cazarea [i
biletele pentru spectacole sunt suportate de
gazd` sau de invitat, despre program, etc. Adrian
Harabagiu nu de]inea astfel de informa]ii, ci, mi-a
spus el, trebuie s` le cer singur` de la organizatorii
de la Bucure[ti; dorea îns` s`-i comunic imediat
dac` accept invita]ia sau nu, ca s` comunice la
minister. Am primit numele [i num`rul de telefon
mobil a trei persoane din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe: Vasile Nanea, Romeo
S`ndulescu [i Daniel Bala, cu care s` iau leg`tura la
Bucure[ti. Am confirmat imediat ata[atului de pres`
c`, împreun` cu so]ul meu, arhitectul Octavian
Ciupitu, accept invita]ia. Am r`spuns [i domnului
Adrian N`stase, cu o scrisoare tot personal`, la
adresa de pe scrisoarea-invita]ie pe care o
primisem, mul]umindu-i [i confirmând c`, împreun`
cu so]ul meu, accept`m cu pl`cere invita]ia. Am
sperat c` în zilele ce urmeaz` voi primi mai multe
informa]ii concrete, lucru care nu s-a întâmplat.
În reu[ita unei ac]iuni, cel mai mare rol îl au
detaliile. M` gândeam adesea c` via]a noastr` este

un segment: la un cap`t începe [i la cel`lalt se
termin`, dar ceea ce face ca via]a noastr` s` fie
frumoas` sau oribil` sunt ”micile” detalii care se
petrec între cele dou` capete ale segmentului.
Invita]iei domnului Prim-Ministru frumos, ba chiar
m`gulitor formulat`, îi lipseau ni[te detalii care i-au
[tirbit din importan]` [i care pe mine ca invitat m-au
jignit*. Departe de mine gândul de a-i repro[a
domnului Adrian N`stase acestea, dar nu pot s` nu
remarc gafa de protocol, lipsa de profesionalism a
celor care s-au ocupat cu transmiterea invita]iei
domnului Adrian N`stase, care m-au lipsit de ni[te
informa]ii pe care trebuia s` le primesc în calitatea
mea de invitat.
Programasem o c`l`torie în România pe data de 9

septembrie; dar pentru c` arhitectul Ciupitu nu avea
r`mas decât un concediu de 10 – 11 zile, am
schimbat data c`l`toriei pe 16 septembrie, pentru a
corela timpul necesar rezolv`rii unor probleme,
legate de procesul de restituirea apartamentului
nostru confiscat de stat la emigrarea noastr` în
Suedia în 1977, cu aceast` invita]ie. Pe 16
septembrie am fost, a[adar, la Bucure[ti, iar pe 17
septembrie l-am sunat pe Vasile Nanea, directorul
direc]iei ”Românii de Pretutindeni”, de la care am
aflat c` pe 22 septembrie, între orele 10-12, va avea
loc cazarea invita]ilor la hotelul Bucure[ti [i atunci
voi primi [i alte informa]ii. A[a am dedus c`
invita]ilor li se oferea cazarea gratuit` la hotel,
pentru c` o informa]ie în acest sens nu primisem.
Am comunicat c` noi nu avem nevoie de cazare,
dar c` vom veni pe 22 septembrie la ora indicat`. Pe
22 septembrie, pe la orele 11, am fost în holul
hotelului Bucure[ti, unde am întâlnit [i al]i câ]iva
invita]i. Am aflat acum c` era de fapt vorba de o
invita]ie adresat` mai multor români, circa 30 de
persoane, c`rora li se asigura cazarea pe perioada
22-28 septembrie la hotelul Bucure[ti; transportul
trebuia s` fie suportat de invitat (pre]ul biletului de
avion Stockholm-Bucure[ti tur-retur pentru o singur`
persoan` cost` peste 300 de dolari, f`r` s` pun la
socoteal` transportul la [i de la aeroporturi). Printre
cei invita]i s-au aflat Gabriel Androne [i Atena
Demetriad din Grecia, Cristian Ilorea, Constantin
Savoiu, Vasile Com[a, Doru Novacovici [i Matei
Cazacu din Fran]a, Emil Hurezeanu, C`t`lin Ilea [i
Vladimir Iliescu din Germania, Luca Seranati din
Italia, Marina Sturdza din Marea Britanie, {erban
Lupu din SUA, Ghenadie Ciobanu [i Arcadie
Suceveanu din republica Moldova, Tiberiu Boca,
Eva Iova [i Ioan Ciotea din Ungaria, Elena Vasiliu
din Rusia, Costel Safirman, Sorel Goshen [i Doina

Meiseles din Israel, [i Nicolae Cojocaru [i Grigore
Alexa din Australia.
Nu [tiu care a fost criteriul dup` care au fost
selec]ionate persoanele invitate, dar din exprim`rile
lapidare ale domnului Nanea am dedus c` ace[ti
invita]i contribuie, prin activitatea lor, într-un fel sau
altul, la formarea unei imagini corecte despre
România în ]`rile unde sunt stabili]i. **
Programul acestei întâlniri, am în]eles tot de la
domnul Nanea, a fost întocmit de MAE, Direc]ia
General` Comunit`]i Române[ti, al c`rei director
general este domnul Teodor Baconsky. Când am
primit programul, care nu era înc` definitivat, în
forma primit` el cuprindea o c`l`torie la Sinaia, a
doua zi, pe 23 septembrie, cu vizitarea castelului

Pele[, vizit` pe care n-am putut s-o
urmez pentru c` numai eu am fost
invitat` ”pentru ce face]i ca românc`
acolo de unde veni]i”, cum mi-a spus
domnul Nanea, "dar nu [i so]ul
dumneavoastr`"; pe data de 24
septembrie la ora 17:00 era
planificat` o întâlnire cu Primul
Ministru, domnul Adrian N`stase,
urmat` de o întâlnire la orele 18:30
cu Patriarhul Teoctist; pe data de 25
septembrie era anun]at` o întâlnire
cu domnul Mircea Dan Geoan`,
Ministrul Afacerilor Externe, dar nu
era înc` precizat` ora când va avea
loc aceasta, iar la orele 17:00 o
întâlnire cu Pre[edintele României,
domnul Ion Iliescu.
Întâlnirea cu domnul Adrian N`stase
a avut un caracter de lucru [i trebuia
s` constituie ”un bun prilej de a ne
cunoa[te mai bine [i de a aborda
unele probleme specifice comuni-
t`]ilor române[ti de peste hotare”.
Ea a fost planificat` s` aibe loc între
orele 17:00–18:00, c`ci la ora 18:30

era programat` întâlnirea cu Patriarul Teoctist.
Dac` fiecare invitat ar fi luat cuvântul, ar fi
însemnat c` fiec`rui vorbitor îi reveneau 2 minute
pentru a-[i expune ideile. Oricât de lapidar ne-ar fi
fost stilul, 2 minute nu ajungeau decât ca s` ne
prezent`m. Este adev`rat c` domnul Adrian N`stase
a mai pus la dispozi]ie aproximativ o or`, care ar fi
putut, dac` fiecare vorbitor avea autocontrol [i
sintetiza ce avea de spus, s` ajung` pentru o
prezentare telegrafic` a problemelor pe  care
fiecare le considera de prim` importan]`, dar în nici
un caz nu pentru ”a ne cunoa[te mai bine [i de a
aborda unele probleme specifice comunit`]ilor
române[ti de peste hotare”. Din p`cate, unii
vorbitori n-au ar`tat nici cea mai mic` considera]ie
celorlal]i invita]i, acaparând discu]iile. Domnul Liviu
Masalar, din Belgia, a început prin a recita versuri
(numai timpul de recitat a luat timpul de exprimare a
2-3 invita]i), f`r` s` mai vorbesc despre perora]iile
care nu-[i aveau locul aici.

La Palatul Cotroceni, d-ul Ion Iliescu de vorb` cu invita]ii.
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Patriarhul Teoctist dup` întâlnirea cu românii
invita]i de domnul Adrian N`stase.
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În a[teptare s` fim primi]i la
Pre[edintele Ion Iliescu.
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