Mircea Badea: Mi se pare patetic că Adrian Năstase s-a aflat la Ateneul Român
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Mircea Badea a spus că dacă ar fi fost în locul lui Adrian Năstase nu s-ar fi dus joi la Ateneul Român.

Adrian Năstase a contribuit enorm la intrarea României în NATO și era normal să ﬁe invitat la ceremonia de marcare a pr
Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România care a avut loc joi seară, la Ateneul Român, în prezenţa preşed
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, preşedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, președintelui Consiliului Euro
Donald Tusk, a spus Mircea Badea comentând astfel că ”propagandiștii” au zis că fostul premier nu avea ce să caute la
eveniment.

Probe care nu există în condamnare

”Propagandiștii jegoși vor să nu ﬁe stat de drept, ci stalinism. Erau oripilați și spuneau cum se poate că doi condamnați penal s
Ateneul Român. Se refereau la Adrian Năstase și Adrian Severin.

Este un adevăr istoric faptul că Guvernul Năstase a contribuit la intrarea României în UE. Era normal să ﬁe invitat la A
Român. Adrian Năstase presta foarte inteligent și asiduu ca România să intre în Uniunea Europeană. Dacă ar ﬁ fost pe
mult mai pe drept s-ar fi aflat în sala Ateneului Român Adrian Năstase decât Klaus Iohannis care nu a mișcat un pai.

Însă mi se pare patetic că Adrian Năstase s-a aflat în sală. De ce? Eu nu m-aș fi dus din demnitate. Adică eu, Adrian Nă
m-ați băgat la pușcărie pe probe care nu există... Exact cum scria în motivare: l-au băgat fără probe, dar pentru că trebui
dea un exemplu. Adrian Năstase nu are voie să voteze pentru că așa a decis onorata instanță. Nu avea ce să caute acolo și câ
asta mă refer la el pentru el. Putea să zică: nu vin pentru că m-ați băgat la pușcărie ca să dați exemplu. Voi... europenii... cu K
Băsescu, Macovei...”, a zis Mircea Badea la Antena 3.
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