Comunicat de presă
(2 iulie 2012)Ref.: Declaraie de presă a preşedintelui României, domnul Traian Băsescu
Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a susţinut luni, 2 iulie a.c., la Palatul
Cotroceni, următoarea declaraţie de presă:
Preşedintele României, domnul Traian Băsescu: Bună ziua. Îmi pare rău că vă chem la o
declaraţie în timp aşa de scurt. Am înţeles că un domn ministru spune, nici mai mult, nici mai
puţin, că am absolvit un masterat şi spune că l-aş fi plagiat. Vreau să vă răspund foarte clar:
niciodată nu am făcut cursuri de masterat. Nu sunt nici doctor, nici "dottore". Singurul lucru
care se află trecut în CV-ul meu la capitolul studii este legat de absolvirea Institutului de
Marină Mircea cel Bătrân, Facultatea de Navigaţie, Secţia Comercială. Şi al doilea lucru este
legat de faptul că în 1995 am absolvit cursurile avansate de management în Industria
Transportului Maritim la Academia Norvegiană, ca bursier al statului norvegian. Vreau să ştiţi
următorul lucru pe care dacă l-aţi uitat vi-l reamintesc: eu am atins vârful profesional al
carierei mele pe ceea ce am ştiut să fac; am navigat 12 ani, am fost 4 ani ofiţer pe diverse
trepte, ofiţer III, ofiţer II, ofiţer I secund şi pe urmă comandant de navă. Am făcut serviciu pe
cele mai mari nave ale ţării şi pe cele mai riscante nave ale ţării, nave petrolier. Prima mea
comandă a fost pe o navă de 42 de mii de tone în 1981. O navă de mărime la care mulţi aspirau
ca la sfârşit de carieră să ajungă pe asemenea nave. După un an de comandă pe navă de 42 de
mii de tone, am comandat petrolierul de 85 de mii de tone Crişana. După care, după un an şi
jumătate, am preluat cea mai mare navă a ţării construită în România, petrolierul Biruinţa. Eu
nu m-am apucat de politică înainte să fiu un excelent profesionist. Nava Biruinţa avea o
lungime de 306 metri. Cine s-a uitat la finala de fotbal de aseară, Spania-Italia, trebuie să
constate că acel teren avea 100 de metri lungime, iar nava mea avea 306 metri lungime.
Asemenea nave nu se dau nici masterilor, nici doctorilor, nici la vreun "dottore". Se dau
comandanţilor de nave foarte bine instruiţi. Mi-am încheiat cariera pe mare după 4 ani de
comandă pe această navă de 306 metri, care căra 150 de mii de tone de ţiţei, fără să am vreun
incident de navigaţie, ceea ce a confirmat încrederea armatorului că pot să duc şi să fac
serviciu şi mai ales să comand acea navă.
Eu nu am nevoie nici de masterate false, nici de doctorate false ca să am sentimentul că
profesional sunt un om împlinit. Nu ştiu care poate fi echivalentul în doctorate la a comanda o
navă cu lungime de 306 metri şi lăţime de 48 de metri. Nu ştiu care este echivalentul în
doctorat şi nici nu vreau să îl fac, dar îi invit pe cei care nu au reuşit în profesie şi îşi
împodobesc cariera politică cu tot soiul de titluri furate să renunţe la politică. Nu poţi să fii un
profesionist mediocru sau un profesionist neafirmat şi să vrei să fii important în politică când

tu nu ai reuşit în viaţă. Vreau să vă precizez foarte clar: informaţia că în CV-ul meu ar fi un
masterat este o minciună. Am făcut cursuri, pot să vă spun şi cum am ajuns să fac aceste
cursuri. Ambasada Norvegiei a anunţat că deschide un concurs de formulare, dacă vreţi, sau de
CV-uri pentru a oferi burse pentru cursuri de trei luni la Academia Navală Norvegiană. Am
fost unul dintre sutele care au completat aceste formulare şi documentul, dosarul meu, a fost
selectat. Au fost cursuri destinate celor din medium management pentru a fi familiarizaţi cu
managementul de top din companiile de navigaţie. Nu mi-a dat nimeni nicio diplomă de
master pentru asta şi n-am scris aşa ceva în CV-ul meu. Cu atât mai puţin, o diplomă de doctor
sau de "dottore" pe la Catania. Deci vreau să pun capăt aceste minciuni. Am făcut, pur şi
simplu, cursuri de trei luni pentru management avansat. Nu s-au finalizat cu nicio lucrare de
doctorat sau de masterat aceste cursuri, ci doar cu aprecieri ale dascălilor pe timpul cursurilor.
Întrebare: Aţi spus foarte apăsat şi încerc să citesc, ca să nu greşesc: "Invit pe cei care umblă
cu titluri furate să renunţe la politică". Vă referiţi şi la premierul Victor Ponta, câtă vreme
Premierul nu recunoaşte acea comisie?
Preşedintele României, domnul Traian Băsescu: Nu, nu mă refer la nimeni anume. Am
observat în viaţa politică românească că sunt foarte mulţi politicieni care, nereuşind în cariera
lor profesională, au încercat să îşi acopere nereuşitele împopoţonându-se cu titluri complicate.
De asemenea, am observat că încearcă să îşi dobândească o onorabilitate profesională
declarându-şi tot soiul de masterate. Îmi imaginez cum ar fi arătat în CV-ul unuia care nu a
reuşit profesional - spre deosebire de mine - aceste cursuri de trei luni. Probabil că le considera
doctorat. Nu, a fost pur şi simplu o şcoală. Mi se pare că am ajuns la un moment al adevărului,
în care impostura din politică trebuie să dispară şi mi se pare, în acelaşi timp, că se duce o
campanie de acoperire a imposturii spunând "toţi suntem la fel". Nu, dragii mei, şi nu, dragi
români, eu nu sunt la fel cu cei care şi-au copiat lucrările de doctorat sau de masterat. Eu sunt
un om care a reuşit profesional, iar pe mare nu se fac cadouri; acolo poţi sau nu poţi să duci o
navă de 306 metri lungime, poţi sau nu poţi să dormi zi şi noapte pe 1200 de tone de ţiţei cu
riscul unei explozii la orice greşeală, poţi sau nu poţi să îţi aduci echipajul înapoi. Este mesajul
meu: nu mă faceţi master, pentru că nu mă recunosc eu a fi; nu mă faceţi nici doctor, pentru că
nu mă recunosc eu a fi. Vă mulţumesc, vă doresc o după-amiază plăcută. Ultima întrebare.
Întrebare: Domnule Preşedinte, pentru că scandalul plagiatului lui Victor Ponta a ajuns chiar în
presa internaţională, ce consideraţi că ar trebui să facă şi cum vedeţi dizolvarea acelui consiliu
care ar fi trebuit să analizeze plagiatul?
Preşedintele României, domnul Traian Băsescu: Nu vreau să comentez aceste aspecte. Vă
doresc o după-amiază plăcută.
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