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Caseta 1A
Dl. Adrian Năstase
Stimaţi colegi,
Începe o perioadă complicată. Aş numi prima perioadă
,,campania celor 150 de zile". Le-am numărat, sunt 153 sau 154,
până în 6 iunie, deci avem cinci luni, practic, care înseamnă că
intrăm în linie dreaptă şi va trebui să folosim toate mijloacele
politice pe care le avem la îndemână. Va trebui să folosim sfârşitul
de săptămână, va trebui să folosim politica guvernamentală, dar şi
acţiunile necesare în plan politic în teritoriu.
Ne-am gândit ca astăzi să facem şedinţa Delegaţiei
Permanente ceva mai târziu, pentru că erau unele dificultăţi la
venirea în capitală pentru cei care erau plecaţi şi, în plus, cred că
este un moment foarte bun să le transmitem câteva mesaje,
câteva gânduri şi colegilor din teritoriu, în aşa fel încât să începem
în forţă, să începem cu cât mai multe elemente de evaluare, dar şi
cu unele sfaturi - ca să nu spun instrucţiuni - pentru organizaţii,
această activitate, care va fi deosebit de dură.
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Eu am pregătit mai multe elemente pe care le voi prezenta
din acest punct de vedere, ca tematică, la videoconferinţa cu
organizaţiile noastre, aşa că nu am să mă refer - dintre
vicepreşedinţii care doresc, îi invit la videoconferinţă. Am făcut şi
câteva evaluări pe unele sondaje şi am şi unele comentarii care
cred că sunt interesante şi anumite aspecte legate de viaţa
politică aşa cum se desfăşoară ea. Poate aici, în acest cadru, am
să prezint unele lucruri pe care să nu le spun în cadrul
videoconferinţei, poate să discutăm o serie de probleme ceva mai
delicate pentru care, sigur, să asigurăm confidenţialitatea
necesară în acest cadru, dar ceea ce este esenţial - şi sunteţi
convinşi la fel ca şi mine - avem nevoie de o perioadă de energie
maximă, de entuziasm, de spirit de echipă şi sunt convins că aşa
cum trei ani de zile am ştiut ce avem de făcut, vom reuşi şi în cel
de-al patrulea an să ne descurcăm la fel de bine.
Asta era introducerea. Am spus şi câteva lucruri aşa, ca să-i
incite puţin pe băieţii ăştia care erau pe aici cu ,,spionajul
industrial".
Stimaţi colegi,
Lucrurile sunt şi bune şi rele, putem să privim într-un mod
pesimist sau putem să privim poate prea optimist. Eu cred că
trebuie să fim moderaţi în evaluări, pentru că totuşi rezultatele nu
sunt foarte rele, datele aşa cum apar nu sunt cele mai rele. Avem,
însă, câteva probleme pe care va trebui să le vedem cu foarte
mare atenţie şi pe acestea aş vrea să vi le prezint. Eu aş vrea să
trecem în revistă probleme tehnice sau să începem întâi cu
chestiunile astea generale politice.
O primă problemă pe care o avem este cum cuplăm - din
punctul meu de vedere, poate veţi avea şi alte idei şi trebuie să
strângem acum, să cerem şi celor din teritoriu să ne dea unele
idei - cum cuplăm acţiunea guvernamentală cu acţiunea
electorală, politică. Noi, până acum, în aceşti trei ani, în mare
măsură, am acţionat oarecum neutru din punct de vedere politic şi
mai mult guvernamental. Este foarte important acum să
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sincronizăm acţiunea guvernamentală foarte puternic cu acţiunea
politică. Unora nu le va place, dar sigur, ne putem permite.
M-am uitat la comentariul lui Silviu Brucan, ieri, la PRO TV.
Mi s-a părut foarte bun şi mai optimist decât l-aş putea face eu. În
orice caz, cred că este foarte bun aşa, ca mesaj, şi cred că este
foarte bine felul în care a comentat el anul 2003 şi perspectivele
pentru 2004. Noi va trebui să vedem încă o dată foarte clar
grupurile-ţintă din punct de vedere electoral. Nu mai putem să
luăm măsuri pe o ordine aleatorie, trebuie să ne stabilim nişte
priorităţi care să vizeze foarte clar anumite grupuri-ţintă. Este,
însă, o problemă pe care va trebui să o vedem cu atenţie. Ori ne
resemnăm, ori, dacă nu, luăm măsuri şi, din acest punct de
vedere, la această temă problema esenţială este ceea ce pare o
pierdere semnificativă - este exagerată în unele sondaje - dar este
o pierdere semnificativă la nivelul electoratului din oraşele cu
peste 100 de mii de locuitori. Ori ne resemnăm şi spunem,
domnule, ne ocupăm numai de celelalte zone, ori începem să
facem ceva pe zonele astea.
Eu am datele respective pe care nu vi le prezint acuma. Lam rugat pe Alin Teodorescu să-mi pregătească un material, care
este foarte interesant, foarte bun, pe această linie şi l-am rugat să
ia toţi vectorii de evaluare pe ultimul an, dar sigur, se poate face
chiar din 2001 acest lucru şi să vedem care este situaţia partidului
şi din punct de vedere al rezidenţei, dar şi din punct de vedere al
educaţiei, din punct de vedere al ... Materialul ăsta o să-l pregătim
pentru întâlnirea cu grupurile parlamentare şi cu judeţele, dar este
foarte interesant. El a comparat perioada ianuarie-decembrie cu
exit-polul din 2000. La oraşele cu 200 de mii de locuitori şi peste,
noi am avut la exit-pol 34% şi în ianuarie am avut 45%, în
februarie 36%, deci este perioada de iarnă. Se pot face nişte
analize foarte interesante şi grupul nostru de analiză va trebui să-l
vedem. Pe urmă 43% în martie, 34% în aprilie. Probabil că sunt
ciclurile de factură ... pe urmă, mai 35%, iunie 41%, iulie 44%,
august 39%, septembrie 36%, octombrie 33%, noiembrie 39%,
decembrie 37%. Suntem peste exit la oraşele mari, iar la celelalte
3

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat
Bucureşti, sediul central PSD, 5 ianuarie 2004

lucrurile stau şi mai bine. Asta este numai pentru 2003. Asta e
ceea ce mi-a dat Alin Teodorescu, nu am alte instrumente. El a
luat pe exit-polul din 2000, deci el a comparat ...
Bun. Prima problemă - electoratul urban, da? Şi urban mare,
ca să fie foarte clar, că avem şi oraşele mici, oraşele mijlocii. Unii
măsoară oraşele cu peste 100 de mii de locuitori, alţii, oraşele cu
peste 200 de mii şi atunci şi chestiunea asta va trebui să o vedem
foarte atent.
Putem să observăm că până acum noi am hrănit mai mult
electoratul celorlalte partide. Va trebui să vedem şi mai atent.
Una dintre teme, spre exemplu, este tema proprietari-chiriaşi. În 8
aprilie expiră un termen important din Ordonanţa 40, dacă nu mă
înşel. Va trebui să vedem. Eu am un material pe care l-a făcut
Mărăşoiu, care nu era atât de catastrofic, dar eu cred că putem să
jucăm politic, pentru că oamenii nu ştiu exact ce se întâmplă cu
toate categoriile respective şi atunci noi ar trebui, în următoarele
două-trei săptămâni, să dăm nişte mesaje şi pentru chiriaşi.
Pentru proprietari am dat mesaje. Şi atunci va trebui să facem
nişte corecţii prin nişte mesaje politice. Şi aici am să vă rog, la
nivelul departamentelor, să vedem ce anume lansăm. Eu am să
merg la o emisiune - joi probabil - să fac un interviu cu Marcela
Feraru, probabil, la TVR1 - şi pe urmă o să mai fiu invitat la nişte
talk-show-uri. Trebuie să începem să venim cu muniţie nouă
pentru perioada care urmează.
Am spus tot felul de lucruri despre 2003, am făcut bilanţuri.
Acum trebuie să dăm mesajele pentru 2004. Am lăsat perioada cu
sarmale, cu nu ştiu ce şi cred că a fost foarte bine, dar acuma
trebuie să ieşim cu mesaje constructive, cu mesaje despre ceea
ce vrem să facem şi aici, pe termen foarte scurt, va trebui să
realizăm aceste lucruri.
Alegerile locale. Nu ştiu dacă mai este cazul să vorbim
despre importanţa lor. Ele probabil că vor crea, în mare măsură,
curentul de opinie dominant pentru alegerile parlamentare şi
trebuie să fim extraordinar de atenţi, mai ales ţinând seama sau
având grijă să ne stabilim corect miza, pentru că dacă noi ne
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apucăm să vorbim că o să câştigăm Bucureştiul şi nu-l câştigăm,
spre exemplu, facem o miză din asta - spun la întâmplare sau pot
să iau, nu ştiu, Timişoara sau Clujul - nu câştigăm, atunci
psihologic, avem o problemă. Cred că este corect să revedem
strategia pentru oraşele mari, să o relansăm. Strategia pentru
oraşele mari să începem deja s-o discutăm de săptămâna viitoare
şi s-o introducem şi în discuţia cu judeţele şi asta va trebui să fie o
chestiune foarte clară.
Trebuie să vedem din nou ce înseamnă pentru noi ofensivă
politică şi dacă putem, în 2004, care sunt temele succesive cu
care să asigurăm ofensiva politică. Vă rog să observaţi că se
încearcă din nou impunerea, sau în 2003 s-a încercat impunerea
câtorva teme pe care noi să ne apărăm: corupţie, CNSAS,
revoluţie şi cu preşedintele, lovitură de stat şi aşa mai departe.
Sunt bazele de legitimare care sunt atacate. Este foarte important
pentru noi să intrăm pe ofensivă. Noi am avut o zonă oarecum de
ofensivă, dar pe care am jucat-o mai curând neutru ca să putem
lua la vot şi pe ceilalţi - Constituţia, dar ea, până la urmă, nu a fost
tema noastră, ci am încercat s-o facem elegant şi cu ceilalţi şi
atunci am pierdut oarecum posibilitatea de a puncta decisiv.
Care vor fi temele noastre pentru 2004 din punct de
vedere al ofensivei politice? Ne trebuie trei-patru teme pe care
să le călcăm în permanenţă. Aici ar trebui, de asemenea, să
vedem. Poate şi institutul ar trebui să prezinte acest lucru.
O altă temă împotriva noastră - şi aici am putea să vedem
temele care au fost folosite împotriva noastră, pentru că va exista
o inerţie a lor - violenţa împotriva presei şi caracterul
nedemocratic al guvernării şi al partidului. Nu mai e neapărat
partidul-stat, deşi astăzi am văzut un interviu al unei cucoane de
la Institutul de Politici Publice, care vorbea despre partidul-statmafiot. Noi avem de acum a ne bate nu numai cu partidele care
se vor purta probabil elegant, ci ne vom bate cu o serie de ONGuri care vor fi submarinele de atac pe sub apă din partea opoziţiei
şi ele vor lansa teme, ele vor încerca să ne atace. Noi va trebui, în
mod categoric, să intrăm mult mai serios, aşa cum am vorbit, pe
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zona ONG-urilor şi o să facem o discuţie în care fiecare dintre noi,
data viitoare, spune ce organizaţii neguvernamentale în care este
el membru şi pe care le-a creat, ce anume poate să facă. Să
facem o listă cu ele, dar cu fiecare în parte, nu aşa, în general,
vorbim despre ONG-uri, că tot am vorbit despre ONG-uri şi cum le
creăm, dar practic nu s-a întâmplat mai nimic.
Avem o problemă să creăm un Institut de Politici Nepublice
sau Private - Institutul de Politici Private? Creăm 15 institute din
astea şi dăm sarcină fiecăruia, celor care nu au ONG-uri acasă le
dăm sarcină să-şi facă fiecare două ONG-uri acasă. Nu se mai
poate. Eu vă spun, este vorba de o acţiune pe care dacă nu
încercăm să o contracarăm vom fi erodaţi în permanenţă cu
aceste rapoarte, monitorizări, că nu trebuie mai mult. Şi pe urmă
presa le preia, dar nu presa le lansează, ca să nu aibă
responsabilitate pe chestiunile astea şi vor plimba prin televiziuni,
prin presă aceste rapoarte ale unor ONG-uri.
Noi am vorbit anul ăsta şi anii ăştia despre creşterea
economică. Anul ăsta trebuie să vorbim mai mult despre
redistribuirea echitabilă a creşterii economice sau distribuirea
echitabilă a creşterii economice, pentru că se adună bani, dar
nu ştim dacă se nu duc toţi banii la Dinu Patriciu. Vă dau un
exemplu care îi place mai mult lui Mihai Tănăsescu. Să vedem
unde se duc, să vedem dacă putem să asigurăm o distribuire mai
echitabilă a creşterii economice. Asta cred că este o temă
importantă pentru noi şi de aceea politicile sociale vor fi foarte
importante şi ca mesaj cred că este esenţial pentru noi să punem
lucrurile în felul ăsta.
Va trebui să vedem, cum transmitem mesaje şi cum
realizăm anumite lucruri semnificative în ceea ce priveşte
puterea de cumpărare, nu numai creşterea economică.
Creşterea economică este o chestiune destul de abstractă.
Puterea de cumpărare este mult mai concretă. Am făcut la un
moment dat cu domnul Cazan o listă cu puterea de cumpărare la
produse de bază pe ultimii ani. Unele date erau interesante,
altele, mai puţin interesante. Poate mai vedem o dată, domnule
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Cazan. Trebuie să vedem, că la unele stăm bine. Ce se
întâmplă? Unii vor da în ziar numai pe cele care au crescut foarte
tare, dar sunt altele care sunt interesante, care sunt în sprijinul
nostru. De asta ar trebui făcută totuşi o analiză care să ne arate
şi părţile pozitive.
Ceea ce a fost foarte important pentru noi a fost faptul că
am reuşit să consolidăm ideea de echipă la nivelul partidului
în 2003. Nu a existat imaginea unor aripi, a unor grupuri distincte
şi ceea ce a fost important - refacerea unei comunicări deosebite
cu preşedintele, ceea ce, în iarna trecută, dacă vă aduceţi aminte,
reprezenta principala temă. Nu vreau să comentez, dar este
extrem de important să menţinem această linie. Vor încerca unii şi
alţii să spună diverse lucruri. Am văzut astăzi în ziare, cineva care
spunea că eu sunt supărat că Mircea şi-a făcut vacanţa în Egipt.
Nu sunt supărat, de ce să fiu supărat? Eu sunt foarte bucuros că
eu am reuşit să-mi fac o vacanţă care sigur a fost mult mai
agreabilă, pentru că am stat extrem de liniştit mai mult de o
săptămână. Dar ideea este în permanenţă de a crea linii, falii şi
diferite lucruri de genul ăsta.
2003, într-adevăr, a însemnat pentru noi primul an în care
am avut în faţă o opoziţie sistematică şi care s-a coalizat şi care
începe să fie mai coordonată şi care este şi încurajată, deşi,
foarte interesant faptul că din exterior nu au mai venit în partea a
doua a anului mesajele care în prima parte a anului dădeau
sentimentul unei încurajări masive. Vă aduceţi aminte discuţiile
despre corupţie, despre ambasadorii care vorbeau despre
corupţie. În a doua parte a anului nu au mai vorbit despre temele
astea, ceea ce a creat sentimentul că puterea este sprijinită din
exterior, ceea ce e bine. Ceea ce e şi adevărat. Dar trebuie să fim
foarte atenţi să menţinem acest gen de sprijin extern.
Eu am să vă rog pe toţi ca atunci când vorbiţi despre alianţa
,,DA" să folosiţi formula D punct, A punct, pentru că ea aşa a fost
identificată de către Băsescu, când a arătat că în text nu există
un cuvânt şi atunci folosim formula asta a lui, de ce să spunem da
şi să jucăm mai departe pe formula anterioară când el a venit cu o
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formulă nouă, care este D punct A punct, asta este alianţa, nu?
Eu, în orice caz, la Radio, înainte de Anul Nou, aşa am spus tot
timpul, alianţa D punct A punct. Noi putem să jucăm chestia asta
în felul ăsta.
Vadim Tudor. Cred că aici va trebui să vedem din nou cu
atenţie. Se întâmplă un lucru destul de interesant. Sigur, dacă
Vadim şi-ar asculta consilierii, probabil că ar deveni mult mai
periculos, dar este mult prea impulsiv ca să reziste multă vreme.
El este ... A făcut o declaraţie astăzi, a spus că el să-l fi împuşcat
totuşi pe Sârbu. S-a gândit el totuşi mai atent, iar după aceea. De
fapt, de ce m-am întâlnit eu la vânătoare cu ... deci eu m-am
întâlnit la vânătoare cu Talpeş, cu Timofte, cu Fulga şi de fapt a
aflat el de ce, că să-l eliminăm pe Corneliu Vadim Tudor, să ne
punem de acord şi chiar exterminarea lui fizică s-o punem la cale.
Săracul de el, e ceva ... Nu are nici un fel de limite. În sfârşit, bine
că Ilie e în ordine şi ... Dar evident că nu se poate ... E adevărat
că ceea ce a şocat mai mult decât împuşcarea lui Ilie Sârbu a fost
formula vânătorească, ca să zic aşa. Cred că asta a deranjat mai
mult pe unii dintre cei care au comentat.
Corneliu Vadim Tudor va fi un tip periculos şi nepericulos, în
acelaşi timp, dar el trebuie luat pe zona asta de pericol, pentru că
nu ştim niciodată care este starea de spirit a electoratului în ultima
perioadă a campaniei şi din cauza asta el este un rezervor unde
pot fugi, zonă în care pot migra foarte mulţi din zona asta de
electorat volatil.
Dl. Ioan Mircea Paşcu
Cât credeţi că o să-l ţină pe Vadim chestia asta?
Dl. Adrian Năstase
Nu cred că îl ţine foarte mult, cum a găsit o temă, a sărit pe ea. El
câştigă onorabilitate, dar pierde din credibilitate chiar în zona lui.
Nu, de Buzatu mă miră, pentru că aveam impresia că este mult
mai ...
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Apropo de Iaşi - nu e Solcanu aici - se întâmplă un lucru
foarte interesant în toată ţara. Vă rog să observaţi, să vă uitaţi cu
atenţie. Încep tot felul de grupuri, de societăţi să cumpere
proprietăţi imobiliare. Până acuma erau italienii în Ardeal,
acuma sunt alţii în Moldova, nu ştiu cine sunt, în zona Iaşi şi altele
- prin intermediul unor băieţi care au lucrat la mari firme ruseşti
care sunt în România, nu ştim cine sunt, şi care cumpără tot felul
de proprietăţi în Iaşi şi în alte părţi, imobiliare. Este o chestiune
foarte interesantă pe care ar trebui să o vedem cu mare atenţie,
pentru că este foarte clar că bastioanele sau linia frontului cu
NATO acum se construieşte şi rămâne de văzut unde este. Va fi,
după părerea mea, o încercare în perioada următoare
extraordinară de dobândire de proprietăţi imobiliare, nu numai în
Vest, dar şi în Est şi va trebui să ne uităm cu atenţie.
Presa este tema pe care noi o gestionăm cel mai prost şi
asta pentru că nu vrem să ajungem, până la urmă, la o formulă
coagulată. Astăzi am recitit statutul. Este vorba de presa
partidului, de presa sub conducerea partidului. Sufletul! Nimic,
nimic din toate astea. "Dimineaţa" aproape că nu mi-am mai adus
aminte că există. Există undeva, stă pe undeva într-o clădire şi nu
are întotdeauna articole foarte rele, dar tipul de acolo vrea să
plece, redactorul şef. Nu ştiu, o desfiinţăm, o relansăm, o reluăm?
Nu neapărat e vorba de ,,Dimineaţa", e vorba de mass media în
general, pentru că, practic, mass media doreşte să arate că ea de
fapt este singura putere care contează în ţară şi că ea schimbă
guvernele şi regimurile politice. Şi asta este de fapt tema foarte
clară. Şi nu contează, până la urmă, că noi suntem la putere, a
făcut acelaşi lucru şi în 2000. Este o problemă de mentalitate.
Presa nu este în concurenţă, cum sunt partidele politice, ziarele
sunt cartelate, ele nu sar unul la altul, se fac înţelegeri şi stabilesc
anumite lucruri.
Cred că aici avem o foarte mare problemă şi dacă nu ne
trezim rapid să vedem ce facem ...
Caseta 1B
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Dl. Adrian Năstase (continuare de pe caseta 1A)
Bun, o să discutăm separat chestiunea asta.
Televiziunea Română va trebui să încercăm să o facem mai
eficientă. Când am discutat cu - nu-mi mai aduc aminte, cu un
prim-ministru nu ştiu din ce ţară - mi-a spus un lucru foarte
interesant. Presa, mass media privată este legată de dreapta, iar
televiziunea publică nu ne susţine. Ideea fiind aceea că de fapt
angajamentele clare de dreapta, cum este acum şi cu Antena 1 şi
cu multe alte radiouri şi ziare care sunt pe anumite zone. L
a televiziune - m-am uitat duminică - era o emisiune de
divertisment. Cine era marea vedetă a Televiziunii Române?
Marcel Iureş, care vorbea despre statul care ne supără pe toţi, ne
enervează pe toţi. Cel care făcea emisiunea nu a ştiut să-i spună
sau nu a vrut că el a participat la campania electorală a lui
Constantinescu şi a fost într-un clip care îl recomanda pe
Constantinescu poporului ca să fie şeful statului. Chiar nu mai
există nici un alt actor din România capabil să vină la prima
emisiune de divertisment a anului?
Noi am mai făcut la un moment dat, l-am rugat pe Valentin
Nicolau să facă nu numai o analiză a ştirilor. La ştiri lucrurile se
echilibrează cumva, că rar mai reuşim noi să mai dăm o
informaţie pe pozitiv, dar, în orice caz, nu intră nimic pe negativ
despre ceilalţi. Asta nu va intra, să ne fie foarte clar, dar pe
ansamblul emisiunilor la televiziune, care sunt persoanele publice
care au apărut la talk-show-uri, care apar la emisiunea de seară
de nu ştiu când, personalitatea nu ştiu care, interviurile nu ştiu
care şi nu arăta foarte bine analiza aceea. A fost făcută pe o lună
de zile.
Vreau să reluăm aceste lucruri. La fel, TVR 2, la fel la
Radioul Naţional. Am sprijinit la un moment dat - trebuie să vorbim
şi cu Şeulean - Radioul pentru Tineret, care nu mai există. Îmi
spunea cineva de curând că media de vârstă a redacţiei la Radio
Tineret este 56 de ani. Eu vorbesc de Radiol Tineret. Este vorba
de faptul că, practic, emisiunea nu are audienţă, deci canalul ăsta
nu are audienţă.
10
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Eu vă spun următorul lucru - eu nu am ascultat Radio
Tineret, aşa că nu ştiu cum e, dar dacă voi îl ascultaţi şi e bine, nu
am nimic împotrivă - eu pot să vă spun, însă, că băiatul meu cel
mare nu-l ascultă, băiatul mai mic nu ... Dacă voi ştiţi cine ascultă
Radio Tineret e bine şi sunteţi mulţumiţi, e în ordine, dar eu vă
spun că ăştia tineri pe care i-am auzit eu vorbind aşa, niciodată ...
I-am întrebat pe vreo doi-trei care erau cu Andrei despre Radio
Tineret şi m-au întrebat ce e asta. Da, da, e în ordine. Dacă e
mare fac nişte poveşti care să-i atragă într-un fel.
Dl. Nicolae Văcăroiu
După părerea mea, are o audienţă foarte mare emisiunile
astea la adresa Guvernului.
Dl. Adrian Năstase
Nu le-am văzut.
Dl. Nicolae Văcăroiu
Pe TVR 2. Nu vă mai spun că ... pentru că noi nu avem ...
Dl. Adrian Năstase
VR 2, în orice caz, a crescut foarte mult, ceea ce este bine,
dar dacă discută criticându-ne pe noi nu e bine. Trebuie să facem
analize. Acuma fiecare dintre noi ne-am uitat zece minute ...
Dl. Nicolae Văcăroiu
O oră a fost numai cu scandalurile din agricultură, cu ...
Dl. Adrian Năstase
Este foarte greu. Trebuie făcută o monitorizare de la cap la
coadă, că altfel, aşa, nu ne dăm seama. TVR 2, însă, a început să
crească şi devine un canal şi ar trebui să-l folosim mai bine.
Uite, ajungem aproape de ora 18,00 şi am vorbit numai eu.
Mai avem nişte probleme legate de monitorizări, de reacţie
rapidă. Nu ştim unele lucruri care par mai importante. Noi
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monitorizăm numai ziarele centrale, nu avem o monitorizare
atentă sau, în orice caz, eu am una, dar nu este ...
Dl.
Cu presa locală.
Dl. Adrian Năstase
Cu presa locală. Bun. Este foarte important să vedem cum
reacţionăm, ce introducem. Nu reuşim să dăm suficient de ... deci
grupul de reacţie rapidă ...
Dl.
Cu presa locală trebuie să revedem toate ...
Dl. Adrian Năstase
Acum, că este domnul Ştireanu preşedinte executiv, cred că
lucrurile se vor rezolva. Este foarte bine, nu e o problemă. Haideţi
să mergem mai departe că e foarte târziu. E foarte bine, deci
haideţi, fiecare ce ştie, cu experienţa lui personală, că altfel aşa,
discutăm în general despre toate. Fiecare cu experienţa lui ce
ziare a făcut fiecare, că asta trebuie să vedem până la urmă, ne
implicăm cu bani, cu cunoştinţe, care sunt analiştii pe care îi
trimitem la televiziuni. Data viitoare poate facem un text aşa şi
fiecare să treacă 10 analişti pe care el îi recomandă pentru
televiziuni, radiouri şi aşa mai departe.
Dl.
Pe politici economice ...
Dl. Adrian Năstase
Haideţi să începem. Mergem cu trei oameni de fiecare dată
şi cu şapte revoluţionari?! Oricât de buni ar fi revoluţionarii, nu pot
să fie la toate talk-show-urile. Au încercat. Cu partidul o să vorbim
mai mult acolo. Nu avem vreme să discutăm mai mult, dar o să le
tot vedem lucrurile astea.
12
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Eu cred, însă, că trebuie să revenim foarte rapid la ordinea
de zi şi apoi lucrurile superimportante o să vă rog să le spuneţi
voi.
Calendarul principalelor acţiuni. Asta este o chestiune
importantă pe care va trebui s-o decidem până săptămâna
viitoare. Săptămâna viitoare o să facem şi o întâlnire cu domnul
preşedinte Iliescu, după amiază, să discutăm din nou despre
calendarul electoral, legile electorale şi tot în formatul în care am
mai fost acolo. Până atunci, să pregătim din nou materiale, să
vedem exact care sunt temele. Important este să vedem cum
mergem.
În rest, săptămâna viitoare poate decidem şi elemente mai
concrete, începem să pregăti echipa de campanie electorală asta este o chestiune - şi analiza cu judeţele, deci o programare a
judeţelor pentru perioada 19-23 ianuarie. Să încercăm în
săptămâna aceea să vedem. Îi chemăm aici la partid şi facem şi o
pregătire cu ei. O facem când mă întorc din China? A, nu, asta e
în februarie. Nu, dar merg împreună cu Gutteres şi cu încă cineva,
cu cineva din Italia, nu cu Pasino, cu cel care a fost prim-ministru,
Dalema. Cu Amato merg? E mai bine dacă este Amato, dar am
impresia că este
Dalema totuşi. Bun. Amato este un tip
superinteligent. Dalema este mai de stânga şi este mai dificil. Şi
mergem pentru o întâlnire de contact între Internaţionala
Socialistă şi Partidul Comunist Chinez, ceea ce este foarte
important. Trebuie să vedem mai departe.
Analiza cu judeţele, am stabilit. Dacă sunt probleme, unele
dintre ele le vedem operativ şi facem schimbările necesare.
Trebuie lucrat foarte serios cu fiecare judeţ, cu sondaje, cu tot ce
trebuie, probleme, să încercăm din nou să vedem punctele de
vulnerabilitate.
Noi am reuşit destul de bine să ne organizăm, până acum la
partid relaţia cu zonele locale a mers destul de bine. Totuşi, să
ţinem seama de faptul că organizaţiile noastre, unele, au o
structură confederativă, în sensul că sunt mai multe grupuri de
interese care coexistă şi în momentul în care se ceartă băieţii ăia
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pe acolo apar scandalurile. Nici nu trebuie să stricăm foarte tare
unele lucruri, dar unde este necesar totuşi trebuie să intervenim.
Trebuie să fim foarte atenţi şi să vedem aceste lucruri. În plus, să
vedem zonele de vulnerabilitate şi aici poate, Ucu, tu ar trebui să
vezi mai atent. Poate strângem date şi de la administraţii şi aşa
mai departe. Unde sunt probleme cu unii dintre oamenii noştri.
Desemnarea candidaţilor va fi foarte importantă, criteriile de
desemnare a candidaţilor şi la alegerile locale şi la cele
parlamentare. Trebuie de pe acum să discutăm. Trebuie să ne
ocupăm de pe acum de colegii care nu vor mai fi pe listă. Să
vedem încă o dată lista de ambasadori, consuli, ataşaţi culturali şi
aşa mai departe, Mircea.
Dl. Mircea Geoană
Da.
Dl. Adrian Năstase
Să vedem încă o dată - şi am să spun asta şi aici la
videoconferinţă - noi putem să facem grupe de partid în
străinătate. Adeziunile se dau la Sectorul 1 la Bucureşti, dar să
încurajăm povestea asta. Sunt destul de mulţi oameni care cred
că pot să formeze, mai ales acum cei care stau mai mult în
străinătate, sunt oameni de la noi, am putea să formăm nişte
grupe din astea de partid care, din punct de vedere al imaginii, ar
putea să dea foarte bine, dar asta trebuie să vedem. Nu ştiu dacă
neapărat prin ambasade, nu-mi dau seama cum, pentru că ei nu
vin în ambasade. Trebuie să vedem prin organizaţiile judeţene, că
ele ştiu. Domnule, au plecat de la noi oamenii ăştia, sunt acolo şi
hai să-i urmărim şi acolo. Cred că este foarte important. Asta este
o altă chestiune.
Situaţia politică internaţională o s-o vedem săptămâna
viitoare.
Mandatul de membru nepermanent e foarte important. La
sfârşitul săptămânii eu am să merg pentru o zi şi ceva la Berlin,
sunt invitat la o reuniune importantă organizată de Societatea
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Betesman, care are şi o influenţă destul de mare pe mass media.
Sandra Pralong. În orice caz, acolo vor fi prezenţi - am văzut
programul - ar fi Schroeder, Fischer, Verheugen, Kwasnievski,
premierul irlandez, eu şi încă una sau două persoane şi Kissinger,
da. Este un program foarte select şi cred că este interesant faptul
că ... În orice caz, ei au vândut o parte dintre ziare, vor să
dezvolte acuma alte zone. Vorbesc pe Europa de răsărit. Şi va
trebui să vedem mai atent.
D-na ...
...
Dl. Adrian Năstase
Dar poate mergi cu mine. Perfect. Şi este sâmbătă şi
duminică Retreatul economic, care este foarte important. Asta era
a doua chestiune pentru sfârşitul săptămânii şi vă rog să
participaţi. Vom avea invitaţi de marcă. Ce anume? ... Da, bun.
Mircea, te rog să le transmiţi tu, da? Eu nu am văzut încă
programul, aşa că ...
Dl. Mircea Geoană
... Steriu, care e ...
Dl. Adrian Năstase
Bun. Ce mai avem, Octav?
Dl. Octav Cozmâncă
Cu regulamentul, dacă au observaţii.
Dl. Adrian Năstase
Cu banii, spune-mi te rog. Cu automobiliştii, bun.
Dl. Octav Cozmâncă
Dacă sunt observaţii.
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Dl. Adrian Năstase
Eugen, câţi bani am strâns?
Dl. Eugen Bejenariu
3 miliarde 728 de milioane.
Dl. Adrian Năstase
Te rog să faci lista cu toţi cei care ar fi trebuit să dea şi îi
bifezi pe cei care au dat şi aş vrea, mâine sau poimâine cel mai
târziu, să punem pe site-ul Guvernului şi spunem foarte clar,
domnule, astea erau categoriile cărora ne-am adresat. Şi poţi să
pui acolo, eventual, la primari şi la ceilalţi şi apartenenţa politică.
Te rog să faci rubrică, să pui PSD, PNL, PD şi vedem şi pe ai
noştri care nu au dat şi pe-ai lor care au dat sau nu au dat. Faci te
rog chestiunea asta şi-mi dai şi mie o listă.
Dezăpezirea
drumurilor
se
desfăşoară
conform
programului. S-au înţeles băieţii ăia, s-au liniştit, da? Prima
întrebare când am intrat aici de la un tip de la BBC. Eu nu i-am
răspuns.
Conferinţă de presă mâine. Octav. Foarte bine.
Dl. Nicolae Văcăroiu
Noi ne propusesem să facem o sesiune extraordinară la
sfârşitul lunii, dar, cel puţin la Senat, am discutat şi cu Dorneanu,
nu mai am motivaţia. Motivaţia era legată de legile electorale.
Dl. Adrian Năstase
Nu, legile Uniunii Europene.
Dl. Nicolae Văcăroiu
Domnule preşedinte, eu mai am trei, din care una e în
discuţie. Este vorba de fondul de garantare, ordonanţa cu
finanţele publice locale şi privatizarea SIDEX. Restul le-am trecut
pe toate. Toate comisiile, însă, ale Senatului lucrează ultima
săptămână din lună. Domnule preşedinte, toate comisiile lucrează
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ultima săptămână din lună, iar Comisia Juridică o săptămână în
plus. Nu vă ascund faptul că mai am 68 de legi pe care le ţin ca
un pachet că nu am ce să le dau să mănânce şi intrăm în
electorat. M-aţi înţeles? Este adevărat că am 94 de iniţiative
legislative care sunt în dezavantajul nostru şi nu mă interesează şi
pe alea le plimbăm. Aceeaşi treabă e şi la Camera Deputaţilor.
Va trebui să mai cântărim până săptămâna viitoare.
Dl. Adrian Năstase
E în ordine. Domnule Gaspar, eu vă rog să vedeţi.
Dl. Acsinte Gaspar
Am întocmit deja o situaţie, i-am dat-o domnului preşedinte
Dorneanu, i-o dau şi domnului preşedinte Văcăroiu şi ne întâlnim
să discutăm.
Dl. Adrian Năstase
Discutaţi-le, dacă este cazul. Dacă nu e cazul, sigur că ...
Dl. Nicolae Văcăroiu
Dar lucrează. Trebuie să anunţăm că toate comisiile
lucrează. Tot Senatul este prezent. Am promis. Asta e o zonă
extraordinară.
Dl. Adrian Năstase
Bogdan, ai vrut să spui ceva?
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Da, am vrut să spun doar că un lucru trebuie stabilit. Întradevăr, scandalul de la Prefectură cu primarii trebuie să aibă un
răspuns. Mâine, domnule Cozmâncă, veţi primi sigur prima
întrebare sau a doua, asta e clar.
Dl. Dan Ioan Popescu
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Mâine, la ora 12,00, este Consiliul primarilor şi prefectului,
după care mergem în conferinţă de presă. Nu trebuie privit ca un
conflict sau nu.
Dl. Adrian Năstase
Nu am dat nici un mesaj că nu s-au certat.
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Am înţeles. Şi două lucruri, vroiam să fac două sublinieri. Eu
cred că în ceea ce priveşte alianţa ar fi bine ca deseori să greşim,
să spunem coaliţie, deci alianţa s-o numim coaliţie, chiar dacă ea
se numeşte altfel. Coaliţia presupune o înţelegere pe posturi şi
aşa mai departe. În concepţia oamenilor, alianţa e un fel de frăţie
şi atunci de câte ori putem greşi, cu atât mai bine.
Şi în ceea ce priveşte chestiunea ziarelor . Ziarele
independente şi chiar presa independentă nu se sfiesc să fie
partizane. Presa publică se teme ca nu cumva să nu cadă în
această greşeală. Acest lucru trebuie rezolvat.
Dl. Octav Cozmâncă
Două minute. Întrucât este prima videoconferinţă, v-aş ruga
pe toţi colegii să participaţi în seara asta. O oră va ţine, nu mai
mult. În sala de alături, acolo este instalaţia care face legătura cu
judeţele. Şi pe 30-31 cu grupurile parlamentare. O pregătim şi
discutăm lunea viitoare în detaliu. La Sinaia, la Mara. La Mara o
facem, acolo suntem cazaţi.
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