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Caseta 1B - (Caseta 1, partea 1-a) 
 
 Dl. Adrian Năstase 
  
 Stimaţi colegi, 
 Scuze pentru întârziere, dar am mai rezolvat diverse 
chestiuni de bucătărie înainte şi sper să vă prezentăm şi unele 
sugestii constructive, pentru că intrăm deja în faza deciziilor şi nu 
mai putem să mai aşteptăm în legătură cu echipa de campanie 
electorală şi celelalte aspecte concrete. 
 După amiază mergem la discuţia cu domnul preşedinte 
Iliescu. Ce anume? Păi asta e ideea. 
 
 Dl.  
 Au spus la televiziune. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Asta e ideea, şeful statului se delimitează. Există diferenţe 
de abordare şi comportament între mine şi mulţi dintre liderii PSD. 
Bineînţeles că presa a sărit imediat pe chestia asta. Realitatea 
TV. Probabil că au preluat-o în ziare de acolo. Bun. Interviul de la 
Realitatea. 
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 Dragi colegi, 
 O să avem astăzi nenumărate teme de interes teoretic, dar 
avem şi mai multe chestiuni de interes practic, pe care sper să le 
rezolvăm în mod operativ. Aşa că, fără introduceri, trecem direct 
la primul punct - pregătirea alegerilor din 2004. Intră presa 
acuma sau nu? Bun, atunci fac o introducere politică, teoretică. 
 A fost o întâlnire deosebit de interesantă la Sinaia. Retreatul 
a fost absolut deosebit, deşi sigur că au fost puncte de vedere 
diferite, dar 95% au fost extrem de pozitive. Au fost şi comentarii 
legate de reuniunea de la Berlin organizată de Fundaţia 
Betesman, fostul proprietar al ziarului Evenimentului zilei sau încă 
este, pentru că Consiliul Concurenţei nu a aprobat încă vânzarea 
şi invitaţia din partea lor - bănuiesc că domnul Nistorescu a 
sugerat să fim invitaţi acolo - a fost absolut extraordinară 
participarea şi am avut ocazia să discut cu premierul irlandez. Am 
avut şi o întâlnire bilaterală cu el, aşezată, foarte pozitivă. La fel, 
comisarul Verheugen a avut o intervenţie în plen -  nu este vorba 
de ce mi-a spus mie - în care a vorbit foarte optimist despre 
România şi Bulgaria şi despre finalizarea negocierilor. 
 Preşedintele Betesman, după intervenţiile noastre, sau după 
una dintre intervenţiile mele, a făcut un comentariu, de asemenea, 
foarte bun - el conducea reuniunea şi era o mulţime de preşedinţi, 
şefi de state, miniştri, şefi de guverne - şi a spus, iată, acestea 
sunt aşteptările, aceasta este atitudinea, starea de spirit în 
România, trebuie să ţinem seama de aceste lucruri şi să mergem 
mai departe. A fost foarte bine. Şi Kisinger a participat la această 
reuniune. Am înţeles de la Mangold, care a fost aici la Sinaia, a 
plecat mai devreme, că a menţionat unele dintre lucrurile pe care 
le-am spus eu şi tocmai pentru a sublinia nevoia de a se finaliza 
faza de construcţie politică la nivel european. Asta a fost mai 
complexă. Mircea a fost cu mine, a fost, de asemenea, o 
intervenţie foarte bună care a fost apreciată acolo. Am fost singurii 
care au avut mai multe intervenţii în plen, că fiind multă lume, au 
fost de fapt două sau trei paneluri, sigur că timpul a fost destul de 
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restrâns. Cred că a fost foarte bine din acest punct de vedere şi 
reacţiile, cele pe care le-am avut eu, au fost deosebite. 
  La Sinaia, de asemenea, cred că mesajul a fost foarte bun. 
A fost cumva interesant că retreatul acesta a venit în paralel cu 
materialul acela, evaluarea de la  Eritage Foundation şi evident că 
s-a dezumflat foarte tare povetea asta în urma evaluărilor pe care 
le-au prezentat cei de acolo. O notă uşor discordantă a fost 
intervenţia economistului şef de la BERD. Cam asta ne spuneau 
şi ceilalţi, domnule, ăsta e rolul lor, să ne sperie.  Asta spunea la 
un moment dat şi Mugur Isărescu, referindu-se la Dan Daianu, 
câtă vreme a fost economis şef. Isărescu a fost şi mai elegant: 
domnule, atunci când lucrurile deveneau foarte complicate, îl 
trimiteam în străinătate o vreme pe Dăianu. Poftim? 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 Atunci a fost ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În orice caz, şi în cadrul grupurilor de lucru, cei care au 
participat ştiu chestiunile astea, au fost comentarii foarte bune. 
Foarte bune, mult mai bune decât mă aşteptam şi poate că, într-
un fel, a fost bine că a existat şi intervenţia asta, pentru că ... 
Ringier mi s-a părut absolut extraordinar, era lângă mine şi după 
ce a vorbit băiatul ăsta, la sfârşit când tipul ăsta, economnistul şef, 
zice, domnule, nu înţeleg nimic din ce spune băiatul ăsta. Pe 
mine, în străinătate când mă întreabă cineva, domnule, totuşi de 
ce mergi în România, că sunt probleme, domnule, du-te întâi şi 
vezi ce e acolo.  Ringier e extraordinar de pozitiv. Extraordinar de 
pozitiv. Domnule, nu-i înţeleg pe tipii ăştia zice. Eu sunt aici de 
prost!  Că asta spuneau ceilalţi. Şi le-am spus şi ăstora, când i-am 
răspuns tipului ăsta şi i-am spus, domnule, totuşi, dacă e atât de 
rău înseamnă că BERD investeşte într-o ţară care riscă să dea 
faliment? Adică, în momentul în care cel mai mare investitor - anul 
trecut a mai băgat încă vreo 400 de milioane - scoate bani de nu 
se poate, în condiţii chiar mai dure decât alţii, adică atunci 
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lucrurile se bat cap în cap, poveştile astea. În sfârşit, toată lumea 
a sărit pe el, că la un moment  dat ăla nu ştia ce să mai facă. Şi 
Ţiriac şi toţi ceilalţi. Şi Mihai Tănăsescu, care a sărit cu picioarele 
pe el, pulbere l-a făcut. A fost ziua lui ieri. Să-i spunem ,,La mulţi 
ani"! La ,,mulţi ani", Mihai. De asta erau turbaţi ziariştii. 
 
 Dl. Mihai Tănăsescu 
 La rectificare! 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 La rectificare! Ce anume? 
 
 Dl. 
 A mai fost o zi. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 A lui Marian Sârbu, da? Marian, da? ,,La mulţi ani", Marian. 
Îţi spunem la mulţi ani. Păi nu că a fost ieri. Ieri i-am spus ce 
trebuia, i-am urat un buget cât mai bun şi un deficit bugetar cât 
mai mic. Nu vreau să intru în chestiuni dureroase.  
 Bun, putem să trecem la treabă. Cu ocazia asta am şi 
epuizat subiectele astea externe. Valer, să nu uităm la sfârşit să 
discutăm ceva despre China.  
 Bun, componenţa nominală, Hotărârea Delegaţiei, echipa 
tehnică. Informare, stadiul elaborării legilor şi aşa mai departe.  
 Eu cred că cea mai bună formulă este să vă prezint efectiv o 
organigramă despre cum ar trebui să funcţioneze. Sigur că avem 
un anumit model. L-am folosit şi anul trecut şi acum patru ani, 
iertaţi-mă, la alegeri. Cam asta ar fi. Practic, structura echipei de 
campanie electorală, dincolo de Comisia naţională pentru 
pregătirea alegerilor, care este, până la urmă, o echipă-standard: 
preşedintele partidului şi pe urmă Delegaţia Permanentă, 
secretarii executivi, asta este, să spunem ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
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 Şi preşedinţii de judeţe. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 ... şi preşedinţii de judeţe - reprezintă Comisia naţională de 
pregătire a alegerilor, deci este, practic, conducerea partidului la 
nivel central şi la nivel local, care reprezintă această structură. 
Coordonarea activităţilor de campanie, în mod firesc, revine 
preşedintelui executiv, care este cel care, în mod firesc, aici, la 
sediul partidului, va face toată această acţiune de coordonare, 
inclusiv la nivel local, mai ales în prima fază cu alegerile locale 
acest lucru va fi foarte important. 
 Şi pe urmă avem mai mulţi directori pe principalele domenii, 
aşa cum este şi firesc. Spre exemplu, pentru ceea ce înseamnă 
strategii şi oferte electorale, în mod firesc, Viorel Hrebenciuc, deci 
el va fi directorul de strategie şi omul care va asigura şi legătura 
cu celelalte echipe din străinătate, echipa cu care lucrăm. Apropo, 
Viorel, mai sunt încă vreo două-trei oferte pe care trebuie să le 
discutăm. Rom Verble (?), de exemplu, ar dori să vină pe un 
anumit segment. Mai sunt din Franţa nişte tipi. Atenţie, însă - şi 
aici va trebui să vedem cu atenţie - apare o anumită nervozitate 
pe zona americană, pentru faptul că lucrăm cu o echipă care este 
din zona democrată şi, de asemenea, pe zona israeliană, pentru 
că lucrăm cu nişte oameni care au fost tot pe zona laburistă şi 
împotriva unora dintre oamenii de acolo. Trebuie să facem o 
analiză atentă şi  să pregătim chestiunea asta, pentru că nu aş 
vrea să pară cumva că ăsta e un semnal politic în relaţia cu 
guvernele respective, deci mare atenţie. 
 Haideţi să vă citesc întâi propunerile astea şi pe urmă le 
discutăm. Secretariatul  Executiv, cel care va urmări toate aceste 
aspecte: Leonard Cazan. Direciţia de pregătire candidaţi: Miron 
Mitrea. Direcţia de comunicare şi reacţie rapidă: Dorina 
Mihăilescu cu Remus Truică. Şi aici, dacă mai este nevoie, putem 
să mai întărim echipa. Direcţia de analiză şi sinteză: Dan 
Mihalache şi Radu Podgoreanu. Direcţia juridică: Acsinte Gaspar. 
Este vorba de urmărirea aspectelor acestea, relaţia cu Biroul 
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Electoral Central, urmărirea respectării termenelor, toate 
chestiunile, liste şi aşa mai departe, deci tot ce ţine de bucătăria şi 
birocraţia aceasta. Direcţia administrativă şi economică: Aristide 
Roibu. Mandatarul financiar: Cristiana Bărbătescu. Ea răspunde la 
APAPS de Bucureşti, deci este regionala, ca să spunem aşa, 
structura APAPS pentru Bucureşti şi care a preluat unele dintre 
atribuţiile centrelor desfiinţate. 
 După aceea Direcţia de management programe: Şerban 
Mihăilescu. Direcţia marketing electoral:  Vasile Dâncu. Direcţia 
imagine şi publicitate electorală: Dan Matei.  Direcţia de relaţii şi 
imagine externă: Mircea Geoană. Purtător de cucuvânt:  Bogdan 
Niculescu Duvăz.  
 Evident că nu o să punem acum din nou pe toată lumea în 
structurile astea, dar este cam ceea ce de fapt am avut şi fiecare 
îşi va găsi cumva locul în activităţile respective, dar am încercat 
să nu pun foarte mulţi miniştri în aceste structuri care vor fi extrem 
de angrenate în chestiunile concrete. Pe de altă parte, vreau să 
vă spun că, practic, dacă va fi nevoie să facem unele modificări, le 
vom face, dacă vom vedea că anumite zone nu funcţionează 
foarte bine. Ce anume? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Trebuie o prevedere şi în hotărâre. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În hotărâre o să punem o prevedere de acest gen, pentru că 
poate unii dintre colegi sunt ocupaţi cu alte chestiuni şi nu vor 
putea să facă faţă. Pentru miniştri va fi o problemă. Nu sunt foarte 
mulţi aici, dar este clar că ei vor trebui foarte mult să vină la partid 
şi să lucreze pe aceste zone. 
 Avem o şansă foarte bună să creăm o echipă deosebită. 
Sigur, într-un fel, chestiunile astea sunt formale, ne cunoaştem 
prea bine şi ştim fiecare ce poate să dea în campania electorală şi 
de aceea cred că este foarte util să vedem care vor fi structurile 
cele mai puternice. Aici neapărat va trebui să introducem în 
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echipa restrânsă, în echipa tehnică, neapărat organizaţia de 
tineret şi aş vrea ca Victor Ponta să aibă un rol important în 
campanie şi în echipa tehnică. La fel, în ceea ce priveşte structura 
de femei pe care o avem la partid. Aş vrea ca Hilde să se ocupe 
foarte mult de aceste aspecte. 
 
 D-na Hildegard Puwak 
 Am şi început. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ai început. E foarte bine. Fiecare coleg va avea ce să facă 
aici. Acum, însă, dacă aveţi unele sugestii, sigur, le putem 
discuta. Formula aceasta este foarte flexibilă, este o propunere 
pentru discuţii aici. Da, Octav. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Aş avea două lucruri. În primul rând, stimaţi colegi, v-a 
prezentat domnul preşedinte, sunt propunerile de oameni care 
conduc aceste direcţii şi aceste responsabilităţi deosebite în staful  
de campanie. Noi trebuie să aducem în continuare un număr 
important de oameni care să ne ajute, să lucrăm cu ei şi, din acest 
punct de vedere, v-aş ruga să vă gândiţi la propuneri nominale pe 
care să le discutăm şi să înceapă oamenii cât mai rapid posibil 
activitatea în sediul central al partidului. 
 În al doilea rând, domnul preşedinte a spus un lucru foarte 
clar în legătură cu organizaţia de tineret şi eu îl rog pe Victor să 
dea om la fiecare din aceste direcţii şi noi să încercăm să-i 
formăm pe aceşti oameni la viitoarele alegeri, deja în acest staff 
de campanie să fie oameni tineri, n-o să mai fie Cozmâncă şi nu 
ştiu mai cine, şi Viorel şi, nu ştiu. Eu mă refer numai la mine şi ... 
Viorel e mai tânăr. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Viorel e cel mai ... 
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 Dl. Octav Cozmâncă 
 Bun, atunci poate să dea sfaturi, consultanţă. Şi eu la fel. Şi 
de aceea Victor trebuie să dea nişte oameni foarte buni care să 
aibă aplecarea necesară să înveţe, să asculte, nu numai să fie 
reprezentanţii organizaţiei în aceste structuri. Atât vroiam să spun. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun. Comentarii, opinii, dacă aveţi şi alte sugestii, credeţi că 
ar trebui să modificăm ceva, să adăugăm? Da, domnul Sasu. 
 
 Dl. Ion Sasu 
 Domnule preşedinte, eu cred că ar fi bine, mai ales că se 
face vorbire în materiale despre reprezentanţi ai PSM, PSRN, 
foşti, ar fi bine dacă chiar unii din reprezentanţii aceştia s-ar regăsi 
implicaţi. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Domnule Sasu, la care dintre aceste direcţii aţi dori să vă 
implicaţi şi dublăm ... 
 
 Dl. Ion Sasu 
 Nu, eu mă implic la oricare. Am avut disponibilitatea ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, cum să spun, este absolut corect ce spuneţi şi o să-l rog 
atunci pe Octav, împreună cu dv., să stabiliţi împreună.  
 
 Dl. Ion Sasu 
 De ce ar fi bine? Pentru că şi aici şi în teritoriu ar trebui ca 
oamenii ăştia să fie integraţi. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sunt absolut de acord. 
 
 Dl. Ion Sasu 
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 Pentru că avem chiar membri ai Biroului Executiv Central. Eu 
cu insistenţă spun, domnule, să fie repartizaţi, să meargă şi ei să 
facă treabă. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Absolut de acord. Vă rog, însă, să vedeţi împreună cu Octav. 
 
 Dl. Ion Sasu 
 Să fie implicaţi. Sunt la domnul  Cazan chestiunile cu ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu e o problemă, domnule Sasu, deci cu toată prietenia. 
 
 Dl. Ion Sasu 
 Eu cred că trebuie să fie implicaţi. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Trebuie să dăm un mesaj constructiv, nu unul care să dea 
sentimentul că ne închidem între noi şi facem din nou echipa între 
noi. Vedeţi, până la urmă, problema esenţială va fi aceea a 
candidaţilor în perioada următoare. De ce? Pentru că unii nu vor, 
alţii nu pot, alţii nu ştiu, alţii au rezerve. Echipa se constituie 
cumva prin implicarea personală şi, până la urmă, echipa reală 
seamănă foarte puţin cu echipa iniţială, formală. Din experienţa 
din 1996. Ştim diverse lucruri, ştim cum să le facem pe multe 
dintre ele.  Vom avea nişte probleme acum, există o anumită 
presiune care va trebui să vedem cum răspundem. La nivel 
central, chestiunile de guvern, ce facem, mai bine, mai rău - îmi 
aduc aminte discuia cu Brucan, şi avea multă dreptate - spunea, 
domnule, nu aveţi de fapt o problemă la nivel central, Guvernul, 
mai bine, mai rău, merge 5% sau inflaţia 14,1% în loc de 14% pe 
2003, deci nu sunt probleme esenţiale, problemele voastre sunt în 
teritoriu. M-am uitat şi ieri la PRO TV.  Jurnalul a început cu 
Mischie, care are normă de  membri de partid şi nu ştiu dacă aţi 
văzut, dar erau nişte imagini extrem de dizgraţioase. Şi-i trimiţi în 
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excursie la Braşov dacă devin membri, fiindcă ne creăm nişte 
probleme extraordinare. Şi Mischie, acolo, cu ăia ... rezolvă 
problema, dar ne creează nişte probleme imense în toate celelalte 
judeţe şi aici este, până la urmă, o chestiune pe care va trebui să 
o discutăm foarte serios cu judeţele. Şi chestiunea criteriilor de 
participare şi la locale. Dacă nu dăm un astfel de semnal de 
înnoire, de echilibru şi de înţelepciune, vom avea probleme, 
dincolo de ce spune domnul preşedinte. 
 Domnul preşedinte spune acelaşi lucru, dar sigur, spune într-
o modalitate care nu ne convine sau nu ne face bine. Asta e 
altceva. Bun, astea le ştim deja, nu e p rima dată, dar ... Ce 
anume? Păi nu, la Vaslui a spus şi a spus şi la Realitatea de azi. 
La Vaslui erau câţiva ziarişti. Nu a ştiut că nu sunt numai oameni 
de partid acolo, au mai fost şi nişte tipi care nu erau de la partid şi 
sigur că au început deja să vorbească, să comenteze. Imediat au 
dat drumul şi asta e doar prima parte. La Vaslui nu are 
importanţă,  dar se transferă pe celelalte zone. Bun, nu discutăm 
aceste lucruri care, sigur, fac parte din frumuseţea cotidiană a 
politicii, dar, dincolo de aceste lucruri, repet, trebuie să vedem 
foarte clar cum gândim nu numai strategia - şi strategia din punct 
de vedere al mesajelor că, până la urmă, contează lucrul ăsta - 
dar şi problemele care ţin de candidaţi. Ăsta este de fapt 
momentul în care noi vom arăta că vrem să facem anumite lucruri. 
Noi avem tendinţa după ce le-am făcut, după alegeri, să spunem, 
iată, am înnoit cu atât, iată, am făcut asta. Trebuie să avem forţa 
de a spune înainte vom face asta, vom face asta, vom face asta şi 
chiar să le facem, mai ales că alegerile locale vor fi mesajul cel 
mai important pentru alegerile parlamentare şi modul în care vom 
face listele, modul în care vom desemna candidaţii va fi extrem de 
importante. 
 Restul sunt chestiuni tehnice, le putem vedea, le discutăm, le 
ştim pe unele, pe altele...  Bun, cu organizaţiile de partid din 
străinătate ce am făcut, am mai vorbit, o să începem probabil să 
lucrăm şi pe zona asta. Mircea acum trebuie să înceapă să vină la 
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partid şi să lucreze aici, dacă acceptă să fie directorul pentru 
relaţii externe şi pentru imagine în străinătate.  
 
 Dl. Mircea Geoană 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Exact, asta este ideea. 
 
 Dl. Mircea Geoană 
 A făcut  un site ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Corect. Este foarte clar că bătălia a început şi noi 
mergem cumva pe modelul poporanist. Nu mai merge.  
 
 D-na Hildegard Puwak 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu mai ştim nici despre organizaţiile neguvernamentale, 
trebuie să le revedem, să vedem care este situaţia lor. 
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 E adevărat, dar unele deja nu mai pot fi, sunt deja în comă. 
Corect, da. Da, eu am încheiat. Acum cine doreşte să ia cuvântul. 
Te rog, Miron. 
 
 Dl. Miron Mitrea  
 O să continui de aici. Ai spus de câteva ori şi povestea asta 
cu ONG-uri. Ele sunt de două categorii: cele pe care le folosim în 
secţiile de vot şi avem, dar alea nu au nici un fel de importanţă 
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politică, pentru că ele nu se pot juca politic pe piaţa ONG-urilor. 
Dacă ne jucăm politic pe piaţa ONG-urilor, ne creăm ceea ce ne-
am mai creat o dată, le vulnerabilizăm în momentul în care bagă 
oameni în fiecare secţie de vot. Cele pe care le jucăm politic ... 
Săptămâna trecută a fost o discuţie pe care am lăsat-o că ne 
grăăbeam şi aş vrea să spun că am în faţă o listă şi vreau să spun 
câteva cuvinte referitor la politica marilor oraşe. 
 Aici este o chestiune care pe noi în 2000 ne-a ajutat şi dacă 
nu ne uităm cu atenţie riscăm să pierdem ce ne-au ajutat. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dar bănuiesc că vorbim astăzi. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Da. Aş fi vrut să ... M-am uitat, am scos lista. Avem şi 
avantaje şi dezavantaje. Primul oraş mare este Iaşiul, nu 
Bucureştiul. Sigur, Bucureştiul îl discutăm separat, nu vreau să 
intru în discuţie, nu sunt pregătit. Şi Dan ar trebui să intre mai 
mult. Primul oraş mare este Iaşiul. Aici trebuie neapărat să-l 
câştigăm. Un al doilea oraş este Clujul. Al treilea este Timişoara. 
Abia al patrulea vine Constanţa unde, în mod sigur, câştigăm. De 
1 şi 4 suntem siguri şi, 5, Craiova. Depinde cum ... o să merg şi 
eu la Craiova miercuri să-l vedem în faţă pe Bulucea, iar băieţii 
ăia de acolo vor să-l dea la o parte; fără Bulucea. Au mai spart un 
calculator o dată. Vor să-l dea de-o parte. Bulucea este al 5-lea.  
 

Dl. 
.... 
 
Dl. Miron Mitrea 
Ştiu, am făcut şi noi. Ai spus un lucru important: care este 

mesajul? M-am uitat pe primele 10 oraşe: sunt Cluj, Timişoara, 
Braşov, Oradea, Sibiu. Din astea trebuie să luăm unul.  Altfel nu 
vom putea să dăm un mesaj clar că am câştigat ceva nou. Restul 
o să le luăm: Argeşul, Buzăul, astea le luăm.  
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 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Eu înţeleg ce spui, dar eu nu sunt de acord. Oamenii se uită 
pe simboluri. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Dacă acuma întrebi care este al doilea oraş ca mărime în 
ţară aici, în sală, o să vezi că toată lumea o să spună că e 
Ploieştiul. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sunt capitalele de provincii, în primul rând. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Da, sunt capitalele de provincii, dar când vorbim de ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, aici e vorba de simboluri. Aici sunt Iaşi, Cluj şi Bucureşti. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Piteştiul oricum îl luăm. Ploieştiul în luăm oricum, Bacăul îl 
luăm oricum. Dacă am putea lua ceva în plus şi să ne punem o 
ţintă nu undeva unde putem să avem probleme. Să avem o ţintă 
cu maximum de şanse. Maximum ca ţintă, după părerea mea, 
avem la Cluj, de asemenea, am putea să vorbim de Braşov. Eu 
nu aş vorbi de Cluj, pentru că riscul este mare dacă pierdem acolo 
cumva. Să vorbim de Braşov, unde riscul ar putea să fie mai mic 
şi să ne concentrăm pe Braşov. Pe Cluj, dar pe Braşov la vedere 
şi pe Cluj pe spate. Eu, uitându-mă pe sondajele care sunt la ora 
actuală, Braşovul sigur ... 
 
 Dl. Adrian Năstase   
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 Săptămâna viitoare o să discutăm despre strategia asta. Noi 
ştim foarte bine care au fost cele două opţiuni şi la parlamentari şi 
e o discuţie care va continua. Cei mai buni candidaţi sunt 
candidaţii locali sau sunt, în anumite situaţii, candidaţii paraşutaţi. 
De exemplu - nu ştiu, spun la întâmplare - la Braşov mergem cu 
un candidat care să fie ministru, unul dintre membrii Guvernului. 
Spun la întâmplare, vă repet, nu am în vedere pe cineva. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Da, e foarte interesant. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Aţi văzut ce strategie are ... de a-şi pune candidaţi dintre 
oamenii supervizibili. 
 
 Dl. Ioan Rus 
 Îl pune pe Boc la Cluj, este adevărat.  
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Nu contează. Bucureştiul are altă chestiune, Adrian are 
dreptate. Dacă îl duci de la Bucureşti până la Braşov, ăla e mort, 
dar la Bucureşti poţi să-l duci pe Anca, mai ales în cazul lui că 
conduce partidul, ce ai vrea să ...  
  

Dl. Adrian Năstase 
 În orice caz, trebuie să facem evaluarea asta şi trebuie să 
vedem şi în fiecare loc în parte.  Nu-mi dau seama. La Braşov, de 
exemplu, noi trebuie să ne hotărâm, merge cu rectorul, cu 
Chiriacescu ...  
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Ceea ce eu am vrut să ridic aici, pentru că înţeleg că am 
intrat în campanie şi atunci astea sunt discuţiile care trebuie 
purtate mai degrabă decât altele, poate mai sunt vreo doi-trei de 
luat în prima etapă. Poate îi numărăm până săptămâna viitoare. 
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Să nu uităm, dacă ne apucăm să numărăm vom constata că îi 
avem acuma, dar Iaşiul l-am luat după alegeri, Constanţa am luat-
o după alegeri, Doljul l-am câştigat, Galaţiul l-am câştigat, 
Ploieştiul l-am câştigat, Brăila, Bacău le-am câştigat, Aradul l-am 
câştigat, Argeşul l-am luat după alegeri. Mă refer la cele care ... O 
bună parte dintre oraşele importante ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Giurgiu îl luăm sau nu îl luăm? 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Buzăul l-am câştigat? Nu. L-am luat după alegeri. Satu Mare 
l-am luat după alegeri şi după ce l-am luat l-am arestat. Aia a fost 
o idee bună. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Unde? 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Păi la Satu Mare, l-am luat după alegeri şi după aia l-am 
arestat, singurul primar arestat a fost ... Nu puteam să-l punem 
să-şi dea demisia, să treacă în pas de defilare, trebuia să dăm un 
exemplu. Am dat un exemplu bun. Nu mai câştigăm Satu Mare o 
mie de ani de acum înainte. Nu ştiu dacă era băiat bun. Am ieşit 
bine unde ne-a murit, la Slobozia, omul. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Împreună cu Oradea, Deva. Ăştia sunt cei doi care câştigă 
sigur acolo. ... Sigur, Filip cu semnul întrebării, ... deci ăştia doi 
sunt de luat, alţii.  
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Bun, Reşiţa. Poate fi şi asta o chestiune. La Reşiţa merge 
Popa mai departe? Hai să-l luăm că-i asigurăm cariera. 
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 Dl. . 
 A doua zi după ce câştigă alegerile vine la noi, dar nu vrea 
să ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 El trebuie să piardă dacă ... 
 
 Dl. 
 A spus că nu se înscrie până nu câştigă alegerile, chiar dacă 
e candidat independent. Şi a doua zi vine la noi. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Asta nu spune nimic. Eu am ridicat doar nişte probleme, nu 
am vrut să dau răspunsurile astăzi.  Dar mai sunt şi municipii, ca 
să dăm exemplu numai Hunedoara, Deva, spre marea mea 
surprindere, 70 de mii de locuitori, mai puţin chiar, Hunedoara 
cred că are  de două ori cât Deva, deci vine partea a doua, marile 
municipii care nu sunt reşedinţă de judeţ, dar până la urmă şi la 
Ilfov, Buftea, ne râde lumea dacă îl numărăm, nici nu l-am pus pe 
listă sau de 50 de mii, de 60 de mii. Nu este vina lor ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Va trebui împreună să facem nişte evaluări foarte, foarte 
serioase şi toate informaţiile pe care le avem de la administraţia 
locală, de la poliţie, nu ştiu dacă sunt informaţii disponibile de la 
SRI sau din alte părţi, pentru că, până la urmă, credibilitatea 
candidaţilor este dată şi de lipsa de puncte majore de 
vulnerabilitate. Puncte de vulnerabilitate probabil că au cam toţi, 
dar dacă sunt puncte majore, atunci, într-adevăr ... Iar modificările 
de care vorbeai ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 La consilieri şi aşa ştim cu toţii că lista de fapt nu contează şi 
putem acolo să dăm semnale cantitative şi calitative, nu nominale, 
pentru că oricum ne cunoaşteţi. Şi aş mai spune un lucru pe care 
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noi îl ştim, patru sau cinci, foarte bine. A doua zi după alegeri 
trebuie să pui mâna pe telefon şi să începi să suni şefi de partid 
ca să faci consiliile judeţene, dar aici trebuie să ne facem de-
acum o politică, pentru că uitându-ne la alegerile prezidenţiale şi 
parlamentare, s-ar putea ca mesajele noastre să ne creeze o 
problemă în prima fază. Să vedem cine le dă, care sunt zonele - 
sigur, nu am să intru în amănunte acum, dar tu ştii foarte bine ce 
a fost, cum a fost.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Am alergat mult mai mult după alegeri decât înainte de 
alegeri pentru consiliile judeţene. 
 
 Dl.  
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, nu am avut nici data trecută. Îmi aduc aminte jocurile de 
la Constanţa. Şi acuma tot aşa va fi.  
 

Dl. Miron Mitrea 
De asta spuneam că trebuie să ne uităm, având o 

experienţă, ar trebui să ne uităm de acuma şi în mod neoficial să 
ştim de acuma cu cine vom vorbi atunci. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Poate cu Gigi Becali, cu Noua Generaţie. 
 
Dl. Miron Mitrea 
S-ar putea să fie interesant şi ăsta la un moment dat. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Trebuie să fim foarte atenţi. Este o chestiune care intră exact 

în zona de folclor, cu Mischie, Bebe Ivanovici şi aşa mai departe.  
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Dl. 
Nu e la noi Noua Generaţie. Partidul lui Hrebenciuc! 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nimeni n-o să-i spună de acum încolo partidul lui Becali.  
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da, măi, ştiu, dar faptul că a ieşit şi a spus că tu eşti mentorul 

lui ... asta însemna că avea o problemă cu mintea lui. Mai sunt şi 
alţii, sunt 21 de milioane în ţara asta, mai deschide-le şi lor 
mintea, spune-le că PSD este soluţia. Dar o să ne creeze 
problema chestia asta, pentru că ... 

 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Iertaţi-mă, dar nu văd ce probleme ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Stai puţin. Pe termen mediu, probabil că le va crea la alţii. Pe 

termen scurt, ne creează nouă dacă nu ştim să tratăm această 
problemă. PSD -rebuie să fie foarte clar - nu are nici un fel de 
legătură cu ce face Gigi Becali. În România, fiecare are dreptul de 
a alege şi de a fi ales. Restul, cum îşi petrec timpul, la ce 
restaurant, la ce telefon asta e altă problemă. Trebuie să fim 
foarte atenţi, pentru că vor încerca să introducă ... 

 
Dl. Miron Mitrea 
Ar trebui o declaraţie a lui Viorel că nu este amestecat în 

construcţia partidului. Tocmai nu contează nici pe Gigi că i-ai 
deschis lui mintea - eu ştiu la ce i-ai deschis mintea, ştiu, asta cu 
ţânţarul o ştiu, nu o ştie  Adrian. Să-i spui. Întâmplător, o ştiu din 
altă parte.  
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Dl. Viorel Hrebenciuc 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu, nu am nici un fel de problemă. Am o problemă, la fel ca 

şi la Mischie. Problema este credibilitatea partidului pe anumite 
segmente de nehotărâţi care nu sunt neapărat spectatori la 
Steaua. Aici avem o anumită problemă, pentru că spectatorii de la 
Steaua votează cu PRM, votează cu Becali, deci am rezolvat 
problema asta, dar sunt alţii care ar putea vota cu noi şi din cauză 
că ei au impresia că noi am creat această poveste, această 
jucărie, vor vota, nu ştiu, cu liberalii sau vor vota cu nu ştiu ce altă 
formaţie. Cred că trebuie să fim foarte atenţi, să facem o analiză 
pentru noi discuţii înseamnă de fapt ... 

 
Dl.  
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Noi am citit ziarele. Ziarele deschid mintea celor care le 

citesc.  
Sigur, trebuie să ne uităm cu atenţie şi să vedem. 
 
Dl. Miron Mitrea 
Contează foarte mult, peste două luni de zile, să vedem dacă 

aceea este o joacă sau nu şi atunci ... 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Ce anume? 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
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S-a văzut la televiziune că ... Dacă consideraţi că alte 
subiecte sunt mai importante ... Noua Generaţie ...  

 
Dl. Adrian Năstase 
Va fi extrem de curios să vedem cum creşte. 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
La televizor am văzut că are o problemă că nu au fost la 

şedinţă la ... acolo ... cu Noua Generaţie ... Care e problema! Nu 
are nici o legătură cu PSD, nu are nici o legătură cu nici un partid. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Şi asta e adevărat.  Nu, o să mai discutăm. Eu sunt ocupat 

de pierderile colaterale. Câştigurile directe ... Până la urmă, noi 
trebuie să oferim şi pentru agenda zilnică subiectele care ne 
convin nouă, nu neapărat să mâncăm timpul până la alegeri. Noi 
trebuie să fim ... avem departamente, avem Guvern, avem partid, 
avem ... Eu cred că trebuie să încercăm să mobilizăm oamenii, nu 
să-i scârbim de politică, că dacă îi scârbim de politică, în 
decembrie sau în noiembrie se duc în altă parte. Şi asta e o 
poveste, pentru că ... 

 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Nu vin la vot. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Păi nu vin la vot. Nu neapărat, nu este adevărat. 
 
Dl. 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
A, nu ştiu. Nu ştiu, că s-ar putea să abordăm ... Nu ştiu. Eu 

am impresia că şi aici trebuie să facem o analiză atentă, pentru că 
s-ar putea ca oamenii noştri să nu iasă la vot din anumite cauze. 
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Bun. Tu eşti directorul de strategie şi sigur că trebuie să te 
ocupi de chestiunile astea. Victor. 

 
Dl. Victor Ponta 
Domnule preşedinte, poate vă mai gândiţi la propunerea 

aceea pe care noi am făcut-o: în două-trei oraşe în care sigur nu 
câştigăm, poate avem un candidat tânăr, pe principiul că ... 

 
Dl. Adrian Năstase 
Ideea este foarte bună. Ideea este foarte bună.  
 
Dl. Victor Ponta 
Unde sigur nu se poate şi, oricum, dacă ia bătaie unul de la 

tineret, noi am ... pe principiul că-l pregătim pentru viitor. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Toată lumea, data trecută, au pus pe ... de fotbal, nu ştiu pe 

cine au mai pus. Ne-am dus acolo ca nişte fraieri ca să ...  
 
Dl. Victor Ponta 
Nu, să punem de la Timişoara nişte tineri care sunt cât de cât 

cunoscuţi şi nu e grav că iau bătaie ei.  
 
Dl. Adrian Năstase 
Preşedintele executiv? Exact.  
 
Dl. Victor Ponta 
Şi promitem că nu câştigăm, domnule preşedinte. Promitem 

că nu câştigăm. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Corect. Dar preşedintele executiv, într-adevăr, e ... Foarte 

bine. Ce anume? La Timişoara. Păi asta spuneau şi ei. Acolo ei s-
au înţeles de fapt şi noi le stricăm jocurile acuma.  

 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 12 ianuarie 2004 

 22

Dl. Victor Ponta 
Normal că învăţăm, dar întâi să avem voie. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Noi oricum încurcăm ... şi ... şi Groza, mai candidează unul 

de la noi, se împart voturile. 
 
Dl. Adrian Năstase 
E în ordine. Bine. Înţeleg că sunteţi de acord cu această 

propunere pentru echipa tehnică şi organizarea campaniei, da?  
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Facem hotărârea cu anexe cu tot şi vi le dăm oficial. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Este preparată. Bogdan ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da, ca să aibă acelaşi model. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Dar vedeţi că este şi o anexă pentru judeţe care ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da.  
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Hotărârea este a Consiliului din iunie. Atunci nu ştiam toate 

treburile astea şi trebuie s-o ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Trebuie s-o modificăm. 
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Dl. Octav Cozmâncă 
O vom face ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Dacă tot discutăm despre preşedinţii executivi, sunt mai 

multe propuneri de la judeţe şi poate mai validăm un număr de 
preşedinţi executivi. La Alba - Docea Lucian Emilian, sociolog, 
director de societate comercială, născut în 1974. La Alba. La ... 

 
Dl. Ioan Rus 
... şi am discutat şi astăzi. Acolo nu avem preşedinte 

interimar. Am fost de mai multe ori la Alba şi am discutat, am 
vorbit şi cu Octav. E bine să facem întâi conferinţa judeţeană, 
alegem preşedintele, preşedintele executiv şi aşa mai departe, 
încă aducem acum un element prin care să finalizăm treaba 
aceasta. 

 
Dl. Adrian Năstase 
E corect. Da, de acord. 

 La Cluj Soporan Vasile, prefectul, născut în 1954.  
 
 Dl. Ioan Rus 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 De acord. La Dolj, Preoteasa Ion, economist, director de 
societate comercială, născut în 1950. Îl ştii? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Am lucrat cu el acum la ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ion Prioteasa.  
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 Dl. Octav Cozmâncă 
 Ion Prioteasa. S-au pus de acord cu toţii acolo şi ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Cine îl ştie? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Eu îl ştiu şi ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sau putem să facem altceva. Dacă tot mergem miercuri 
acolo, hai să vedem puţin despre ce este vorba, discutăm acolo şi 
o lăsăm pentru săptămâna viitoare. Da? Da, bun, verificăm acum 
şi facem o evaluare. Oricum, faţă de tendinţa celorlalte judeţe, 
totuşi este oarecum în vârstă, dar sigur, spun oarecum, pentru că 
este de vârsta mea. De asta nu am spus că este în vârstă, dar am 
spus că este oarecum în vârstă, este născut în 50. Dar în multe 
dintre celelelte judeţe s-a mers pe oameni mai tineri. Bun, 
amânăm deocamdată Doljul. 
 Harghita - Paşca Bogdan.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 E bine să evaluăm acolo. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun, evaluăm acolo. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 O să vedem acolo. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 La Craiova?  
 
 Dl.  
 Şi până atunci ... şi vă spunem cu ce ... 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 12 ianuarie 2004 

 25

 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Este acceptat de toată lumea, şi de Bulucea şi de Păunescu 
şi de Călin şi de toţi. Abia am reuşit să-l ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun, dar s-ar putea în felul ăsta să fie un tip complet 
ineficient, pe care îl punem acolo doar ca să fie marionetă. Dacă 
este unul dintre coloneii pensionaţi care stau acolo, nu ştiu. E 
director de societate comercială. Nu ştiu, haideţi să vedem. 
Renunţă la societate, bineînţeles.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Spunem acolo acordul de principiu ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Harghita - Paşca  Bogdan.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 E de la tineret Paşca.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Victor. 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Este născut în 1981. 
 
 Dl. Adrian Năstases 
 Născut în 81. Licenţiat în ştiinţe europene. La Harghita, 
Paşca  Bogdan. E senzaţional.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 E băiatul lui Paşca ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 12 ianuarie 2004 

 26

 Da, da, da.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 V-am spus tot acum. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În orice caz, înţeleg că e un mare succes al organizaţiei de 
tineret peste tot. Hunedoara - Nistor Laurenţiu, economist. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Este vicepreşedinte, primarul nostru ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Născut în ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Şi efectiv e ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ilfov - Roman Gheorghe, jurist, consilier judeţean, născut în 
1955. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Îl susţin toţi de acolo, nu numai Bebe, şi prefectul şi alţii care 
au opinii diferite. Au venit iniţial cu nişte propuneri pe care nu 
vreau să le mai comentez. El este cât de cât în echipă. El menţine 
echilibrul practic. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Problema este că noi, acolo, avem nişte probleme în Ilfov. A 
plecat ... Nu ar fi mai bine atunci să amânăm chestiunea asta cu 
preşedintele executiv dacă avem o problemă? Că dacă tot 
discutăm despre criterii şi nu ştiu ce. Dacă noi batem în cuie acum 
o anumită formulă agreată de unii care nu sunt foarte agreaţi, 
atunci vom avea de rezolvat încă o problemă la momentul în care 
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va trebui să rezolvăm anumite situaţii. Primarul din Mogoşoaia a 
trecut deja la PRM. Poftim?  
 
 Dl. 
 ... dacă e o problemă ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun, şi atunci noi punem acolo omul lui ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... este clar că ... 
 
 Dl. Victor Ponta 
 În consiliu nu mai e majoritatea, pentru că înainte nu 
colaborau PNL cu PD în consiliu. Acuma am înţeles că o să 
colaboreze.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Aşa cum vorbeam despre unele oraşe, poate că trebuie să 
dăm unele semnale şi la nivel de partid. Ţin foarte tare la Bebe 
Ivanovici, dar poate că îi ajunge puţin cu ... şi revoluţia s-a mai 
estompat şi ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Şi-a mai propus cineva ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Haideţi s-o lăsăm aşa. Abordăm imediat cu toţi factorii de 
acolo să găsim imediat un om cât de cât ...  Nu e cum spune 
Sorin ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Octav, problema e următoarea, că noi mediem şi la Dolj, 
mediem şi la nu ştiu ce şi-i lăsăm tot pe băieţii ăia, deci semnalul 
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... Noi va trebui să dăm nişte semnale politice, că altfel rămâne ... 
Unde? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 La Dolj am dat, am schimbat vicepreşedintele, nu ştiu ce.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 La Dolj nu avem o problemă. La Dolj nu aveam 
vicepreşedinte şi am schimbat un preşedinte care nu exista cu 
altcineva, deci acolo nu am avut o problemă de imagine, am avut 
o problemă de ineficienţă, ceea ce este cu totul altceva. Şi atunci, 
eu cred că noi trebuie să ne uităm cu foarte mare atenţie la 
lucrurile astea.  
 
 Dl. Miron Mitrea 
 ... discuţii ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun, dar noi până atunci trebuie să ştim ce vrem.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 În sfârşit ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dacă noi nu pregătim discuţia noi şi vine Bebe şi ne face 
capul mare cum are el 500 de mii de membri şi îi are în buzunar 
pe toţi pe acolo ... Şi astăzi au mai venit vreo doi pe la mine, vor 
să plece. Noi rămânem singuri cu Bebe Ivanovici, preşedintele 
consiliului judeţean, după ce el şi-a rezolvat problemele, şi 
preşedintele de organizaţie. 
 Nu ştiu, trebuie făcută o analiză. Cine răspunde de Ilfov? 
 
 Dl. Sorin Oprescu 
 Eu. 
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 Dl. Adrian Năstase 
 Trebuie făcută o analiză, Sorin.  
 
 Dl. Sorin Oprescu 
 Vă prezint posibilităţile şi toate traseele, plus ...  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, nu, dar ... 
 
 Dl. Sorin Oprescu 
 Aş vrea să ... domnule preşedinte. Eu am spus că .... omul 
ăsta menţine un echilibru acolo şi ...  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, da.  
 
 Dl. Sorin Oprescu 
 ... oamenii îl respectă totuşi. Dar o să încerc să vă prezint un 
tablou despre ce s-ar putea face, pentru că este o realitate ceea 
ce spuneţi. Pleacă. Au ajuns deja cu ... Este adevărat, imaginea 
acolo este ... O să vă prezint, să hotărâţi ... E păcat, dezvăluiri de 
metropolă, de ... şi-ţi aminteşti ...  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi acolo sunt foarte mulţi bani. 
 
 Dl. Sorin Oprescu 
 Sunt foarte mulţi bani că sunt şi foarte bogaţi. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi taxele locale sunt importante. Sunt foarte multe green-
fileds-uri din astea ... Ce anume? 
 
 Dl. 
 ... 
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 Dl. Adrian Năstase 
 Da. 
 
 Dl. Sorin Oprescu 
 Dar şi reprezentanţii ... Au avut nevoie de bani, au avut 
nevoie de lichidităţi şi ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi taxele locale se plătesc acolo, înţeleg, nu la Bucureşti.  Eu 
cred că trebuie să discutăm foarte serios situaţia din câteva 
judeţe. 
 
 Dl. Sorin Oprescu 
 Vă prezint şi ... 
 
 Dl. Octav  Cozmâncă 
 Să-l consultaţi şi pe Mircea, că Mircea Geoană răspunde de 
... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi cu Victor. 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Eu stau acolo cu cei de la PNL decât cu cei de la PSD, dacă 
nu ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, dar trebuie să-i spunem lui - poate trebui vorbit şi cu Rus 
- trebuie văzut puţin mai atent. El ne şantajează cu poziţia de 
preşedinte la consiliul judeţean. Ce anume? 
 
 Dl. Ioan Rus 
 Noi hotărâm de principiu. ... Dar noi hotărâm de principiu, 
măi. 
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 Dl. Adrian Năstase 
 Hai să verificăm.  Rodica, verifică şi tu. 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 Problema este că ... 
 
 Dl. Sorin Oprescu 
 .... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Problema este că ori facem noi lucrurile astea, ori ne spun 
alţii să facem lucrurile astea, analişti, oameni politici, ziarişti, să fie 
foarte clar. Dacă vrem să câştigăm alegerile. Dacă nu, rămânem 
aşa, gradual să pierdem pe aceste chestiuni, că Mischie se dă 
mare pe nu ştiu unde, că ăla se dă mare dincolo, că pe ăla nu-l 
mişcă nimeni fiindcă el controlează judeţul care, vedeţi bine, se 
mişcă tot sub el şi a rămas doar el sus acolo. Şi-a rezolvat 
treburile. Mă rog, şi-a rezolvat destul.  Să ne mai lase măcar anul 
ăsta. Mai vedem anul viitor. Trebuie puţin curaj, stimaţi colegi, pe 
câteva zone unde ştim că avem nişte probleme. Altfel, nu putem 
să mergem numai cu partidul lui Mischie, partidul lui Ivanovici, în 
colaborare cu Vadim şi cu Becali, să guvernăm ţara în continuare 
pentru a intra în Uniunea  Europeană. Imaginea asta va fi 
devastatoare şi asta va fi imaginea de modernitate pe care o 
aducem noi. 
 Da, mai departe. Satu Mare - Loran Paula, director medical 
la cămin-spital, născută în 1975. Iertaţi-mă, am trecut de Olt, unde 
era Martinescu Claudia, altă femeie, juristă. Născută în 1975. 
Rodica, cum e? 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Nu, nu, e bună aia, e bună. Este foarte serioasă. Nu iese din 
cuvântul domnului prefect, e cuminte.  
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 Dl. Adrian Năstase 
 Ce se întâmplă? Dacă va avea poziţia asta, sigur, trebuie să 
fie foarte ... Da? Deci nu e bună.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Dacă era pe listă nu era bună. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 La Prahova, Savu Daniel¸ inginer de aeronave, născut în 
1960, director APAPS, fost director de fapt, preşedinte al 
organizaţiei municipale.  Dorina. 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 Are probleme. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Cu ce anume? 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 ...  
 
 Dl. Adrian Năstase  
 Care sunt ăia, cine îl susţine pe băiatul ăsta, că Octav spune 
că s-au înţeles, deci el e ... 
 
 D-na Dorin Mihăilescu 
 ... cu propunerea asta ...  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şerban. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Îi mulţumesc că îi e indiferent lui Dorina. E bine dacă-i e 
indiferent. După o discuţie foarte lungă, de data aceasta, a venit 
absolut toată conducerea. Au fost trei candidaţi. Şase. Primii trei 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 12 ianuarie 2004 

 33

au fost ... Ăştia au un mare avantaj, pentru că sunt mai tineri, toţi 
trei care au fost ultima dată, potrivit indicaţiilor. A fost o doamnă ... 
şi băiatul ăsta acuma răspunde integral. El rămâne angajat la 
Muşetescu fără post, deci aproape fudul de muncă, cu toată 
logistica şi poate să facă judeţul. Ştiţi că noi acolo avem o 
problemă de sănătate cu preşedintele. Oricum nu va fi nici o 
schimbare la nivel de preşedinte, pentru că asta e. Dar ca forţă 
este ... noi nu am ştiut de el până acuma, dar s-a prezentat foarte 
bine cu municipiul Ploieşti, a venit foarte în formă cu tot ce trebuie 
făcut. Vedeţi că este un om tânăr şi un om apt de muncă, mai ales 
că i s-a desfiinţat postul, deci este liber pentru această activitate. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Acuma sigur că el poate să fie susţinut de unii sau de alţii, 
dar dacă este un om inteligent el va sta pe picioarele lui. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Da, sigur. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sigur că nimeni nu ajunge să fie preşedinte executiv fără să 
fie susţinut de cineva. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Preşedintele de la muncipiu. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Dacă s-au pus de acord ... În orice caz, este o diferenţă 
mare între prima opţiune şi ultima ca să spun aşa. Sigur că fiecare 
ar dori să fie altcineva. Trebuie să aducem o echipă mai tânără 
care să înceapă să pregătească acolo leader-ship-ul local şi e 
foarte bine, dar acolo existând totuşi o reţea puternică de succes, 
dar cu foarte multe vulnerabilităţi  şi ea, la fel ca şi în alte părţi şi 
atunci este important să aducem ... Sigur că băiatul ăsta, dacă a 
venit de la APAPS, bănuiesc că are şi el nişte chestiuni din trecut, 
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că nu cred că era un sfânt pe zona asta. În afară de Muşetescu 
nu cred că există sfinţi la APAPS. Ce anume? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Şi el e ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi el. Bun, eu cred că este corect din partea noastră să 
acceptăm propunerea lor. Am respins-o o dată, de două ori, până 
la urmă, ei lucrează acolo şi ei au responsabilitatea. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Adaug un lucru. Au fost şase propuneri. Am dat de-o parte 
tot ce era pila lui x, y şi z, adică a celor de acolo. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 De unde sunt sigur că ştii tu cum joacă băieţii ăştia. 
Prahovenii sunt cei mai sofisticaţi dintre jucătorii politici. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Mi-am luat şi eu informaţii din surse colaterale.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Să nu fii convins ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Dar, de data asta, toţi au fost acolo şi l-au susţinut. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 E în ordine. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Şi preşedinte şi vicepreşedinte. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Aici nu există decât o singură alternativă, ca unul dintre noi 
să meargă acolo preşedinte executiv. Oricum, nu vor ... 
 
 Caseta 2A 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, corect. Problemele noastre apar când ei nu se mai 
înţeleg, grupurile economice şi asta este o chestiune pe care 
trebuie să o vedem. În orice caz, i-am dat prefectului o listă cu 
probleme la care să răspundă da-nu. Este adevărat că sunteţi 
acolo? Da-nu.  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Încep surprizele. 
 
 Dl. ... 
 Este o problemă acolo. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dar  Videanu mai stă mult la PD? Videanu, cred ... Da, dar 
nu este un tip fanatic pe zona asta.  
 
 Dl. ... 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Exact. Bogdan. 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Domnule preşedinte,  Videanu are o organizaţie acolo care 
nu e organizaţia PD, e organizaţia Videanu, ceea ce recomandă 
să se facă poate nişte discuţii mai ... El nu poate să fie foarte 
fericit în situaţia în care se află, dar are destui saci în căruţă ca să 
nu fie în chetă, de a-şi căuta orice soluţie politică sau imediat o 
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soluţie politică, dar cred că o discuţie compusă cum trebuie ar 
putea fi  iniţiată cu el.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun. Tulcea. Mitache Constantin, născut în 1962, economist, 
director de societate comercială. 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Este un băiat foarte bun, energic. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 La Tulcea. Îl cunoaşteţi? 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 La Tulcea, da. E ordonat,  meticulos. Am participat la mai 
multe şedinţe de delegaţii permanente acolo şi ştiu lucrurile astea. 
Se bucură de sprijinul celorlalţi membri din delegaţie. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Cuvântul domnului  Gaspar contează foarte mult. 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Eu spun ceea ce am constatat. Acuma, sigur că ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Suntem de acord şi cu Tulcea, da? Mai avem, nu ştiu ... 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 A venit sondajul cu Craiova. Primarul nu stă foarte  rău. ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 60-70, da.  
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 ... 
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 Dl. Adrian Năstase 
 Am fost pe radiouri, au fost pe la televiziuni şi îl umflau zilele 
astea. Nu numai, dar cred că a fost bine că am făcut povestea 
asta şi, în orice caz, am dezumflat, iar enumerarea ţărilor 
respective a fost absolut uluitoare, când am spus după ce ţări 
suntem noi şi am spus Gabon, Gibon şi altele, nişte ţări de genul 
ăsta - sper să nu se supere africanii - şi, în orice caz, este absolut 
neserioasă treaba asta.  
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 A ieşit Pârvulescu să apere BBC-ul, a înnebunit tipul.  
  
 Dl. Adrian Năstase 
 Ce anume? 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 Cristi Pârvulescu a ieşit aseară pe BBC să apere datele din 
raport şi să mă contrazică pe mine. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, dar soţia lui  mai lucrează la tine sau nu? 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 Ba da. Păi de ce spun că a înnebunit.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun, trebuie făcută scrisoarea aceea. O semnează Mircea, o 
scrisoare foarte dură, pentru că Mircea vrea să preia chestiunile 
astea negative. Asta trebuia s-o scriu eu, dar ...  
 
 Dl. Mircea Geoană 
 ... şi veneam cu o propunere pentru că, efectiv ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Foarte bine. 
 
 Dl. Mircea Geoană 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Păi trebuie să le dăm. Nu, nu, dar eu am văzut proiectul de 
scrisoare pe care l-a trimis Brucan, care era o chestiune: vă 
trimitem nişte informaţii că s-ar putea să nu fi ştiut complet care 
erau toate datele ... Ai văzut scrisoarea, proiectul de scrisoare. E 
jenant. Trebuie făcută o scrisoare dură.  Sigur, spunem totuşi şi ... 
Trebuie dat pe coloane, cu cifre, da. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Am lucrat la material aseară.  Restul îl lucrăm acuma. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, dar trebuie făcut aşa cum am spus, cu rubrici 1, 2, 3, 
foarte concret. El mi-a arătat, Eugen. Era o chestiune pe care nu 
o înţelegeai şi trebuie spus corect, incorect şi care este cifra 
exactă. Are dreptate domnul Cazan, nu poţi să spui că e o ţară 
,,mostly hand free" exact în anul în care  Statele Unite au dat 
statutul de economie de piaţă funcţională României, în condiţiile în 
care am avut cel mai mare import în România, 22 de miliarde sau 
cât am avut. Iar băieţii ăştia de la ... De asta spun că trebuie s-o 
jucăm şi intern şi extern şi într-un fel totuşi trebuie discutat.  Eu 
asta spun. Nu ştiu dacă nu cumva este şi un joc cu zona 
republicană, apropo de campania electorală, pentru că totuşi 
Eritage, după câte ştiu eu, este foarte strâns legat de republicani. 
Mircea, asta trebuie văzut, dacă nu cumva este şi o poveste, un 
joc ... 
 
 Dl. Mircea Geoană 
 ...  
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 Dl. Adrian Năstase 
 Da.  
 
 Dl. Mircea Geoană 
 ... au o bază de date destul de bună ... şi contează pe 
informaţii de arhivă care ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Trebuie să începem. Poftim?  
 

Dl. Adrian Severin 
Trebuie să ne înteţim în luptă, pentru că nu e o greşeală. 

Poate că e o greşeală că s-au dat  aşa de uşor, că s-au expus să 
fie prinşi asupra greşelii, dar în rest nu este o greşeală. E o 
cauzalitate şi acolo trebuie umblat. Nu la simptomă, ci la cauză 
trebuie să ne ducem. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Sunt absolut de acord.  Am primit-o, sigur. Am şi menţionat 

câteva lucruri. Nu, dar dacă facem tabelele astea şi spunem ce au 
spus ei, pe urmă facem nişte observaţii, pentru că ăsta este un 
material care la nivelul specialiştilor nu contează, dar la nivelul 
opiniei publice vor începe să spună, domnule, România e pe locul 
129 din lume. Nu mai trebuie să spui alte chestii, e suficient. La 
reformă economică nu ştiu ei cum e cu libertatea economică şi 
atunci dacă noi nu răspundem acum, în campania electorală 
regăsim această chestiune, deci să nu ne facem iluzii. Bine.  

Trebuie să facem şi pozitivă, sigur. Bine. Este 12,10. Ce mai 
avem? A, mai avem punctul 2, dar spuneam să trecem mai 
repede acum. Pregătirea alegerilor din 2004. Programarea 
organizaţiilor judeţene PSD pentru analiza activităţii politice. Avem 
... Octav.  Singura rugăminte, miercuri dimineaţă să avem grijă, 
am reprogramat CSAT, miercuri 21, la ora 10,00 CSAT, deci să ... 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
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 Modificăm şi o să mai reducem numărul de liste, le depunem 
vineri. Miercuri 21, că era pe 16.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi avem European ... Da, dar o să ne dăm peste cap toată 
povestea asta şi de asta, văzând mai ales aceste lucruri acum, 
cred că vinerea asta va trebui să ne ocupăm foarte serios şi rog şi 
pe colegii care vor fi implicaţi în povestea asta să participe. A 
contat foarte mult participarea miniştrilor şi astea au fost şi 
comentariile care s-au făcut de Decamps, directorul general de la 
BERD care tocmai asta spunea, domnule, a fost remarcabil faptul 
că au venit atâţia miniştri, au stat aici, au participat la dezbateri, 
au ascultat ce se întâmplă. Întâlnirile bilaterale. Pentru că sigur că 
tipii  ăştia, cei care aveau diverse interese economice i-au abordat 
direct pe miniştri. S-au stabilit tot felul de contacte, deci a fost 
foarte util şi probabil că ăsta va fi mesajul şi la European ...  Da, 
Dorina. 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 Domnule preşedinte, aş vrea să relatez un incident care a 
avut loc la Sinaia legat de domnul Lupescu de la Preşedinţie. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 Nu ştiu în ce condiţii a aterizat acolo. Cert este că este o 
persoană care a şocat pe toată lumea, pentru că în intervenţia sa 
la începutul deschiderii lucrărilor, a adresat invitaţia tuturor 
participanţilor de a ... în mod direct toate problemele cu care se 
confruntă persoana  respectivă. În prima intervenţie pe care a 
ţinut-o ... a zis ce ne întrebaţi pe noi, ce ne cereţi dv. ... îţi tai un 
umăr, îţi tai un picior ... ce ni se cere nouă chestiunea asta! ... Pe 
urmă ...  
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 Dl. Adrian Năstase 
 E prietenul personal al doamnei Puwak. 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 Nu, al doamnei Simona Marinescu.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sigur. Nu, nu, e normal că a participat, nici o problemă, e 
firesc, dar de ce nu a venit Zaman, poate că era mai firesc, dar în 
sfârşit. A, nu era vorba de obiectivele de integrare europeană. În 
sfârşit, asta este, a spus omul ce a crezut el. A fost braim-
storning. Asta a produs şi el a spus ce a produs braimul. Ce să 
stăm acuma, ăsta a fost incident? Nu a fost nici un incident. 
Suntem o ţară liberă, avem nota 10 la libertate.  
 Da, bun. Haideţi că avem puţin timp, să trecem rapid. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Domnule preşedinte, două lucruri vreau: să-i rog pe colegi să 
se uite încă o dată cu atenţie şi dacă aveţi modificări la 
programare să ni le spuneţi ca să le operăm. Discutăm separat, 
nu acuma. Să ni le spuneţi ca să putem face modificări. Facem 
după amiază, după prânz. Joi dimineaţă e şedinţă de Guvern şi 
am lăsat să mai aveţi câteva ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Putem s-o facem şi dimineaţa.  
 
 Dl. 
 Joi  mai avem guvern? E şedinţa de Guvern.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu poţi. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
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 Păi nu, dar vezi că sunt puţine vineri, sunt puţine luni, în 
sfârşit ...  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Mâine mai sunt? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Mâine sunt, dar sunt puţine.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Vineri n-o să avem când. Punem o oră. 
 
 Dl. Octav  Cozmâncă 
 Şi atunci luni, marţi, miercuri şi joi după prânz şi miercuri 
după prânz. 
 Propuneri de judeţe care doresc să-şi schimbă programare. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Vorbiţi cu Octav. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 A doua chestiune: Sunt vreo şase dosare pe care le pregătim 
pentru discuţia cu judeţele respective şi rog, dacă mai aveţi alte 
elemente în plus, să ne ajutaţi să pregătim. 
 A treia chestiune: membrii Delegaţiei Permanente vor 
participa la judeţele de care răspund. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi oriunde doresc. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Şi oriunde doresc, dar cel puţin la judeţele de care răspund. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ca de obicei. 
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 Dl. Octav Cozmâncă 
 Ca de obicei. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ce anume? 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Şi unde suntem parlamentari. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sigur.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Da, da. Da. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Miron. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Domnule prim-ministru, trebuie să dăm un mesaj pentru 
presă, de aceea i-am chemat. Data trecută noi i-am chemat 
pentru o treabă şi ei au ieşit cu alte poveşti.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Care este mesajul pe care îl pregătim? Este foarte important 
lucrul ăsta şi asta era şi observaţia mea. Noi am dat semnalul că îi 
chemăm aici ca să îi radem, să-i controlăm, ceea ce este o 
greşeală, pentru că toţi vor sări pe noi că am schimbat şi creăm o 
aşteptare  şi pe urmă iar începem să facem conferinţe de presă. 
Fiindcă nu mai facem conferinţă de presă, nu avem de ce să 
ţinem o săptămână presa cu discuţiile de la partid. Lăsăm 
discuţiile, sunt  discuţii de organizare a campaniei, sunt discuţii ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
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 Dacă le spunem că facem o primă analiză a candidaţilor? 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ne vor întreba care sunt ăia. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Staţi o secundă. Am răspunsul. Daţi-mi voie.  
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Ne vor întreba de programul electoral ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Domnule preşedinte, nu ţine. Dacă nu le dăm ceva să le 
placă, ne dau ei cu corupţia din judeţe şi cu baronii. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Corect. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Dacă spunem că analizăm pe candidaţi, nu le spun la fiecare 
judeţe, numai pe unul sau două oraşe mari, restul nu vor fi 
probleme. Pe municipii. Prima citire vor fi candidaţii pentru 
municipii şi oraşe. Vor fi cei care sunt bătuţi în cuie. La Piteşti nu e 
Pendiuc, la Argeş? Bun, va fi Pendiuc. 
 
 Dl.  
 Este o problemă cu Rainea. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu ştiu, dar poate decidem cu ocazia asta.  
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Nu trebuie să le dăm la toţi, dar dacă noi ne apucăm de 
chestia asta şi aşteptarea va fi către candidaţi nu ne vor mai ataca 
pe guvernare. 
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 Dl. 
 Ideea este foarte bună. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Faptul că noi aducem la Bucureşti patru-cinci zile toate 
organizaţiile nu poţi să le spui doar ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Domnule preşedinte, putem amâna Bucureştiul două 
săptămâni. Nu ne obligă nimeni să punem  Bucureştiul. Chiar e 
bine să scoatem Bucureştiul de pe listă, facem discuţie separată 
peste două săptămâni şi am terminat povestea, vorba lui Dan. 
Scoatem Bucureştiul şi facem judeţele.  
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Domnule preşedinte ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, te rog, Bogdan. 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Eu cred că ... Sigur că presa doreşte de obicei şi asta este 
cel mai bine ... ce facem, îi nominalizăm sau, în fine, facem prima 
trecere în revistă. În acelaşi timp, are substanţă dacă le spunem 
că discutăm situaţia în fiecare judeţ în perspectiva anului electoral 
şi e o discuţie politică cu fiecare conducere a organizaţiilor. Care 
este situaţia, care sunt echilibrele, care sunt  problemele critice, 
care sunt problemele sociale, care sunt cutare ... deccle discuţi cu 
şefii organizaţiilor şi cu delegaţiile permanente. Nu e lipsit de 
conţinut. Starea de spirit şi aşa mai departe, deci noi cântărim 
situaţia judeţ cu judeţ. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Ce candidaţi? Nu, o primă evaluare. Nu, că încep ... Acuma 
putem să şi anunţăm astăzi de fapt.  Cine iese astăzi? 
 

Dl.  
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da, okay şi să anunţi exact chestia asta. Da, corect. 

Coordonator ... exact ce ţi-am spus.  
 
 Dl. Miron Mitrea 
 ... Dacă vom discuta candidaţi vom spune că ... 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Şi să şi discutăm cu preşedinţii ce consideră ei ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 S-a stabilit ... am rămas descoperiţi, dacă vreţi, la ... 
 

Dl.Adrian Năstase 
Bun, dar eu vă întreb următorul lucru: dacă stabilim că nu se 

vor da declaraţii după întâlnirea asta ... 
 
Dl. 
 ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
 Măi, ştii ce se întâmplă? Exact, ei vor lua numai poveştile astea. Nu, 

ei vor lua poveştile astea. 
 
Dl. Octav  Cozmâncă 
 Nu, dar sunt candidaţi, preşedinţii ăia ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu ştiu, dăm ... 
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Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Nu vă împăcaţi. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Este o reuniune internă totuşi. Iar noi puteam să facem povestea asta 

... 
 
 Dl. 
 ...  
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Domnul preşedinte a spus ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, joi.  
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 ... că astăzi am ieşit din şedinţă fără să comentăm. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
De scăpat, nu scăpăm. 
 
Dl. Adrian Năstase 
 Conform statutului, sediul partidului este în Kiseleff 10. 
 
Dl. Miron Mitrea 
Aici s-au spus poveşti din astea ... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Şi noi, domnule preşedinte, trebuia să facem şi un program de 

pregătire, nu stau aici 10 judeţe, 5 într-o sală, 5 în altă sală. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Asta înseamnă că o săptămână dăm  numai ce vor ei pe televiziuni şi 

pe presă? Ăsta va fi de fapt şi ei vor să le dăm ce vor. Nu cred că e în 
ordine.  

 
Dl. 
 ... 
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Dl. Adrian Năstase 
Păi da, dar iară facem conferinţă de presă după fiecare judeţ? 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Nu ştiu, ar trebui seara, la sfârşitul serii, pentru judeţele din ziua 

respectivă.  
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Domnule preşedinte, iertaţi-mă. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da. 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
O scurtă ... Eu cred că nu trebuie alimentată presa din evenimentul 

ăsta, este un eveniment intern. E o lucrare internă a partidului. În acelaşi 
timp, nu trebuie stopaţi, să nu aibă sentimentul că-i blocăm undeva, că-i 
oprim să ia declaraţii. Şi pentru asta vă sfătuiesc să stabilim cu fiecare 
delegaţie, la sfârşitul întrevederii, ce declaraţie poate face.  

 
Dl. Adrian Năstase 
 Eu asta am făcut data trecută şi am făcut conferinţă de presă şi ei 

puneau întrebările lor. Este adevărat că Mischie are cabane la Rânca? Aici 
e treaba. I-aţi întrebat dacă are cabane la Rânca? Asta spun, că pe ei nu-i 
interesează de Pendiuc, că asta ştiu de Pendiuc. Le-ai oferit ocazia să-ţi 
pună întrebări, îţi pun întrebările astea. 

 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Eu cred aşa: noi nu trebuie să ... deci este o lucrare internă şi aşa şi 

trebuie tratată, nu cu conferinţă de presă, nu la sfârşitul zilei. Este o 
activitate internă a partidului care îşi pregăteşte staff-urile judeţene pentru a 
începe campania şi e treaba noastră cum facem asta. În acelaşi timp, nu 
veţi putea opri presa ca în faţa intrării să stea să încerce să culeagă acolo 
unde vor dori şi la orele când va fi imposibil. 

 
Dl. Adrian Năstase 
 Noi trebuie să anunţăm că vom face o conferinţă de presă la sfârşit. 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
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La sfârşit, joi. În care faceţi un scurt comentariu în legătură cu 
evaluarea. Îl face domnul preşedinte executiv, poate, nici măcar nu trebuie 
dată ... 

 
Dl. Adrian Năstase 

 Exact, da.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Cu judeţele nu vom scăpa ... 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Spunem că domnul preşedinte al partidului va face o conferinţă de 
presă.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În orice caz, înăuntru nu dăm acces pentru ei, deci e clar, dar în afară 
e clar că nu pot să închid. Nu ştiu cât vor sta, e problema lor, dar nu 
înăuntru, în sediu. Asta e, ce să faci. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Ei vin cu microbuzul, nu vine fiecare cum vrea. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, corect. Şi vin aici cu microbuzul şi pleacă ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Vin cu microbuzul. Avem toată logistica, avem ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ce anume? 
 
 Dl. 
 Avem baza de date ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi ce, ieşi din şedinţă şi te duci la baza de date, ce faci? 
 
Caseta 2B 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
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 ... că se va da exact sentimentul că o secretizaţi, că o ascundem 
cumva, că o mascăm, eu ştiu. Chestiunea ... 
 

Dl.  
La Guvern. 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Nu la Guvern, nu poţi folosi  Guvernul, în nici un caz. Aşa, poate o 

sală a Parlamentului, că acolo se pierd în parcaj la parlament. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Haideţi să nu vorbim toţi o dată. 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Eu cred că ar trebui să comunicăm presei că se face, e în programul 

săptămânii viitoare, e o lucrare internă. Nu îi convocăm fiindcă la sfârşit va 
fi o conferinţă de presă care va vorbi despre evaluare, ţinută de preşedinte 
foarte bine, fără să le spunem nu aveţi voie să intraţi sau nu aveţi voie să 
veniţi şi ei vor veni. Noi trebuie să fim abili în programări, pentru că dacă îi 
programăm seara pe unii dintre ei o să culeagă mai puţin sau n-o să stea 
chiar până seara aici cu camere de luat vederi ca să prindă pe nu ştiu cine, 
deci trebuie o programare ceva mai abilă. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Vor şti, vor afla imediat că le dă Dan Matei lista, nu ştiu cui la 

Naţional, altul dincolo, nu ştiu ce şi vor şti care este ordinea, deci nu e o 
problemă, se va afla imediat. Am vorbit la întâmplare, chiar la întâmplare, 
ca să ... dar trebuie să nu ne facem iluzii că nu vor şti programările.  

 
Dl. Miron Mitrea 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Exact.  
 
 
Dl. Miron Mitrea 
Important e să nu ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
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Da. 
 
Dl. Miron Mitrea 
Asta e ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Este în ordine, deci anunţăm că la sfârşitul acestor discuţii va fi o 

conferinţă de presă unde prezentăm nişte concluzii, joi la prânz, în jurul 
prânzului. Okay. Bun.  

 
Dl. Şerban Mihăilescu 
Noi le facem programările. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Programările, sigur. Da, da, corect.  Bine.  
Mai departe - organizarea unei Delegaţii Permanente cu grupurile 

parlamentare. Sinaia, 31 ianuarie. Nu ştiu dacă nu am putea s-o facem în 
29-30, adică joi e şedinţa. Am putea să facem şedinţa de Guvern de 
dimineaţă. 

 
Dl. Acsinte Gaspar 
Avem ordonanţe. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Bun, dar la ordonanţe v-aţi pus de acord cu toţii. N-o să discutăm 

acum. Problema este să fie finalizate.  
 
Dl. Acsinte Gaspar 
... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Este vorba de un calendar. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Şedinţă de guvern.  
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Pe 29 ianuarie? 
 
Dl. Adrian Năstase 
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Sâmbătă erau mai multe lucruri. Nu ştiu dacă să nu facem joi după 
amiază şi vineri toată ziua. Ce anume? 

 
Dl.  
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da. Facem şedinţa de Guvern dimineaţă, pe la  9,00 putem s-o facem 

şi la două mergem la Sinaia. Da. Şi vineri toată ziua. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Numai să nu ... 
 
Dl. Eugen Bejenariu 
O punem dimineaţa şedinţa de Guvern. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da, la ora 9,00. Da, a fost foarte bine. Vreau să vă spun că este 

foarte bine şi, sigur, trebuie să mai îmbunătăţim puţin infrastructura pe 
acolo, aerisirea - era mult prea cald în unele zone, dar astea sunt deja 
detalii, sunt fleacuri. Trebuie organizată sala pentru şedinţe, sala principală. 

 
Dl.  
... care a fost în locul lui Dan Ioan Popescu ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da? Care a fost cu energia acolo, da. Stâlpul ăla pe centru 

deranjează în sala cealaltă. Ce anume? 
 
Dl. Eugen Bejenariu 
Nu mai merge că sunt mese acolo. 
 
DL. Adrian Năstase 
Da, au adus italienii nişte ... Nu am fost acolo.  
 
Dl. Şerban Mihăilescu 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
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Mai bine aşa atunci. Da. Da. În orice caz, este o vedere superbă, este 
extraordinar. Da, foarte bine.  

 
Dl. Octav Cozmâncă 
Atunci joi şi vineri, da? 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da.  
 
Dl. Eugen Bejenariu 
Dacă doriţi - am vorbit şi cu domnul preşedinte Cozmâncă - şi, în 

principiu ... apropo de ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Fiecare îşi plăteşte. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Fiecare îşi plăteşte. Atunci, pentru cazare vor lua chitanţă toţi. Cu 

masa ne descurăm, e treaba noastră, dar noi plătim ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Vorbiţi toţi o dată sau mulţi. Deci fiecare îşi plăteşte singur cazarea, 

da?  
 
Dl. Eugen Bejenariu 
O să avem o singură chitanţă şi ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Exact. Okay. Bun. Asta am stabilit pentru grupuri. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Pentru program, aveţi programul, anexa 1 şi anexa 2, materiale care 

se vor pregăti, distribui  şi aşa mai departe. 
 
Dl. Adrian Năstase 
E firesc, normal, ca de obicei. Mai vedem astea. Ca de obicei este o 

procedură standard şi lansarea unei cărţi de care v-am vorbit, cu ... 
 
D-na Dorina Mihăilescu 
Este şi conferinţă de presă, chemăm şi presa? 
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Dl. Adrian Năstase 
O să vedem noi acolo, nu discutăm acuma. Stai să vedem. O să 

facem şi conferinţă de presă. Este în ordine, dar trebuie schimbat puţin 
programul ca să vedem când anume. Probabil că va fi vineri la prânz, dar 
astea sunt detalii pe care le aranjăm noi, nu are rost să stăm aici.  

Activitatea Senatului şi a Camerei Deputaţilor. Ceva special?  
 
 Dl. ... 
 Domnule preşedinte, este de la Focşani ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ce anume? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Ajungem acolo. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Imediat discutăm. Este o chestiune puţin mai complicată. 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Domnule preşedinte, la Senat, ca şi la Cameră, de altfel, toate 
comisiile lucrează în ultima decadă a lunii ianuarie. Nu facem sesiune 
extraordinară, nu avem suport. Lucrează la avize, rapoarte, dar, practic, 
este convocat tot Senatul. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Domnule Gaspar, existau legi care trebuiau examinate? 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Am discutat împreună cu cei doi preşedinţi ai Camerelor, am făcut o 
evaluare. Nu aveam un proiect pe care ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 E în ordine. Bun. Perfect. La Cameră? Aceeaşi situaţie. Păi dar 
spuneaţi că sunt zeci de legi care aşteaptă. 
 
 Dl.  
 Ori la  Cameră, ori la Senat, dar ... 
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 Dl. Adrian Năstase 
 Activitatea Guvernului. O discutăm săptămâna viitoare.  
 Agenda externă. V-am spus deja despre ce este vorba. Este 
interesantă şi participarea asta la Madrid. Să vedem cum facem, problema 
transportului trebuie şi acţiunea trebuie să fie pe linie de partid, plătită de 
partid ca să nu avem probleme aici. O să discutăm separat să vedem cum 
realizăm lucrul ăsta. Pe urmă, este o chestiune legată de participarea în 
China la Delegaţia Internaţionalei Socialiste. Cam în aceeaşi perioadă, de 
fapt în aceeaşi perioadă, este şi  vizita lui Dorneanu şi poate le combinăm 
şi facem cu ocazia asta şi o vizită a unui grup de afaceri şi poate facem un 
charter atunci pe care să-l plătească, să plătim în trei, de la partid, de la 
Camera  Deputaţilor şi oamenii de afaceri şi atunci am putea. Eu trebuie să 
fiu acolo între 14 şi 19. Ar fi trebuit să plec la Londra, să plec de la Londra 
cu ei şi să mă întorc la Londra. Aşa, plecăm de aici direct. Tu ai între 15 şi 
22 sau 16-22. Bun, o să ne punem de acord. Plecaţi şi voi mai devreme şi 
vedem pe urmă cum facem programul şi luăm şi grupul oamenilor de 
afaceri, da?  Gândiţi-vă şi voi care este cea mai bună soluţie, da, care este 
cea mai bună variantă. 
 Retreatul economic de la Sinaia. Am vorbit despre el. 
 Acordul social pe anul 2004. Îl discutăm data viitoare. 
 Jianni Pitela - discuţii. Au fost importante.  

Calendarul manifestărilor pentru perioada următoare. De pe acum 
să ne gândim la   chestiunea cu Focşaniul şi cu ... Aici sunt ... 23-24. De 
fapt, preşedintele vrea să participe pe 23 la Focşani şi pe 24 la Iaşi. Avem o 
problemă, însă, pentru că pe 24 rămân eu cu Oprişan la Focşani şi domnul 
preşedinte cu Stolojan să facă Hora Unirii la Iaşi şi cu Băsescu. Eu cred că 
trebuie să discutăm şi după amiază chestiunea asta, ca să vedem care este 
mesajul. Dacă legăm pe urmă de chestiunile astea de aici pe care le-a spus 
se va înţelege altceva.  Dorina. 

 
D-na Dorina Mihăilescu 
... preşedintele, pe 24, va reduce din vizibilitate riscul ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da, e corect. 
 
D-na Dorina Mihăilescu 
... la nivelul organizaţiilor locale ale PNL deja s-a dat ucaz ca peste tot 

să se spună că în baza relaţiilor anterior existente şi anterior între domnul  
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preşedinte şi domnul Stolojan, prezenţa preşedintelui acolo este un gest de 
bunăvoinţă, ceea ce s-a şi întâmplat la diverse ... 

 
Dl. Adrian Năstase 
După amiază, când mergem să ne întâlnim cu domnul preşedinte să 

discutăm despre campanii electorale, criterii de performanţă, diferenţe între 
unii şi alţii, trebuie discutate şi chestiunile astea, pentru că ... Ce anume?  

 
Dl. 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
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 Dl. Adrian Năstase 
 
 
 
 


