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Caseta 1 A 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 
 Stimaţi colegi, 
 Eu propun să începem. E destul de complicată şedinţa de 
astăzi şi, în acelaşi timp, sigur că mulţi dintre colegi sunt plecaţi la 
alte activităţi, dar nu aveam cum să procedăm altfel şi aş vrea să 
vă rog să mergem foarte rapid cu aceste puncte pe care le avem 
astăzi pe ordinea de zi, să vedem ce decizii luăm. De fapt, ziua de 
astăzi este importantă pentru a face o evaluare privind rezultatele 
discuţiilor cu organizaţiile noastre, săptămâna trecută. Au fost 
discuţii numeroase, au fost discuţii foarte bune şi sunt absolut 
convins că vor fi rezultate pozitive la nivelul celor mai multe dintre 
ele. Mai sunt, însă, unele reverberaţii, unele vibraţii care mai 
există în unele organizaţii şi poate că este bine că se mai clarifică 
anumite lucruri. La Maramureş, de exemplu, s-au clarificat. Poate 
că dacă noi făceam extracţia asta mai din timp era mai bine. Am 
aşteptat prea mult şi eu cred că, din acest punct de vedere, nu a 
fost o soluţie foarte bună, dar bineînţeles că tot răul e spre bine 
acum şi trebuie să repornim acolo, trebuie ventilate toate 
elementele astea care ţin de construcţia organizaţiei. 
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 În rest, însă, cred că a fost un exerciţiu foarte bun, un prim 
exerciţiu de campanie, de pregătire, o evaluare pe care am putut 
s-o facem privind seriozitatea şi forţa organizaţiilor noastre. 
 Nu am să încerc să vă prezint acum toate aceste concluzii, 
un material era pregătit - e distribuit deja Octav? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Da, e distribuit. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 E distribuit, deci nu are rost. O să vă rog să vă uitaţi pe 
datele respective. Sunt câteva aspecte cantitative şi unele 
concluzii calitative privind desfăşurarea activităţii de săptămâna 
trecută. Cred că a fost foarte important şi faptul că am scos în 
evidenţă schimbarea de generaţii şi noii preşedinţi executivi şi, din 
acest punct de vedere, fără să mai trec în revistă judeţele, cred că 
este un lucru deosebit că am fixat o imagine a unui partid 
profesionist, care se ocupă în mod profesional de alegeri. Acesta 
cred că a fost mesajul principal. Cred că am făcut, de asemenea, 
un transfer foarte util de experienţă, de la anumite judeţe la altele, 
deci unele s-au descurcat mai bine, s-au pregătit mai bine, au mai 
multă experienţă şi cu ocazia asta au aflat şi altele ce trebuie să 
facă. De aceea, repet, nu trec în revistă aceste probleme, este un 
material mai amplu, şi am să vă rog să vă uitaţi pe el. 
 În schimb, cred că este important să vedem deciziile pe care 
trebuie să le luăm în urma acestor întâlniri. Am stabilit că vom 
ratifica câteva propuneri de  preşedinţi executivi. La Alba, înţeleg, 
propunerea era pentru prefect să fie şi preşedinte executiv. Am 
înţeles că aveai o altă părere, Ucu.  
 
 Dl. Ioan Rus 
 Da. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În ce sens? 
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 Dl. Ioan Rus 
 Am discutat şi cu fostul preşedinte şi prefect. Pentru a linişti 
lucrurile acolo clar, Rus îl consideră creaţia lui pe Filipescu şi din 
aceeaşi divizie, ca bătălie din asta intestină. Mai uşor ar accepta 
şi el şi alţii de acolo să aducem unul tânăr, cu o altă vizibilitate, 
dintr-o altă generaţie. Îl punem pe ăla  preşedinte şi candidat 
pentru Primăria municipiului Alba. Şi atunci să-l aducem şi pe Rus 
alături de treaba aceasta, pentru că el nu e de eliminat din toate 
jocurile. Aşa spun sondajele. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 De ce crezi că trebuie să-l aducem înapoi acum? Nu. 
 
 Dl. Ioan Rus 
 Ca idee, nu pe funcţie.  
 

Dl. Adrian Năstase 
O să avem exact problemele cu Bindea şi celălalt. El trebuie 

să stea în carantină, nu ştiu, măcar trei luni, cinci luni. 
 
Dl. Ioan Rus 
El mi-a spus că până nu sunt alegerile locale el nu se 

introduce în nici un fel. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Abia după aceea o să vrea să fie candidat pentru Parlament.  
 
Dl. Ioan Rus 
O să vedem atunci ce rezultate vom avea. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu, dar eu nu cred că trebuie să ne facem strategia asta ... 
 
Dl. Ioan Rus 
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Nu problema Rus este. Deocamdată, acolo au început să se 
atace unii pe alţii. Poate e soluţia cea mai bună ca să rupem 
pisica complet. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Părerea mea este că în momentul de faţă trebuie  pus 

preşedintele executiv şi pe urmă trebuie făcută negocierea cu 
Filipescu, trebuie văzut şi în a doua fază, dacă e nevoie, pe 
preşedintele executiv îl punem preşedinte, dar nu ştiu dacă este 
bine să lăsăm în continuare situaţia neclară. 

 
Dl. Ioan Rus 
Noi am stabilit, cu Octav cumva, aşa, ca joi seara să-i 

chemăm la Sinaia şi pe Filipescu şi pe Sârbu. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Putem să mai amânăm o săptămână, în definitiv.  
 
Dl. Ioan Rus 
După care facem conferinţa. Ne ducem acolo şi o rezolvăm. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Okay, bine.  
 
Dl. Ioan Rus 
Este o variantă acceptată de ei. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Eu îţi spun, Rus, în momentul de faţă, acolo nu mai este un 

asset. 
 
Dl. Ioan Rus 
Corect. 
 
Dl. Adrian Năstase 
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El este un factor de enervare, plus că ar fi o dovadă de 
neseriozitate din partea noastră, după ce a fost puternici, slabi şi 
nu mai ştiu ce, am intervenit acuma şi după două săptămâni îl 
luăm înapoi ca să facă jocurile acolo în continuare, deci îţi spun, 
avem toată prietenia pentru el ... El s-a gândit între timp, a vorbit 
cu soţia, cu fiica, cu prietenele, nu ştiu ce şi s-a gândit el acum să 
fie candidat. Până acum nu vroia să fie candidat. Îţi spun eu ce s-
a întâmplat, el vrea să vină să intre pe liste şi ca să intre pe liste 
are nevoie de o formulă care să nu-i fie antagonică acolo. 

 
Dl. Ioan Rus 
Domnule prim-ministru, ca să ne ducem pe linia pe care am 

început-o trebuie pus băiatul ăsta preşedinte şi candidat. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu am nimic împotrivă, dar nu cumva îl împiedici pe Filipescu 

în chestia asta? 
 
Dl. Ioan Rus 
Nu.  
 
Dl. Adrian Năstase 
Asta e întrebarea mea. Ce anume? 
 
Dl. Ioan Rus 
Eu am discutat cu Filipescu, el mi-a spus că nu. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Bun, dacă e după Rus e în ordine, dar acuma, ca să-i facem 

jocul lui  Rus, care a ieşit din chestiune, îl dăm afară şi pe 
Filipescu, care este senator şi mai pierdem  încă unul care se 
duce nu ştiu unde. Asta trebuie făcută, evaluarea asta. Da, 
domnul Sasu. 

 
Dl. Ioan Sasu 
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Părerea mea este că Filipescu în lunile astea, cel puţin de 
când am  mers eu acolo, s-a implicat foarte serios şi el chiar a 
reuşit într-un fel să liniştească lucrurile acolo, să armonizeze, să 
creeze o stare de lucruri relativ calmă. Ce-i drept, în ultima vreme 
ţintit pe o seamă de atacuri împotriva lui Filipescu, dar astea sunt 
organizate. Aşa îl percepe, îl ştie toată lumea acolo. Şi, după 
părerea mea, lucrurile nu se încheie dacă îi dăm câştig de cauză 
că Rus aproape, în zonă ... Nu se încheie, dimpotrivă, o să 
mergem în continuare cu probleme grele acolo. Eu, cum să spun, 
pe prefect l-am cunoscut şi eu de când merg acolo, l-am ştiut pe 
Mugurel Secuiu, un băiat bun, însă sigur, el nu are experienţă, el 
nu are încă experienţa organizaţiilor, muncii la partid. E un băiat 
de viitor, neîndoielnic, însă acolo trebuie să avem grijă, după 
părerea mea, de situaţia pe care o are Filipescu, pentru că 
Filipescu se bucură de apreciere. Ce să vă spun, practic, la 
discuţia de acolo, cu excepţia a doi-trei care se distanţează şi 
încearcă să facă nişte manevre pe acolo, toată lumea este alături 
de Filipescu, ori asta nu este de neglijat şi atunci trebuie tratate 
lucrurile cu atenţie. Poate să se facă cum  se spunea aici o 
discuţie în continuare, dar să nu ne grăbim, pentru că îl pierdem 
pe Filipescu. Eu sunt convins că dacă se ia o decizie şi-l lăsăm de 
o parte îl pierdem pe Filipescu. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Da. 
 
Dl. Ioan Rus 
Eu zic să discutăm cu ei, să spună şi Filipescu. 
 
Dl. Adrian Năstase 
E în ordine. 
 
Dl. Ioan Rus 
N-o să-l pierdem pe Filipescu. 
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Dl. Adrian Năstase 
O să putem să rediscutăm chestiunea asta luna viitoare. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Domnule preşedinte, pe lângă discuţiile astea interne, mai e 

şi influenţa, precum cea de la Constanţa, a Înaltului Andrei, şi el 
joacă acolo. El de fapt este susţinător al lui  Rus ... 

 
Dl. Adrian Năstase 
Ştiu. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Şi nu ... Şi acuma încă, adică lucrurile sunt destul de 

delicate. 
 
Dl. Ioan Rus 
Cu ăsta am vorbit şi cu Andrei. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
El ne dă şi acuma ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Ce? 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Că nu e  Rus. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Pentru că i-a dat casă, bani şi Rus are dreptate, aşa este, că 

e un consiliu parţial acolo. Bine, rămâne pentru săptămâna 
viitoare.  

Bun, la Arad propunerea este să-l punem pe Parpală, 
preşedintele consiliului judeţean administrativ, să-l punem 
preşedinte executiv.  
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Dl. Şerban Mihăilescu 
A fost Oprea acolo ... 
 
Dl. Octav  Cozmâncă 
Am vorbit şi eu cu el. Singura problemă rămâne secretara 

asta care ne-a creat probleme foarte mari. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Ea le şi rezolvă problemele. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Vă spun eu ce se vorbeşte acuma, de ce se bat ăştia doi. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Asta este. Deocamdată mergem pe varianta asta, da?  
La Caraş-Severin Mustăcilă era propus. Acolo sunt în 

continuare nişte jocuri destul de importante. Domnule, ce se 
întâmplă? Este o organizaţie care nu are personalitate şi vin tot 
felul de tipi din afară şi o încalecă şi trebuie să-i rugăm şi pe 
colegii noştri care sunt parlamentari în alte judeţe să-i lase pe 
băieţii ăştia să respire singuri. E vorba de Almaş. Almaş este 
parlamentar de  Călăraşi, dar el de fapt are zona de interese 
acolo. Nu ştiu, poate că ... Va trebui să vedem. Dar, în orice caz, 
au început deja atacurile pe presă împotriva lui Mustăcilă, care 
este singurul motor acolo, că este şi preşedintele de consiliu, dă şi 
bani şi acuma sunt unii care vor să-i dea la picioare pentru că nu 
e neapărat în schema respectivă. Trebuie să dăm un mesaj foarte 
clar şi celorlaţi colegi că punem un preşedinte executiv acolo, care 
este Mustăcilă, şi el are sarcina să se ocupe de problemele de 
acolo. 
Da? Bine. 
 Mai departe. La Dâmboviţa Adrian Ţuţuianu, e cel pe care l-a 
recomandat Stan. Au fost de acord toţi. La Ilfov Roman Gheorghe, 
cel pe care l-au propus ei. La Vâlcea Chelea Ion, subprefectul. E 
director general, nu e subprefect? 
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 Dl. Octav Cozmâncă 
 Da, dar e şi subprefect. 
 

Dl. Adrian Năstase 
Înseamnă că astea sunt datele mai vechi. Ce anume? 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Corect. Nu, dar tu trebuie să mai verifici la Ilfov ce se 

întâmplă, e o zonă ...  Da, bine. Astea sunt propunerile.  
 
Dl. Octav Cozmâncă 

 Rămâne Aradul. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, rămâne Aradul pentru săptămâna viitoare. Dan. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Domnule preşedinte, dacă permiteţi, pentru organizaţia 
Bucureşti, normal, propunerile trebuie discutate cu dv. Eu am o 
propunere pe care vreau s-o discutăm. Nu am avut timpul 
material. Dacă sunteţi de acord, însă, pentru sectoare să comunic 
şi eu preşedinţii executivi .. urmând ca împreună să stabilim 
pentru Bucureşti. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da.  
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 La sectorul 1, preşedinte executiv Tudorache Daniel, inginer, 
născut în 1964. La sectorul 2, Berbecanu Alin, născut 1973, 
student, este manager la o firmă particulară, dar pleacă de acolo, 
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se va ocupa numai de partid. Sectorul 3, Toboşaru Mirela, filolog, 
născută în 1975. Sectorul 4 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 La sectorul 3? 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 La sectorul 3. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Foarte tineri. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Schimbăm radical. Sectorul 4, Daniela Popescu, economist, 
născută în 1965, preşedinte executiv. Este extrem de energică, 
domină şi pe actualul preşedinte şi ăsta este un lucru bun. 
Sectorul 5, Mirea Octavian ca preşedinte executiv, născut în 
1960. Şi la sectorul 6 l-a propus organizaţia pentru alegeri locale, 
Moisa Constantin. Este inginer, născut în 1948. Este puţin mai în 
vârstă, dar poate sta permanent la partid. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 E bun. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Este foarte potrivit.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sunt de acord. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Este o întărire puternică a părţii organizatorice. Ei au  intrat 
full time în activitate ca preşedinţi executivi ...  
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 Iar la Bucureşti noi avem o propunere pe care vreau s-o 
discutăm cu dv. ca preşedinte, Dumitrescu Vlad, născut în 1975, 
economist, pe care eu aş vrea să-l creştem ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Cum să spun, dacă tu îl cunoşti şi dacă l-ai văzut e în ordine. 
Va fi un semnal foarte bun. Problema este dacă vor avea 
autoritatea necesară în organizaţie totuşi ca să aibă un cuvânt de 
spus, nu neapărat definitiv, dar să ... 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Preşedinţii de organizaţii au ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Pentru că aici riscul este următorul, unele dintre organizaţii 
ne propun nişte oameni de paie doar ca să figureze ca preşedinţi 
executivi şi că şi-au făcut datoria şi au pus oameni foarte tineri. 
Acesta este riscul, dacă se prezintă într-adevăr o structură ... 
Bine, eu nu am nimic împotrivă aici. Sunt comentarii, sunt 
observaţii? Nu. Ce anume?  
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Domnule preşedinte, sunt oameni care au fost cunoscuţi de 
organizaţie ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Va fi un mesaj foarte bun.  
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 ... economist ... dacă ieşim de acuma cu oferta ...  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, mi se pare că îl ştiu. Bine, atunci să-i anunţi ca să vină la 
brifing. La cât, la două? 
 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a PSD 
Bucureşti, sediul central PSD, 27 ianuarie 2004 

 12

 Dl. Octav Cozmâncă 
 La două. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Mai aveam o problemă la Neamţ. Şi-a dat demisia Pruteanu 
Vasile, fostul prefect şi s-a înscris în PNL. Este inspector general 
adjunct. Bun, poate că nu ar trebui chiar acum. Trebuie făcută 
restructurare, trebuie ... ar trebui văzută o modalitate totuşi.  
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Să-l mai lăsăm o lună. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da.  
 
 Dl.  
 Am pus trei inspectori generali adjuncţi pentru rezolvarea 
situaţiei lui. Nu este nicăieri în ţară, de aia am păstrat acuma ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun. La Maramureş cine face informare? A, nu e aici  
Tărăcilă.  Cum procedăm acolo? Octav. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Domnule preşedinte, eu am vorbit, am ţinut legătura cu cei 
de la Maramureş în aceste zile, cu prefectul Buda, cu  Cozma şi i-
am rugat să se deplaseze în comune, oraşe, municipii pentru a 
preîntâmpina eventuale demisii şi plecări din partid cu Bindea la 
PRM. Din informaţiile pe care le am de acum o oră, lucrul ăsta nu 
s-a întâmplat şi e foarte bine, deci nu sunt probleme deosebite din 
acest punct de vedere. Urmează să discutăm cu ei lucrurile noi 
datorate plecării lui Bindea şi să lărgim delegaţia permanentă 
interimară pe care noi am aprobat-o la timpul respectiv  şi această 
delegaţie să pregătească alegerile locale. Şi sunt două variante: 
fie să organizăm alegeri înainte de alegerile locale, cred că până 
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la sfârşitul lunii februarie, fie să organizăm aceste alegeri la partid 
numai după ce se încheie alegerile locale. Aici trebuie să mai 
evaluăm puţin cu ei. 
 Dacă reuşesc să se pună de acord, să fie linişte, pace, să 
meargă cu un punct de vedere unitar în conferinţă, cred că am 
putea să facem şi înainte, mai ales că  acolo un consiliul judeţean 
nu s-a ţinut de un an şi jumătate şi toţi reclamă lucrul ăsta, dar 
trebuie să mai evaluăm puţin. Eu cred că în cursul acestei 
săptămâni putem avea o concluzie clară şi venim cu propuneri 
lunea viitoare, să facem înainte sau după alegerile locale alegerile 
la partid. 
 
 Dl. Ioan Mircea Paşcu 
 Am avut şi eu discuţii cu ei şi, într-adevăr, cred că lucrurile se 
prezintă acuma mult mai bine, în sensul că este clar pentru toată 
lumea, nu numai pentru cei de la noi din partid, dar şi pentru cei 
din afară, că Bindea a reprezentat acel virus care, practic, nu a 
lăsat lucrurile să se coaguleze. Nu-l vor urma, pentru că până la 
urmă - am discutat şi cu oamenii de acolo -  problema este cine 
vrea să se ducă la un partid perpetuu de opoziţie, la Funar vreau 
să spun, înainte de alegeri. Am înţeles că Ludovica Pârvu ar fi 
înclinată să-l urmeze şi să fie candidata PRM la funcţia de la Baia 
Mare, ceea ce nu reprezintă o mare pierdere. 
 Într-adevăr, asta am spus şi eu, exact aşa cum a spus şi 
Tavi, că de acum încolo lucrurile trebuie să intre pe un făgaş 
normal şi nu văd care ar fi acele probleme care să împiedice 
găsirea unei formule convenabile pentru toată lumea şi am şi 
spus, fraţilor, dacă se continuă lupta asta înseamnă că nu Bindea 
era ăla vinovat şi vă luaţi o mare responsabilitate, dar toată lumea 
a spus că de acum încolo lucrurile se degajează. Şi, într-adevăr, 
era chestiunea asta. Şi eu cred că putem să vedem. Dacă sunt în 
pace şi s-au înţeles, putem să facem, pentru că au nevoie de 
legitimitate, mai ales care au venit. Au nevoie de legitimitate şi 
alegerile trebuie să aibă loc, dar ele trebuie să se desfăşoare în 
mod normal şi să dea un rezultat convenit de toată lumea. 
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 Pentru toată lumea rămâne ideea că ce realizări avem la 
locale sunt teste pentru continuarea într-o formulă sau alta, 
indiferent de ce se întâmplă, deci din punctul ăsta de vedere 
lucrurile sunt clare, dar oricum,  tot ce am simţit, tot ce am vorbit  
este o uşurare. Bindea a fost luat de Văsălie şi azi dimineaţă a 
apărut în ziare cum a fost luat de Văsălie. Liberalii ar fi vrut să-l ia, 
dar se pare că ar fi stricat nişte combinaţii pe care ei deja le-au 
convenit şi atunci au preferat să nu-l ia. Din punctul ăsta de 
vedere nu este o mare tragedie. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În orice caz, este important pentru organizaţiile noastre. 
Sigur, fiecare om este important într-un fel, fiecare senator, 
fiecare deputat, dar ceea ce este esenţial pentru organizaţiile 
noastre în alegeri este imaginea de unitate şi de soliditate, ori o 
organizaţie care este sfâşiată de lupte pierde mult mai mult decât 
pierde prin plecarea unuia sau doi sau trei. Acolo unde avem 
probleme ele trebuie rezolvate într-un mod radical, chirurgical. 
Rus. 
 
 Dl. Ioan Rus 
 Domnule preşedinte, şi eu am discutat cu ei. Eu cred că se 
pot face alegeri acuma, rapid. E linişte în organizaţie. Poate că e 
chiar foarte bine să meargă Octav până la Maramureş. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, ar fi bine de făcut alegeri acolo.  
 
 Dl. Ioan Rus 
 Nu sunt probleme care să ne oprească, ridiculizăm pe toată 
lumea acolo. Singura chestiune: au fost probleme ... Poate să 
meargă Octav, să participe el, e preşedinte executiv, se dă 
importanţă, lumea nu are nici o problemă. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
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 Rămâne să vedem. V-am spus, ei înclină, cel puţin până 
acuma, s-o facă înainte, dar să completăm delegaţia astăzi şi să-i 
mai lăsăm o săptămână şi să facem pregătirile pentru februarie, 
că totuşi o conferinţă de ... Sigur că da, să avem nişte concluzii 
mult mai clare din toate organizaţiile. 
 A doua chestiune, domnule preşedinte şi stimaţi colegi, sigur, 
plecarea lui  Bindea de la noi şi intrarea în PRM a creat nişte 
probleme şi la PRM, să ştiţi, că şi acolo sunt probleme, a început 
războiul acolo. Bindea se duce şi creează probleme. În ce sens? 
El a convenit plecarea la nivel central cu Vadim şi cu cei de aici, 
acolo, pe plan local, lucrurile sunt explozive. Senatoarea Ciocan, 
pe care domnul Văcăroiu o ştie, e una dintre femeile mai active 
din rândul peremiştilor din Senat, vrea să plece şi nu vrea să 
plece decât la PSD, adică sunt nişte semnale în acest sens şi ea 
s-a adresat unor oameni de-ai noştri de acolo şi problema trebuie 
să o gestionăm ... Poftim? O să vedeţi că sunt probleme foarte 
serioase acolo. Credeam că numai la noi sunt, dar şi la alte 
partide sunt probleme la Baia Mare. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Acolo facem aceste numiri, deocamdată, interimare. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Luni le putem face. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Luni. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Completăm delegaţia. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Să completăm delegaţia şi foarte rapid să pregătim 
conferinţa judeţeană. Da? Bine. Eugen, i-aţi hârtiile de aici. Unde 
mai avem probleme? La Constanţa sunt tot felul de agitaţii. 
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Primarul înţeleg că s-a dus în Brazilia şi bineînţeles că au început 
să sară şoarecii pe masă. Miron, care e situaţia acolo? 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Nu ştiu ce să spun care e punctul de vedere al unora sau 
altora sau care este situaţia. După ce au plecat de aici au făcut 
toţi şedinţe pe bucăţi la municipiul Constanţa, restul judeţului nu a 
participat la această acţiune de frondă. Au făcut  tot felul de 
chestii pentru reluarea puterii, cum zic ei. Au făcut  şedinţe cu şefii 
de organizaţii în vreo cinci etape, au decis că nu e bun Mazăre 
pentru Constanţa, că ei se descurcă fără el, pentru că Mazăre le 
ia toate funcţiile şi îi dă la o parte şi aşa mai departe, după care 
ăia au făcut un birou executiv în care au refuzat să-i primească pe 
cei şase membri pe care îi desemnasem eu în delegaţia 
permanentă să facă parte din biroul executiv al municipiului. 
 Am vorbit cu preşedintele organizaţiei din municipiu, cu 
Donciu, de vreo patru-cinci ori. Nu am ce să mai vorbesc cu el. I-
am explicat, mi-a spus că el ştie să câştige alegerile la Constanţa 
fără Mazăre, că Mazăre îl încurcă, că singurul capabil să conducă 
judeţul este el şi că Mazăre nu vrea să-l pună preşedintele 
consiliului judeţean şi în cazul ăsta el nu poate să-l sprijine pe 
Mazăre. Practic, ce se întâmplă? Bun, între timp a aflat Mazăre, 
care era în drum spre Brazilia. A spus, sigur că decizia este a 
premierului Năstase  şi a organizaţiei centrale. Eu am venit aici că 
m-a rugat Năstase prin gura matale. Vreţi să rămân în continuare, 
rămân. Cu ăştia care ba mă dau afară, ba mă mângâie pe spate, 
eu nu mai lucrez. Când mă întorc vin la Bucureşti, ce-mi spuneţi 
voi aia fac. Asta a fost poziţia lui. Zice: eu lucrez cu o parte din 
oameni, cu ... şi cu consilieri nu mai lucrez, deci din două, una. S-
a creat această situaţie destul de delicată acolo. Asta trebuie, vine 
o dată la Bucureşti, se întâlneşte o dată cu tine şi cu mine. Eu nu 
am mai discutat. M-aţi rugat să intru, am intrat. Fac un război, dar 
eu cu Ghiţă Donţu nu merg mai departe.  
 Şi aici s-a creat problema, că ştim foarte bine, Ghiţă, cel care 
a vândut-o pe Liliana şi am avut problemă, el l-a sprijinit pe 
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Rahău, când au fost alegeri a doua oară l-a părăsit pe Rahău şi l-
a sprijinit pe Gherghe  Stan vicepreşedinte. Acuma el a fost cu 
ideea cu Mazăre, că el a fost cu ideea, până la urmă, era mare 
sprijinitor pentru faptul că-l pusese Mazăre acolo. Brusc, nu l-a 
mai vrut nici pe Mazăre. Sigur, el spune tot felul de poveşti, 
depinde cine îl ascultă, dar când am vorbit la telefon mi-a spus că 
el e singurul care ştie să conducă organizaţia de la Constanţa, că 
acuma este rândul să-i dăm lui conducerea organizaţiei şi chiar 
vrea să fie preşedintele consiliului judeţean şi el ştie să-i bată pe 
Duţă şi pe Mazăre în Constanţa.  
 Eu nu sunt foarte îngrijorat de ce s-ar putea întâmpla în 
alegerile locale. ... le place ce se va întâmpla, vom merge înapoi 
pe aceeaşi situaţie care a fost în 2000, când am luat 9 comune şi 
2 oraşe. Probabil că o să luăm şi două municipii, cu Pintilie şi cu 
Iorguş, dacă îi lasă ăştia în pace.  Dacă se leagă cineva de 
Iorguş, Iorguş nu e dificil, că el controlează organizaţia asta la 
Mangalia, dar la Medgidia e aceeaşi situaţie ca la Constanţa, 
oricând se poate porni şi să-l dea la o parte pe Pintilie. 

Problema este că, din ce am văzut eu pe sondaje, pierdem 
alegerile locale la Constanţa cu tot ce înseamnă - şi nu se duce 
Gheorghe Donţu în                Constanţa şi nici în consiliul judeţean 
nici peste 142 de ani de acum înainte şi după aceea intrăm în 
alegeri parlamentare şi prezidenţiale cu o echipă care ...  Bun. 
Care este marea problemă acolo? Donţu are sprijinul aproape al 
tuturor parlamentarilor, cu excepţia lui Bogdan, care stă la 
Bucureşti şi care nu a mers acolo şi cred că l-a invitat. Nici nu l-
am întrebat. 

 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
În mai multe rânduri. 
 
Dl. Miron Mitrea 
Şi nu s-au dus să se bage în jocul ăsta care e acolo Pană, 

din câte înţeleg, nu s-a băgat Toni Baltă, a spus, domnule, sunt 
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de acord că listele trebuie să le facem şi în restul nu mă bag şi 
restul se pare că toţi, chiar cu marele nostru prieten ... 

 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
S-a băgat. 
 
Dl. Miron Mitrea 
S-a băgat acolo. Ei toţi fiind convinşi că nu vor mai ajunge 

deputaţi, ceea ce din punctul de vedere al celor de la Constanţa şi 
sunt convins că şi al celor de la Bucureşti - a, nu să băgat Liliana, 
hai să fim oneşti, ea a spus, domnule, eu nu mă bag.  

 
Dl. Bogdan Niculescu  Duvăz 
A vorbit la biroul executiv. 
 
Dl. Miron Mitrea 
A vorbit şi ea acuma la biroul executiv?  Până acuma nu 

mersese nici ea acolo. Fănică şi ceilalţi se văd parlamentari. Nu 
se văd parlamentari, orice discuţie mai departe este inutilă. Este 
vorba de Daraban bătrânul, care mai este şi bolnav. El oricum a 
fost un parlamentar cum a fost. Nu, e bolnav rău, săracul. El a fost 
cuminte, nici nu ştiu dacă a fost la şedinţă, stă de-o parte. Fănică 
ştim cu toţii de ce a ajuns el parlamentar şi l-a votat lumea. 
Giugulea e un băiat fără minte. Atunci noi, ca să facem 
democraţia, am dat votul să meargă liber. A mers votul liber şi 
sigur ... 

 
Caseta 1 B 
 
Dl. Miron Mitrea 
... i-a luat puterea lui Mazăre şi ăla ... Că Mazăre, însă, nu le-

a promis să îi pună pe toţi parlamentari e o altă problemă. Şi ăla 
trebuia să le spună, să le dea speranţe că vor fi pe listă. Le-a 
spus că nu sunteţi buni de nimica, mergeţi la Bucureşti şi rezolvaţi 
şi pe urmă analizăm în delegaţie. Nu le-a plăcut sistemul ăsta. 
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Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Mi-a arătat un sondaj în care ei nu se regăsesc acum ... 
 
Dl. Miron Mitrea 
Păi aşa sunt. De aici a pornit, ... ăla a fost la mine cu 

povestea cu soţia, că i-a dat afară Mazăre soţia de la ... o întreagă 
poveste de genul ăsta, că el îl face praf pe viermele ăsta de 
Mazăre. I-am spus potoleşte-te, Dane, nu ai fost în stare să 
câştigi. Poate ai dreptate pe fond, moral sau ştiu eu, undeva, 
astral, performanţa a fost sub nivelul pământului. Te-a vândut 
omul tău, omul care - nota bene, primul care l-a vândut a fost 
Gelu Bosânceanu, care a trebuit să se retragă din delegaţia 
permanentă din cauza atacurilor pe care le-a făcut - ştie Viorel 
foarte bine - domnul Donţu cu echipa de la Constanţa, după ce cel 
care l-a ajutat pe Donţu să revină după ce l-am dat afară la ordinul 
tău din partid, că l-am dat afară pe Donţu cu ani în urmă, a fost 
Gelu. S-a dus acolo, a plâns, Gelu l-a ajutat să reconstruiască 
organizaţia. Primul lucru a fost să-l scoată pe Gelu din delegaţia 
permanentă. Ăsta e omul. După ce l-a dat afară pe Donţu a venit 
aici să negocieze. După chestia cu Stanciu, care  fusese tot pe 
aici pe la noi, venise aici, grija lui era nu să-l sprijine pe Stanciu, ci 
să negocieze poziţia lui. 

Eu nu văd ... asta e o chestie foarte delicată. Problema e că 
nici celălalt nu este un tip foarte elastic - mă refer la  Radu Mazăre 
- nu e tipul ăla care zice stai să mai vedem, să mai ... 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
Aceeaşi situaţie e  şi judeţul nu a mişcat la ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Ce anume? 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Şi judeţul nu a mişcat ... 
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Dl. Miron Mitrea 

Acolo sunt patru oameni care contează în Constanţa, în afară de 
cei de la Bucureşti, şi la Bucureşti vă arăt pe hârtie că   sunt trei 
personalităţi sau patru care contează dintre constănţeni. E 
Mazăre, care controlează oraşul, electoral, în proporţie de 70-
80%. Ei acum că Mazăre a falsificat sondajul, nici nu ştiu cine a 
făcut sondajul respectiv, nici n-am stat de vorbă cu ei şi sunt 
două. Poate al doilea l-a falsificat, nu ştiu, dar pe primul nici nu 
ştiu cine l-a făcut.  
 E Iorguş la Mangalia care controlează Mangalia, e Pintilie la 
Medgidia, care controlează Medgidia şi este Stancă care 
controlează judeţul. El s-a mişcat, chiar dacă ne place sau nu ne 
place. El s-a bătut cu Radu, el a controlat judeţul şi voturi i-a dat 
Donţu. Dacă Donţu i le dădea lui Rahău, era acolo, dar Donţu i le-
a dat lui  Stanca, a ieşit Stanca, el fiind tot timpul, Donţu, cel care 
a întreţinut aşa, o atmosferă ca să poată să mai trăiască el. Am 
crezut că mai putem să ne ... Nu mai este. Cu cine? 
  
 Dl. 
 Cu Rahău. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Rahău nu contează, a ajuns să nu poată să facă nimica. 
Adrian încearcă să-l trimită. Ceicare aucreat toată mişcările 
acestea au fugit acolo pentru că ... e Penciu, el a simţit acuma  că 
nu va mai fi. El spera să fi făcut facultatea. Am avut o discuţie 
data trecută că nu are facultate şi speră. Eu am vorbit două ore cu 
el prin telefon. A încercat, ştii foarte bine, să creeze o atmosferă 
anumită. I-am spus, măi, am vorbit cu preşedintele partidului. Nu-i 
adevărat, nu v-a dat nici un mandat să faceţi asta că aşa ai 
deschis problema, în capul ăstora e cu partidul democrat de 
centru a lui Stelian Tănase, care tot mergea că l-a trimis Iliescu să 
facă partid în teritoriu. Zice nu, nu a trimis Năstase, Mitrea ne-a 
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păcălit. Le-am spus că am vorbit cu premierul, am vorbit cu 
fiecare în parte. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Am vorbit aici cu toţii. 
 
 Dl. Miron  Mitrea 

Dar când am vorbit cu tine, înainte de asta, vorbisem cu ei 
toţi, este soluţia bună sau nu o acceptăm? N-au acceptat-o. Sigur 
că ştim foarte bine care sunt şi excesele lui Radu Mazăre, care 
spune că Donţu şi băieţii ăştia nu vor decât să stea la spriţ, nu am 
timp să stau la spriţ,  trebuie să câştig alegerile. Şi chestiunea cu 
Lado în sediu, un hotel. Noi o ştim foarte bine. Unii care au fost  
ţărănişti şi după aia au venit ... Îi ştii şi tu. Ei stau acolo şi beau şi 
nu vor să muncească, ce fac aici? Avea  şase oameni, a pus un 
băiat de la control şi asta e urmarea, dar va trebui să decidem 
până la urmă pe ce echipă mergem. N-o să putem să le punem 
cap la cap. N-o să putem. 

Pe municipiul Constanţa ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Octav. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Domnule preşedinte, Miron are dreptate, e greu de realizat 

acea unitate, că de asta am purtat şi eu zeci de convorbiri şi cu 
Donţu şi cu alţii de pe acolo. E greu de realizat pacea acolo. 
Părerea mea  - ce le-aţi spus dv. aici şi ăsta e adevărul - acolo, 
vreo patru sau cinci grupuri de interese, dacă cineva poate să-i 
adune sau să-i potolească, să nu se mai dea la picioare. Pe 
Donţu nu-l duce mintea, nu sunt jocurile lui, este dirijat, este o 
marionetă care e pusă pe comandă şi acţionează cum i se spune. 
E părerea mea.  

Dl.  
... 
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Dl. Octav Cozmâncă 
Nu cred, măi, nu cred, că să mai ... Nu-l cred aşa deştept.  
 
Dl. Miron Mitrea 
... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Ştiu, măi, ştiu toată povestea. Acolo e bătălia pe interese 

economice, nu pe ... în sfârşit ... Este şi grupul ălălalt ...  
 
Dl. Octav Cozmâncă 
... şi-a dat demisia acum şi din funcţia de viceprimar. Aşa mi-

a spus mie, nu ştiu dacă e adevărat. El era viceprimar ...  
 
Dl. Miron Mitrea 
El a fost viceprimar după ce a trecut Mazăre la noi şi am zis 

să avem o majoritate. Am luat şi consiliul judeţean şi avem două 
treimi. Acum urma schimbarea lui Duţu, urma să discutăm dacă-l 
dăm sau nu afară pe Duţu. Acolo controlam. Probabil.  Ceilalţi 
spun că şi Păun e foarte supărat şi că Donţu, într-un fel sau altul - 
cred că aici are dreptate - ... Păun e foarte supărat şi Donţu, în 
virtutea intereselor de altă natură trebuie să ... dar unde să-i pui? 

 
Dl. Şerban Mihăilescu 
Iertaţi-mă, vă rog nu uitaţi ... şi toate dosarele sunt blocate, e 

o nenorocire ce e acolo. În momentul în care Donţu a fost ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Cine? 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvău 
2 ori 1 sunt altceva, ei nu fac politică de nici un fel. Este o 

echipă de doi băieţi pe care îi ştiţi, care şi-au făcut tot felul de 
trasee pentru a-şi acoperi ... şi acuma s-a închis aici. Ei şi-au 
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făcut nişte trasee, şi-au făcut şi nişte socoteli.  Au, într-adevăr, 
probleme pe toate filierele de afaceri şi nu ştiu cât o să se mai 
poată proteja, dar în orice caz, eu nu cred că ei au greutate şi nu 
cred că ei determină chestiunea asta la Constanţa, dacă îmi 
permiteţi să-mi spun şi eu părerea. S-ar putea. 

 
Dl. Miron Mitrea 
Nu ştiam, Bogdan, că ei au mutat sediul municipiului, care 

avea sediul ca lumea şi îl ştii şi tu, l-au mutat în Hotelul ... acum 
câteva luni, la BTT. 

 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Acolo era deja când ... 
 
Dl. Miron Mitrea 
E mutat de vreo şase-şapte luni. Nu ne-a spus nimic. 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Din februarie anul trecut era acolo, deci de un an de zile. 
 
Dl. Miron Mitrea 
Ei spuneau că se mută unde a fost partidul şi unde 

rămăseseră acum pentru senatori şi cu echipa ... Acuma s-au 
mutat în curte la băieţii ăia doi.  

 
Dl. Adrian Năstase 
Bun. Nu cred că putem să luăm o decizie acum. Mazăre cât 

stă la soare? 
 
Dl. Miron Mitrea 
El e plecat la congresul cu nu ştiu ce primari, stă vreo 10-11 

zile. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
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Înfrăţirea cu Sao Paolo sau nu ştiu ce. 
 
Dl. Miron Mitrea 
El ştia de toată povestea asta, era foarte calm şi a spus că 

eu nu pot să mă apuc să mă cert cu ei. 
 
Dl. Adrian Năstase 
El, în definitiv, are o problemă a lui destul de simplă. El poate 

să candideze sub orice steag şi de asta spun că ... 
 
Dl. Şerban Mihăilescu 
Constanţa făcea lucruri şi mai mari decât dacă nu ... 
 
Dl. Miron Mitrea 
Nici lui nu-i convine, haideţi să nu... Nici lui nu-i convine. E 

destins pentru că el se aşteaptă să avem o poziţie constructivă. 
Sigur că aşa  este. Nici lui nu-i convine să zică băi, m-au chemat, 
am plecat, m-a chemat Năstase şi m-a băgat în partid şi m-a scos 
Donţu. Nu îi place foarte tare poziţia, evident că nu-i place, dar ... 

 
Dl. Adrian Năstase 
Ce anume? 
 
Dl. Ioan Rus 
... ar fi trebuit să fie membru. 
 
Dl. Miron Mitrea 
Nu ai ce, mai mult decât ce s-a întâmplat  până acum la 

Constanţa nu are ce să se întâmple. Trebuie să ne organizăm şi 
daţi afară pe cei care controlează organizaţia. Să vină Donţu la 
Bucureşti ... 

 
Dl. Adrian Năstase 
Dar în cazul că vom controla şi câştigăm Constanţa, 

Mangalia şi Medgidia, dacă însumăm prin eforturile individuale 
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care pot veni de la candidaţii ăştia, practic, nu mai ai nevoie de 
alte eforturi. 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
Aproape că nu avem nevoie nici de consiliul judeţean, 

câştigăm şi consiliul judeţean. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Aproape că nu avem nevoie de organizaţie, ca să zic aşa.  

Eu încerc să fiu mai brutal în ceea ce spun. Ce anume? 
 
Dl. Şerban Mihăilescu 
Primarii de la municipii controlează şi organizaţiile noastre. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Exact. Eu cred că  Donţu ne-a făcut deja suficiente probleme 

de-a lungul anilor. L-am luat, l-am ajutat, l-am mângâiat pe 
creştet, ştiţi foarte bine. Poate vă aduceţi aminte unii că eu l-am 
bănuit de nişte jocuri incorecte la un moment dat, pe urmă l-am 
readus, l-am ajutat să fie ... în sfârşit, unii ştiu mai mult, alţii mai 
puţin ...  Ce anume? 

 
D-na Dorina Mihăilescu 
Nu vă supăraţi, ... pe plan local ... şi o seamă de slăbiciuni, 

mai ales acuma după ce noi facem evaluarea la judeţ. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu, chestia asta nu trebuie făcută aşa, trebuie să facem o 

comisie care să meargă acolo, să facă o întreagă istorie, să vadă 
ce se întâmplă. Eu cred că trebuie să trimitem trei oameni, 
evident, să meargă Miron, mai e cineva care răspunde de 
Constanţa? Nu, Miron, nu? 

 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Eu, Dorina şi ... 
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Dl. Adrian Năstase 
Să meargă şi Bogdan, totuşi cunoaşte zona şi totuşi 

indiferent că nu le place unora, şi ar trebui să mai meargă cineva. 
Octav. Înainte să vină Radu. Şi trebuie făcută o evaluare înainte 
să vină Mazăre. Şi trebuie mers acolo o zi, trebuie discutat şi pe 
urmă o propunere către Delegaţia Permanentă, care trebuie să fie 
o soluţie radicală. Trebuie discutat cu toată lumea care contează, 
de la Teodosie la Bosânceanu, trecând prin ...Nu dau nume ca să 
nu deconspir. Şi la sfârşit trebuie să avem o propunere. Acolo 
trebuie intervenit, dar eu cred că trebuie intervenit de data asta 
brutal, pentru că Donţu a făcut şi un lucru incorect faţă de noi. Am 
fost aici, mulţi aţi participat la întâlnire, am stabilit nişte lucruri. 
Fiecare a avut posibilitatea să vorbească. I-am dat cuvântul lui 
Donţu să vorbească.  

 
Dl. Octav Cozmâncă 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
A ieşit destul de şifonat Mazăre, a şi spus că nu e obişnuit cu 

nu ştiu ce şi Mazăre ... dar am crezut că au înţeles mesajul colegii 
noştri de acolo. Avem un singur risc, să pierdem nişte voturi în 
Parlament, dacă se vor deplasa unii dintre colegii respectivi la alte 
formaţiuni. 

 
D-na Hildegard Puwak 
Nu se vor deplasa. 
 
Dl. Şerban Mihăilescu 
Nu se vor duce.  
 
Dl. Adrian Năstase 
Da.  
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Dl. Miron Mitrea 
El ştie de promisiunea aia ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Bun, dar putem să retragem promisiunea dacă el nu s-a 

liniştit. 
 
Dl. Miron Mitrea 
Pe mine mă acuză că nu l-am pus eu şef pe Donţu la 

Constanţa. ... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
După discuţia de aici el a relansat tot scandalul, ce să mai ... 

Asta e realitatea, drept mulţumire faţă de ce i s-a propus de către 
preşedinte, asta e realitatea.  

 
Dl. Adrian Năstase 
Da. Okay, deci am stabilit că merge echipa asta la Constanţa 

şi vine cu propuneri, da? Hai să mergem mai repede.  
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Domnule preşedinte, asta putem anunţa public la brifing, că 

sigur vom fi întrebaţi. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Sigur. 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Că s-a decis o echipă care se va deplasa acolo pentru 

evaluare.  
 
Dl. Adrian Năstase 
Da. Foarte rapid. Măsuri pentru combaterea ... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
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Am o rugăminte. La primul punct vedeţi că este o adresă pe 
care am trimis-o la judeţe, aşa cum a stabilit domnul preşedinte la 
întâlnirea cu reprezentanţii judeţelor. Vă propun, domnule 
preşedinte, să alcătuim o echipă la partid, şi aici eu voi fi eu sau 
Dan, de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, Finanţe şi 
Justiţie, fiindcă o să vină propunerile de la judeţe, cele care au şi 
fost aduse, unele dintre ele, aduse în discuţie aici. Vor veni şi cu 
proiectele de acte normative, le expertizăm împreună cu câte un 
secretar de stat de la cele trei ministere ca să le dăm drumul 
operativ. V-aş ruga Ucu, MIhai şi o să-i spun şi Rodicăi, ca să 
lucrăm, să dăm drumul la câteva. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Mergem mai repede acum. Şedinţa de la Sinaia, întâlnirea 

de la Sinaia. Avem un program şi documentele. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Documentele sunt în mapă, le aveţi semnate. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Bun. Excelent. Bun, trebuie să fim foarte organizaţi. Aş vrea 

să-l rog pe Vasile Dâncu - nu e aici, nu. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Nu este, lucrează cu ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Pentru Sinaia, dar să facem şi o analiză pe sondaje. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Eu cred că da, are sondajele făcute. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Şi vizibilitatea şi toate celelalte lucruri. Apropo de stil, i-am 

spus şi lui Octav, este un articol interesant, o notă interesantă în 
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Evenimentul zilei şi cred că trebuie să ţinem seama de ea. Este 
limbajul de lemn. Noi riscăm dintr-un anumit punct de vedere să 
devenim foarte puţin atractivi pentru o zonă care se 
modernizează.  

 
Dl.  
Am avut un băiat care ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Penibil! Da. 
 
D-na Hildegard Puwak 
... nu, dar nu e bun. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu, dar nu l-am ascultat, eu am citit articolul ăla care era 

foarte clar şi foarte bun şi de acolo am înţeles despre ce era 
vorba.  

 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Era un articol foarte bun. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Foarte bun. Măi, iartă-mă Nicu, nu am înţeles o poveste, de 

ce Oprean a venit să povestească ce face Ministerul Lucrărilor 
Publice. 

 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Aşa am stabilit. Eu nu am vrut să-l troznesc mai tare, dar în 

mod normal, începând de mâine, ar trebui desfiinţat ministerul 
ăsta. Păi dacă se ocupă Opran şi federaţia patronatelor lui peşte 
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de toată strategia, cu locuinţe, cu consolidări, cu toată povestea 
de acolo ... 

 
Dl. Miron Mitrea 
Chiar dacă ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu ştiu, pentru că a venit Paul ... să ne explice. Am spus-o 

foarte elegant. Bun, poate că au înţeles-o unii, dar nu e normal, 
adică singurul care a lipsit acolo a fost Guvernul, deci toate alea 
care s-au făcute le-a făcut Opran şi cu mama lui, adică nu e în 
ordine.  

 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
El a făcut proiectul. 
 
Dl. Adrian Năstase 
E prietenul lui Octav, facem acuma acorduri cu el, dar n-am 

înţeles. 
 
Dl. Miron Mitrea 
Una e să vorbeşti despre ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu se poate. Măi, dar el a făcut un raport din partea 

Ministerului Lucrărilor Publice. Nu numai, plus administraţia 
locală. Rus, ai fost acolo în sală? 

 
Dl. Ioan Rus 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu se poate. El, practic, a vorbit în numele celor două 

ministere şi cu banii şi cu ... Stadiu nu ştiu, el a arătat că singurele 
lucruri care s-au făcut bine înainte de 1989 au fost cele de 
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gospodărire a apelor, eu asta am înţeles. Din 1954 lucrurile erau 
mai bune. Dar, în sfârşit, nu vreau să ... Ce anume? 

 
Dl. Miron Mitrea 
Stadiu a fost simpatic. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Stadiu a fost simpatic, dar asta a fost de fapt concluzia, că 

strategia durabilă merge mai curând în trecut decât în viitor, dar ... 
Nu mă deranjează, că asta cu apele am convenit cu toţii că e 
vorba de un monopol şi foarte bine, îl sprijinim. Dar băieţii ăştia 
încep acuma să facă monopol pe celelalte zone ale Guvernului, 
că eu nu mai ştiu cu ce ne ocupăm noi. Cu politica externă la 
Guvern! Eventual şi asta nu e foarte sigur. Guvernul, practic, după 
dezbaterile astea nici nu ştiu cu ce se mai ocupă. Sau intră băieţii 
ăştia din 2005 ca să guverneze.  

 
D-na Hildegard Puwak 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Hilde, nu vreau să fiu rău, dar ei au pregătit materialul pe 

demografie cu domnul Cazan, domnul Cazan a luat toată 
povestea asta şi dus-o dincoace, ceea ce iarăşi nu e în ordine.  

 
D-na Hildegard Puwak 
Da, dar aşa a fost înţelegerea ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Acuma, fie vorba între noi, ar trebui să vă spun mai multe. 

Ce anume? 
 
D-na Hildegard Puwak 
Aşa a fost înţelegerea, Guvernul să ... 
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Dl. Adrian Năstase 
Da. Intervenţia mea a fost nervoasă la sfârşit? Da, dar hai să 

vedem pentru viitor, că altfel, dacă stăm acolo ca nişte papagali 
să vină Stadiu să vorbească în numele Guvernului şi ăla să 
vorbească în numele ministerelor, Oprea, cu toată prietenia, păi îl 
troznesc pe Opran de nu se vede. Păi ce treabă are Federaţia 
Patronatelor cu ce face Guvernul cu serviciile publice, servicii 
publice de interes general?  El are şi servicii publice de interes 
particular sau de interes individual, nu ştiu, nu am înţeles 
conceptul încă foarte tare. Nu e tautologie? 

 
Dl. Miron Mitrea 
Sigur că da. Probabil că aşa e... Păi localul e tot general ... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Domnule preşedinte, el cu asta s-a ocupat când a fost la 

Guvern şi a lucrat cu ministerele, deci el a ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Eu am fost de acord să-i facem o sinecură ca să nu-l dăm 

afară pur şi simplu din Guvern. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Sigur. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Dar ca să vină să formeze el guverne în afara Guvernului, 

după ce noi am fost eleganţi cu el, mă deranjează şi trebuie să-i 
transmiţi prietenului tău.  Eu am fost foarte elegant, dar data 
viitoare îl troznesc de nu se vede.  

 
Dl. Octav Cozmâncă 
... şi-l socotiţi numai al meu. 
 
Dl. Adrian Năstase 
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Transmite-i, te rog. Nu se poate. Mă uitam la tine cu 
admiraţie cum îţi prezenta băiatul ăla ... 

 
Dl. Miron Mitrea 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da. 
 
Dl. Miron Mitrea 

 ... şi acolo în loc să scrie 2003  a scris ... În 2000 l-am făcut 
practic ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Avem Comitetul Executiv de Integrare  Europeană la 14,30, 
o poveste ... dar nu ştiu dacă nu ar fi bine să-l chemăm şi pe 
Opran, pentru că el a prezentat cu serviciile. Cu frontiera nu, nu a 
rezolvat. 
 
 Dl. Ioan Rus 
 ... am fost acolo ... .... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 I-a dus acolo să ţină prefecţii  în picioare, a adus o mulţime 
de tipi numai ca să facă acolo, nu înţeleg, ce fel de dezbatere, dar 
în sfârşit, nu vreau să ...  Da măi copii, dar să facem alta în 
februarie, asta e treaba şi aia o facem pe nu ştiu ce ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Staţi puţin, că n-aţi aflat, pe următoarea o organizaţi dv. şi o 
conduceţi. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În sfârşit. Bine.  
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 Dl. Ioan Rus 
 Domnule preşedinte, facem brifing? 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Facem la 14,30. Okay.  Rugămintea mea - asta oficial - noi 
succese şi victorie deplină, limba de lemn. Dan Mihalache, care 
scrie excepţional, vreau să iei un text din ăsta cu complimente din 
partea Evenimentului zilei  şi, din păcate, au dreptate, începem să 
folosim tot mai mult limba de lemn.  Asta e treaba, punctaje 
nenumărate, hârtii nenumărate. Domnule, mesaj, mă interesează 
scrise fără predicat, fără subiect, numai ideea. Exact, subiectul 
mesajului, deci sunt zeci de pagini pe care mi le daţi să le citesc, 
dar din care nu înţeleg care e  treaba, ce trebuie să spun eu 
acolo. Luaţi legătura cu miniştrii, cu oamenii politici, cu liderii 
politici. Domnule, daţi-mi idei, nu frecţii, maculatură.  Nu vă 
supăraţi pe mine că vă spun asta. Numai statistici şi tot felul de 
poveşti. Domnule, lucruri percutante. N-o să stau niciodată să 
vorbesc o oră şi jumătate la conferinţa de presă, de exemplu, cu 
ziariştii. Îmi trebuie pe o pagină câteva mesaje. 
 Vă rog foarte mult, este vorba de stil, trebuie să ne ocupăm 
şi de lucrurile astea. 
 Aşa. Apropo şi de reuniunea de la Sinaia, da, tot în sensul 
ăsta. E foarte important stilul pe care îl imprimăm şi în întâlnirile 
acestea.  
 Strategia grupurilor parlamentare. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Dacă aveţi vreo observaţie, ceva probleme, aveţi ceva ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu au. Nu au observaţii. Începe la ora 14,00 şi se termină la 
ora 22,00. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
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 Domnule preşedinte, am rugat  judeţele să vină cu 
microbuze, să nu fie  o defilare de autoturisme pe acolo. Şi de la 
şedinţa de Guvern, Eugen a închiriat un autocar şi să vină acolo. 
 
 Dl. Eugen Bejenariu 
 Am trimis la judeţe. Şi să nu fie ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Curtea de Conturi. 
 
 Dl. Eugen Bejenariu 
 Da. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Este în ordine. Activitatea Guvernului  rămâne pentru data 
viitoare. 
 Vizita în Suedia - în două fraze - a fost foarte bună. A fost 
bine de data asta. În orice caz, Liana ... a făcut nişte declaraţii, ar 
trebui, Dorina, declaraţia care a fost preluată la radio ieri la ora 
şase am văzut-o eu undeva, aceea era cea mai bună, însă la 
televiziuni nu ştiu dacă a fost dată aseară la ora 19,00. 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Este bine să spun ceva la brifing acum? 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu ştiu dacă e bine, dar să rămână pentru Guvern şi trebuie 
valorificat mai mult, pentru că mesajul ... Persson mi-a spus foarte 
clar, domnule, vreau să vă ajut. A acceptat să vină în vizită în 
România în mai, deci face tot ce poate ca să ne ajute pentru 
alegeri, adică direct spus, nu aşa. Vine cu o echipă economică, cu 
un grup de oameni de afaceri, deci cu adevărat. El a apreciat 
foarte mult faptul că m-am dus acolo, mai ales că el avea uşoare 
dificultăţi după scandalul cu Mazel şi cu distrugerea operei de artă 
de acolo şi Eli Visel a fost acolo, încă nu a terminat de prezentat 
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discursul. Când am coborât în sală s-a ridicat şi a venit şi m-a 
felicitat, Eli Visel fiind de fapt marea vedetă a reuniunii acolo. Deci 
foarte, foarte frumos s-au purtat şi suedezii şi cei care mai erau pe 
acolo. Am făcut o întâlnire oficilă cu el, cu Persson, am făcut o 
întâlnire oarecum informală cu Kofi Annan şi, de asemenea, o 
întâlnire aşezată cu Eckeus şi am discutat câteva teme. Nu vi le 
mai spun aici, sunt legate de diverse proiecte - Departamentul 
românilor din afară, chestiunile cu ungurii, am discutat despre 
ţinutul secuiesc şi şmecheriile pe care le fac Orban şi FIDSESZ 
inclusiv în România. Foarte supărat Persson pe ceea ce fac cei 
de la FIDSESZ. De altfel, el a fost în Ungaria în urmă cu vreo 
săptămână, s-a întâlnit cu Medgiessy, care i-a spus cam acelaşi 
lucru. Foarte interesantă această poveste şi, iată, familia asta 
social-democrată începe să funcţioneze, pentru că apar presiuni, 
sunt schimbările din alte zone şi va trebui să valorificăm mai mult 
această poveste. 
 Stadiul de pregătire a acordului social. Aşteaptă până 
săptămâna viitoare? 
 

DL. Marian Sârbu 
Da. 
 
 Confederaţia MERIDIAN, proiectul de acord aşteaptă până 
săptămâna viitoare? 
 
Dl. Marian Sârbu 
O să le discutăm pe toate. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 

 Facem săptămâna viitoare o şedinţă lungă după Delegaţia 
Permanentă.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 De acord. E aprobat de principiu. E adevărat că MERIDIAN 
ne-a ajutat în permanenţă şi e foarte bine să-l facem. 
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 Dl. Marian Sârbu 
 Dar formal, art.8 semnat în urmă cu patru luni, spune că ar 
trebui să fie consultaţi.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Rugămintea e dacă vreţi să ne spuneţi părerea despre 
chestiunea asta, da? Te rog foarte mult. Şi amânăm pentru 
săptămâna viitoare. 
 
 Dl. Marian Sârbu 
 Ei dacă sunt luaţi acuma şi verificaţi ei nu mai îndeplinesc 
criteriile de reprezentativitate. Celelalte centrale sindicale îşi 
propun un astfel de demers, dar sigur va avea  loc în justiţie.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Uită-te şi tu un pic pe chestiunea asta. 
 
 Dl. Marian Sârbu 
 S-ar putea să apară într-o situaţie delicată. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Salut, Mircea. Eu, peste două minute, va trebui să vorbesc 
cu Verheugen, aşa că hai să lăsăm deocamdată Meridian, 
ocupaţi-vă voi de chestiunea asta. 
 Cu patronatele şi serviciile publice, deci cu Opran o să 
vorbească Miron ca să se înţeleagă, poate fac o fuziune de 
instituţii. Nu am nimic împotrivă, dar ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Cu patronatele? 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, e foarte bine.  E în ordine. 
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 Cu Grupul parlamentar social-democrat a fost foarte bine, 
dar data viitoare poate discutăm mai mult, pentru că au fost cu 
adevărat deosebite discuţiile astea. Da? 
 ŞI calendarul manifestărilor, diverse. Mai avem ceva 
special? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Bogdan să meargă la brifing. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bogdan la brifing şi împreună cu Mihai Baciu ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Nu, nu, nu. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ce, să anunţăm sau ce? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Nu, nu ştiu ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 De ce, nu ştiţi că Mihai Baciu a trecut la noi de la PD?  Bun, 
dar cred că ar fi foarte bine să-l arătăm şi la conferinţa de presă. 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Nu ştiu dacă ... 
 
Caseta 2 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Mai este un singur lucru. Ziariştii întreabă pentru Sinaia ce 
posibilităţi au sau ce li se propune şi va trebui să le răspundem 
dacă există .. 
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 Dl. Adrian Năstase 
 ... 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Okay. Şi altceva îi priveşte. Ei îmi vor cere acuma, înainte de 
... Dara e okay, mulţumesc. 
 
  
  

 
 
 
 
 

 


