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Caseta 1 A 
 
 Dl. Adrian Năstase 
  
 Stimaţi colegi, 
 Bună dimineaţa. Începe o nouă săptămână, o nouă lună, o nouă 
sesiune parlamentară, deci un nou început, cum ar spune americanii 
republicani.  
 Stimaţi colegi, cred că este important să vedem astăzi care va fi 
agenda şi priorităţile de agendă la Parlament, să vedem propunerile pentru 
birourile permanente, să discutăm concluziile întâlnirii cu grupurile 
parlamentare, să vedem câteva situaţii concerete în ţară şi ce soluţii ar fi 
necesare. În esenţă, cam acestea cred că ar fi aspectele cele mai 
importnte, plus, poate, Reuniunea Consiliului Internaţionalei Socialiste de la 
Madrid, la sfârşitul săptămânii, şi, sigur, unele probleme legate de 
activitatea Guvernului. 
 În opinia mea, şi sper să fiţi de acord, reuniunea de la Sinaia a fost 
foarte utilă, pentru că am putut discuta într-o modalitate mai puţin oficială cu 
parlamentarii, cu cei mai mulţi, fiecare s-a adresat miniştrilor sau unora 
dintre colegii din partid, din Delegaţia Permanentă, acolo unde erau 
probleme şi, sigur, s-a mai rezolvat rezolvat această comunicare directă 
care, adeseori, este acuzată, este considerată a fi mai puţin eficientă. Cred 
că s-au putut rezolva aceste frustrări pe care le ştim din fiecare an. În plus, 
este important faptul că am început deja să discutăm cu ei şi s-a acceptat şi 
ideea unor schimbări şi faptul că, practic, acum, această chestiune pe care 
noi o avem ca exerciţiu foarte dificil la sfârşitul fiecărui mandat, practic, vom 
putea să începem să lucrăm în condiţiile în care, în mod evident, la nivelul 
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grupurilor parlamentare, vom identifica punctele mai slabe şi vom rezolva 
pentru unii dintre colegi problemele pe care le avem în suspensie. 
 Concluziile, deci ordinea de zi este cea pe care o aveţi în mapă. Dacă 
aveţi şi alte teme, vă rog să interveniţi. Dacă nu, eu vă propun să trecem 
chiar la această temă care presupune să aibă nu atât sensul de a recapitula 
ceea ce am discutat acolo, cât mai ales nevoia de a identifica soluţii pentru 
unele dintre judeţe. Este vorba, pe de o parte, de ceea ce se întâmplă la 
Constanţa, la  Alba, la Hunedoara şi la Maramureş şi poate şi la Bistriţa, 
sub un anumit aspect, deşi, sigur că nu este o chestiune semnificativă, dar 
trebuie să dăm nişte răspunsuri publice ca să explicăm despre ce este 
vorba, să nu se umfle în mod inutil această poveste. 
 Şi atunci eu vă propun, ca să nu pierdem vremea cu evaluările de la 
Sinaia, să trecem direct la unele dintre chestiunile concrete care au nevoie 
de acţiune foarte serioasă din partea noastră în perioada următoare. Cred 
că situaţia cea mai dificilă este la Constanţa. Noi am decis că trimitem acolo 
o echipă, miercuri probabil va fi, şi să vedem care este situaţia în acest 
moment. Octav. 
  
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Domnule preşedinte, lucruri suplimentare faţă de cele cunoscute de 
dv., de toţi, nu am, decât că am vorbit din nou cu Donţu. Vroiam totuşi să-l 
chem mâine la Bucureşti, înainte de a descinde noi la Constanţa, pentru a 
purta o ultimă discuţie cu el, fiindcă el a pus în mişcare o serie de lideri 
locali, de oameni din organizaţiile din subordinea municipiului şi eu cred că 
trebuie să tranşăm într-un anume fel problema. De aceeea, să fiţi de acord 
să-l chemăm mâine, să discut cu Miron, să discut cu el împreună şi apoi, 
miercuri, să mergem acolo. Se întoarce şi Mazăre şi să facem discuţii 
individuale cu fiecare şi apoi, în cursul zilei de miercuri, să luăm o decizie 
acolo, evident, după ce informăm cum stau lucrurile. 
 Sigur, Mazăre a mai dat şi el de acolo telefon, cei de aici au răspuns, 
practic, trei parlamentari sunt cei mai nemulţumiţi şi ei fac toate jocurile 
acolo, sigur, cu ştiinţa lui  Donţu. Nu ştiu, îl îndeamnă pe Donţu, îl sprijină 
pe Donţu, Donţu îi îndeamnă pe ei şi-i manevrează, în sfârşit, e o situaţie 
mai delicată. E vorba de Rahău, de Liana şi de Giglea, ei trei sunt capii 
răzmeriţei de acolo şi atunci când credeam că lucrurile se vor linişti şi vom 
merge în echipă pentru a câştiga cele trei municipii şi judeţul, iată că a 
intervenit această chestiune care ne deranjează şi va crea anumite 
probleme şi s-a creat o anume atmosferă acolo.  
 Pentru Constanţa vă propun să rezolvăm în felul acesta deci, mâine o 
etapă şi miercuri ultima etapă, zicem noi. 
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 Dl. Adrian Năstase 
 Miron. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Am vorbit cu toţi acolo, şi eu şi Tavi şi Şerban şi au mai fost câţiva 
colegi. Vom avea probleme. La Sinaia, de aia am stat. Am stat în discuţii 
directe cu ei, Bogdan a discutat cu ei. Sunt cei trei, plus oarecum Mitu, care 
îi foloseşte, ca să fim ... Mitu, care este suficient de abil ca să-i anunţe, aşa, 
el le spune ce să facă şi pleacă. Cam aşa se întâmplă lucrurile. Însă, 
Giuglea a zis că dacă el nu va fi pe listă el nu acceptă niciodată decât 
promisiunea fermă că va fi pe lista deputaţilor, cel mult poziţia a treia. Dacă 
nu-l punem, el candidează independent, că are el trei primari şi îl ajută. 
Liana. Liana nu acceptă nici o altă soluţie decât să fie sigur din partea 
organizaţiei de la Mangalia candidat pe lista de deputaţi. Rahău cred că de 
data asta l-a luat valul, că el nu a vorbit cu preşedintele, a vorbit cu mine. I-
a dat soluţie ţie, ţi-a dat soluţie ţie, i-am dat soluţie pentru nevastă, trebuia 
să fie angajată astăzi. Nu te înţeleg. I-am spus, golanii ăia ... deci nu avea o 
motivaţie. Iar Donţu că acceptă numai dacă i se promite - asta a fost ultima 
mea discuţie la telefon - şef de consiliu judeţean administrativ, asta este ce 
trebuie să facă el, deci aici avem probleme. Eu sunt convins că Rahău, 
până la urmă, nu-mi dau seama, că e mai ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Noi nu am putea să luăm o decizie la nivelul Delgaţiei Permanente, că 
nici unul dintre cei care sunt parlamentari pe listele de acum nu va mai fi pe 
noile liste? Datorită acestor probleme.  
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Unii nu au intrat, sunt vreo doi care nu au intrat în chestia asta. 
Bogdan nu a intrat în povestea asta şi o să-l afecteze ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dar Bogdan nu ştiu dacă mai candidează la Constanţa.  
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Eu nu ştiu astăzi. Ce discutăm acuma ... O să mi-i ridicăm şi pe 
ceilalţi în cap dacă află că ... Foarte interesant e că ei au încercat la un 
moment dată să pună toată povestea asta în spatele lui Gelu, iară, că Gelu 
e de fapt cel care ... datorită faptului că într-un articol sau două din Cuget 
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liber a mai dat şi el ceva. Au apărut nişte atacuri la unii sau alţii, Gelu fiind 
plecat din Constanţa şi oamenii lui cunoscuţi, deci familia Daraban, nu au 
intrat în joc. L-am întrebat pe Aurel Daraban de n-ai mers acolo. Ştiţi, am 
vorbit cu Marian Motoc şi am considerat că nu avem cum să-i oprim, dar 
nici nu are rost să mergem noi acolo, deci e clar că oamenii lui Gelu au stat 
acasă, nici Daraban cel mic nu a mers acolo să vorbească, cum au spus ei. 
Prima oară au transmis că este şi Mihai Daraban acolo şi că e nu ştiu cum. 
Donţu nu a reuşit să-i mişte. A mişcat un consilier orăşenesc de-al lui Gelu 
şi Donţu a încercat să pună chestia ca şi cum ar fi fost o poveste de-a lui. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Am vorbit şi cu ... şi i-am spus să nu ţină ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Da, a încercat să ţină consiliul municipal, nu a strâns decât 13 voturi 
din 16 şi eu, ca să aflu dacă sunt parlamentarii noştri implicaţi, cu Şerban 
am făcut şmecheria asta, am zis măi, dar sunt numai 9 voturi şi Liana zice 
nu, numai 13 din 16 au reuşit, deci erau băgaţi până peste cap în chestia 
asta cei trei parlamentari. Cel care e mai aşa, ca un fel de jollz jocker pe 
acolo e Mitu, care nu se bagă, exact cum a făcut şi aici, ne spune două 
vorbe şi se retrage. Au fost 5 parlamentari la discuţii împreună cu Donţu. Pe 
judeţ nu avem probleme, avem probleme în municipiul Constanţa. Ei se 
ascund sub chestia aia cu consilierii. I-am spus, cu consiliul trebuie s-o 
împărţiţi în două, nu putem, e un judeţ, e un oraş cu probleme, nu poate fi 
dat nici aşa, nici aşa. Întotdeauna e la mijloc, dacă îl dai în altă parte, ai o 
problemă. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Adevărul e că nici Mazăre şi oamenii lui nu sunt făcuţi pentru politică, 
sunt făcuţi pentru ...  
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Nu vreau să comentez asta. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 ... pentru economie şi pentru contrabandă. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Şi acolo avem o problemă cu capacitatea lor de a fi elastici în 
discuţiile astea, sigur că da.   
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 Dl. Adrian Năstase 
 Adică ei au vrut să ia tot, să lase pe ceilalţi ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Nu au nici un fel de diplomaţie. Dacă Radu Mazăre mai are, ceilalţi nu 
au nici un fel de diplomaţie, ce să mai zicem. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sigur, ei au evitat - am văzut declaraţiile tipului ăla de la Constanţa ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Ăla e Nicuşor Constantinescu, un fel de Bebe Ivanovici al ălora. În 
schimb, Nicuşor a ajutat foarte tare la chestia cu Pintilie de la Medgidia, că 
Pintilie a încercat să facă acelaşi joc, să-şi pună numai oamenii lui pe listă. 
S-a dus Nicuşor acolo, s-au bătut şi acuma din fosta organizaţie PSD pune 
jumătate şi Pintilie pune jumate, cum e corect de fapt. Organizaţia 
municipiului pune jumătate din consilieri şi asta este o soluţie şi la 
Constanţa, doar aşa, unu-unu, unu-unu, ca să nu aibă nimeni controlul final 
asupra consiliului municipal şi mai ales la consiliul judeţean. Şi mai ştim, şi 
tu ştii şi eu ştiu că, până la urmă, primarul ales din primul tur, ca la Bacău, 
ca la ... va controla oraşul indiferent cum îi punem noi, dar nu avem voie să-
i dăm şi asta sigur că trebuie, nu avem voie să-i dăm nici consiliul judeţean 
100%. Nu. Facem atunci o chestie cum am făcut şi altădată la Constanţa, 
Constanţa din primii 10, 4, patru din teritoriu, de Mangalia 1, de Medgidia 1, 
de teritoriu 2 sau cum iese treaba şi împărţim într-un echilibru în tot judeţul. 
 Dar va trebui totuşi să luăm nişte măsuri mai dure cu ăştia doi, trei, 
patru că, până la urmă, formal, ei au pornit. Sunt absolut de acord cu ce ai 
spus cu Radu, dar formal ei au pornit. După discuţia de aici, formal, ei au 
ieşit din rânduri.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
.... Dacă erau oameni serioşi făceau împreună cu noi acolo discuţiile. S-a 
întâmplat să plece ca să se creeze această problemă. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Domnul Sasu. 
 
 Dl. Ioan Sasu 
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 În legătură cu frământările de la Constanţa, acolo a fost antrenată şi 
fosta noastră organizaţie a PSM în toată povestea asta şi sunt ceva 
membri, că sunt circa 2000 de oameni la Constanţa.  Eu nu vreau să spun 
că toţi sunt implicaţi, dar au fost antrenaţi în toate aranjamentele astea de 
culise. I-am spus domnului  Cozmâncă. Pentru că acolo s-a tot amânat în 
timp acţiunea asta de integrare a lor. Ei au fost manevraţi şi la acest 
moment, chiar în urmă cu vreo trei-patru zile, au transmis un fax aici la noi 
că, domnule, ei se dau de-o parte, că acolo lucrurile nu sunt clare, sunt 
aranjamente, bârfe. În contextul ăsta, am discutat cu domnul Cozmâncă. 
De la noi se ocupa de Constanţa doamna Ilie. I-am spus să meargă să 
discute cu ei ce se poate discuta şi regla acuma şi când va merge echipa 
de aici, în orice caz, să se închidă definitiv şi această problemă care a 
trenat nejustificat 6-7 luni. Ei au avut la un moment dat discuţii cu Donţu, cu 
Martin, a venit Mazăre, s-a dat de-o parte tot şi la acest moment s-au 
antrenat în toate jocurile astea şi se creează o atmosferă proastă.  
 Şi chiar cred că trebuie închisă definitiv. Domnul Cozmâncă îmi 
spunea să cheme pe cine trebuie săDar p... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Poate la Constanţa mergeţi şi dv.. Dacă este un grup important, poate 
mergeţi şi dv. ca să puteţi discuta acolo puţin. 
 
 Dl. Ion Sasu 
 Da. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Am discutat să vorbim cu ... ... În sfârşit, mergem acuma şi abordăm 
şi această problemă. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Cred că ar fi foarte important.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Sigur, este aberantă toată situaţia asta şi sunt lucruri de care trebuie 
să ţinem seama, vrem nu vrem, ne place, nu ne place. ... şi are şi el părerile 
lui. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi el ce spune? 
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 Dl. Octav Cozmâncă 
 El spune că adevărul e pe la mijloc, dă dreptate şi ălora ... şi el 
susţine un deputat-doi, aşa. Pe Liana o susţine până în pânzele albe, că e 
răzbătătoare, muncitoare, a făcut, a dres, a făcut ... 
 
 Dl. Adrian Năstase  
  Dar nu ar putea să lucreze acasă la dânsul? 
 
 Dl. Octav  Cozmâncă 
 Eh, asta ... e mai greu. E mai greu. Vom avea o problemă şi trebuie 
să discutăm şi cu el neapărat acolo, că ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Păi nu, ea l-a ajutat cu povestea aia de la Nazarcea şi ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 L-a ajutat ea! L-a ajutat Martin, nu ea. Ea a plimbat vorbele de colo, 
colo. Ăsta e un lucru foarte clar. Şi cu binecuvântarea dv. şi a lui. Trebuie 
să ţinem seama. Vă spun că situaţia e delicată, asta e. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun, deci nu sunteţi de acord cu soluţii radicale, ci sunteţi pentru 
soluţii ... 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Iertaţi-mă, domnule preşedinte, o secundă. Ca urmare a apelului dv., 
deja avem două propuneri ferme. Domnul Mitu pleacă consul oriunde ne 
vine nouă ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Cine? 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Mitu Octavian. Iar Giuglea, vorbind rusă, se duce la randul doi la orice 
ambasadă vorbitoare de rusă, nu ambasador. Rămâne celebra Liana.  Bun, 
dacă îi spargem într-un fel oarecare, nu mai au probleme. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Nervozitatea lor e că ştiu că nu mai au forţă, pe Mazăre şi pe ceilalţi, 
pe celelalte grupuri de interese, să mai fie încă o dată degeaba pe liste. Ce 
anume? 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 ... Gelu ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Exact. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi de asta nu mai intră. Giugulea a intrat ... Trebuie să înţeleagă că 
noi suntem în momentul de faţă gata să preluăm direct organizaţia de acolo 
şi s-o ajutăm cu oameni, cum am făcut şi în alte locuri. Trebuie să 
înţeleagă, să nu se joace. Până la urmă, se joacă cu viitorul lor, iar Mitu, vă 
readuc aminte, el a fost propunerea lui Cristoiu în ultimul moment şi noi am 
vrut atunci, pentru diverse raţiuni, să găsim o soluţie pentru băiatul ăsta 
care venise din Statele Unite, care nu mai ştim exact ... dar prea multă 
jocuri şi nu ştim cine îi apasă butoanele sau, în sfârşit, bănuim, dar asta 
este o problemă. Şi de aceea, dacă vrea să meargă undeva, sună bine 
consul, pentru că ... Cred că ar fi soluţii, trebuie să căutăm soluţii de acest 
gen, pentru că altfel, dacă nu le oferim nimic în schimb, vor trece la alte 
partide. Vadim nu are nici o problemă să le promită la toţi că vor fi pe liste, 
el nu are nici o treabă cu chestiile astea, cu calcule, cu ... Ce anume? Sigur 
că da. Cine, Roman? Aurel Pană şi Viorel Pană. Da.  
 
 Dl.  
 Viorel Pană a trecut la PRM. Viorel Pană a trecut la Petre Roman. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dar când asta, nu am văzut. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Am înţeles că miercuri.  
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
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 Au trecut de o săptămână. M-a întrebat şi Dan la un moment dat, m-a 
sunat să mă întrebe dacă ştiu ceva. M-am interesat şi i-am confirmat că a 
început să strângă semnături, cu cei doi-trei. Din cei 3000 pe care îi are în 
spate, el are vreo trei colaboratori acolo cu care a plecat la PD şi strânge 
semnături. Se duce prin teritoriu. El are o notorietate chiar. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Cine? 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Viorel Pană. Şi se duc în numele lui, în numele lui Roman, să strângă 
semnături. Nu ştiu pentru ce, că până la urmă nu am înţeles dacă înscrie un 
partid sau foloseşte un partid înscris, dar strâng semnături oricum în contul 
lui şi a dat declaraţii publice, în sensul că e independent şi că strânge 
semnături pentru Roman. A apărut şi în ziarele de azi.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şerban. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Domnule preşedinte, la PD este o situaţie cu totul specială. Sâmbătă, 
la Sibiu, am primit la PSD pe primarul comunei PD, un primar care de trei 
ani nu a vrut să vină la noi şi e cea mai mare comună, e cea de lângă 
aeroport, plină de fabrici, o comună pricopsită, nu are nici o treabă. Şi l-a  
întrebat direct, măi, zic, spune-mi şi mie. Domnule, zice, la noi nu mai e 
nimic, vreau să-mi spună şi mie cineva, se fac alegeri, nu se fac alegeri, că 
eu câştig singur, dar eu nu am unde să mă duc în Sibiu să mai întreb pe 
cineva. Tulucă ăla, care ne face numai nenorociri, a fugit de la PD la PNL şi 
e mare lider, iar PD nu există. Şi atunci ei se duc prin ţară să vadă dacă a 
mai rămas ceva şi aici este şi misiunea lor cu înnoirea clasei politice, că ei 
nu mai au clasă politică nici veche, nici bună. În realitate, nu mai contează 
la nivel local în multe judeţe. Vă spun cu toată răspunderea. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Aş vrea să facem o declaraţie, un comunicat în legătură cu 
chestiunea asta. Nu ştiu cine poate să facă. Vasile, poate te ocupi tu 
împreună cu Dorina şi cu Radu. Formula: avem o clasă politică depăşită şi 
nu ştiu mai ce aduce aminte de formula lui Ceauşescu: avem un popor 
minunat.  Ceauşescu nu spunea niciodată suntem un popor minunat, un 
popor creativ, avem noi, ci el şi nu ştiu, familia, avem un popor minunat. La 
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fel şi Băsescu spune: avem o clasă politică. El nu spune suntem o clasă 
politică. În realitate, el ar trebui să spună: suntem o clasă politică distrusă ... 
apartenenţa la această clasă politică. Să spună nu peste un an. El ce 
spune când spune avem o clasă politică ...: să plece toţi ceilalţi şi să rămân 
eu; să se schimbe, primesc, dar să nu fiu schimbat eu. De asta trebuie 
pusă într-o ... Domnule, dacă eşti atât de rău, simţi chestia asta, dă-ţi 
demisia astăzi. Dar tu vrei să mai stai încă patru ani cu clasa asta politică la 
primărie? Dacă lucrurile sunt chiar aşa de rele, acuma retrage-te în munţi, 
ocupă-te de fabricat îngheţată.  
 Eu cred că aceste lucruri trebuie spuse, nu trebuie lăsate aşa. Şi, pe 
de altă parte, eu aş vrea să facem, Victor, o întâlnire pe ţară cu toţi oamenii 
din partid sub 35 de ani care sunt în administraţia locală, au funcţii, în  
Guvern şi la Parlament, adică nu pe vorbe, adică prefecţi, subprefecţi, 
consilieri, tot ce găsim sub 35 de ani pe structurile astea. Octav. 
 
 Dl. Octav Comâncă 
 Sunt câteva mii. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dacă sunt câteva mii, mergem la Sala Palatului. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Şi mai bine. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Asta înseamnă de fapt noua clasă politică. Da, Sala Palatului, deci 
numai sub 35 de ani şi câţiva dintre bătrânii ca noi care să meargă acolo să 
stea pe strapontine, dar în rest ... Eu cred că ar fi un lucru foarte bun, deci 
răspunsul nostru la ... fiindcă avem, sunt o mulţime de oameni extraordinari 
şi trebuie să arătăm, în primul rând, că ei există şi că această structură 
tânără, această nouă generaţie există la noi şi, în plus, pornind de aici, 
vrem să dezvoltăm şi mai mult acest segment.  Victor. 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Ştiu că în războaie nu contează pagubele colaterale. La Constanţa, 
tineretul de pagubă colaterală. E singurul judeţ unde nu avem şi nici nu o să 
avem organizaţie de tineret. Doream să ştiţi. Am încercat, nu am reuşit.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, Bogdan. 
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 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Aş vrea să spun doar două lucruri în legătură cu această petardă a lui 
Băsescu cu înnoirea şi cu tineretul. În primul rând, interesul este să arate, 
să pună sub nas faptul că el a avut clip electoral ,,Tinerii lui Băsescu". Unde 
sunt, domnule, că în afară de Anca Boagiu, care a fost mai tânără decât 
ceilalţi, restul nu au confirmat. El a mai încercat figura asta în 2000, în 
interes propriu, ca preşedinte de  Bucureşti şi aşa mai departe. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Tipii ăia cu barca? 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Da, tipii cu barca. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu au intrat pe nicăieri. 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Unii au căzut în partea ailaltă ...  Al doilea lucru este că acest guvern, 
Guvernul Năstase, are acuma oameni noi dintr-o generaţie nouă de 
politicieni şi tineri, ceea ce nu am spus şi nu spunem şi nu atragem atenţia, 
cum să spun eu. Este o demonstraţie extraordinară dacă îi strângeţi pe toţi 
din administraţie şi din alte funcţii publice importante până în 35 de ani, dar 
chiar şi realitatea  Guvernului este de natură să demonstreze că este 
singurul partid care a adus o pleiadă nouă de oameni, care sunt acum 
miniştri şi aşa mai departe. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Cred că ăsta ar fi un mesaj foarte bun şi dacă putem să organizăm 
cam într-o lună o astfel de zi, o astfel de întâlnire, cred că ar fi un mesaj 
extraordinar, cu mesajele corespunzătoare. 
  
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Şi în final cred că e un lucru pe care iarăşi nu l-am spus. Trebuie să 
facem un inventar, foarte simplu de făcut, că PNL-PD au deţinut, cei care 
sunt acuma, cam jumătate din funcţiile guvernamentale întres 1996 şi 2000 
şi nu cele mai puţin importante, ci dimpotrivă, cele mai importante funcţii. Ei 
sunt actualii lideri ai PNL-PD. Domnule, dv. aţi guvernat, dv. fizic, nu dv. în 
general ca partide. Domnule Traian Băsescu, domnule Tăriceanu, domnule 
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Stoica, domnule Berceanu aţi fost miniştrii acestei ţări în această guvernare 
despre care nu vreţi să mai auziţi acuma, şi anume 1996-2000. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În comunicatul ăsta este bine să introducem aceste lucruri, dar vă 
repet, ceea ce ştiţi la fel de bine ca şi mine, preluăm ofensiva, controlăm 
evenimentele. Facem o întâlnire cu cei până în 35 de ani, pe urmă facem o 
întâlnire cu cei între 35 şi 40 de ani, facem întâlniri cu cei din agricultură ca 
să discutăm despre exploataţiile optime şi integrarea europeană, probleme 
şi nu ştiu ce. Trebuie să preluăm temele şi la partid, prin departamente, să 
lansăm diverse evenimente şi la partid, dar şi în afara partidului. Asta este 
ceea ce am discutat data trecută când am vorbit despre departamente şi nu 
se întâmplă în continuare nimic la departamente, dacă-mi daţi voie să vă 
spun, sau prea puţin. Şi cred că, în continuare, avem probleme cu 
departamentele şi, Octav, te rog încă o dată insistent dă drumul la activităţi 
nu doar aici, că discută între ei diverse poveşti băieţii ăştia şi beau cafele 
împreună. E vorba de acţiuni în afara acestei clădiri, care însemne acţiuni. 
A făcut Şerban la un moment dat povestea aia cu parcurile industriale şi aia 
a fost tot. Pe urmă, focul de paie s-a stins. 
 Dar noi nu putem să facem o acţiune la trei luni la departamente, 
când avem ... Nu ştiu. Noi mai avem trei luni până la alegerile locale, nu? 
Mai facem încă o acţiune şi gata? Nu e păcat? Măi, nu se întâmplă nimic cu 
departamentele şi agenda publică întotdeauna aleargă după evenimente. 
Ieri n-a fost nici un eveniment şi l-au luat pe Constantinescu. Dacă noi 
organizam ceva ieri, atunci balansam. Aşa, sigur că nimeni nu-l ia în serios 
pe Constantinescu cu ce a spus, dar se creează ... pe urmă, cei care 
monitorizează se uită pe chestiunile astea de vizibilitate şi aşa mai departe. 
Constantinescu ce vrea să facă? Să ne enerveze ca să reacţionăm şi, în 
felul ăsta, să crească. Noi putem la chestiunea asta să răspundem: îl 
rugăm pe domnul preşedinte Constantinescu, care are mai mult timp acum 
să citească - să-şi citească, vorba ... - ziarele din perioada 1997-2000. 
Pentru a înţelege ce s-a întâmplat în timpul guvernării sale, trebuie să 
citească şi după aceea, sigur, după ce termină această lectură, mai vorbim 
despre celelalte chestiuni. Dar nu foarte mult, foarte puţin trebuie. El are 
nevoie de reacţii din partea noastră ca să se certe cu noi şi să apară în 
presă şi în televiziune. Asta este ceea ce a încercat să facă cu Rus, a 
încercat să facă cu alţii, să se agaţe de noi. Ştiţi foarte bine regulile din 
campaniile de imagine. 
 Rămân câteva teme şi au fost câteva discuţii importante pe care le-
am făcut cu americanii ăştia care ne mai dau din când în când nişte păreri. 
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Foarte bune, o discuţie de vreo patru ore am avut cu ei şi e bine să ştiţi 
lucrul ăsta. Ei se ocupă, practic, de cercetare. Cum să spun, nu sunt buni 
pe altceva, sunt foarte buni pe cercetare, pe focus-grupuri, asta ştiu ei să 
facă, să înţeleagă unele dintre frustrări. Va trebui să calibrăm puţin mai bine 
mesajele noastre, pornind şi de la aceste analize. Eu cred că ar trebui să 
aducem la un moment dat şi celorlalţi colegi unele dintre aceste concluzii, 
ca să spunem cu toţii acelaşi lucru. În momentul în care intrăm - facem 
nişte prezentări tot cu slite-uri, Viorel - le prezentăm pentru cei din 
Delegaţia Permanentă, pentru cei din conducere pe urmă, pe etape, pentru 
că eu am fost impresionat de prezentarea lor. Am văzut multe lucruri, am 
ascultat multe lucruri de-a lungul anilor. Mi s-a părut foarte serioşi în 
abordare. Cei care au participat la discuţia asta cred că pot spune că au 
fost foarte interesante concluziile lor la acest stadiu. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Poate facem luni la Delegaţie o întâlnire şi cu stafful de campanie. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dar unul dintre ei când vine, peste 10 zile, o să-l invităm să facă chiar 
o prezentare. Când vine facem o întâlnire chiar poate într-o seară şi, 
eventual, la Dante sau în altă parte, ca să fie ... Găsim acolo, în sala aia 
mare se poate face acolo, se poate organiza şi tot cu slite-uri şi cu 
traducere şi cu tot ce trebuie, cu aspectele organizatorice şi o parte din 
elementele de cercetare. 
 
 Dl. Octav Cozmnâncă 
 Foarte multe dintre lucrurile pe care le-au spus le preluăm în 
organizarea noastră. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Pe direcţiile ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Problema este să se întâlnească acum şi cu ... Da, da, de acord. 
 Începând de săptămâna cealaltă, trebuie să intrăm, practic, în 
dispozitiv şi să implicăm toată Delegaţia Permanentă. 
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 Dl. Octav Cozmâncă 
 Trebuie să revedem activităţile fiecărei direcţii, regulamentul, inclusiv 
... vor avea vreo 80% din ce au spus ei acolo. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Foarte interesant, vă spun. Pentru mine a fost o surpriză foarte 
plăcută. Am lucrat cu multe echipe de-a lungul anilor, dar echipa asta mi s-
a părut foarte bună. 
 Bun. Celelalte judeţe, Octav? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 La Alba, domnule preşedinte, am purtat o discuţie la Sinaia cu toţi 
parlamentarii, senatorul Filipescu, cei trei deputaţi, prefectul şi am luat în 
discuţie problemele care sunt la ei şi cu deosebire cine e preşedinte, cine e 
preşedinte executiv, de fapt, şi unul şi altul interimari, până la alegeri. A fost 
o discuţie, după părerea mea, serioasă, utilă, bărbătească şi în final au 
convenit. O primă rundă am avut-o -  a fost şi domnul  Rus - o primă rundă 
am avut-o împreună şi după aia i-am lăsat pe cei de la Alba să-şi clarifice 
lucrurile, să discute între ei mai atent şi să ne propună soluţiile 
corespunzătoare şi având în vedere faptul că trebuie să avem şi un 
candidat la Primăria Municipiului Alba Iulie, cât de cât competitiv. Au ajuns 
la concluzia că această persoană ar fi actualul prefect şi, în atari condiţii, 
întrucât pe baza propunerilor care s-au făcut, să vedem cum o să 
procedăm în continuare, prefecţii sau subprefecţii care doresc să 
candideze, cu 50 de zile înainte de alegeri să-şi dea demisia. Pornind de la 
această prevedere, în fază de proiect, au apreciat că ar fi bine ca 
candidatul  Sârbu Mugurel să poată avea şi o autoritate politică, nu numai 
administrativă. Va fi cu 50 de zile înainte. 
 Şi propun formula să mergem cu Sârbu Mugurel preşedinte interimar 
şi Filipescu preşedinte executiv. S-au înţeles amândoi, în tandem, 
prieteneşte, omeneşte şi chiar m-a surprins plăcut această decizie şi aş 
spune chiar înţelepciunea celor doi, în primul rând, şi bineînţeles, secondaţi 
de parlamentari, care şi ei au  cuplat la această idee. Repet încă o dată, nu 
este o soluţie impusă de noi, ca să fie foarte limpede, în nici un fel nu am 
forţat nota într-un fel sau altul, ei s-au înţeles şi propun această formulă. Mi 
se pare adecvată şi vă propun să fim de acord. 
 
 Dl. Ioan Rus 
 Vineri la ora 13,00 ei fac conferinţa judeţeană. Mă duc cu domnul 
Sasu acolo şi se depăşeşte faza interimatelor, deci ei se aleg definitiv şi 
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atunci lansăm şi atunci lansăm şi candidaturile, deci intră de comun acord 
toţi parlamentarii, toată lumea.  
  
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Mai avem o problemă acolo. O să vedem, o să discutăm până atunci, 
să ne orientăm foarte clar cu viitorul preşedinte al consiliului judeţean. Nu 
sunt păreri prea grozave în legătură cu actualul. Unii spun că s-a mişcat 
slab, plecat mai mult în delegaţii, în sfârşit ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dar nu trebuie discutat acum. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Nu, dar trebuie să avem în vedere un altul din rândul consilierilor 
judeţeni care să poată  candida şi care să poată întruni sufragii şi din partea 
altora. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Trebuie mare atenţie, ca să nu creăm un alt tip de ...  
 

Dl. Octav Cozmâncă 
Acuma doar organizaţia. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Exact, acuma doar organizaţia. Restul vedem pe urmă.  
Hunedoara. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 

La Hunedoara, domnule preşedinte, pe lângă ce cunoaşteţi, sigur, lucrurile 
văd că evoluează nu prea bine, a mai plecat un deputat, Nădejde Vlad, a 
plecat de la noi la PRM. Sandu ştie mai bine că ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... şi este o înţelegere ... şi i-o fi spus cineva pe acolo că nu mai e pe 
liste ... chiar era tânăr şi era de perspectivă, nu aveam o problemă cu el. Nu 
a vorbit cu mine, aici e defectul lor aici, ... nu mi-au spus ce s-a întâmplat, 
nu am ştiut de treaba asta, e prima oară când aud. Dar toată chestiunea pe 
fondul luptelor de acolo, manierei în care conduce ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Eu cred că noi începem să avem o problemă în relaţia cu PRM şi cred 
că ar fi important să dăm două-trei lovituri în câteva zone, pe zonele PRM, 
pentru că altfel această hemoragie de la noi către PRM nu face bine şi ar 
trebui să activăm câteva zone, în aşa fel încât şi cei de la PRM să înţeleagă 
că putem să retaliem în măsura în care ei acceptă oameni de la noi. Că vor 
să plece e una, dar ar trebui să vedem două-trei ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Nu aş face ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În momentul în care se consolidează un anumit trend, e foarte 
periculos din punct de vedere al imaginii şi de aceea trebuie ... este foarte 
important să amestecăm puţin mesajele cu migraţia parlamentarilor. 
 
 Dl. 
 Cu cel de la PRM, senatorul, am avut o discuţie cu el, l-am informat şi 
pe domnul preşedinte, la Maramureş, doctor, Miordea. Miordea e mai 
interesant. 
 
 Dl. Adrian Năstase  

Nu, dar ar trebui mâine, la conferinţa de presă, eventual, aici la partid, 
aduse. 

 
Dl. 
A rămas să stabilim o întâlnire. Am stabilit o întâlnire cu preşedintele. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Mâine şi atunci stabilim că mâine la conferinţa de presă trebuie arătat 

şi atunci trebuie amestecate planurile astea, domnule, migraţiile politice 
sunt inevitabile înainte de alegeri. 

 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Ştiţi că am luat 18 deputaţi de la PRM şi ne-am oprit. Nu prea mai 

avem ce lua de acolo. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu, nu e vorba numai de nivelul central. 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
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A, o să-l iau pe ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Trebuie la nivel local pornită acţiunea, fiindcă altfel, psihologic pare o 

întărire a unei zone alternative care ne va crea mari probleme la locale. La 
parlamentare nu ştiu, o să vedem, dar la locale ne poate crea o problemă. 

 
Dl. Miron Mitrea 
În urma discuţiei iniţiale, scandalul  Constanţa, nu le găsim soluţii, 

pleacă. Unde să plece? Unul, doi la PNL-PD, dar puţini pentru că nu au loc 
pe liste. Unde se duc? La PRM, că acolo o să-i primească. De când a 
plecat zona aia, acolo se duc. 

 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Eu am vorbit cu Badea şi el e destul de nemulţumit şi este  printre cei 

care nu vor să vină prea mulţi de afară. Avea un dinte împotriva lui Bindea, 
la toţi şi mi-a şi spus că o să facă o discuţie serioasă să nu mai vină din alte 
părţi, că şi ăştia, actualii PRM îşi fac şi ei probleme. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Noi trebuie să facem publice chestiunile astea, să arătăm câte locuri 

pot să aibă şi faptul că pleacă ăştia vechi şi intră ăştia noi, adică trebuie 
puţină reacţie. 

 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Fac o conferinţă de presă, oricum fac azi la grup. O să şi dau drumul 

la nişte ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Trebuie spuse nişte lucruri. 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Am, am. 
 
Dl. Adrian Năstase 
În aşa fel încât şi cei din PRM care sunt acolo să înţeleagă că tipii 

ăştia care vin creează o presiune care, la un moment dat, îi va costa pe ei 
şi atunci sigur că ei îşi rezolvă problema individual, dar le creează lor o 
problemă, mai ales că se reduce numărul de locuri datorită populaţiei şi aşa 
mai departe. Bun.  
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Dl. Octav Cozmâncă 
Am vorbit şi eu cu el de cealaltă chestiune. ... ne-am trezit şi noi cu ... 

Asta e situaţia la ei. Ce o să facă ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
E normal ce a făcut Vadim, că a spus că a luat 10 mii de dolari pe caz 

de adopţie Bejenariu sau Gabriela Coman?  
 
Dl. Octav Coznâncă 
Când a spus? 
 
Dl. Adrian Năstase 
Duminică sau sâmbătă sau vineri. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
În conferinţă de presă? 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da. 
 
D-na Dorina Mihăilescu 
Da, la conferinţa de presă. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Noi îi ajutăm pe băieţii ăştia cu diverse lucruri, nu pe Vadim, dar 

personal, pe Ciontu, pe ăştia pe care considerăm că ... dar, până la urmă, 
descoperim că nu au nici un fel de putere în partid şi atunci poate le 
spunem, băieţi, poate ne lăsaţi o vreme şi când o să reprezentaţi ceva în 
partid mai discutăm, dar aşa ... 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Să vă spună Viorel cu Anca  Stanciu, când aude de Vadim tremură, 

imediat, nu se vede pe liste şi gata. 
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Dl. Viorel Hrebenciuc 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Ceea ce e foarte adevărat. Nu, dar poate îl pui pe listă la Becali. Ar 

trebui totuşi pe unii să-i pui ... 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Este o abordare nouă acum ... 
 
Dl. Şerban Mihăilescu 
.... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Mai vedem, mai discutăm. Ce anume?  
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Care, Realitatea? Trebuie să participăm la jocuri, e foarte important.  
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Trebuie să mai discutăm că ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
A treia oară, că s-a mai discutat o dată săptămâna trecută. Încă o 

dată? Da. La Hunedoara .... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
La Hunedoara vă propun să facem săptămâna trecută - acuma nu 

putem - tot o echipă, să vedem cine răspunde de Hunedoara, mai vedem 
încă doi sau trei. Probabil că se vor impune şi măsuri. Se întâmplă ceva 
acolo. Pe lângă problemele obiective, sunt şi chestiuni de factură 
subiectivă, de conducere a organizaţiei, după părerea mea. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Okay. Comentarii? Victor. 
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Dl. Victor Ponta 
Eu am mâine conferinţa la tineret acolo. Mă duc acolo. Dacă pot, vă 

spun şi eu când mă întorc. La tineret nu sunt probleme, dar în restul sunt.  
 
Dl. Adrian Năstase 
Cine răspunde? 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Mihai. 
 
Dl. Mihai Tănăsescu 
Domnule preşedinte, intenţional să mă duc săptămâna asta acolo, 

mâine sau poimâine, ca să am o discuţie pe această temă, dar dacă Octav 
consideră că trebuie o echipă lărgită de mers nu am nimic împotrivă şi, 
sigur, cum hotărâţi. 

 
Dl. Victor Ponta 
Veniţi mâine, veniţi şi la conferinţa de tineret. 
 
Dl. Mihai Tănăsescu 
Da, sigur. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Şi reluăm peste o săptămână. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da, şi reuluăm peste o săptămână.  
 
Dl. Octav Cozmâncă 
A fost printre primele judeţe din Ardeal, trebuie să recunoaştem, ce a 

fost a fost. 
 
Dl. Adrian Năstase 
A fost de ce? Pentru că tipii ăia de acolo au votat, minerii, puternic 

împotriva CDR, care a scos 30 de mii de oameni din mine, deci ei nu au 
votat pentru noi atunci. Ar fi votat cu oricine, dar împotriva CDR. Bogdan.  

 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Domnule preşedinte, două cuvinte. Într-adevăr, sunt şi lucruri 

subiective şi susţin ce spune domnul Octav Cozmâncă. De altfel, i-am dat şi 
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nişte materiale cu nişte analize sociologice acolo şi situaţia nu e ... nu ne 
plasăm bine, dar nu sunt numai datorită rezultatelor politicii de restructurare 
şi aşa mai departe, ci sunt datorită faptului că nu vor să scoată oameni în 
faţă. Eu pot să dau un exemplu punctual, există chestiunea de la Petroşani. 
Sunt oameni bine plasaţi în opinia publică, care sunt veniţi de la PSM, un 
tânăr de vreo 30 şi ceva de ani, foarte bine văzut acolo, şeful Oficiului de 
muncă şi aşa mai departe, a primit şi un premiu, o diplomă. Nu vor să-l 
pună pe lista de candidaţi la primărie, pentru că există interesul unor jocuri 
de culise între prefect, cutare, să pună pe altul. Acest tip de politică pentru 
sine accentuează situaţia de la Hunedoara. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Bun, dar poate ar trebui, Octav, să mergi şi tu acolo. Săptămâna asta 

să meargă ei, iar săptămâna viitoare să mergi şi tu. Trebuie, gradual, să 
vedem, facem câteva fotografii ale situaţiei de acolo şi intervenim poate 
ceva mai dur. Acolo, părerea mea este că o să acţionăm într-un mediu mult 
mai dificil decât cel din 2000. Adică, am beneficiat acolo de o situaţie cu 
totul specială, acum vom avea una dintre cele mai dificile situaţii. Dacă nu 
venim cu nişte acţiuni măsuri, inclusiv la nivel economic şi social foarte 
inteligente pe următoarele luni, nu cred că putem să reuşim. 

 
Dl. Miron Mitrea 
... dacă am înţeles ... Dacă e prefectul, că e guvernatorul, nu ştiu, dar 

ei nu vor, vor să-i lăsăm în pace, asta vor. Şi dacă îi lăsăm în pace, vor veni 
cu 28%, 24%. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Am discutat cu ei, dar ei au spus că Savu este cel care face acolo ... 

probabil, nu ştiu, eu spun ce au spus aici când au fost. A fost Ucu şi mai 
mulţi colegi. 

 
Dl. Ioan Dan Popescu 
Şi eu şi Ucu ştim, cred, destul de bine situaţia de acolo. Sunt două 

tabere fundamentale, iar Mişu baleiază între ele. Este tabăra economică 
condusă de Serafinceanu, care are interesele lui şi este normal să fie aşa şi 
o altă tabără, cvasieconomică, condusă de Savu. Problema noastră este 
următoarea: Noi, de trei ani de zile, nu am avut mişcări sociale în Valea 
Jiului, care ... nici un guvern până acuma nu a avut această situaţie. Doi. 
De la 1 februarie dăm afară 1500 de mineri din Compania Naţională a 
Huilei. Nu este extrem de simplu să dăm acum afară 1500 de oameni 
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înainte de alegeri şi părerea mea este că a tensiona mai mult decât trebuie 
... Ştiu şi eu ştie şi Ucu ce afaceri are fiecare. I-am lăsat să trăiască. Acum 
se încearcă să se tragă mai mult decât este posibil pe fiecare tabără în 
parte. Asta este realitatea. 

Eu vă propun să meargă echipa asta, mă duc eu cu Octav, dacă 
sunteţi de acord, ca să abordăm şi latura economică şi să vedem şi alte 
puncte de vedere. Dar eu cred că ar fi o greşeală - şi aici sunt total de 
acord cu Miron şi cu Viorel - ce ... 

 
Caseta 2 A 

 
 Dl. Ioan Rus 
 Sunt de acord cu ce spune Dan, deci nu avem de ce să facem acolo 
tensiuni acolo, pentru că ei au gestionat problemele acolo, nu altcineva, şi 
cu Siderurgica-Hunedoara. Numai încurcături au fost, noi mai mult 
încurcături am făcut decât ajutor către ei. Toate primăriile sunt fără nici un 
ban, că nu a reuşit niciodată CNH să-şi plătească cum trebuie datoriile şi pe 
fondul acesta de sărăcie, totuşi, gestiunea lucrurilor nu a făcut-o altcineva, 
decât ei. Ei nu pot fi chiar atât de simplu făcuţi vinovaţi de ceva, pentru că 
nu sunt. În rest, şmecherii şi cutare, cum împarte Savu banii, ştim. Ştim în 
detaliu, dar nu cred că e o problemă acolo cu organizaţia noastră. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Avem două obiective acolo, să ţinem lucrurile sub control până la 
alegeri şi doi, să câştigăm alegerile. Nu ştiu dacă cele două obiective nu 
intră într-un anumit tip de contradicţie. 
 
 Dl. Ioan Rus 
 Să-şi menţină acest control ei, dar nu ştiu dacă ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Asta este ce am vrut eu să spun. 
 
 Dl. Ioan Rus 
 Acolo ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ce anume? Cine? Pe locul trei. Dacă nu facem şi nişte mişcări acolo 
şi nu tăiem o bucată din ficatul lui Savu şi-i facem grefă lui  Serafinceanu şi 
invers, le schimbăm câte o bucată de ficat, mi-e teamă şi pe urmă mai 
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aducem şi pe băiatul ăla de la PSM, mai aducem şi pe altul, dacă nu facem 
puţină schimbare acolo ... sigur, respectând unele lucruri. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Vrem să-l luăm pe primarul PD de la Orăştie şi ei nu vor, ca nişte 
idioţi, şi e un om excepţional, este un primar, e cel mai bun primar pe care-l 
au. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sigur că e important să ţină lucrurile sub control, dar am impresia că 
vom plăti un preţ foarte mare dacă nu-i convingem să se mai schimbe o 
parte dintre ei, să se schimbe şi ei ca acţiune şi ca interese. Dan. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu   
 Am nevoie de 138 de miliarde în bilanţul de la CNH , ca să pot să 
satisfac primăria. După părerea mea, dacă noi putem în primele şase luni 
să facem plăţi mai puternice către primării şi către  Serafinceanu, lucrurile 
se potolesc. Asta e părerea mea. Ca să-i împac pe toţi. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Şi rezolvăm o mare problemă acolo, şi în Valea Jiului şi ... Asta e, de 
aici pleacă tot. Ăsta plânge că nu s-a dat una, că nu s-a dat alta, fel de fel. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dacă nu mai aducem nişte oameni acolo în sistemul de conducere şi 
dacă nu mergem cu nişte candidaţi serioşi şi doar cu cei care să rezolve în 
continuare şmecheriile economice pe cele două grupuri, pierdem noi ca 
partid. Câştigă, eventual, ei. Poate să-i lăsăm cu interesele lor pe zonele 
astea, dar să preluăm controlul pe decizia politică majoră. De asta, vă rog 
să facem în felul următor: Mâine să meargă Mihai şi cu Victor, să facă o 
primă evaluare, iar săptămâna cealaltă Octav, împreună cu Dan şi să luăm 
o decizie în urma celor două serii de analize. Da? 
 Bine. La Maramureş. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Domnule preşedinte, stimaţi colegi, la Maramureş, după înţelegerea 
pe care au realizat-o aici, la nivel central, sigur, a intervenit plecarea lui 
Bindea şi acum realizează, în sfârşit, ceea ce au discutat şi hotărât aici, că 
nu mai e vorba de Bindea propriu-zis şi vor să atragă mai mult în delegaţia 
permanentă interimară, deocamdată, oameni din zona Sighetului şi de pe 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 2 februarie 2004 

Cabinet Prim-ministru Adrian Năstase 
Departamentul pentru  Analiză Instituţioinală şi Socială 

24

Valea Izei, fiindcă zona respectivă era mai puţin reprezentată şi urmează să 
ne înţelegem cu ei şi apoi să adoptăm o hotărâre pentru o delegaţie 
permanentă interimară, cum am făcut, şi să pregătim, eventual, alegerile 
până la locale. Ei spun că în atari condiţii ar fi pregătiţi şi s-ar putea 
desfăşura alegerile la sfârşitul acestei luni-începutul lunii viitoare, dar 
trebuie să mai vedem încă o dată şi cu Doru, care răspunde de judeţ şi să 
luăm o decizie faţă de ce au stabilit atunci la Bucureşti, împreună cu Doru. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, bun. 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Domnule preşedinte, eu cred că putem să merge spre sfârşitul lunii 
sau începutul lunii viitoare, când credeţi, deşi eu credeam că în două 
săptămâni putem ţine o conferinţă în Maramureş. Acum sunt câteva 
chestiuni pe care ei trebuie să le rezolve de principiu - nu le-am discutat aici 
- privind reprezentarea în delegaţia permanentă, că acolo este bătălia şi în 
discuţia pe care am avut-o la sfârşitul celor trei-patru ore le-au agreat. 
Hotărârile de principiu nu le-au respins. Apoi, le-am propus reprezentarea 
tineretului, femeilor, pentru că nu am propus oameni, lăsându-i pe ei şi 
după aceea să discutăm cu cei care să intre în delegaţia permanentă - 
preşedinţi de organizaţii, primari şi instituţii publice - şi am extins foarte mult  
cercul celor care puteau să aibă acces în delegaţia permanentă. 
 În continuare, eu cred că vor fi două-trei probleme. În primul rând, nu 
există un lider de autoritate în Maramureş, indiferent ce spunem noi. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În interiorul organizaţiei? 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Da, în interior, dar este o variantă în acest moment prefectul Ion 
Buda, care nu este tare, este dominat şi în interior şi în exterior am văzut. 
Ceilalţi doi care pot fi luaţi în discuţie, subprefectul Deghin, are şi el anumite 
acuzaţii din interiorul organizaţiei, iar Cosma se pare că nu este copt, fiind 
venit nu de o perioadă îndepărtată şi deci nu este  foarte agreat, 
preşedintele  consiliului judeţean. Am sentimentul că ei totuşi nu l-ar mai 
dori preşedinte al consiliului judeţean în viitor, existând anumite jocuri, 
anumite propuneri cu Matei sau nu ştiu cu cine altcineva ... 
 
 Dl. 
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 Este unul dintre cele mai mari baloane ... Matei. Este candidatul 
nostru la municipiu şi este ... El are toate  şcolile acolo. Economic, nu 
reprezintă nici pe departe ce se laudă el acolo. A fost motivul pentru care  
Bindea a făcut un aranjament să lase ... El în sine nu reprezintă ... 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Eu l-am propus printre figuranţi, nici nu am spus că este vreun actor. 
Am spus că jocurile nu pot fi făcute decât între trei oameni, eventual - Buda 
prefect, Deghici subprefect, Cosma preşedintele consiliului judeţean - şi 
varianta cea mai bună, deşi este a aplatiza conflictele dintre ei,  este Buda, 
prefectul. 
 
 Dl.  
 Trebuie şi ei ... 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Nu se poate, prin telefon nu se poate conduce. 
 
 Dl. 
 Atunci scoatem ... prin telefon ... 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Este vicepreşedinte. Mai mult de atât ce poate să fie? 
 
 Dl. 
 Dacă vrei să aducem ... e corect. Bindea, dacă îşi aduce oameni, îşi 
aduce, dar nu vrei. ... şi nici nu va veni, pentru că a făcut mişcarea prea 
târziu şi nimeni nu vrea să rămână veşnic în opoziţie, ca primari vreau să 
spun.  
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Da. În afară de aceste chestiuni, mai sunt două probleme. Noi mai 
avem 4 parlamentari în zonă. Unul dintre ei este discutabil dacă trebuie să 
intre în delegaţia permanentă, respectiv Luca Ştefănoiu, care am înţeles că 
a fost trimis în judecată. În condiţiile în care o să am o anumită discuţie sau 
să aveţi o anumită discuţie, el s-ar putea întoarce înapoi în PRM, că el a 
venit din PRM la noi. 
 
 Dl.  
 Nu se duce la PRM. 
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 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Ceilalţi trei parlamentari, respectiv domnul Moldoveanu, secretar 
executiv, Gorja, soţul doamnei Gorja Eugenia,  care este primăriţă şi Roşca 
Radu ... ăla nu emite pretenţii pentru ... Cred că soluţia cea mai proastă 
este să rămână starea de interimat şi să nu facem alegeri. Situaţia cea mai 
proastă. 
 
 Dl.  
 Pentru că pierdem şi momentul ăsta atunci. 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Da. 
 
 Dl. 
 Noi spuneam că putem să facem treaba pentru că a plecat Bindea şi 
că se rezolvă ... Înseamnă cu nu Bindea era cauza, erau alte cauze şi 
atunci eu le-am spus atunci, dacă acuma nu reuşiţi să vă mişcaţi, asta va fi 
înţelegerea. Domnul Bindea a fost ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Rus. 
 
 Dl. Ioan Rus 
 Domnule preşedinte, eu am spus şi la întâlnirea cu ei şi spun şi acum. 
Sunt de acord cu domnul Tărăcilă. Soluţia ... Toate informaţiile sună aşa, 
soluţia ar fi prefectul preşedinte şi Cosma preşedinte executiv. Prefectul şi 
preşedintele consiliului judeţean. Prefectul  este autoritatea Guvernului în 
teritoriu, el se subordonează pe toate liniile nouă, trebuie să facă ceea ce 
are de făcut. Cosma trebuie să intre mai puternic în toată această 
chestiune. Am discutat cu amândoi. Ei sunt de acord cu treaba aceasta. 
Fac alegeri, îi punem şi salut popor şi am încheiat-o în această fază. 
Celelalte nu funcţionează.  
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Nu ştiu dacă am să reuşesc să impun, dar în discuţii în cercul 
restrâns de circa 20-25 de oameni cu care am discutat au agreat ideea 
Buda preşedinte, Cosma preşedinte executiv şi Deghit secretar executiv şi 
atunci am avea totuşi o structură politică care se aşează pe structura 
administrativă de conducere, prefect, subprefect, preşedintele consiliului 
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judeţean. Şi parlamentarii rămân doar la nivel de vicepreşedinţi, pentru că 
altfel vor crea tensiuni până la locale sau până în toamnă dacă îi scoatem 
de pe ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Părerea mea e că trebuie să facem cât mai curând un moment politic 
acolo, deci o conferinţă. Se vor mai certa, se vor mai nu ştiu ce, dar e 
nevoie de o întâlnire, de o formulă democratică de discuţii, pentru că noi am 
tot schimbat când de la centru, când de la ei, când nu ştiu ce şi e nevoie de 
o conferinţă cât mai rapid, care să ventileze puţin situaţia în organizaţie şi 
probabil că soluţia cea mai bună este asta de care vorbeaţi şi voi, 
deocamdată, deşi probabil că nu este o formulă optimă, dar nu au încă 
omul care să se poată impune. 
 
 Dl. 
 Noi aici, prin chestia, prin metode administrative, întărim o autoritate 
care altfel, natural, nu prea există. 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Dar nu avem variante, deocamdată. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În momentul în care o să apară un alt lider, sigur că va fi un alt 
moment în care vom decide, dar nu putem să mergem la alegerile locale 
fără să avem ... 
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun, asta e altă chestiune, sigur. În ceea ce priveşte candidaţii trebuie 
făcută o discuţie distinctă. 
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Pârvu a plecat sau nu? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
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 Nu. Nu avem informaţii că ar fi plecat până în prezent. Cel puţin 
oficial.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Valer. 
 
 Dl. Valer Dorneanu 
 Domnule preşedinte, dacă a venit vorba de Luca Ştefănoiu, ar putea 
să ne creeze o imagine extraordinar de negativă acolo. A fost trimis în 
judecată pentru ucidere din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor 
alcoolice. Nu am putea găsi o modalitate să-l convingem că retrâgându-i 
noi sprijinul politic să se ducă undeva într-o zonă? Nu ştiu ce, să-i asigurăm 
acolo o retragere şi să plece ... 
 
 Dl.  
 El vine de la PRM. 
 
 Dl. Valer Dorneanu 
 A, el vine de la PRM! Eventual, să rămână deputat şi să-i spunem, 
domnule, noi ţi-am retras sprijinul politic şi el să rămână independent şi să 
voteze cu noi. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu ştiu cum e bine. El m-a abordat la Sinaia. 
 
 Dl. Valer Dorneanu 
 Da, dar rămâne constatarea, faptul că a omorât un copil.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, bun. Eu cred că, deocamdată, nu avem ce să facem. Nu e la noi, 
e independent şi ... Dorina, dă te rog de pe Romnet speach-ul lui 
Constantinescu pentru mai mulţi colegi, faceţi mai multe exemplare. E un 
speach lung, amplu, cu o mulţime de acuze. Noi nu trebuie să atacăm la 
nivelul partidului, dar la declaraţii politice, colegi pe diferite departamente, 
deci trebuie luat şi făcut bucăţi. Vorbeşte de o mulţime de teme şi atunci nu 
trebuie la nivel de partid şi atunci trebuie făcută o mică strategie, cine să 
preia jocul ăsta şi el trebuie în fiecare zi tocat şi trebuie să i se aducă 
aminte ce a făcut, ce a însemnat ... Dar aici trebuie oamenii noştri. Nu, nu, 
trebuie văzut că e foarte amplu, e pe formula lui Dreyfus: J´acuse. Dacă aş 
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putea să-i răspund aşa cum aş fi tentat, sigur că aş spune ce ar trebui să 
facă, dar ... 
 Trebuie făcută o strategie. Noi putem să-l folosim pe el pe post de 
perete în antrenamentul de tenis şi atunci trebuie făcute exerciţii. Oamenii 
ăştia de la tineret, de exemplu, de la organizaţia de tineret, despre care 
auzim atâtea lucruri bune de exemplu, dar nu am văzut încă oamenii de la 
tineret care să-i spună lui Constantinescu. Are dreptate Puiu. Şi nu numai. 
Ce anume? 
 
 Dl. Ioan Mircea Paşcu 
 ... 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Daciana cu Mona Muscă. 
  
 Dl. Adrian Năstase 
 Decizia am impresia că este aceea de a organiza cât mai curând 
posibil conferinţa. Cred că e bine, nu avem nevoie de o lună. Se amplifică şi 
după aceea scandalul. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Şi atunci să 
mergi acolo cu acest mandat. Cu triada asta de care vorbeai şi pe care am 
acceptat-o ca o formulă acum. Ea reprezintă de fapt singura formulă de 
echilibru necesar şi nu trebuie să-i lăsăm să se mai certe foarte mult între 
ei, ci trebuie să fixăm această formulă pentru alegerile locale.  
 

Dl. 
....  
 

Dl. Adrian Năstase 
Exact, corect. Şi trebuie văzută problema candidaturilor, în special 

candidatura pentru Baia Mare. Dar asta o să mai vedeţi voi acuma, în 
perioada asta. 

 
Dl. 
Anghel e greu de bătut. 
 

 Dl. Adrian Năstase 
 În consiliu, da. Corect. Da. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
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 Domnule preşedinte, faţă de delegaţia permanentă interimară pe care 
noi am aprobat-o trebuie să operăm nişte modificări, două. Buga şi cu 
celălalt erau preşedinte şi secretar executiv. Să-l numim pe Cosma 
preşedinte executiv temporar până la alegeri şi să-l eliberăm ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, nu, nu.  Trebuie făcut acum¸ scurt. Nu mai intervenim acolo. 
Organizăm peste o săptămână, două săptămâni, când poate  Doru. 
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Exact.  
 
 Dl. 
 Şi aici nu trebuie ....  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, e posibil. Şerban. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Domnule preşedinte, ridic o problemă care s-ar putea să ia amploare. 
Ne-aţi pus să întrebăm cum e cu pensiile la cooperatori. Am avut surpriza 
ieri în două comune să avem o reacţie uşor negativă. S-a plătit, în primul 
rând, din ianuarie, asta e un lucru bun, dar dăm numai pe cei care au 
exclusiv - a apărut un termen s-a băgat în lege, la coadă: exclusiv, care au 
pensie de membru cooperator. În aceste condiţii, au fost mai multe variante 
de membri cooperatori, o serie întreagă de oameni care au 100 de mii de 
lei pe lună nu intră în această treabă. E vorba de urmaşi şi efectul e 
groaznic. Nu am cui să dau mesajul, adică trebuie cineva să vadă, să 
facem repede această chestiune ca să nu greşim. Dacă cumva putem să 
mai adăugăm, fiindcă e cum e mai rău, din cinci, la trei s-a dublat şi 
celorlalţi doi nu, iar ăia doi sunt şi cei mai amărâţi. 
 
 Dl. Ioan Rus 
 E nevasta lui ăla. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 E nevasta ăluia care a murit. 
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 Dl. 
 Şi lucrul ăsta unde ... 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Nu ştiu. Şi a doua chestiune: ni se cere ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Miihai şi Marian, vedeţi pentru şedinţa de Guvern o evaluare. 
 
 Dl. Mihai Tănăsescu 
 Trebuie să vedem o evaluare. Nu ştiu, e prima dată oară când aud. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 E prima dată când s-a dat şi am asta direct din comune. Şi a doua 
problemă, domnule preşedinte, ni se cer insistent să avem şi noi o pagină 
cu agricultura, ce facem anul ăsta.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ce anume? 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 O pagină cu agricultura. Nu mai putem merge în locurile astea dacă 
nu le spunem exact cam ce se întâmplă şi ce va fi cu agricultura. E dorinţa 
de informaţii ceva mai mare. Nu sofisticat, două pagini pe care să le avem, 
să le spunem la ăştia în comune. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Pentru şedinţa de Guvern trebuie să pregătească Daia şi cei de la 
minister un material mai amplu pe agricultură cu anul ăsta şi anii următori, 
şi în funcţie de negocieri şi o sinteză de două pagini în faţă, care să poată 
să fie folosită şi în deplasările astea. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 ... Acum au ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, trebuie văzut şi cu abatoarele şi cu măsurile astea, cu regulile 
sanitar-veterinare. Da.  
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 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Domnule preşedinte, noi la departament sperăm să terminăm aşa, în 
vreo două săptămâni, deci ce am promis facem. O broşură sinteză cu tot ce 
am făcut din programul de guvernare plus anul 2004. Deci sinteza asta. Se 
lucrează la ea. Deocamdată, mergem pe nişte tablouri sugestive, ce au 
însemnat trei ani, plus 2004 adăugat, program, comparativ cu ce a făcut 
Convenţia, pe indicatori mari. Va fi o broşură, jumătate de pagină probabil. 
În spatele acestor tablouri sugestive, vor fi fişe sinteză pentru fiecare 
activitate: în domeniul social, în domeniul financiar, în domeniul agriculturii, 
cu tot ce s-a făcut în patru ani, măsuri puse în aplicare şi cu evaluarea lor, 
plus 2004 din program. Şi asta, sigur, o aducem la Delegaţia Permanentă.  
Gândul a fost s-o dăm în teritoriu la toate organizaţiile şi fiecare organizaţie 
să-şi adauge o broşură simplă, ce au făcut în mod concret la nivel de judeţ, 
de localitate, de comună. Şi asta se bagă în buzunar şi fiecare activist, 
fiecare membru de partid o bagă în buzunar. I se pune o întrebare legată 
de pensiile de agricultură, legată de nu ştiu ce, poate să dea răspunsul. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dar de ce nu pregătim ...  ... Asta putem s-o realizăm undeva la ... 
şi proiectul este ce am putea să facem noi ... şi situaţia cu ... şi acuma am 
intrat în a doua etapă, cea de optimizare a suprafeţelor agricole pentru 
Uniunea Europeană şi să arătăm că prima fază s-a încheiat, practic s-a 
încheiat şi ar trebui să constatăm lucrul ăsta la un moment dat, că tot facem 
raportări cu restituiri de teren.  Spunem că deja zona asta de 3% şi nu ştiu 
mai ce este zona de scandaluri în instanţe. Noi trebuie să facem o întâlnire 
din asta destul de mare în care spunem, domnule, noi am încheiat faza de 
restituiri de terenuri agricole şi de acum nu mai vorbim de privatizarea lor, 
de restituirea lor, ci consemnăm faptul că s-a încheiat această faptă.  Că 
mai rămân rezidual câteva, asta nu mai contează, dar cred că ar fi un 
mesaj foarte important. 
 Şi a doua fază, de modernizare prin echipamente şi aşa mai departe.  
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Trebuie făcută înainte, pentru că e o programare, apropo de 
dezvoltarea durabilă 2000-2025, deci e un segment care înseamnă 
agricultura. După părerea mea, trebuie făcută într-o lună de zile.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Într-o lună de zile trebuie s-o facem. Cu dezvoltarea durabilă până în 
2025 o să mai vedem, dar ne interesează pentru alegeri. 
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 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 De ce am spus-o? Să nu ne suprindă aia. Trebuie s-o facem în 
februarie. Ce anume? 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... acolo este şi habitatul. ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dă drumul la microfon. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... ţară modernă, cu tot ce trebuie prezentat şi despre ferme, despre 
tot ce ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu sunt de acord, Viorel. De ce? Pentru că în loc să vorbim despre 
agricultură, o să discutăm despre datoriile Avicola Internaţional.  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Nu se pune problema aşa, domnule preşedinte. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Că ştii foarte bine că o să înceapă cine e acţionar acolo, cine a fost 
acţionar, cine va fi acţionar, ce datorii sunt, ce vor să facă. Important este 
ca aceste proiecte să se desfăşoare în aşa fel încât să nu intre în ... 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 O lansăm aşa şi pe urmă ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Aia e altceva.  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Domnule preşedinte, eu vă spun cinstit, nu ştiu dacă ... e de domeniul 
trecutului chestiunea asta şi era falsă şi atunci. E păcat, adică aveţi ... sunt 
25% din carnea de pasăre a României care se face acolo.  E o treabă 
ultramodernă, modernizată în perioada asta. Nu înţeleg, pe cuvânt. Sincer 
vă spun. 
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 Dl. Adrian Năstase 
 Eu îţi spun care vor fi reacţiile şi atunci trebuie să începem să 
explicăm că nu mai e o problemă, ori eu vreau să facem undeva unde să 
spunem direct care sunt soluţiile, ca să nu mai explicăm că nu mai e o 
problemă. Nu ştiu ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... 
 

Dl. Adrian Năstase 
Exact. Miron. 

  
 Dl. Miron Mitrea 
 Domnule preşedinte, eu propun să schimbăm registru. Eu nu cred. 
Am spus că facem cu tineretul şi mi se pare interesant. Dacă sunt 1000 de 
dosare de 900, dacă sunt 7000 dosare de 5000 şi aşa mai departe. Nu 
cred, însă, că restul trebuie să mai facem, mai ales pe agricultură. Nu cred. 
Am făcut şi nu au efect. Eu cred că aici trebuie să facem nişte mişcări 
simbolice şi singurul lucru care poate să atragă atenţia populaţiei este 
Televiziunea Naţională prezentându-l pe preşedintele partidului, viitor sau 
neviitor vom vedea, nu asta vom vedea, actualul  prim-ministru, în discuţia 
cu oamenii simpli. Discutăm aici. A venit Doru şi  ... A venit Şerban şi ne-a 
spus o chestiune interesantă referitoare la pensii. Am greşit un pic. Eu nu 
cred că ar trebui - sigur, joi ar trebui să existe o informare - dar eu cred că 
decizia trebuie luată într-o comună din judeţul Dâmboviţa, Ialomiţa sau 
Giurgiu de către tine, mergând acolo într-o vizită, stând de vorbă cu 
oamenii, la geacă, la căminul cultural, fără mari ... şi acolo cu multă presă, 
exact ce spuneai, 100 de oameni  şi acolo tu, bun, staţi, înainte să facă ei 
un material şi dacă ei îl fac constatăm degeaba pe aia, există problema pe 
care au ridicat-o oamenii şi ai dat soluţia. 
 Sunt de acord cu Viorel că Avicola International dă 25% din carnea de 
pasăre, dar dă de mult. Eu m-aş duce la o fermă, şi am văzut vreo două pe 
care le-au luat copiii ăştia tineri acuma şi care nu au nimic modern, nu au 
apărut încă alămuri, nu au apărut încă ... dar care au 300 de oi, 50 de porci 
şi care arată că acest program a plecat. Dar dacă mergem din nou în marile 
... Şi a plecat. Şi eu spun că am văzut mirat, mergând în anumite zone din 
motivele pe care tu le cunoşti, am dat peste câteva ferme. Nu e nimic fals 
acolo, nu sunt săli de şedinţe, nu sunt microfoane. Dacă nu rupem 
imaginea cu agricultura, să dăm la televiziune că noi suntem între oameni şi 
din nou vin Daia,  Sandu sau altcineva şi citeşte speach-uri despre cum 
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vom întări agricultura, nu facem nimic. Nu este imaginea pe care o mai 
primeşte cineva. Cred că ţăranii - ne vor vota în continuare- au nevoie de 
un program, cum spunea domnul preşedinte, să scriem o pagină pe care o 
învăţăm toţi pe de rost, au nevoie să te vadă pe tine şi pe alţi lideri 
importanţi ai partidului care se pricep la treaba asta, în special pe tine, 
pentru că noi ştim că televiziunea şi presa merg după primul ministru, după 
preşedinte, în câteva chestii neconvenţionale unde să lansăm două sau trei 
proiecte care sunt simplu de făcut. Asta e părerea  mea. Nu aş mai băga 
mii de oameni într-o sală cu agricultura. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În mod evident că aşa trebuie să ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Miercuri şi aşa trebuie să mergem în Teleorman şi poate cuplăm cu 
povestea asta. Dar nu ştiu dacă la Koyo - ar trebui să vedem şi cu Mihai - 
avem nişte probleme şi cu vama şi cu nu ştiu ce. E vorba de Fabrica de 
rulmenţi. Poate că Şerban nu ştie, dar e o problemă acolo. Sau poate merg 
acolo doar ca să le rezolv problema asta? E o problemă, pentru că ani de 
zile au importat nişte poveşti, nişte - dar probabil că Şerban nu ştie, că altfel 
nu mi-ar propune să merg acolo. Acolo este o problemă cu vama, care este 
teribilă, că au importat o poveste în scutire de vamă şi de fapt trebuiau să 
plătească vamă şi au de plătit acuma nu ştiu cât. Aici e o sumă imensă şi 
uitaţi-vă puţin pe povestea asta. E corect? 
 
 Dl. Mihai Tănăsescu 
 Toate fabricile de rulmenţi. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Toate fabricile de rulmenţi. Ideea de a merge la Koyo acuma ... Nu 
am nici o problemă, dar ...  
 
 Dl. Miron Mitrea 
 ... nu ştiu dacă ăsta e un mesaj către  industrie ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Şi mergem pe toate, adică spunem că mergem o jumătate de zi, dar 
mergem de fapt în 15 localităţi şi în 17 nu ştiu ce ca să rezolvăm 
problemele colegilor de acolo.  Rugămintea mea să luaţi legătura şi cu 
Sever Rocsin şi programul, din punctul meu de vedere, îl coordonează el, 
nu-l coordonează nici Dragnea, nici nimeni altcineva, ca să le rezolvăm lor 
şmecheriile de blocare. Încă o dată, Şerban, şi nu-mi faceţi un program din 
ăsta cu 10 minute ... Da măi, dar nu poţi să spui 10,30-10,40 întâlnire cu 
primarul şi locuitorii comunei. Nu poţi să spui 10,50-11,00 prezentarea 
investiţiilor realizate la nivelul comunei. În altă ... asta era Botoroaga. În 
Drăgăneşti-Vlaşca 10 minute, adică nu sunt serioase chestiile astea. 
Mergeţi voi şi făceţi-le voi aşa, dar nu mă duceţi şi să mă ţineţi în tensiune o 
zi întreagă, că nu reuşesc să fug dintr-un loc în altul. Ăsta nu e un program 
serios. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 E propunerea lor. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Propunerea lor este, pentru că tu le-ai spus că trebuie să plecăm la 
9,00 şi să ajungem la 14,00 şi s-a făcut o chestie neserioasă, în aşa fel 
încât în loc să se termine la  14,00, să se termine la  cinci şi asta este. Sunt 
sătul de tras în piept, Şerban. Vă rog să faceţi programe realiste, nu 
programe din astea care nu pot fi îndeplinite. Şi stau pe urmă o zi întreagă 
numai ca să-i rezolv lui Dragnea problemele în judeţ. Eu nu merg pentru 
Dragnea în judeţ. Şi vă rog foarte mult, când faceţi programele, să ţineţi 
seama de asta. 
 Da, cele trei mesaje care mă interesează pe mine şi interesează 
partidul la nivel central. Nu ne puneţi 15 poveşti cu intrarea în judeţ şi pe 
urmă şi sucursala de petrol şi Spitalul Orăşenesc Videle şi comuna nu ştiu 
care şi Alexandria şi comuna Crângu şi investiţia nu ştiu care şi  Turnu 
Măgurele, două fabrici de confecţii şi întâlnire cu delegaţia permanentă şi 
conferinţa de presă şi toată povestea asta se termină la ora două. Ori nu vă 
pricepeţi, ori vă lăsaţi traşi în piept de ăia de acolo. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Mi-a dat o hârtie şi ţi-am interpretat-o. 
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 Dl. Şerban Mihăilescu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sunt absolut de acord, dar nu putem să-l dăm decât dacă ne 
organizăm cum trebuie şi ne organizăm pe interesele noastre, nu pe 
interesele lor.  
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 De ce? Pentru că mă uit şi eu pe programele astea. Din acest motiv.  
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Da, dar acuma ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, nu, m-am uitat de fiecare dată.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Va trebui de fiecare dată ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Mi-e teamă că ... La cât aveţi ... Da. Haideţi să începem deja să 
mergem mai repede. Hilde şi după aceea trecem rapid. 
 
 D-na Hildegard Puwak 
 Domnule preşedinte, aş vrea să vă informez că se simte nevoia unor 
schimbări şi la nivelul organizaţiilor de femei. Vorbesc de nivelul judeţean. 
Avem trei categorii de probleme: unele interimate care trebuie confirmate şi 
să vedem ce; evaluări nesatisfăcătoare, pe care le-am făcut fie singură, fie 
împreună cu preşedinţii organizaţiilor şi cu delegaţiile permanente şi situaţii 
politice care  ne dezavantajează ca imagine foarte tare. Doamna doctor de 
la Maternitatea din Ploieşti era preşedinta organizaţiei de femei. 
Bineînţeles, dar asta trebuia făcut pe organizaţia respectivă în primele două 
zile după ce nu mai era director acolo şi nu aşteptate săptămâni de zile. 
Vom avea pe 14 februarie un Birou Executiv al Organizaţiei de Femei, după 
care vom pune la punct toate aceste structuri. 
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 Dl. Adrian Năstase 
 Bun, okay. Trecem la următoarele puncte, da? 
  
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Mai câştigăm  un pic. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu e nici o treabă.  
 
 D-na Hildegard Puwak 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Era primarul acolo când am fost în vizită la  Giurgiu. L-au ţinut de-o 
parte, nici nu l-au băgat în seamă. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Eu am vorbit cu el ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, pe tine te-au aplaudat.  
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 ... Asta era pentru noi şi ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şerban, este prietenul tău Marin Cristea.  
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Domnule preşedinte, dacă îmi daţi o soluţie, şi acuma ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Păi nu e o problemă cu venitul lui. Problema mea este cu prietenul 
tău Marin Cristea şi ...  
 
 Dl.  
 Am văzut un protest ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 L-am văzut, l-am văzut. Bun, mergem mai departe. 
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 Barometrul de opinie IMAS şi  raportul de analiză editat de 
Societatea Academică din România. Nu are rost să le mai comentăm 
acuma. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Domnule preşedinte, sunt nişte concluzii ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Interesante.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Negative şi de acolo se extrag şi se transmit ... falsificarea votului ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Dar Şerban a avut un comentariu foarte bun. Şerban a spus 
acelaşi lucru, că nu avem nevoie să le falsificăm. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Şi ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Păi cred că l-au dat băieţii ăştia din ziare. Ideea este că dacă am fi 
avut nevoie o făceam, dar nefiind nevoie nu o face. Ăsta a fost comentariul 
din presă. În rest, nu avem ce să facem. Presa e independentă. Ce anume? 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 S-a supărat Independentul acum ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ăsta a fost? Da? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 A fost şi Realitatea.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dar nu au mai dat, au dat numai ... Bun, mai departe. Stadiul 
negocierilor cu  Uniunea Europeană. Povestea cu Uniunea Europeană şi 
amendamente şi nu ştiu mai ce. Ce anume? Da, poate. Nu ştiu dacă e 
cazul deocamdată, trebuie văzut, însă, ceea ce am observat, Vasile Puşcaş 
şi Saşa Fărcaş au dispărut în peisaj şi cel care s-a dus la Bruxelles, a 
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discutat despre amendamente, a făcut declaraţii a fost Geoană. Ne place, 
nu ne place, asta a fost situaţia, că nu i-am văzut. A fost şi Saşa Fărcaş la 
Sinaia, a venit cu franţuzoaica, a condus-o pe franţuzoaică, nu ştiu ce i-a 
mai făcut franţuzoaicei. E foarte bun, dar Saşa a fost doar paj. Da. Am 
rugat-o eu să ... Nu, nu, problema este dacă ministrul integrării europene, în 
momentul în care discutăm despre integrarea europeană, despre 
amendamente şi alte poveşti, trebuie să iasă şi el în public sau stă doar la 
televizor şi la fel şi negociatorul şef. E o chestiune de principiu, dacă la 
bătaie ies şi miniştrii respectivi sau numai ministrul de externe? Pentru că, 
până la urmă ... 
 
 Dl. Vasile Puşcaş 
 Îmi pare rău, dar vineri am fost primul care am ieşit. Am ieşit de la 
bătaie atâta timp cât am fost cu doamna Lenoir, atâta tot. Pe urmă, până 
seara, am fost tot pe televiziuni, pe radiouri, pe agenţii. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi Saşa Fărcaş? 
 
 Dl. Vasile Puşcaş 
 El a fost prins, într-adevăr, a fost prins până seara cu ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Trebuie ieşit ... 
 
 Dl. Vasile Puşcaş 
 Abia de-acuma se ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Trebuie să vedem foarte atent. E o bătălie destul de complicată. 
Mâine o să meargă şi  Ţiriac, se întâlneşte cu madamme Nicholsson, o să-i 
trimit o scrisoare. Este o bătălie foarte dură, pentru că sunt diferite categorii 
de interese. Grupurile parlamentare sunt importante. Da, Viorel. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Am vorbit vineri cu ăştia de la liberali şi astăzi mă întâlnesc iar cu ei. 
Am văzut şi ieşirea lui Stolojan, dar cel cu care am vorbit a fost Tăriceanu. 
Şi o să mai vorbesc azi şi cu Vlad Popa. I-aş trimite mâine chiar acolo, dacă 
mâine este şedinţa grupului parlamentar liberal şi poate mai facem o 
acţiune cum am mai făcut o dată.  Eu nu aş vrea să iasă că Oslander o 
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pune în numele grupului liberal, nu spune că e a lui personală. Dv. l-aţi 
primit pe Watson, aţi făcut nişte gesturi faţă de ei când a fost Watson aici, 
deci ar putea s-o întoarcă şi ei acolo în grup, mai ales că ei de acuma o dau 
pe Justice ... ori noi, în Comitetul parlamentar mixt, România-Uniunea 
Europeană am dezbătut subiectul ăsta. Chiar cei care au susţinut raportul 
au fost chiar cei de la liberali, le-am lor să susţină raportul în numele 
delegaţiei române. Recomandările Comitetul parlamentar mixt le-a făcut. 
Noi suntem acuma în Road-map pe termene, nu avem nici o acţiune cu 
care să fim în afara termenelor la acest capitol şi ei acuma amestecă, 
pleacă de la adopţii şi ajung la probleme interne. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi adopţiile nu mai sunt. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Păi sigur că da. Vă arăt subiect dezbătut care este pus în grafic şi 
avem până în iunie 2004. Noi suntem în grafic aici, nu avem o problemă şi 
asta trebuie s-o explice liberalii în ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Acuma trebuie făcută şi o scrisoare din partea negociatorului şef, din 
partea ministrului integrării, trebuie sute de scrisori acum care să plece pe 
direcţia asta, către grupul nu ştiu care, către grupul nu ştiu unde, deci 
trebuie o informare permanentă. Nu putem să stăm doar să aşteptăm ce 
fac ei acolo. Trebuie o acţiune foarte dinamică acum pe zona 
Parlamentului. Pe zona Comisiei nu avem probleme deosebite, dar 
grupurile parlamentare şi  Comitetul mixt de la noi ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Colegiul mixt ... adică recomandările la capitol sunt ... nu am avut o 
problemă şi toţi, şi italienii şi nemţii ... Ei ies acuma... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 O să vă arăt să vedeţi ce ne-a făcut cu ISPA. au zis patru puncte, 
patru am făcut, am ajuns la 25, le facem pe astea 25, o să ceară 50. Ei 
încearcă să ... Şi are dreptate, dacă stăm, o luăm. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Corect. 
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 Dl. Vasile Puşcaş 
 Domnule preşedinte,  Oslenberg vineri seara a depus amendamentul 
Îl aveţi în faţă. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. 
 
 Dl. Vasile Puşcaş 
 Până mâine la 12,00 se mai depun amendamente, dar el a fost 
înregistrat. În dimineaţa asta am verificat şi la Secretariatul Comisiei de 
Politică Externă. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dar de ce nu spune nimeni că el este de fapt raportor pentru Turcia? 
De ce nu explică nimeni că de fapt interesul lui este de a bloca România 
pentru că nu se poate face o discuţie cu Turcia? De ce aceste lucruri pe 
care voi le ştiţi foarte bine nu le daţi şi pe astea la presă, ca presa să aibă 
cu ce să se joace, ca să înţeleagă jocul lui Oslandere? Să merg eu să fac 
brifingurile astea, să le dau pe sub masă aceste informaţii pe care le ştiţi şi 
de la serviciile de informaţii şi de la Externe şi de la voi şi de la  
Comănescu? Ştie cineva că Oslander de fapt este raportorul pentru Turcia 
şi nu pentru România şi că de fapt acolo e o miză foarte importantă?  Sunt 
nişte lucruri pe care trebuie să le discutaţi şi cu tipii ăia şi date informaţiile 
astea la presă, în aşa fel încât să se înţeleagă de fapt miza acestor acţiuni. 
  
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Ar trebui ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Exact. Nu, dar trebuie explicat, pentru că opinia publică trebuie luată 
alături de noi. 
 
 Dl. Vasile Puşcaş 
 Da, vom face, domnule preşedinte, însă cred eu că în perioada asta 
care vie, până pe 17-18, este vorba să se devanseze reuniunea Comitetului 
de Relaţii Externe. Până atunci, totuşi cred că trebuie să se lucreze la nivel 
de Comisie de Integrare, Comisie de Politică Externă, cu colegii din 
Parlament, pentru că este o treabă parlamentară. Eu mă duc miercuri, vom 
fi acolo, se discută, dar este una când este executivul. Astăzi termin un 
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Progress raport pe capitole, le trimit la toţi parlamentarii din Comisia de 
Politică Externă. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În mod categoric, Comisia de Integrare trebuie să lucreze acuma în 
fiecare oră. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Comisia de Integrare acum este văzută într-un anumit fel. Ea are 
două acţiuni anuale, care sunt în Comisia mixtă România-Uniunea 
Europeană. Recomandările sunt perfecte. Nu am avut nici un fel de 
scandal, sunt văzute şi de dv., nu am o problemă la recomandări. Pasul 
următor şi acuma este bine că este şi discuţia asta, noi, cei care eram la 
Bruxelles, nu suntem în aceeaşi formulă cum e la Consiliul Europei, 
domnule preşedinte. Abia în acest an ne-am propus acest lucru şi biroul 
permanent a fost de acord să ne punem oamenii pe comisii, să fim tot 
timpul la curent cu tot ce se întâmplă. Noi aici nu mergeam decât de două 
ori, trei zile la Bruxelles şi trei zile avem parlamentari europeni aici. În rest, 
noi nu mai avem nici o legătură cu Parlamentul European.  Am luat această 
decizie să fim ca la Consiliul Europei, să împărţim lumea pe comisii ca, într-
adevăr, să fim informaţi. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun, dar eu vorbesc acuma de altceva, de acest moment specific.  
Corespondentul grupurilor parlamentare nu este Guvernul, este Comisia 
mixtă ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Da, o să acţionez. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 De la care ar trebui trimise astăzi câteva zeci de scrisori în care 
spuneţi, domnule, uite, am făcut astea, am luat progress raport de la 
minister, am luat nu ştiu ce de la ministerul nu ştiu care, am trimis aici. Tu 
sau cine trebuie semnează scrisorile astea ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Da. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Bun, dar este un moment ... 
 

DL. Viorel Hrebenciuc 
Eu accept în prima fază că prima problema problemă, într-adevăr, 

este grupul liberal, asta e problema mea acuma. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
Nu mai e vorba de asta. Nu mai este, pentru că amendamentul ca 

atare este înregistrat. 
 
Dl. Vasile Puşcaş 
 Este înregistrat. 
 
Dl. Adrian Năstase 
În acest moment problema este ... 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Pentru 19 era comisia lui  Van der Broek, îl ştim bine, îl ştim toţi, v-aţi 

întâlnit şi dv. cu el. Eu mă duc acolo, nu am o problemă să fac loby la toate 
... de politică externă. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Este vorba de demersuri, este vorba de contacte personale, este 

vorba de tot ce înseamnă. Oamenii ăştia trebuie luaţi prin capitale. 
Ministerul de Externe va trebui să dea prin ambasadori pe parlamentarii 
respectivi. 

 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Domnule preşedinte, am mai făcut acţiunea asta. O s-o fac, nu am o 

problemă. 
 
Dl. Adrian Năstase 
 Sandu. 
 
Dl. Alexandru Athanasiu 
Domnule preşedinte, eu am discutat la Bruxelles chiar subiectul ăsta, 

la Reuniunea PES. Într-o pauză am vorbit cu Robin Cook, cu Creso şi cu ... 
Ei mi-au spus aşa, textual: Domnul premier m-a rugat să vă transmit să fie 
where, să nu o luăm uşor. Mi-a explicat cam ce conţine chestiunea asta, că 
a semnat-o şi Brooke, deci atenţie, a subscris la amendament. A semant şi 
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Brooke.  Eu vreau să ştim exact cum stăm pe poziţia asta. A zis că-mi 
trimite şi mie toate amendamentele. De fapt, s-au lucrat nişte 
contraamendamente. Mâine până la ora 12,00 se depun amendamentele. 
Pe data de 18 sau 19 februarie va fi Comisia de Politică Externă a 
Parlamentului şi în martie va fi dezbaterea în plen. Astea sunt dead-linurile 
noastre. 

 
Caseta 2B 
 
Dl. Alexandru Athanasiu 

 ... şi ce s-a întâmplat aici, ce am făcut, ce mai e de făcut, pentru că 
totul a derapat de la adopţii. A derapat iarăşi pe corupţie şi pe politicile de 
administraţie şi sigur trendul se duce spre Copenhaga şi aici este jocul. Şi 
ei mi-au spus că ne vor susţine. Eu i-am spus şi lui Robin Cook şi i-am 
spus, domnule, susţineţi foarte puternic. Zice n-o să iasă aşa, dar avem 
nevoie de documentar şi de susţinere şi în ţară, că noi vom încerca s-o 
întoarcem. Dar nu e numai Grupul liberal, în acest moment a semnat şi 
PPE, asta mi-a spus, domnule, atenţie, nu sunt numai liberalii, pentru că 
toată problema - şi am discutat cu  Comănescu, care a fost, de pildă, vineri 
dimineaţă la Watson şi a discutat un amendament, ştiţi, de un alt tip, mie mi 
la zis - deci încercăm să le blocăm amendamentul în formula asta, însă 
jocul acum este foarte clar, şi să ne fie şi nouă limpede că se joacă în 
România jocul ăsta. Tot ce se face acolo nu este neapărat ... Adică ei ştiu 
foarte bine că oricum Parlamentul nu poate opri negocierea, deci asta e 
clar, nu avem aici ce să discutăm, dar vor să le dea o gură de oxigen 
puternică liberalilor aici. Ăsta este tot jocul în perspectiva alegerilor. Au şi 
spus, domnule, nu o să iasă, că e o materie în care Parlamentul nu are nici 
o competenţă. Dă avize. Avize, păreri, recomandări, deci nu va opri 
negocierea, dar efectul cel mai prost poate să-l producă în România.   
 Asta trebuie făcut, trimis acum la Comisia de Politică Externă, în 
primul rând, la grupurile parlamentare. Astăzi ar trebui trimis, imediat trimisă 
poziţia noastră, ca să poată să se respingă sau, în orice caz, să se modifice 
conţinutul amendamentului. S-au făcut nişte amendamente, s-a lucrat şi la 
misiune. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Subamendat. 
 
 Dl. Alexandru Athanasiu 
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 Da, subamendat, ca să nu apară în formula amendamentului de aici, 
că dacă apare în raport aşa e foarte rău.  
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Domnule preşedinte, chestiunea are dimensiune parlamentară şi, fără 
îndoială că e an electoral şi pentru România, dar e şi an electoral pentru 
Parlamentul European, deci toate se completează. Eu cred că trebuie 
încercată transmiterea de mesaje susţinute, deci nişte parlamentari care au 
legături pe toate grupurile parlamentare - mi-aş permite să fac sugestia 
asta. Din păcate, noi nu avem pe creştin-democraţi. Aici trebuie să meargă 
Frunda sau cine ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Merge UDMR aici ... 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Şi cine e credibil, e cunoscut.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ar trebui astăzi să vă ocupaţi. Luaţi şi UDMR ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Nu, domnule preşedinte, fac eu lucrul ăsta împreună cu Parlamentul 
la chestiunea asta, că l-am mai făcut, ştiu să-l fac, numai să-mi daţi 
dezlegare să vorbesc cu Stolojan, să vorbesc cu toată lumea şi să vă 
raportez tot timpul. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Corect. Sigur.  
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Pe toate grupurile politice să plece câte un delegat sau doi cu aceste 
scrisori de susţinere pe fiecare secţiune politică şi să facă un loby 
sistematic. Trebuie discutat din nou cu Brooke şi cred că asta domnul 
Hrebenciuc trebuie s-o facă. Se cunosc, există legătura directă, dar 
întâlnire faţă în faţă, deci nu o discuţie telefonică sau chiar o scrisoare, aici 
trebuie susţinut, deci o zi trebuie sacrificată pentru aşa ceva. Cred că în 
această săptămână trebuie făcute aceste lucruri. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Mâine dimineaţă pleacă Ţiriac cu un avion la Bruxelles, cu avionul lui 
şi poate să ia doi-trei ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Am mai făcut o dată, ţineţi minte că am mai avut treaba asta şi am 
mers la toate ... atunci. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Haideţi să ... deci Puiu, Rodica şi pe urmă  Valer şi pe urmă cei care 
mai au idei să muncească puţin după amiază la acţiunile astea, că aici ne 
putem da sarcini unii la alţii, dar problema este ca fiecare pe zona lui să 
înceapă să lucreze ce avem de făcut. Puiu. 
 
 Dl. Ioan Mircea Paşcu 
 Şi eu vreau să verific numai dacă înţelegerea e corectă şi chiar ar fi 
bine de verificat cu oamenii noştri de la servicii şi aşa mai departe. Am 
impresia că totuşi jocul e mult mai adânc. El nu este conjunctural. Această 
chestiune vine şi spune aşa, domnule, dacă noi creăm probleme pe relaţia 
cu România, putem să motivăm amânarea Turciei. Miza e Turcia. La 
sfârşitul acestui an, Uniunea Europeană trebuie să ia o decizie definitivă cu 
Turcia, continuă, îi bagă în negocieri sau nu.  E o decizie extrem de 
importantă şi, ca atare, noi suntem alibiul pentru treaba asta. Cei doi au 
lansat această chestiune ştiind că în anul electoral în România, inevitabil, 
se va crea o mare problemă internă pe această chestiune.  
 Eu cred că ar fi nevoie pe plan intern de o discuţie la cel mai înalt 
nivel - şi ăsta eşti tu - cu şefii de partide, adică, domnule, cu Stolojan, cu 
cine mai este, dacă reprezintă el Alianţa, cu câţiva şefi de partide şi spus, 
fraţilor, vedeţi la ce anchiesaţi că, până la urmă, faceţi un joc al altora 
împotriva noastră. 
 

Dl. Adrian Năstase 
Puiu, o discuţie acuma cu Stolojan este absolut inutilă, pentru că ea 

va crea ... 
 
Dl. Ioan Mircea Paşcu 
După părerea mea, ar trebui totuşi ca acest avertisment ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Aia e altceva. 
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Dl. Ioan Mircea Paşcu 
Să nu se asocieze la un asemenea joc care e dăunător pentru noi ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Au început să înţeleagă, aşa lasă impresia lilberalii, unii dintre ei, dar 

sunt unii care sigur că nu au această  viziune. 
 
Dl. Ioan Mircea Paşcu 
Constantinescu a sărit la atac. 
 
Dl. Adrian Năstase 
La ce a sărit Constantinescu? 
 
Dl. Ioan Mircea Paşcu 
A doua chestiune. După părerea mea, cred că ar fi nevoie de o 

discuţie totuşi tranşantă şi strategică cu liderii mai mari din Uniunea 
Europeană, adică, domnule, nu se poate face un joc prin care lasă, 
sacrificăm România, vedem ce iese cu România ca să scăpăm de Turcia. 
Cred că un asemenea joc n-ar ... 
  
 Dl. Adrian Năstase 
 Puiu, sunt două dimensiuni diferite. Nu discutăm aici despre Comisie 
şi despre zona executivă. Suntem pe  zona parlamentară, unde sunt 
jocurile complexe din fiecare  ţară şi din grupurile parlamentare. Verheugen 
a spus foarte clar nişte lucruri, deci din punctul de vedere al Comisiei noi nu 
avem ce să discutăm acuma şi ăsta este unul dintre argumentele noastre în 
relaţia cu parlamentarii şi Vasile ştie foarte bine să marcheze aceste 
chestiuni în materialele care se vor face.  
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. 
 
 Dl.  
 ... ei îşi ... parlamentarii ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Berlusconi ar fi cel mai bun, pentru că a vrut s-o schimbe pe 
madamme Nicholsson din postul de vicepreşedinte de la Comisie. 
 
 Dl. Ioan Mircea Paşcu 
 Ideea este că chiar dacă ne descurcăm noi cu România, dar utilizăm 
acuma România pentru chestia cu Turcia şi pe urmă ne descurcăm noi cu 
România. Ei, nu e aşa de simplu. 
  
 Dl. Adrian Năstase 
 Lucrurile sunt foarte complicate, pentru că sunt şi pe o bază 
personală. De ce s-a supărat madamme Nicholsson pentru adopţiile cu 
Italia şi nu pentru adopţiile cu Spania, de exemplu? De ce, pentru că 
Berlusconi a vrut să pună pe cineva în locul ei şi este o bătălie pentru 
postul de vicepreşedinte. În plus, sunt foarte mulţi cei care ştiu că nu vor 
mai fi - la fel ca la noi - pe listele pentru Parlamentul European şi încearcă 
să se legitimeze acum. Nici Oslander nu va mai fi pe liste, nici Velzer, nu 
mai sunt candidaţi. Sunt nişte chestiuni foarte delicate pe care nu ai cum să 
le explici foarte bine şi în plan intern, dar povestea cu Turcia poate fi 
explicată, cum să spun, nu de mine, dar sunt o mulţime de alţi tipi de la noi 
care ar putea să ştie lucrurile astea şi să le transmită la presă, să-şi 
folosească totuşi cunoştinţele pe această perioadă. Eu cred că este foarte 
important. Da. 

Sunt supăraţi liberalii că vrem să depunem  un proiect de Lege privind 
recalcularea pensiilor, deşi PNL a depus anul trecut în Parlamentul 
României o propunere legislativă similară.  

 
Dl. Miron Mitrea 
E bine că sunt supăraţi, asta e viaţa. 
 
Dl. Adrian Năstase 
E bine.  
 
Dl.  
Domnul Gaspar le-a spus că nu o acceptă. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu, dar e foarte bine. Ei trebuie să găsească soluţiile financiare, deci 

s-o pună în aplicare deja dacă au ...  
 
D-na Dorina Mihăilescu 
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Limbajul e... deja s-a depăşit orice ton de civilitate în limbaj. Acuze ... 
limbajul este mai mult decât vulgar şi ... 

 
Dl. Adrian Năstase 

 Trebuie spus că e demn de PRM, deci aşa trebuie să spunem, PNL, 
în campania electorală se apropie foarte mult de limbajul PRM ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Care nici nu-l mai are măcar ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 S-ar putea să se schimbe până la urmă, PRM să ia locul PNL şi PNL 
în locul PRM. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 PNL se grăbeşte să ocupe locul PRM. 
 
 Dl. Adrian Năstase  
 Da, şi asta se poate spune, absolut. Bogdan, o sarcină foarte bună. 
Aşa. Rodica. 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 Domnule prim-ministru, lucrurile sunt îngrozitor de încurcate şi nici nu 
vreau să vă spun din Irlanda câte s-au mai aflat acolo. Cert este că dacă 
parlamentarii, oameni politici, ştiu toţi că noi avem alegeri - şi ăsta este 
adevăratul scop - din păcate, cei care negociază pentru noi şi pentru 
România şi capitolele ştiu mai puţin. Eu am avut marea surpriză să 
descopăr acolo că nici unul din miniştrii justiţiei nu ştia că noi avem alegeri 
anul ăsta. Nu ştiu. Într-adevăr, şi ei erau alarmaţi când au auzit cu capitolul 
24 şi, sigur, asta a fost, că-i imobilizăm şi cu ei nu avem probleme. De asta 
vă spun cât de diferite sunt lucrurile. 
 Eu altceva vreau să vă spun legat de asta. Nu ştiu dacă dv. aţi văzut 
şi nu aţi dat importanţa cuvenită, eu am văzut, eram în Statele Unite, ultima 
intervenţie a lui  Scheele pe chestiunea alegerilor. Mie mi s-a părut de o 
gravitate absolut extraordinară ce a declarat Scheele. Poate nu aţi văzut 
declaraţia în punctele astea sau poate că nu i-aţi dat importanţă. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Nu ştiu, a spus nişte lucruri. Eu l-am antamat pe o chestiune pe care 
a spus-o, mi-a spus-o într-un alt mod, mi-a şi mulţumit după aceea că l-am 
apărat public, că nu suntem de părţi diferite ale baricadei şi că ... 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 Nu, dar asta nu a fost anterioară acestei ultime declaraţii? În ultima lui 
declaraţie a spus că românii au la îndemână votul, să-şi exprime votul. Eu 
aş vrea să vedeţi această declaraţie a lui Scheele. Cereţi-o şi uitaţi-vă cu 
atenţie. Da, uitaţi-vă cu foarte mare atenţie la această declaraţie. Pe ultima 
declaraţie a lui  Shceele în care vorbeşte, într-un context în care e aproape 
mai evident ce vrea să spună ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Haide când o să vedem declaraţia şi s-o comentăm după aceea, da? 
 Valer şi pe urmă ... 
 
 Dl. Valer Dorneanu 
 Domnule  preşedinte, miercuri, la Budapesta este întâlnirea lui Petkoff 
cu preşedinţii de parlamente din ţările invitate, probabil ultima în formula 
asta, având în vedere că cei 10 intră. Eu am pregătit nişte intervenţii pe 
tema asta, dar mă pregătesc să am întâlniri şi cu Petkoff şi cu Elma Brok 
care sunt acolo. Am primit de la doamna Puwak un material cu multe 
sugestii. Mi-a promis şi domnul Geoană că-mi dă. O să-l rog şi pe domnul 
Puşcaş. Şi nu ştiu, v-aş întreba dacă nu aţi socoti nimerit ca dv., eventual, 
să-i transmiteţi un mesaj lui Petcoff, nu neapărat oficial, dar aşa, colegial. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, da, o scrisoare, eventual. Sigur. 
 
 Dl. Valer  Dorneanu 
 O scrisoare. Şi cred că va aprecia foarte mult lucrul acesta. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Vorbeşte cu Vasile. În legătură cu liberalii şi cu pensiile, ar trebui 
totuşi spus, Bogdan, astăzi că este foarte interesant că strategia electorală 
a unui partid liberal în România este aceea de creştere a pensiilor. Asta ne 
arată că proiectele ... 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 Pe care nu le-au făcut atunci .. 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 2 februarie 2004 

Cabinet Prim-ministru Adrian Năstase 
Departamentul pentru  Analiză Instituţioinală şi Socială 

52

 
 Dl. Adrian Năstase 
 Pe care nu le-au făcut atunci când erau la putere. Trebuie spus lucrul 
ăsta. Iar în ceea ce priveşte formulele demagogice ale lor, care nu aduc 
surse financiare, nu explică decât, eventual, ca resurse banii care nu există 
din diferite zone - ştii toată povestea, poate îţi dă Mihai rapid - că ei plătesc 
din datoriile de la RAFO şi de nu ştiu unde, deci banii ăia. Ar trebui aici ... 
  
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Dacă vorbesc de banii de la RAFO, putem să vorbim de 
PETROMIDIA? 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sigur că da. Şi unele, şi altele. 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Am mai spus o dată, dar foarte aluziv, aşa, că nu ştiam ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, măi, dar trebuie spus. Dar poate şi datoriile astea ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, aşa este, înainte de 2000.  
 
 Dl. Miron Mitrea 
 ... Stolojan ... 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Ideea asta este, că Stolojan, în lipsă de alte formule, deşi era 
considerat un redutabil gestionar economic, a trecut pe varianta Robingo şi 
nu ştiu ce. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Varianta lui Constantinescu înainte de alegeri. Este trist, în orice caz, 
că astea sunt singurele soluţii pe care le pot aduce liberalii pentru economia 
românească, soluţii pentru creşterea pensiilor. Aşa-zise soluţii. 
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 Da. Bun. Senat şi Camera Deputaţilor. Propuneri, birouri. La Senat 
care sunt soluţiile? 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Domnule preşedinte, la Senat ne-am organizat bine, avem pregătit să 
intrăm din prima săptămână în forţă. Sunt vreo 35 de rapoarte deja 
pregătite pentru joi. Astăzi vor fi alegeri, alegerea noului birou. Am discutat 
şi cu domnul  Solcanu. Am mers pe ideea să nu facem modificări în ceea 
ce priveşte colegii noştri care se regăsesc în biroul permanent, deci să-i 
păstrăm. A fost o variantă legată de Apostolache, fiind bolnav, dar cred că i-
am face un mare rău. Sigur că el nu mai este în forţă. El este chestor 
acuma, deja la Sinaia nu s-a simţit bine şi am văzut că a plecat şi tare mi-e 
frică să-i dăm noi lovitura de graţie, să-l scoatem de aici. 
 Am discutat cu domnul Solcanu. Probabil că vom merge pe nişte 
modificări la grup, cei doi vicepreşedinţi, Bucur şi, eventual, domnul 
Dobrescu, să mergem pe formula cu Vornicu, pentru că  noi i-am promis 
ceva, să-l facem lider de grup, eventual în locul lui Bucur şi vedem dacă 
mai facem o modificare. Nu avem modificări în componenţa pe partide a 
biroului permanent, este aceeaşi pe care am avut-o şi în sesiune. 
 
 Dl. Ion Solcanu 
 Nu se poate. După regulament, e independent. Aici e problema. Noi 
putem să acceptăm, dar nu putem ieşi cu el. 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 E cam aceeaşi treabă ca şi cu Viorel Pană, din păcate.  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Viorele, noi avem o reglementare în regulament, alta decât la 
Cameră. Vă propunem să mergem pentru biroul permanent cu colegii pe 
care îi avem la ora actuală, respectiv domnul Tărăcilă vicepreşedinte, Dan 
Mircea Popescu vicepreşedinte, Apostolache chestor şi Predescu secretar 
şi să păstrăm formula asta. 
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 Dl. Ion Solcanu 
 Din toamnă noi preluăm Comisia de agricultură, ca preşedinte şi 
atunci ... 
 
 Dl.  
 ... până la alegeri. 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Asta e, e sesiune. I-am promis lui Vornicu treaba asta, asta e 
chestiunea. 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Iertaţi-mă, domnule preşedinte, că intervin. Suntem în discuţii cu 
Bălălău. Acuma ei sunt pe muche, au ajuns la cifra critică. Ori noi, dacă îi 
garantăm să rămână preşedinte de comisie, ca independent susţinut de 
noi, la Comisia de muncă şi să treacă la noi, să devină independent, ca să 
fiu mai exact, trebuie să s-o  propunem că e liberă pentru perspectiva lui, 
pentru alegerile din 2004 şi dacă găsim o soluţie atunci PD nu mai are  
grup. Nemaiavând grup, se eliberează locul în birou. La comisie trebuie să-i 
promitem lui. 
 
 Dl.  
 Şi în alte comisii. 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Da, şi în alte comisii, posturi din alte comisii.  Din punctul ăsta de 
vedere există o soluţie, dar în fine, e un compromis.  Eu v-o ofer ca să vă 
mai gândiţi la ea. 
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Da, este, dar poţi să-i spui  lui Sorin asta? Adică, Sorin Vornicu vreau 
să spun că aşteaptă şi o asemenea soluţie, acceptă şi o asemenea soluţie 
de perspectivă.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, bun. Vedeţi împreună care ar fi soluţia. 
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 Dl. Ion Solcanu 
 Dacă dispare grupul PD, atunci preluăm funcţia de la PD şi atunci i-o 
dăm lui Vornicu;dacă nu dispare înseamnă că reia funcţia de ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Sunt mai multe şanse pentru a se realiza lucrul ăsta şi trebuie să 
încercăm. Doru, ai vrut să spui ceva? 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Sunt mai multe variante, dar dacă nu permite ... oamenii stau aşa şi 
aşteaptă. Este soluţia cu domnul Vera de la Caraş, de asemenea. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Cine? 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Profesorul universitar de la Caraş. Eu am tot discutat cu el, am 
discutat de acum doi ani.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, haideţi, faceţi discuţiile cu ei şi vedem pe urmă, facem o evaluare 
dar cu toţi. La  Cameră înţeleg că nu avem probleme speciale.  
 Am o rugăminte, însă. Toţi ne batem pentru mesaj. Mesajul să nu fie 
că mergem pe o zonă din ce în ce mai conservatoare şi mai dură şi că 
reconsolidăm pe unii dintre colegii noştri care altfel ar dori să plece. Am 
discutat cu Octav. Sunt câteva variante, le ştiţi cei de la Senat, sunt unele 
presiuni. Ca să-i facem mulţumiţi, să-i  mulţumim pe unii dintre colegii de 
acolo, am da un mesaj care nu este foarte bun. Şi aşa faptul că noi nu 
schimbă, nu-l schimbăm pe Predescu, nu-l schimbăm pe Apostolache nu 
va da extraordinar de bine. Eu înţeleg raţiunile şi sunt de acord cu ele. 
Problema este că din punct de vedere public mesajul de înnoire nu apare 
într-un an electoral. Eu asta vă spun şi probabil că va fi o bătălie şi pentru 
grupurile parlamentare şi pentru vicelideri, s-ar putea să fie unele discuţii. 
Dacă nu dăm nici un fel de mesaj, dacă ne prezentăm în felul ăsta ... sigur, 
ne asigurăm că nu avem probleme în grup, dar mesajul în afară nu va fi 
bun. Atât vă rog, pentru discuţia pe care o faceţi să ţineţi seama şi de 
aceste lucruri. 
 Bun. Acuma la Camera Deputaţilor. 
 
 Dl. Valer Dorneanu 
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 Domnule preşedinte, în primul rând, la ordinea de zi. Ca urmare a 
activităţii din vacanţă, noi putem lua chiar din ziua de mâine cel puţin 22 de  
proiecte care sunt pe lista prioritară şi o să stabilim ordinea exactă după ce 
se consultă cu colegii săi. 
 În privinţa biroului permanent, din păcate, din 8 la 5, ajungem acum 5 
la 8, am pierdut un post de secretar şi au  pierdut şi ungurii postul de 
secretar. La propuneri l-aş lăsa pe domnul Hrebenciuic să le facă. Eu am 
discutat cu domnul Cozmâncă şi cu domnul Hrebenciuc, dar ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Domnule preşedinte, din cele două posturi de vicepreşedinte ... un 
post de ... Vicele sunt eu şi domnul Petrescu, secretari erau domnii Horia şi 
domnul Niţă şi chestor domnul Lăpuşanu. Pierzând un post de secretar, 
practic, ar fi o problemă între Niţă şi Ovidiu Petrescu. Domnul ... ar putea să 
vorbească mai mult despre Petrescu în activitatea lui de vicepreşedinte şi 
ne gândeam la o soluţie în care Niţă să devină vicepreşedinte, exact 
semnalul de care vorbiţi dv. Braşovul, la ce probleme are anul ăsta, ar simţi 
nevoia unui asemenea loc. Şi să rămână Mohora secretar şi toată lumea 
este cu Ovidiu Petrescu, că ştiu că aţi avut dv. o discuţie cu el acum trei ani 
de zile şi nu ştim noi care este ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ce discuţie, nu am avut nici o discuţie cu el. Problema este cu el - şi 
voi ştiţi foarte bine, îl cunoaşteţi foarte bine - că dacă nu mai este 
vicepreşedinte aici, el pleacă la PRM, ca s-o spunem aşa cum cred eu că 
se va întâmpla. Pentru el, maşina este esenţială, deplasarea este esenţială. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Nu, astea i le asigurăm, asta nu ar fi o problemă, pentru că este şeful 
Comisiei cu NATO şi avem posibilitatea să-i dăm maşină. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Trebuie făcută o discuţie cu el şi cu ceilalţi. Ce anume? 
  
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Dacă pleacă la PRM nu mai poate rămâne la Comisia NATO.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. 
 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 2 februarie 2004 

Cabinet Prim-ministru Adrian Năstase 
Departamentul pentru  Analiză Instituţioinală şi Socială 

57

 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Pe cine punem la NATO? 
 
 Dl. Ion Solcanu 
 Problema secretariatului trebuie s-o discut cu Victor Apostolache, 
pentru că dacă noi nu-l punem acuma pe Vornicu nu dăm speranţe celorlalţi 
PD-işti. Şi eu m-aş angaja să discut cu Victor, domnule, ai nevoie de 
odihnă, adică e ... 
 
 Dl.  
 Şi îi promitem că ...  
 
 Dl. Ion Solcanu 
 Şi nu pot să dau un semnal dincolo, ştiţi. Adică trebuie să-mi asum 
răspunderea asta, că altminteri nu ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Asta e şi părerea mea. Trebuie date totuşi nişte semnale, că e un an 
politic.  
 
 Dl. Ion Solcanu 
 Nu-i putem trage pe ceilalţi dacă ăsta stă vreme de patru ani pe tuşă.  
Da, sigur, ca să-l protejăm, dar ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dacă facem eforturile astea ...  
 
 Dl.  
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 L-am văzut ... 
 
 Dl. Ion Solcanu 
 Discut eu cu el.  
  
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Domnule preşedinte, aş vrea să stabilim din punct de vedere ... 
 
 Dl. Ion Solcanu 
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 Zece lideri nu au maşini. Au partidele grupului. Şi asta pot să aflu, nici 
o problemă. Căutăm o soluţie. 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Domnule prim-ministru, vreau să spun, din punct de vedere al 
agendei Parlamentului, să apreciem în legătură cu urgenţa ratificării 
Tratatului  Atlanticului de Nord, pentru că aici procedura este mai specială, 
în sensul că se dezbate în ambele camere, în şedinţă comună, votul este 
de două treimi, raportul trebuie să fie făcut de cele două comisii de politică 
externă ...  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Pe 5 acuma ratifică Senatul francez şi asta este ultima ... 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Comisiile noastre de politică externă pot să se întâlnească. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În februarie ... Haideţi să vorbimpe rând, da?  
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Comisiile de politică externă pot să facă raportul şi pe urmă stabilită 
imediat o şedinţă comună ca să fie luat în dezbatere. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bine. 
 
 Dl. Valer Dorneanu 
 Domnii Paşcu şi  Geoană au făcut un calendar care s-ar sfârşi prin 
vot între 13 şii 19 februarie. Dar eu v-aş sugera, având în vedere că sunteţi 
plecat în China, să fiţi şi dv. prezent totuşi la ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sigur. 
 
 Dl. Valer Dorneanu 
 Să punem şedinţa comună după data de 20 februarie.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dv. ştiu că plecaţi împreună. 
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 Dl. Valer Dorneanu 
 Da, dar e mai important să fiţi dv., pentru că domnul Văcăroiu e ... 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Conduce, oricum, prima şedinţă, că e prima şedinţă ... 
 
 Dl. Valer  Dorneanu 
 Nu am vrut să ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bine, deci după ce ne întoarcem din China facem votul final. Foarte 
bine. Bun. La Giurgiu. Reuniunea Biroului Executiv Central când se face? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 O avem programată la sfârşitul săptămânii. Nu se poate, o lăsăm 
pentru săptămâna viitoare. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 O lăsăm pentru săptămâna viitoare. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Şi am pregătit şi un proiect de agendă. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Foarte bine. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 O să facem discuţia la UNITER. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şedinţa de Guvern o s-o discutăm data viitoare. Agenda 
internaţională. Am vorbit ceva despre ea. Cea de-a III-a întâlnire a Grupului 
TSD. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 E o informare aici. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 E o informare, dar trebuie să vedem împreună. A rămas că tu te vezi 
din nou cu băieţii ăştia şi ne vedem împreună, să ne vedem din nou 
împreună, cum au sugerat şi ei, ca să nu mai facem întâlniri din astea 
separate. 
 Cu bursele private cred că e o chestiune deşteaptă şi ar trebui să ... 
Ce probleme ai ... 
 
 Dl. Alexandru Athanasiu 
 Am discutat pe amendamente ...  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Foarte bine. 
 
 Dl. Alexandru Athanasiu 
 Am discutat cu nişte oameni de afaceri care stau faţă în faţă cu ei. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ăsta poate să fie un eveniment. Okay. Manifestări importante. Ceva 
special? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 ... am amânat ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun. Asta e important să ştie şi Bogdan că nu va fi săptămâna asta. 
Am spus eu ceva, că săptămâna viitoare s-ar putea. Nu ştiu dacă erai în 
sală. Au preluat unii dintre ei. Nu e cazul, deocamdată, da? Bine. Dacă mai 
avem ceva urgent? Nu mai avem.  
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Conferinţa de presă de mâine. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, conferinţa de presă de mâine. Cine vine?  
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Adrian Severin era vorba să aibă la un moment dat o ieşire, dar mi se 
pare că e plecat acum, în perioada asta. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Cine? 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Adrian Severin. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 E plecat în China. 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 După ce se întoarce, aşa a rămas. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, da. Şi atunci mâine ? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Hai să-l punem pe ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu ştiu dacă în momentul de faţă, când nu avem elementele clare, să 
ne apucăm să comentăm. Voi trebuie să faceţi o agendă exact când 
intervenim, ce spunem public, că deocamdată nu avem ce să comentăm. 
 
 Dl. Octav Coznmâncă 
 Este deschiderea sesiunii parlamentare. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, foarte bună ideea.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Se deschide sesiunea parlamentară, ce ne propunem ... de fapt e 
programul legislativ al Guvernului, îţi dăm şi programul ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 

Bun. 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Mâine, la ora 13,00,  în mod normal, dar putem s-o mutăm la orice 

oră doriţi. Domnul preşedinte Dorneanu, da, pe priorităţi legislative. 
Anunţăm de astăzi programul legislativ. 
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Dl. Adrian Năstase 
Vă mulţumesc foarte mult. 
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