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 Dl. Adrian Năstase 
 Reluăm discuţiile noastre săptămânale, după un început de 
săptămână ceva mai furtunos.  Cred, însă, că a fost un exerciţiu 
destul de bun din toate punctele de vedere. 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 O şarjă. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ce anume? 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 O şarjă ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Foarte grea viaţa. Dar primele două ore au fost ... 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 Rezultatele au fost senzaţionale. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Exact, da. Bun. E complicat să descoperim probabil tot ce 
înseamnă raţiuni de vecin pentru aceste lucruri. Trebuie să luăm 
lucrurile în mod sportiv. Ceea ce cred că este important e să 
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consemnăm la Internaţionala Socialistă. Trecem destul de rapid 
de la o etapă în care nu eram membri, la o etapă în care am 
devenit membri şi apoi la o etapă în care începem să fim chiar 
interesanţi. E adevărat că şi conjunctura a fost destul de specială, 
pentru că datorită unor schimbări în Germania, datorită unor 
probleme în Marea  Britanie, datorită unei radicalizări de poziţii 
faţă de situaţia din Irak, există o anumită stare de spirit care, 
practic, reia mesajul iniţial de la Sao Paolo în legătură cu unele 
dintre partide. Nu am să spun acuma foarte multe lucruri, am să le 
reiau poate puţin mai încolo, dar trebuie să fim conştienţi de acest 
lucru. Sunt sigur Mihai, iată ceea ce este spectaculos, în 
campania electorală din Spania care se desfăşoară ca temă 
principală este conflictul din Irak, ceea ce mie mi s-a părut extrem 
de surprinzător, dar e adevărat, noi am mers şi la - Mircea nu e 
aici, nu, nu a venit încă - ...  Am fost în Spania, m-am întâlnit cu 
Aznar, i-am mulţumit pentru sprijinul pentru România, el ne-a 
asigurat - şi a dat şi nişte declaraţii foarte bune - pentru perioada 
de susţinere pentru negocieri. Am fost şi la sediul Partidului 
Popular şi am luat material de propagandă de la ei. Ei pe 14 au 
alegeri. Campania electorală este de două săptămâni la ei, chiar 
mai puţin, ca să reţineţi pentru legea electorală.  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, da, ştiu, dar vreau să spun că sunt ţări care au două 
săptămâni, cum am sugerat noi la un moment dat. Şi m-am 
întâlnit cu Mariano Lahoy, care este candidatul lor pentru alegeri 
şi probabil că Partidul Popular va câştiga. M-am întâlnit, însă, şi 
cu Zapatero, care el însuşi nu cred că este foarte hotărât să 
câştige. E un om foarte elegant, un fel de profesor de universitate 
foarte liniştit, cu un mesaj care trece pe deasupra capetelor, cam 
sofisticat, cum ar spune Octav şi americanii. Ei au spus. Mesajul 
merge puţin deasupra capetelor alegătorilor. La deschiderea 
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Consiliului Internaţionalei Socialiste, care s-a făcut acolo pentru el 
de fapt, ca să fim foarte sinceri. A avut un mesaj de-am adormit 
cu toţii şi totul pe conflictul din Irak. Nu ştiu ce-i interesează aşa 
de tare pe spanioli. Am adus de acolo o poveste extraordinară, 
am uitat astăzi să v-o arăt. Pentru alegerile locale, Partidul 
Popular a făcut o broşură - broşură? E o carte pe sârmă care se 
desface nu ştiu cum, pe spirală - cu tot ce trebuie să ştie 
candidaţii pentru întâlnirile cu alegătorii, un ghid. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Avem şi noi un ghid. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ştiu. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Îl actualizăm, îl facem ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Eu vi-l aduc pe ăsta să vedem cum arăta ăsta, că este 
excepţional. Şi încă vreo două-trei materiale. Iar campania 
electorală a Partidului Popular este foarte interesantă. Tot felul de 
tipi, mame cu copii în braţe, muncitori şi aşa mai departe, un mic 
mesaj în opt ani, ei de fapt au stat la putere opt ani de zile, 
numărul locurilor de muncă a crescut cu nu ştiu cât şi pe urmă un 
muncitor, cu un fel de placă, cu o lozincă în mână şi pe care scrie 
,,Bine făcut" şi absolut toate celelalte mesaje - mame, copii, 
pensionari - un mic mesaj: în opt ani de zile nu ştiu ce ... şi asta 
bine făcut. Asta era. Foarte interesante tehnicile lor de campanie. 
O să le discutăm pe urmă şi concret, să vedem. Am adus diverse 
materiale, ne mai dau şi altele. Şi pe urmă campania şi felul în 
care au gândit campania pe bil board, pe out door, pe chestiile 
astea mari, panotajul publicitar. Foarte interesant. 
 În orice caz, din punctul ăsta de vedere, pentru mine vizita a 
fost foarte interesantă, dar socialiştii sunt aproape resemnaţi. Au 
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vreo ... Şi au mai făcut şi un scandal foarte mare acuma iară pe 
nu ştiu unde şi erau şi divizaţi pe câteva poveşti legate de 
grupurile astea semiteroriste şi unul dintre oamenii lor avusese o 
întâlnire cu reprezentanta Leta şi pe nu ştiu ce regiune şi-au dat 
demisia. 
 
 Dl. 
 În Catalonia. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, în Catalonia. Bun, nu am mai urmărit aşa atent, dar se 
pare că povestea asta a creat iarăşi nişte valuri teribile. Foarte 
interesant, am văzut cum dădeau întâlnirile lor electorale. Lahoy 
spunea, domnule, noi am renunţat, nu avem cum să mergem să 
facem campanie în fiecare sat, în fiecare localitate, pentru noi 
televizorul este de bază şi atunci merg exact pe ceea ce spuneam 
data trecută la grupurile politice, cu întâlniri pe teme într-un format 
nu foarte mare şi cu tipi care stau întotdeauna în spatele celui 
care vorbeşte pe nişte trepte bine organizate, aşa, în formă de 
hemiciclu şi care totdeauna dau din cap, ăsta spune ceva, o frază, 
aplauze, tipii ăia dau din cap, pe urmă iară aplauze. Ăsta este de 
fapt modelul de imagine care se transmite, deci mesajul simplu, 
aplauze, aprobare. Sigur, nu la socialişti, vorbesc de cei care sunt 
câtigători, vorbesc de cei care au lucrat foarte, foarte bine. 
 Socialiştii lucrează, din ce am văzut eu, mult mai artizanal, 
aşa mai ... Dar tipii ăştia, fiind şi la putere, lucrează profesionist. 
M-a impresionat ce am văzut acolo. 
 Cu Internaţionala Socialistă lucrurile aş spune că merg destul 
de bine. Singurii prim-miniştri prezenţi acolo datorită acestei 
nebunii au fost Patos Nano şi cu mine, iar Patos Nano nu a putut 
să stea nici până la capăt, pentru că Berişa i-a organizat o mare 
manifestaţie acasă şi a trebuit să plece. Bun, s-a creat comitetul 
acesta. Am participat la o reuniune de prezidiu la care în mod 
normal nu eram invitat, dar m-au invitat în mod special probabil, 
ca prim-ministru, nu atât ... Au vrut să arate că totuşi cei care au 
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poziţii mai înalte sunt invitaţi totuşi. Bun, nu aţi pierdut nimic că nu 
aţi participat, a fost un dineu de cinci ore. Îmi venea să mă urc pe 
pereţi. Ce spui?  
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu. Discuţiile ... Domnule, activismul ăsta la nivelul 
Internaţionalei Socialiste, pentru cineva care are o anumită 
experienţă cu guvernarea e ceva de ... tot felul de activişti din 
Africa, din America Latină, toţi cu Irakul, cu americanii, cu situaţia 
militară, să-i rupem, să-i dăm, să-i scoatem afară din Europa, să-i 
retragem lui Tony Blair ... Noroc că ei nu prea ştiu că România a 
trimis şi ea trupe pe acolo, altfel intram în zona asta. Am tăcut cu 
distincţie cinci ore, ceea ce este totuşi un lucru remarcabil, dar nu 
am vrut să mă amestec că mă vedeau ăia pe acolo şi îşi aduceau 
aminte. Era o cucoană din Nicaragua. Ce a făcut! Le-a adus 
aminte cum ea în Sao Paolo a propus să nu fie ales Blair 
vicepreşedinte. O atmosferă! Bun, am scăpat. A doua zi, însă, s-
au complicat lucrurile, pentru că a apărut rezoluţia privind Irakul şi 
trebuie supusă la vot. Acuma suntem membri, nu mai putem să 
scăpăm aşa de uşor. Noroc cu Livinski şi cu ...  
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Staţi puţin, că am rezolvat şi asta. Bun. Britanicii au spus că 
dacă se votează rezoluţia asta ei se retrag din Internaţionala 
Socialistă, în cel mai bun caz, pleacă din reuniune. Dar, în orice 
caz, era cu ocupaţia militară americană în Irak, cu ... domnule, era 
ceva de nu se poate ... Bun, nu vă mai povestesc. Au început 
discuţii cu unii, cu alţii, hai să vedem, să găsim o soluţie. Cei mai 
porniţi erau spaniolii, pentru că pentru ei asta era tema lui 
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Sabatero din prima zi şi era sprijinul indirect pe care Internaţionala 
Socialistă îl dorea pentru mesajul lor intern. Până la urmă, am 
scos poveştile astea din rezoluţia pe Irak, dar a rămas o referire la 
ocupaţia militară, la războaiele de prevenire şi la faptul că asta nu 
trebuie folosită pentru schimbarea regimurilor poliltice, sub 
pretextul că se schimbă tiranii, un paragraf de şapte rânduri de 
înţepeneai. Şi, până la urmă, le-am spus, domnule, dacă s-a 
schimbat rezoluţia pe Irak, hai să luăm de acolo termenii 
respectivi şi să-i punem aici. Spaniolii au fost aici netratabili. Şi, 
până la urmă, era complicat dacă să votăm pentru că ne vedeau 
americanii. Aveam şi noi trupe acolo şi eram şi noi cu ocupaţie 
militară în Irak, era vorba şi despre noi. Şi, până la urmă, am 
convenit cu britanicii, cu englezii şi cu încă nu mai ştiu cine şi, 
practic, noi ne-am obţinut la rezoluţia generală şi a fost şi o 
explicaţie de vot, că de fapt abţinerea vizează doar paragraful 
respectiv, nu de la noi, noi am tăcut.  
 Eu am fost în prezidiu, am stat în prezidiu iarăşi vreo  şase 
ore sau nu ştiu cât, pentru că eram pus împreună cu Patos Nano 
să dăm în imaginile alea generale, cum erau ăilalţi la tabloul cu 
aplauzele, noi eram puşi acolo în prezidiu. Nu am putut să plec, 
am stat. La votul ăsta, în mod strategic, am întins-o de acolo de la 
prezidiu şi m-am dus la delegaţia noastră ca să nu se vadă cum 
votăm. Bun, ne-am abţinut, ceea ce a fost foarte bine, dar şi mai 
bine a fost faptul că m-am dus la Anca Boagiu care era acolo şi i-
am explicat şi care e miza, care sunt problemele, cum trebuie 
votat. Vreau să spun că s-a abţinut şi ea la fel ca şi noi, deci până 
la urmă ... Nu ştiu, o fi dat, a dat nişte telefoane, dar aici trebuie 
să recunosc că a procedat corect şi nici nu a făcut comentarii 
după aceea, că intram într-un joc în care unii erau pentru, alţii 
erau cu nu ştiu cine. O întreagă nebunie, dar, în orice caz, cred că 
s-a rezolvat foarte bine. 
 Săptămâna asta, vineri, urmează să preiau ştafeta de la 
Adrian Severin să plec în China, pentru că China este a doua 
circumscripţie electorală a noastră după Bruxelles şi ceea ce este 
interesant - Gutteres a spus lucrul ăsta de mai multe ori - practic, 
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misiunea asta de contact cu China a fost sugerată şi lansată de 
către noi şi atât chinezii, din câte am înţeles, cât şi Internaţionala 
Socialistă sunt foarte mulţumiţi la nivel de conducere. La nivelul 
partidelor, sigur că poziţiile din nou sunt mai radicale pe anumite 
zone. Cei care îşi aduc aminte mai puternic de Piaţa Tian  An 
Men, de cei care se ocupă de drepturile omului. Depinde cum 
priveşti lucrurile. ? ... spunea, însă, într-o intervenţie a lui la dineul 
ăsta de care v-am vorbit că trebuie totuşi să ne ocupăm destul de 
mult de China, care este în mai mare măsură, după părerea lui, o 
mare putere putere decât Statele Unite, ceea ce e uşor exagerat, 
dar într-un fel Internaţionala Socialistă este preocupată de faptul 
că Partidul Republican din Statele Unite este deja parte a unei 
internaţionale, în timp ce Internaţionala Socialistă nu a reuşit încă 
să se relaţioneze prea bine nici în America Latină. Din punctul 
ăsta de vedere, Congresul de la Sao Paolo nu a fost extrem de 
convingător şi nu a stabilit nişte contacte foarte bune, în Asia 
relaţiile sunt aproape inexistente şi pentru că nu există structuri 
compatibile în India, se caută acum, în China lucrurile sunt 
neclare, în Rusia contacte nu au putut fi stabilite. S-au creat două 
structuri noi, o structură pentru ţările din fostul CSI şi aici a fost 
translatat Laszlo Kovacsz ca preşedinte pentru acest comitet şi un 
Comitet pentru  Europa de sud est, nou creat şi aici copreşedinţi 
am fost aleşi Papandreu şi cu mine. Este o idee interesantă. Noi 
am fost împotriva unei idei, să punem aici doar ţările cu probleme, 
ţările din sud-est şi să fie de fapt şi ţările din fosta Iugoslavie, din 
Balcanii de vest şi aşa mai departe, să fie o formulă mai largă, în 
aşa fel încât să nu dăm sentimentul unor ţări cu probleme care 
sunt aici, în timp ce ţările din Europa centrală au scăpat şi nu mai 
au nevoie de comitet. Asta a fost ideea. 
 Bun. Au intervenit în reuniune albanezii, încercând să-l 
impună copreşedinte şi pe Fatos Nano. Au fost foarte mari 
rezerve, în primul rând, datorită unei decizii de care vreau să vă 
vorbesc şi care o să vă creeze o foarte mare bucurie. În noul 
statut s-a stabilit ca la nivelul conducerii Internaţionalei Socialiste 
şi reprezentanţi la congres, la conferinţe şi aşa mai departe, 
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raportul dintre bărbaţi şi femei trebuie să fie 1 la 2, practic, o 
treime trebuie să fie femei.  
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, nu, de-abia acum s-a votat statutul. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Aia o rezolvăm mâine. ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În orice caz ...  Aşa, de ce v-am spus lucrul ăsta. Pentru că, 
în momentul în care s-a spus de Fatos Nano şi nu ştiu ce, 
Gutteres a spus foarte clar că e foarte bună ideea să fie cineva 
din Balcanii de vest, dar trebuie să fie o femeie şi a tăiat-o scurt. 
Da, dar şi Fatos Nano şi nu ştiu ce. Zice, bun, o să facem nişte 
grupuri de lucru, mai vedem, operăm. 
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 La congres. ... De delegaţie, da, da. 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. În orice caz, vreau să vă spun că femeile au fost într-o 
ofensivă incredibilă. E cucoana aceea, italianca aceea, preşedinta 
... Mi-a spus să mă pregătesc, deci o să fac lucrul ăsta. Dar, în 
orice caz, vai ce mi-a făcut şi ce le-a făcut la ceilalţi! Orice 
spuneau băieţii ăştia, dacă o treime femei, cel puţin o treime, orice 
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propunere. Dar aţi avut în vedere să fie ... Criminală femeia, 
criminală! Vreau să vă spun că intrarea în Internaţionala Socialistă 
o să ne creeze nişte probleme, dincolo de avantaje. 
 În orice caz, aş spune că, practic, delegaţia noastră a fost 
foarte bine primită. Declaraţiile lui Gutteres au fost extrem de 
amicale, declaraţiile lui Enrique Barron Crespe foarte bune. Toţi 
ceilalţi din conducerea Internaţionalei Socialiste au apreciat foarte 
mult că am stat acolo până la capăt. Ceilalţi ... Asta e supărarea 
mare. Domnule, în momentul în care eşti prim-ministru, eşti 
ministru, eşti nu ştiu mai ce, nu mai vii acolo, nu mai stai cu 
plebea şi asta e supărarea lor pe Schroeder, de asemenea, pe 
Ioran Persson, pe Blair şi pe Miller. Pe Miller a încercat prietenul 
Livinski din nou să-l pună copreşedinte la CSI, preşedintele celui 
mai mare partid din zonă, că ei ştiu cel mai bine relaţia cu Rusia. 
L-a plesnit Gutteres de nu s-a văzut pe Livinski. De altfel, 
polonezii enervează pe toată lumea în ultima vreme. Da, îi 
enervează pe toată lumea. Iar Miller, care stă acasă şi vrea să 
conducă prin telefon Internaţionala Socialistă. În orice caz, asta 
este una dintre frustrări. Nu mai ştiu, dacă ceilalţi colegi mai au 
vreun comentariu. 
 Mircea, nu ai fost de la început,  am spus câte ceva despre 
Internaţionala Socialistă. Dacă vrei să mai adaugi ceva special 
care ţi s-a părut acolo ? 
 
 Dl. Mircea Geoană 
 ... 
  
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, am spus ceva şi de asta. Sunt absolut remarcabili pe 
campania electorală, foarte buni. Poate pe ...  
 
 Dl. Mircea Geoană 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Cu Shimon Perez am stat mai mult de vorbă decât am stat 
de vorbă cu colegii din delegaţie, că nu am apucat, dar am stat de 
vorbă ore întregi cu Shimon Perez. E un tip deosebit, iar toată 
delegaţia israeliană de fapt parcă era delegaţia română şi era şi 
Chevers acolo. Foarte bine a fost.  
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Este foarte important. 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ce anume? Da, bine. Victor, tu mai vroiai să spui ceva sau 
nu? 
 
 Dl. Victor Boştinaru 
 Doar atât. Scrisoarea aceasta pune în nişte constrângeri 
teribile Partidului Democrat,  pe care îl face candidat la Comitetul 
pentru etică ce va fi condus de Pierre Moscovisi. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ar trebui data viitoare să aducem o listă cu deciziile care s-au 
luat, pentru toată lumea, să le dăm. Şi au fost destul de multe 
schimbări şi ar trebui cunoscuţi oamenii aceştia, să le urmărim, să 
vedem ce e de făcut. Da? 
 Bun. Mai am câteva lucruri interesante. A apărut astăzi un 
raport foarte interesant ,,Puterea şi opoziţia în presa scrisă şi 
audiovizuală". Aş vrea să-l multiplicăm. Şi, de asemenea, am 
cerut un raport privind patronii în presa scrisă, deci proprietarii. Se 
vorbeşte destul de mult de dominaţia economică a noastră şi 
vreau să vedem dacă noi putem să facem dominaţie economică 
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asupra lui Rigier, asupra lui Vax, asupra lui  Roşca Stănescu, 
Dinu Patriciu, Luca, cine mai sunt proprietari pe la ziarele astea şi 
trebuie să le dăm ca atare, cu tiraje şi nu ştiu mai ce şi să 
explicăm, pentru că începe să se rostogolească povestea asta. 
Iar, pe de altă parte, este un raport - şi ne prinde foarte bine - al 
Agenţiei de monitorizare de la Academia Caţavencu cu articolele 
şi tendenţiozitatea, deci aspectul calitativ legat de articolele care 
apar în presa scrisă şi o să vedeţi cum stăm în raport cu opoziţia. 
Şi ăştia  nu sunt în PSD. Povestea asta a plecat pe 70 de adrese 
de e-mail astăzi, acest raport, iar noi va trebui să-l trimitem acum 
la Uniunea Europeană, la Comisie, la Parlamentul European. 
Trebuie tradus foarte rapid. Cine se ocupă de traducere, 
traducerea în engleză? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Eugen. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Eugen cu echipa, da? Trebuie tradus în engleză. La fel, şi o 
situaţie a proprietarilor din presă, în funcţie de cele mai mari tiraje.  
 
 Dl.  
 Este un amendament ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Exact, este un amendament. Astea trebuie trimise acolo. 
Ăsta este ultimul raport de monitorizare. Cred că este un lucru 
foarte important. O să vă uitaţi la el şi o să vi se pară destul de 
interesant, sunt convins, şi o să trageţi şi unele concluzii. Bun, o 
să începem să urmă să facem şi noi monitorizări mai serioase şi 
la partid va trebui să le facem. Până acum, vă rog să observaţi, 
monitorizările s-au făcut numai pe televiziuni, pe presă nu s-au 
făcut niciodată. E prima dată când se fac şi la nivelul presei, unde 
de fapt se formează mesajele, care după aceea se rostogolesc în 
afară, o să vedeţi care sunt datele şi eu cred că sunt mult mai moi 
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decât în realitate. Şi de asta ar trebui să facem şi noi aceste 
monitorizări mult mai serios. Avem o problemă să facem astfel de 
monitorizări? 
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, da, da. Da, trebuie făcută o mică notă. Da. Cu doamna 
Nicholson ce să vă mai spun. Practic ... Dă-i te rog asta lui Mihai 
Tănăsescu din partea mea. Raportul i l-am dat ... Doamna 
Nicholson a venit extrem de montată. Raţiunile sunt încă, 
probabil, parţial necunoscute. Au fost discuţii de ore întregi la 
nivelul Gabrielei Coman. Practic, nimeni nu înţelege de unde 
această aşarnare care, practic, nu are un temei, pentru că până la 
urmă problema este dacă situaţiile astea, rezolvările astea pentru 
copii au fost rele, au fost bune. Nimeni nu a reuşit să demontreze 
până acum că ele au fost rele, că au fost export de copii, că au 
fost export de organe, că au fost nu ştiu ce, nimeni nu a reuşit, din 
contră. Ce anume? 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 Sunt 20 de dosare ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Numai poveşti de genul ăsta, că au fost născuţi, că nu au 
fost născuţi înainte, după ... Nu ştiu. Până la urmă, am avut o 
discuţie de două ore, o discuţie, i-aş spune, strong. Poftim? 
 
 Dl. 
 .... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Mie nu mi-a spus asta. Mie a început să-mi spună că, practic, 
nici hârtiile alea nu sunt corecte, nu ştiu ce ... şi i-am spus, bun, 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a PSD 
Bucureşti, sediul central PSD, 10 februarie 2004 

 13

dacă vreţi să discutăm despre dosare, mergem şi discutăm de 
faţă cu Gabriela Coman, nu are rost ... Noi discutăm - şi am făcut 
de fapt o discuţie oarecum tete-a-tete, de fapt au fost Scheelle şi 
Sabin Pop, care au luat note - şi i-am spus ... Ea a vrut să vină cu 
Scheelle, nu a vrut să facă o discuţie doar  tete-a-tete şi i-am spus 
foarte bine. Şi eu m-am bucurat şi l-am chemat pe Sabin Pop şi în 
felul ăsta s-a consemnat tot ce s-a discutat acolo. Dar în 
momentul în care a vrut să discute despre chestiunea asta, am 
oprit-o şi i-am spus că nu sunt la curent cu detaliile astea. Dacă 
vreţi să discutăm despre aceste chestiuni, atunci o invit sau 
mergem în formatul mare cu Gabriela Coman şi cu ceilalţi care 
ştiu exact situaţia. Dar eu am înţeles că nu sunt lucruri anormale 
şi ceea ce s-a lansat cu copii de 17 ani la italieni nu e adevărat, 
cel mai mare avea 10 ani. Dar pe ansamblu, Gabriela Coman a 
explicat că a fost un singur caz în care era un copil de 17 ani, dar 
era rudă, frate sau nu ştiu ce cu un alt copil adoptat. Poftim? 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 Frate. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Frate. Şi atunci, pentru că stăteau deja de   câţiva ani de zile, 
au vrut să-i regularizeze statutul. Cum să spun, eu cred că aceste 
lucruri, aşa cum s-au făcut - şi am explicat, eu cred că este o 
responsabilitate comună faptul că s-a ajuns la aceste discuţii - 
pentru că noi, practic, am introdus un moratoriu, am fost daţi în 
judecată de către organizaţii neguvernamentale că am încălcat 
Convenţia care prevede totuşi adopţia internaţională ca soluţie 
alternativă şi, în condiţiile astea, am permis excepţii, dar cu 
înţelegerea că vom avea un pachet de legi în această materie în 
câteva luni, ori de doi ani şi jumătate voi ne ţineţi cu aceste legi şi 
le plimbaţi de la Bruxelles la Bucureşti şi înapoi, între experţi 
americani, francezi şi italieni, în funcţie de interese. Şi noi am 
rămas la mijloc şi, practic, am spus că în aceste condiţii sigur că 
am luat câteva decizii, iată care sunt deciziile astea. Şi pe urmă 
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am discutat fiecare punct în parte şi spuneam nu e corect, nu e 
bine, nu e aşa, uite cum stau lucrurile. Sigur, cu zâmbetul pe 
buze, cât am putut să zâmbesc. Nu am fost  atât de dur ca 
domnul preşedinte, care a făcut-o pulbere pe cucoană, dar, sigur, 
s-a enervat şi poate că asta nu a fost   chiar aşa de bine, pentru 
că ea e extrem de sensibilă. 
 În orice caz ...  
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. În orice caz, discuţia ... I-am spus că am o anumită 
experienţă de parlamentar, dar nu mi s-a întâmplat niciodată să 
pe cineva, un raportor undeva, care prezintă un text şi după o zi 
vine cu amendamente la propriul raport. 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 ... adopţiile ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Exact. Asta i-am spus. Pe urmă n-am înţeles, domnul acesta 
Ooslander e raportor pentru  Turcia, nu a fost niciodată în 
România şi dintr-o dată vrea suspendarea negocierilor cu 
România? Nu are sens, nu este credibilă chestiunea asta. Ea mi-a 
explicat că de fapt Ooslander a fost numit raportor după ce-şi 
dăduse demisia, în condiţiile în care ieşise din sală, probabil se 
dusese la toaletă şi ăştia l-au ales în lipsă. Şi i-am spus, probabil 
şi de data asta el a ieşit, s-a dus la toaletă şi când s-a întors el a 
crezut că e vorba de raportul cu Turcia şi de asta a propus 
amendamentul. 
 În orice caz, discuţiile, bun, parţial, au fost cu miniştrii şi cu 
echipa, dar discuţia a fost tare, a fost dură, deci la început era 
domnul Năstase, doamna Nicholson, pe urmă am ajuns la Adrian 
şi Emma, dar greu, foarte greu. Ea îşi negociază probabil o 
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poveste, are şi o misiune, probabil, legată de italieni şi de 
Berlusconi, pentru că se pare că italienii au vrut s-o schimbe din 
poziţia de vicepreşedinte la Comisia de Politică Externă şi atunci, 
neputând să dea direct în italieni, între timp au apărut şi Băsescu 
şi Stolojan, extrem de inabili pentru chestiuni de politică externă şi 
asta cred că îi descalifică şi asta cred că va trebui să arătăm încă 
o dată. Domnule, nu am pus aceste scrisori  şi aceste intervenţii, 
ca să spun aşa, acest sprijin în loc de procedura internă. Ele au 
fost o garanţie suplimentară că între numeroasele cazuri care 
erau examinate aici era şi o garanţie din partea cealaltă că aceşti 
copii vor merge la nişte familii care au şi acest tip de garanţie. Dar 
în momentul în care-i ataci pe preşedintele comisiei, ataci pe 
viitorul preşedinte al Statelor Unite, dacă nu câştigă Bush şi aşa 
mai departe, toată lumea, înseamnă că nu ştii să gestionezi 
relaţiile externe. Şi chiar nu ştiu băieţii, nici nu-i interesează. Dar 
să preiei mesajul populist al lui Vadim este descalificant. 
 Sigur că am ajutat şi eu în discuţiile pe care le-am avut în 
ultima vreme să mai explic aceste lucruri şi unor ambasadori şi 
unor miniştri. Totuşi trebuie spuse lucrurile astea şi am să vă rog 
şi pe voi să le spuneţi. A fost o zi foarte încărcată ieri, destul de 
complicată. Sigur, aşa va fi până la capăt, până la sfârşitul anului. 
Spun de fiecare dată, vă aduc aminte, alegeri anticipate. Nu aţi 
vrut alegeri anticipate, asta va fi, deci ca să fie foarte clar. Aşa va 
fi. Spuneam şi ieri la întâlnirea cu ambasadorii noştri, nu vom 
putea ţine în afara campaniei electorale integrarea europeană, dar 
trebuie să vedem cum recalibrăm lucrurile. Eu am încercat. Viorel. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dă drumul la microfon, dar nu se mai poate, acum a rămas 
blocat la mine. Gata. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
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 Atunci la Bruxelles l-am trimis numai pe Călin să stea de 
vorbă cu ea, că erau liberalii între ei, nu aveam ce să vorbesc cu 
ea la Bruxelles. M-a invitat ieri la o discuţie. Am luat-o direct cu 
Emma de la bun început, nu am mai stat aşa şi tot aşa, 
chestiunea cu amendamentele nu a putut să mi-o explice. Mi-a 
ridicat problema cu Bechtel şi l-am sunat pe Miron în prezenţa ei 
şi Miron mi-a spus şi de ordonanţa cu Siemens şi cu Airbus. I-am 
spus de alea şi era foarte interesată că ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 ...  licitaţie ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Da, asta e. Aşa.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În discuţia cu mine a fost Scheele de faţă ...  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Şi, bun, trec peste chestiunile astea cu adopţii cu tot. Am 
discutat despre Ooslandere cu ea. I-am explicat că mai mult ca 
sigur nu va trece amendamentul şi o rog şi pe ea să ne ajute să 
nu treacă şi aşa mai departe, că dacă aprobăm amendamentul ei 
la paragraful 1, ăla de la 19 al lui Ooslander nu mai are nici un 
chichirez. Ce e important? După ce am plecat, ea s-a întâlnit cu  
Boc şi cu Ekcstein de la UDMR, tot aşa pe rând. Mie nu a 
îndrăznit să-mi ridice problema cu 2007, dar pe ceilalţi doi i-a 
întrebat dacă ar fi o tragedie pentru poporul român dacă ar fi cu 
2009 şi au avut o reacţie ... Şi  Boc şi Eckstein, spre meritul lor - ei 
nu ştiu că noi ştim - au avut o reacţie foarte vehementă şi au zis, 
domnule, 2007 fără nici o discuţie. De remarcat, apropo de 
atitudinea lor. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Eu i-am spus un lucru care a şocat-o pe ea. I-am spus, 
domnule, după al doilea război mondial, unii lideri europeni ne-au 
ţinut în afara procesului de modernizare. Nu i-am spus exact, dar 
cred că şi-a dat seama.  După 1989, din nou am fost ţinuţi în afara 
acestor proiecte europene. Grupul de la Vişegrad a fost luat în 
braţe. În 1997, din nou România a fost lăsată în afară în proiectul 
de integrare euroatlantică şi zic, acuma vreţi să faceţi acelaşi 
lucru din nou, să izolaţi România? Nimeni nu va fi de acord în 
România cu aşa ceva. Şi, în orice caz, discuţia a fost foarte dură. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... celor doi. Încă o dată spun, ei nu au de unde să ştie că noi 
ştim, dar au fost foarte vehemenţi, ceea ce mi-a spus cel care a 
asistat la discuţie, a zis, domnule, au fost extraordinar de 
vehemenţi.  
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 ... cu care a vorbit a întrebat această chestiune cu 2008, 
2009. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Acuma va trebui să urmărim amendamentul mai departe. 
Scrisoarea pe care trebuie s-o trimitem mai departe am înţeles că 
este la dv., făcută de cei de la Externe. Pentru Boc şi pentru toţi 
ceilalţi. S-o dăm lui Comănescu şi s-o urmărim exact pe oameni.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 ... importanţa presei, pe urmă ... plus situaţia patronilor, dar 
în funcţie de numărul de copii. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Da. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Luăm ziarele centrale în funcţie de tiraje. În aceste condiţii e 
greu de crezut că ar putea cineva să exercite o dominaţie 
economică asupra lor.  Că sunt jocuri la nivel local ... unul sau 
altul ... asta e altceva ... 
  
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 A ridicat, vizavi de Parlament, faptul că dăm legile prea 
repede şi i-am explicat, că nu se poate vorbi în plen. Şi am zis, 
domnule, avem exact regulamentul de la Parlamentul  European, 
deci se poate vorbi în plen cât se vorbeşte şi la Parlamentul 
European, nu avem o problemă aici. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 ... şi o statistică cu ordonanţele de urgenţă ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Şi acum nu ştiu care va fi concluzia ei, că o vedem totuşi 
hotărâtă aşa, fixată adică. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ea va veni din nou pe 12 martie. În comisie va fi pe 18 
martie. Pe 19. Iar după aceea în plen va fi când anume? 
 
 Dl. 
 Pe 18 martie. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ea va veni din nou pe 12 martie, deci va conta foarte mult  
pe 12 martie ce facem. Am invitat-o aici. Am stabilit câteva lucruri: 
să revenim cu legea abandonului şi mi se pare corect, pentru că, 
într-adevăr, şi după părerea mea, asta creează un statut juridic şi 
o piaţă pentru adopţii. După aceea, ea a sugerat să mergem pe 
formula de adopţii din Grecia, în ideea că adopţiile în străinătate 
pot fi făcute doar de către cetăţeni străini, dar de origină română. 
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 Dl. Şerban Mihăilescu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Tot ce au acolo, luăm de la greci.  
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 Dar nu putem ... că atunci intrăm ... de un an de zile au lucrat 
... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu mai discutăm. Eu i-am spus lui Scheele. Era acolo. I-am 
spus, domnule, soluţia pe care o acceptăm, asta cu formula 
grecească, sub rezerva unei ştampile ... 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ea a spus-o. Asta e. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Păi nu e o problemă, nu avem o problemă. O să avem o 
dificultate cu americanii şi aici este, sigur, o chestiune care ... 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 ... aşa ... parlamentul ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Exact. Noi trimitem la Parlament această variantă, iar la 
Parlament, dacă vor fi discuţii şi vor fi şi cei de origine maghiară, 
dar care sunt cetăţeni sau descendenţi ai unor cetăţeni români ... 
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 Dl. Şerban Mihăilescu 
 ... 
 
 Dl. 
 Şi legea grecească are ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Exact, deci putem să vedem textele - de asta am spus 
formula grecească - ca să nu începem noi să facem formule sui 
generis şi cu ştampilă de la Uniunea Europeană o trimitem la 
Parlament şi dacă mai sunt corecţii de făcut acolo, mai vedem mai 
departe, dar în orice caz, trebuie să trimitem mingea. 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 După ce mă întorc din China, prima şedinţă. Textele trebuie 
să fie gata şi le trimitem la Parlament şi pe urmă la Parlament, 
sigur, o să mai fie discutate. Da? Asta ar fi. De aceea, eu cred că 
Emma, aşa cum am văzut-o eu, aseară era mult mai puţin 
hotărâtă. Nu crezi? 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Când s-a făcut emisiunea aia? Scria că este în direct.  
 
 D-na  Rodica Stănoiu 
 Da ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Trebuie verificat. 
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 Dl. Miron Mitrea 
 A fost înregistrare, dar a spus că e în direct. ... nişte afirmaţii 
care au fost contrazise ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Da, te rog  Rodica. 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 Domnule preşedinte, ce vreau să vă spun foarte, foarte 
rapid? Foarte rapid următoarele lucruri. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 Inflamarea ei pe diverse teme de la care am avizt de la o 
temă la alta,   
eu am avut-o de la Bruxelles. L-am sunat pe Valer pe această 
chestiune, l-am sunat pe Viorel, care mi-a dat asigurări că nu e 
aşa, dar aşa a fost. Eu cred că ea va renunţa la tema cu copiii şi 
va trece foarte tare pe tema justiţiei pe care chiar nu am înţeles-o, 
pentru că de la raport până acuma s-au făcut progrese evidente 
pe această treabă şi nu regrese. Dar asta este clară şi e montată 
pe această chestiune. 
 În discuţia cu mine, domnule prim-ministru şi stimaţi colegi, 
nu a ridicat nimic cu adopţiile când am întrebat-o de cele 90 de 
dosare, nu a mai ridicat o problemă cu adopţiile şi a vrut să ştie cu 
justiţia. I s-a explicat ce avem noi de făcut şi când am ajuns la 
tema corupţiei în justiţie i-am spus cu Consiliul Superior al 
Magistraturii veţi discuta această temă, pentru că unul din 
amendamentele dv. priveşte reducerea drastică a prerogativelor 
ministrului justiţiei, deci, dacă îi reducem prerogativele, nu se mai 
poate ocupa şi de treaba asta. Vorbiţi cu consiliul şi atacaţi 
această temă. 
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 Două lucruri sunt de reţinut, însă. A insistat enorm de mult pe 
legea anticorupţia pe pachet, pe cadouri. Că am legiferat primirea 
cadourilor. I-am explicat că peste 300 de euro. Zice da, dar sub 
300 aţi legiferat că puteţi primi în fiecare zi, bunuri, cadouri, ştiu 
eu ce primiţi toţi, pachete şi cutare.  I-am explicat de o sută de ori 
cum e legea, preluată după modelul lor. O ţinea pe aceeaşi 
chestie. O temă. 
 A doua temă. De două ori în şedinţă, hodoronc-tronc, ajunsei 
din francofonă, cum mă prezentaţi dv., mi-a zis: cunosc foarte 
bine simpatiile dv. proamericane. 
 
 Dl. 
 Dv., ale românilor? 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 Ale Rodicăi Stănoiu. Nu, nu, ale mele. Că am fost în 
America, nu ştiu, din cauza asta. Nu e interesantă asta. Cu 
Consiliul Superior al Magistraturii e interesant şi aveţi aici 
transcrierea, v-o dau. Pentru două lucruri este importantă această 
transcriere. Cu Consiliul Superior al Magistraturii nu a ridicat o 
secundă tema corupţiei, nici un pic. Ne-a explicat, însă - şi o să 
aveţi aici - ce face Parlamentul European şi cum a încercat să-i 
lămurească că aceste amendamente ale ei vor trece, spunându-
ne ,,vor trece sigur". O să vedem, e o întreagă ... aşa.  
 Au luat cuvântul, însă, membrii Consiliului  Superior al 
Magistraturii, au vorbit foarte bine, toţi au discutat foarte serios şi 
au spus discutăm aceste lucruri, dar deschis. S-au luat măsuri în 
justiţie în 2001-2003, chiar începutul lui 2003, nu mai avem 
acuma cazuri clare de judecători sau de procurori corupţi, dacă 
ştiţi, spuneţi-ne, nu am muşamalizat pe nimeni, dar spuneţi-ne 
despre ce e vorba. Iar cu independenţa, nici vorbă de aşa ceva. 
Noi ne simţim independenţi şi ne jigniţi dacă ne spuneţi că e altfel.  
 În momentul ăla a plecat brusc, a spus că are întâlnire la 
preşedinte. Nu avea. Presa era afară, nu a dat nici un comunicat. 
Aveţi aici toată transcrierea, discuţiile sunt foarte bune. Concluzia 
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mea este să scoatem în faţă Consiliul Superior al Magistraturii şi 
pe membrii acestuia, să le facem întâlniri şi la Bruxelles, că ei 
sunt mai credibili decât spunem noi pe toate atacurile astea. Văd 
că sunt nişte oameni pe care ne putem baza foarte bine şi luările 
lor de cuvânt sunt foarte bune. Vă spun, trecea de la o temă la 
alta, tot să găsească nod în papură fără nici un fel de justificare, 
fără nici un ... Asta am vrut să vă spun. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Nu, nu, ea spune aşa. Mai mult ca sigur că, într-o formă 
sau alta, nu vă pot spune clar care va fi ... 
 
 
Caseta 1B 
  
 Dl. Adrian Năstase 
 ...pe ce a spus ea acolo e ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Şi liberalii au avut o discuţie destul de dură, în care s-au 
acuzat de lipsă de disciplină şi de nu ştiu ce. Adrian. 
 
 Dl. Adrian Severin 
 Doar două vorbe. Aşa cum s-a spus şi de la început, 
motivele întregii afaceri rămân, într-o anumită măsură, 
necunoscute şi opinia mea este - şi cred că o împărtăşim, o 
împărtăşesc mulţi de aici - că Emma Nicholson nu este şeful de 
filă, ca să spunem aşa, nu este persoana care este atât de 
importantă. După părerea mea, nici în Parlamentul European nu 
este chiar o personalitate de prim rang, însă probabil că există 
nişte comanditari aici, există cineva în spate care are o anumită 
filozofie şi care o mişcă pe ea în faţă. Din cauza asta cred că are 
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o listă de noduri în papură pe care le caută, din cauza asta trece 
repede de la un subiect la celălalt aici când nu-i merge bine şi i se 
contraargumentează şi aşa mai departe, din cauza asta lasă o 
impresie, poate sinceră, în discuţia directă cu noi, dar după aia, 
când iese la public, îşi lasă porţile deschise, pentru că ea trebuie 
să ia aprobare ca să schimbe complet discursul. 
 Şi din cauza asta, cred că va trebui cu toţii, folosindu-ne şi 
relaţiile noastre personale, să mai amuşinăm puţin pe unde ştim, 
ca să vedem exact unde duc firele, cine apasă pe acceleraţie, nu 
cine este acceleraţia propriu-zisă. Cred că asta va fi foarte 
important în perioada următoare, să vedem exact unde duc, unde 
e originea, unde e cauza acestui proces, pentru că mie mi se pare 
că ea este doar o interfaţă.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Bogdan. 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Aş vrea să subliniez tot sprijinul în legătură cu chestiunea cu 
Consiliul Suprem al Magistraturii, pentru că asemenea structuri 
sunt, într-adevăr, credibile şi deseori noi nu le utilizăm. Avem 
acuma, de foarte recent, o scrisoare din partea unei organizaţii 
privind protecţia copilului, inclusiv care se ocupă de problemele 
copiilor  handicapaţi, care s-a pus la dispoziţie să ne sprijine, 
spunând că respinge o asemenea atitudine şi că nu este adevărat 
şi ar trebui folosite. I-am dat legătura domnului Mihăilescu pentru 
a contacta pe preşedintele acestei organizaţii care ne-a scris şi 
dacă este folosibil, şi eu cred că poate fi folosit tocmai ca 
interlocutor, ca să susţină din partea societăţii civile.  
 În ceea ce priveşte chestiunea presei, cred că ar fi foarte 
important să spunem că, în afară de monitorizare, toate 
organizaţiile, dar inclusiv această Asociaţie de monitorizare a 
presei şi cei care doresc libertatea presei ar trebui să militeze 
pentru sindicatul ziariştilor. Este o chestiune care la nivel local ... 
sunt foarte multe fragmente ... dar la nivel central este 
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întotdeauna respins de către patronatul din presa scrisă. Acest 
sindicat ar fi foarte util, iar noi, dacă am vorbi despre 
sindicalizarea ziariştilor, pentru libertatea editorială, ca aceasta să 
fie garantată în faţa oricărei presiuni, inclusiv a patronilor, s-ar 
putea să se creeze o schimbare de discurs şi la un moment dat, 
în timp, chiar şi o schimbare de atitudine şi, în orice caz, ne dă 
ocazia să avem şi aici un punct de vedere, în afară de cele care 
vor trebui relevate din statistica pe care dv. ne-aţi propus-o. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Trebuie să vadă ce face mai departe. Este foarte clar că 
este vorba de un proces care a pornit într-un anumit sens şi noi 
încercăm să corectăm traiectoria, dar nu este o barcă cu motor pe 
care o întorci din manetă, e vorba de un transatlantic care are 
nevoie de câţiva kilometri până începe să mişte. Trebuie să 
acţionăm foarte puternic pe toate resorturile pe care le avem,  
direct şi indirect. Sigur, Adrian are dreptate.  Verhofstadt, când i-
am spus despre Emma Nicholson ... Cine? I-am vorbit depre 
Aznar. Cine? Am vorbit cu premierul Portugaliei. M-a întrebat: 
cine? Pentru noi Emma Nicholson este Statuia Libertăţii, dar în 
zonele celelalte ea este mai puţin cunoscută. Trebuie, pur şi 
simplu, să dăm drumul pe toate direcţiile. Da, te rog Dan. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Ieri s-a ridicat o problemă interesantă la ambasadorii ăia, cu 
videoclipuri foarte clare şi foarte ... Poate mai invităm nişte 
formatori de opinie din emisiunile de la diverse televiziuni externe 
să facă emisiuni pe temele pe care le fixăm noi în România. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Sau la televiziuni  ... pe teme fixate de noi, pentru că sunt 
aceste trei-patru luni, după părerea mea, decisive. Ori, mesajele 
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pozitive sunt extrem, extrem de importante dacă nu vin din zona 
noastră, ci vin din zone adiacente.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În orice caz, vreau să vă spun - mă uit acum rapid pe scriptul 
de la B1 TV - băiatul asta a făcut tot ce a putut, a pus întrebări 
mai bune decât noi, adică ... 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 Mai avea un pic şi ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 O strângea de gât! 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Adică ... 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 Este amuzantă toată ... 
  
 Dl. Adrian Năstase 
 Cartonaşul roşu mi-l daţi mie, nu-l luaţi cu dv., îl lăsaţi  la 
mine aici! Emma Nicholson: am să vin cu cartonaşul verde. Adică 
a tocat-o - cel puţin aşa cum am văzut eu foarte rapid - 
extraordinar de interesant. Dar eu cred că ar fi bine să dăm la 
toată lumea. De ce? Pentru că toate argumentele ei sunt trecute 
din nou aici. Sunt mult estompate, deci cu autostrada, cu 
avioanele, nu mai apar foarte clar. 
 
 Dl. Ioan Mircea Paşcu 
 Domnule preşedinte, am şi eu o propunere. Cred că noi ar 
trebui să ne preocupăm mai mult de varianta cu 2009, cuplarea cu 
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Turcia, pentru că nu este exclus ca pe undeva, în plan politic, să fi 
fost dezbătută un pic mai nu ştiu cum şi ea să vină exact la 
purtător de cuvânt la treaba asta şi cred că cel mai bun lucru ar fi, 
din mai multe raţiuni, un telefon la Tony Blair. Poate ştie ceva de 
chestiunea asta. De ce? Pentru că Anglia a fost cea care ne-a 
băgat la Helsinki, dacă ţineţi minte cum a fost, Anglia s-a bătut 
pentru noi pentru treaba asta şi dacă cineva ştie în Europa ce se 
întâmplă, englezii ştiu. Iar ea este englezoaică. Şi atunci zic, 
domnule, nu mai e ea personal. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, ea nu are nici o ... 
  
 Dl. Ioan Mircea Paşcu 
 Nu, nu, dar personal, o asemenea consultare, o chestiune 
personală .... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Fac acuma o scrisoare pentru Tony Blair şi cred că ar fi bine 
să introducem şi chestiunea asta, susţinerea poate mai puternică 
pentru 2007. 
Te rog, Mircea. 
 
 Dl. Mircea Geoană 
 Din punct de vedere politic şi juridic, decizia Consiliului 
European de la Bruxelles de aderare a României şi Bulgariei în 
ianuarie 2007 poate să fie schimbată şi modificată doar printr-o 
hotărâre de acelaşi nivel şi de aceeaşi calitate juridică. Singurii 
care pot să spună că România aderă mai târziu sau mai devreme 
sunt tot şefii de state şi de guverne din Uniunea Europeană, 25, e 
adevărat, nu numai 15. Dacă există o tentaţie de decuplare a 
României de Bulgaria, de plătit de către România oalele sparte 
ale primilor zece, se va face exclusiv pe partea de negocieri şi 
printr-o eventuală tactică de tergiversare a negocierilor cu noi. 
Dacă ne împing ... Revin la obsesia mea cu raportul de ţară al 
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Comisiei. Dacă raportul de ţară al Comisiei Europene din 
septembrie, doamne fereşte, este rău, în clipa respectivă nu 
numai că ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 ... Parlamentul European este într-o stare de iritare maximă 
în legătură cu ... cu ... financiare şi cu legate de alegeri ... 
 
 Dl. Mircea Geoană 
 Da, şi rolul ... 
 

Dl. Adrian  Năstase 
 ... vor încerca să spună în permanenţă că parlamentul este 
mai important decât România. ...  
 
 Dl. Mircea Geoană 
 Propunerile lor sunt consultative şi decizia politică este la 
nivel de şefi de stat şi de guverne. Asta din punct de vedere 
juridic. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Până la urmă, decizia finală ... ....  
  
 Dl. Mircea Geoană 
 Decizia finală, după ce terminăm de ratificat în 25 de ţări, mai 
venim o dată la Parlamentul European viitor. Emma Nicholson n-o 
să mai fie raportor pentru România şi este cântecul lebedei şi ne 
face acum tot tacâmul. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 ... 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 Este un aspect pe care ... Nici unul din aceşti copii, din aceşti 
o mie de copii nu a plecat în alte spaţii decât în zona ţărilor extrem 
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de dezvoltate şi mai ales în spaţiul european. Ei au devenit 
cetăţeni ai Uniunii Europene. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Suntem mulţi aici. Dacă nici şedinţele astea, dacă nu ţineţi 
cont de discuţii ... noi nu ne mai putem concentra. 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 Nici unul din copiii ăştia nu a plecat în Africa. Toate listele, 
toate familiile ... Şi, în acelaşi timp, apare următoarea problemă 
pe greci. La greci a apărut legea, pentru simplul motiv că ei nu-şi 
adoptau propriii copii, şi-i adoptau din spaţiul Uniunii Europene. 
Ăsta este motivul pentru care legea s-a introdus şi interdicţia 
adopţiilor a fost introdusă în Grecia.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Vă spun încă o dată. După părerea mea, este evident că ... 
Până la urmă, soluţia este tot în România. Nu vorbeşte la 
microfon. 
 
 Astăzi o să ... Sunt câteva probleme care ţin de nevoia de a 
modifica Legea privind organizarea şi funcţionarea Guvernului, şi 
datorită Constituţiei şi datorită ideii de a desemna doi viceprim-
miniştri. Aveţi  sau nu aveţi încă? Lucrăm la un proiect de lege 
care să asigure această modificare şi trebuie să decidem dacă 
mergem pe o procedură accelerată în procedură de urgenţă în 
Parlament sau pe angajarea răspunderii Guvernului, pentru că nu 
vom putea face aceste numiri decât în condiţiile în care legea va 
prevedea şi miniştri de stat care să fie, practic, viceprim-miniştri. 
În momentul de faţă nu există o astfel de prevedere şi atunci, ca 
să putem să ocupăm căsuţele respective trebuie ca ei să existe şi 
atunci e nevoie de o procedură legislativă care se poate realiza fie 
pe o formulă din aceasta în Parlament, care va dura două-trei 
săptămâni, sau asumarea răspunderii care, sigur, merge mai 
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rapid pentru astfel de variante. Trebuie să ne hotărâm care e cea 
mai bună variantă. 
  
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Durează foarte mult. Trei zile dacă depun moţiune, durează 
nu ştiu câte zile. Nu e vreun avantaj extraordinar. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ce anume? 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Eu cred că e bine s-o facem prin asumarea răspunderii 
Guvernului. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, da, prin hotărâre. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Structura şi ... e o hotărâre mai veche. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Domnul Gaspar. 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Două probleme, domnule preşedinte. În primul rând, este 
problema legată de structură şi a doua este problema legată de 
componenţă. Aşa cum aţi subliniat, pentru ca să putem să 
instituim o funcţie nouă faţă de textul constituţional, care spune că 
Guvernul se compune din primul ministru, miniştri şi alţi membri 
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stabiliţi prin lege organică, trebuie să modificăm Legea 92. Abia 
după ce modificăm legea, trebuie să mergem la Parlament, dacă 
vrem să modificăm şi structura, pentru că legea actuală de 
organizare a  Guvernului are un text care spune foarte clar: primul 
ministru poate cere Parlamentului înfiinţarea-desfiinţarea sau, 
după caz, divizarea ori comasarea unor ministere, ceea ce am 
făcut şi în iunie 2003 şi cu acel prilej, alături de structură, se 
merge şi cu lista Guvernului, astfel cum am făcut şi atunci, în 
sensul că unii dintre membrii Cabinetului, dacă modificăm 
structurile printr-o divizare, preluăm nişte activităţi, vor fi revocaţi 
din funcţia actuală şi vor fi numiţi în funcţia corespunzătoare 
denumirii ministerelor pe care le au.  
 Va fi o hotărâre a Parlamentului pe baza căreia preşedintele 
urmează să facă numirea membrilor care intră în ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Să începem cu prima ... 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Cu legea. Cu legea, dacă vrem să instituim ... 
  
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi atunci, prima va fi procedura administrativă, mergem cu o 
formulă foarte rapidă la Parlament, care ar însemna circa două-
trei săptămâni ... 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Merge la Camera Deputaţilor. E lege organică şi prima 
cameră este Camera Deputaţilor şi camera decizională este 
Senatul.  
 
 Dl. Florin Georgescu 
 Mă scuzaţi. Dacă tot se vine în faţa Parlamentului, ăia dacă 
vor să spună anumite discursuri de o anumită natură pot să o facă 
şi când se vine cu noua structură şi cu noua echipă şi cu noua 
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formulă. Mai bine lasă să găsească ei, să se înscrie la cuvânt şi 
să-i audă radioul şi televizorul. Dacă tot e s-o urgentăm şi s-o 
facem şi tot o să vorbească fiecare ce ştim că vorbeşte, facem un 
pachet de asumare a răspunderii în care modific legea şi imediat 
... Dar nu pot în acelaşi timp să votez şi legea şi echipa. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Oricum ai nevoie de modificare ... 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Dar vă spun ... Dacă-mi permiteţi, domnule preşedinte ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Noi trebuie să avem deja proiectul pregătit. 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Da, sigur. Vreau să vă spun că totuşi dezbaterea în 
Parlament şi cu toate procedurile care urmează, termenul de două 
zile de sesizare a Curţii,  de promulgare, intrarea în vigoare la trei 
zile de la publicare ne împing cam până la 10 martie, adică sunt 
termene peste care nu se poate trece. 
 Dar şi la asumarea răspunderii, veniţi, declaraţi, rămân trei 
zile. În aceste trei zile ei pot să introducă o moţiune de cenzură şi 
pot, potrivit Constituţiei revizuite, să depună amendamente. La 
expirarea celor trei zile, dacă nu s-a depus nici o moţiune, iar în 
ceea ce priveşte amendamentele, numai dacă Guvernul şi le 
însuşeşte, e bine, nu trebuie să motiveze respingerea, atunci 
legea se consideră adoptată şi merge la promulgare. Dar şi cu 
asumarea răspunderii şi cu ... toţi termenii ... Nu avem voie. 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Domnule preşedinte, politic, dv. vă asumaţi răspunderea 
oricum modificând structura Guvernului şi numiţi nişte miniştri de 
stat sau înfiinţând nişte ministere. Să nu uităm că de fapt  această 
conformaţie guvernamentală apare întotdeauna la investitură şi de 
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fapt este o asumare. Presupunând prin absurd că această lege nu 
va trece, evident că ar fi o criză politică, ca şi când Guvernul nu ar 
avea sprijin. Problema nu este decât procedurală, dacă noi vrem 
să le deschidem calea moţiunii de cenzură. După părerea mea, ei 
vor face moţiune de cenzură. În intensitatea dezbaterii politice 
acum ar fi absurd să nu o facă şi atunci ne ducem pe acelaşi 
termen. 
 Aşa că, după părerea mea, dacă vă adresaţi celor două 
birouri pentru a urgenta procedurile, aproape ca şi la investitură, 
ca să spun aşa, ele pot face toate procedurile cu maximă 
rapiditate, deci în timpi minimi, şi atingem cam acelaşi scor fără să 
pară că asumarea răspunderii este o chestiune care poate fi 
comentată, că o faceţi pentru că o dezbatere ar naşte alte  
culuoare politice. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sfântul meu spune că un proiect de lege este mai bun, 
pentru că, practic, noi creăm o ocazie pentru un atac pe o zonă 
foarte generală. Ar fi stupid să spui că nu eşti de acord cu 
numirea a doi miniştri de stat sau să introduci în lege să fie 
miniştri de stat. Dar, practic, moţiunea de cenzură se va face pe 
organizare, că au existat, că i-am scos, că i-am pus, pe nu ştiu ce, 
o mie de chestii şi pe urmă nimeni nu mai ştie exact care a fost 
obiectul moţiunii şi va rămâne, exact pe inerţia discuţiilor de acum, 
ideea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului. 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 În mod cert, asumarea răspunderii generează moţiunea de 
cenzură şi abia aşteaptă chestiunea aceasta şi tot ce ... 
 
 Dl. Adrian Severin 
 Sunt şi eu de aceeaşi părere că un proiect de lege este mai 
bun. Nu vreau să repet argumentele, doar o sugestie. Doar o 
sugestie. În fond, probabil că noi am făcut o mică - sau cine a 
modificat ultimul Legea de organizare a  Guvernului - a făcut o 
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mică greşeală, pentru că această lege trebuie privită ca o lege 
cadru. Dacă legea îmi spune că am dreptul la ministru de stat nu 
înseamnă că primul ministru Năstase este obligat să aibă un 
ministru de stat. Poate că ar fi util ca textul acestei legi, textul de 
modificare, să aibă o formulă permisivă şi nu obligatorie şi atunci 
chiar că nu se va înţelege de ce partidele de opoziţie se opun ca 
într-o variantă primul ministru să aibă posibilitatea de a structura 
Guvernul aşa, când mai ales numirea pe funcţie este supusă unui 
vot parlamentar, care se concretizează într-o hotărâre. Poate că o 
formulă de genul acesta: din Guvern pot face şi miniştrii de stat ... 
atunci asta este şi cred că proiectul nu are motive să nu treacă în 
termenii care sunt. 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Domnule preşedinte, mergem cu legea în procedură de 
urgenţă şi atunci, sigur .. Însă aş vrea să vă întreb dacă o 
modificăm prin corelare cu Constituţia ... Aş vrea să întreb: dacă 
facem proiectul de lege îl corelăm cu toate modificările din 
Constituţie sau ne rezumăm numai la aceste trei probleme? 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 ... introducem acolo textele din Constituţie, că preşedintele 
nu are voie să-l demită pe primul ministru. 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Sunt şi alte texte care ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu trebuie să venim cu fel de fel de ... 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 

Eu v-am spus că mai sunt şi alte texte care ar putea ... 
Rămânem ... 

Şi mai este o singură chestiune chestiune, şi cu asta închei, 
care este legată de calitatea de membru al Guvernului. Ce se 
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întâmplă? Textul actual spune că pot face parte din Guvern 
persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară. 
La adoptarea articolului 16, alin.(3), ca urmare a revizuirii, noi am 
eliminat cuvântul ,,numai" şi a rămas că funcţiile şi demnităţile 
publice pot fi ocupate în condiţiile legii. Eliminăm deci din textul 
din Legea Guvernului cuvântul ,,numai". Da. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Ăsta este şi ... cu comisarul de restructurare. Am primit o 

mulţime de indicaţii, de ... nu are rost ... Dar altfel asta este tema 
... am fost de acord şi ... De asemenea, vrem să dăm un semnal 
românilor din afară că am făcut şi ...  
 O să vorbesc cu domnul preşedinte să vedem ce teme mai 
apar, care sunt şi alte probleme. Facem un inventar şi, sigur, o să 
punem într-un bagaj mai larg ce anume este de făcut în perioada 
care  urmează, inclusiv din punct de vedere al agenţiilor pe care le 
creăm. Vrem să vedem la nivelul întregului Guvern, într-un sens 
foarte larg, ce anume trebuie să modificăm, deci structura aceasta 
guvernamentală.  
 Mai este o idee şi pe asta poate o lansaţi public. Eu aş vrea 
să creez, la nivelul Primului Ministru, aşa cum există şi în alte ţări, 
o  Cancelarie a Primului Ministru, pentru că, practic, este o foarte 
mare dezordine. Există Secretariatul General al Guvernului, dar 
practic cei mai mulţi dintre primii miniştri din ţările Uniunii 
Europene au o cancelarie care, sigur, numeşte toate aceste 
servicii. Aceasta poate fi lansată cumva ca o formulă care va fi 
într-un fel. Şi eu cred că este o idee, ca să mai ţinem focul aprins, 
aşa, încep discuţii cine ...  
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ce,  Cancelaria? A, dezbaterea. 
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 Dl.  
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, da. În orice caz, rugămintea mea - am văzut declaraţiile 
politice - numai băieţi care ne înjură pe adopţii şi pe nu ştiu ce, nu 
am văzut cavalari, cruciada senatorilor şi deputaţilor. Au fost? 
Înseamnă că mie mi-aţi trimis ... 
 
 Dl. 
 Apărea ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da? Da? Foarte bine. Eu am vrut să spun de ăştia care mă 
înjurau, i-am văzut pe Radu F. Alexandru, mai erau doi tipi de la 
PRM, nu ştiu ce ...  
 
 D-na 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Cine? 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 Radu  F. Alexandru. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 El a fost susţinător, nu? 
 
 D-na Dorina Mihăilescu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Am uitat să vă spun că doamna Nicholson mi-a cerut să 
revedem echipa de la Autoritatea pentru Protecţia Copilului şi am 
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fost extrem de fericit, i-am spus că am o problemă personală, 
pentru că au apărut nişte documente care erau nişte documente 
interne. Nu ştiu, cineva a făcut acolo nişte adnotări. Asta nu a 
apărut în memorandumuri, cine a dat telefoane, cine a sprijinit, 
scrisori, au fost tot nişte tipi de acolo care au notat pe undeva. 
Astea nu sunt documente oficiale, deci cineva le-a dat.  
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Este posibil.  Dar, în orice caz, trebuie făcută curăţenie 
acolo şi faptul că ne-a cerut acest lucru doamna Nicholson, 
doamna baron cum îi spune Gabriela Coman. E ceva ... Doamna 
baron! Gabriela Coman de la Protecţia Copilului. 
 
 Dl. Eugen Bejenariu 
 ... 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 Doamna  Rolf ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Okay. Stimaţi colegi, mergem mai repede la punctele 
următoare? 
 Echipa tehnică de campanie. De fapt, asta chiar e o 
poveste importantă. Eu i-am spus şi lui Octav, încep să trec de 
acum pe la partid, merg să văd, deschid uşile, pe unde sunt, pe la 
departamente, la echipa asta tehnică de campanie, pentru că noi, 
practic, nu dezvoltăm cercetarea. Avem o analiză a discursului ... 
 
 Dl. 
 Aşteptăm să avem ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 E în ordine, aşteaptă. Bine, bine, e în ordine. Zilele 
următoare ... Miercuri n-o să facem vizitele alea în Bucureşti, 
pentru că nu avem încă o concepţie, nu ştim să mergem la ... 
Facem nişte întâlniri aici, punem în mişcare toate echipele. Va 
trebui găsit un timp pentru Turbomecanica şi altele, dar ar trebui 
să cuplăm aceste lucruri cu candidaţii noştri, deci după ce lansăm 
echipele astea ale noastre, pe urmă să vedem ce facem. Poftim? 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Şi atunci aş prefera ca mâine - mâine e miercuri, da? - 
mai bine mai facem o discuţie aici, mai stabilim nişte lucruri pentru 
viitor, pentru că este o maşinărie care trebuie să funcţioneze non-
stop. Ce anume? 
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ăla e de dimineaţă. Eu vorbesc de după amiază acum. Şi 
atunci facem aceste lucruri, vedem din punct de vedere tehnic 
cum le punem la punct.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 La Constanţa trebuie să vedem cum facem, dar în sfârşit ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun. Dar atenţie. Să vedem când facem şedinţa de Guvern, 
că eu mă întorc joi seara mi se pare şi vineri e o întâlnire ... Aşa, 
şi am şi o întâlnire, trebuie să merg la o poveste a celor de la 
CNSLR Frăţia, nu? Şi atunci şedinţă de Guvern poate facem 
sâmbătă. Îmi pare rău.  Rugămintea mea, în orice caz, toate 
weekendurile de acuma vă rog să vi le petreceţi în câmpul muncii. 
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Asta este rugămintea. În plus, aş vrea să încep să văd declaraţii 
politice mai multe. Paşcu vorbeşte doar de armată. Poate 
vorbeşte mai larg. Iau aşa la întâmplare pe toţi colegii de aici. Ucu 
vorbeşte de poliţie, vorbeşte ca vicepreşedinte de partid despre 
toate temele. Florin .. 
 
 Dl. 
 Niciodată nu suntem ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 E foarte bine. Florin Georgescu a dispărut în peisaj şi pot să 
continui pe toate zonele. Rugămintea mea către vicepreşedinţi, nu 
numai temele de care răspund ca miniştri, de acuma trebuie intrat 
mai puternic pe politică. 
 
 Dl.  
 Mâine o să facem la departament ... pe învăţământ şi o să 
iau partea din discursul lui Stolojan, ce am discutat la  Guvern ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Vorbeşte cu Dâncu. Dâncu spune că tu eşti acolo complet 
subordonat oamenilor lui Marga şi nu ştiu ce cucoană şi nu ştiu ce 
tipi care lucrează cu fostul secretar de stat. Acuma mi-a dat un 
material. E aici Vasile? Nu e aici. 
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu ştiu, nu am apucat să citesc un material pe care mi l-a 
dat, dar care părea sau asta sugera, că de fapt acolo e o poveste 
care se dezvoltă pe o zonă ... 
 
 Dl.  
 ... şi povestea cu ... 
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 Dl. Adrian Năstase 
 Cu Florin Diaconescu. Ce anume? 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Florin Diaconescu ... 
 

Dl.Adrian Năstase 
Exact despre asta era vorba, protocolul ăla. 
 
 Dl. 
Dar ştii că protocolul ăla a fost semnat de ... Ionescu în 

fiecare an, dar în fine, nu mai discut. Eu le-am oferit ... 
 
 Dl. 
 Protocolul ăsta s-a făcut în 2001, în 2002 cu Diaconescu, în 

2003. 
 

Dl. Adrian Năstase 
 Pe de altă parte, mi se pare aberant ce s-a întâmplat la 

Asociaţia Studenţilor din Universitate, pentru că un poliţist la 
Măgurele i-a dat o palmă unui student, ceea ce e adevărat ... 

 
 Dl. Ioan Rus 
 Da. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi s-au luat măsuri la Interne? Bănuiesc că nu. Pentru faptul 

că noi nu luăm măsuri, pe urmă avem povestea astalaltă, dar lui 
Rus i se fâlfâie, pentru că povestea crapă la Integrarea 
Europeană. Asta înseamnă ... 

 
 Dl. Ioan Rus 
 Mai de mult spuneaţi că sunteţi bine informat. Am avut 

întâlnire cu conducerea, preşedinţi, vicepreşedinta studenţilor din 
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Universitate, au dat un comunicat în care consideră conflictul 
închis, ancheta se desfăşoară acolo, ce e de sancţionat s-a 
sancţionat. Astea sunt lucruri petrecute de mult deja, domnule 
prim-ministru. Aseară am băut ultima cafea cu toate asociaţiile 
studenţilor din Universitate. Mai m-au rugat ca la prima conferinţă 
de presă totuşi să-mi cer scuze. Şi poate voi spune că mi-am 
cerut. În sfârşit. Şi la prima tură, o să vedem când, o să-mi cer şi 
scuze pentru ... 

 
 Dl. Adrian Năstase 
 Eu te informez că scrisoarea respectivă este plecată la Prodi. 

Ce faceţi voi aici, pus ... până când nu apare cumva în zona 
respectivă un alt comunicat, un alt răspuns pe plan intern ... 

 
 Dl. Ioan Rus 
 Au dat ei comunicat comun, poliţia cu ei. 
 
Dl. Adrian Năstase 
 Pe ăla nu l-au mai trimis la Prodi. Eu asta vreau să spun, că 

aceste lucruri nu le ducem până la capăt. 
 
Dl. Ioan Rus 
Ei mi-au spus că nu au trimis scrisoarea la Prodi. Eu nu ştiu 

de unde aveţi informaţia cu scrisoarea la Prodi că ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
 A apărut în ziare peste tot că ei au trimis la Uniunea 

Europeană această scrisoare. 
 
Dl. Ioan Rus 
La Consiliul Europei. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
Exact. Da. Şi ei spun că au trimis acest mesaj şi chiar dacă 

nu l-au trimis, este oricum în toate ziarele de ieri, deci toate 
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ambasadele l-au preluat ca şi când ar fi fost trimis. Nu ştiu dacă l-
au trimis sau nu, dar ... 

 
Dl. Ioan Rus 
Eu am vorbit ieri, m-am văzut aseară cu ei la ora 20,00 şi am 

continuat discuţiile cu ei. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da. 
 
D-na Hildegard 
Domnule ministru ... eu cred că aceasta a fost trimisă în 

limba engleză şi după ea s-a făcut varianta română. ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Bun, poate să rugăm Ministerul Sănătăţii să investigheze 

povestea asta. Dorina. 
 
D-na Dorina Mihăilescu 
Acest punct de vedere al doamnei Puwak, pentru faptul că 

varianta în engleză este scrisă perfect, varianta română are o 
multitudine de greşeli gramaticale, adică sunt două ... diferite care 
nu au nici în clin nici în mânecă una cu cealaltă şi ele, într-adevăr, 
au fost trimise pe e-mail-uri la Comisie şi la Parlament. 

 
Dl. Victor Ponta 
Treaba aceasta s-a discutat acolo şi nu se termină, din 

păcate, aşa.  Domnul ministru a încercat să-i potolească, dar vor fi 
alte chestii, adică vor continua, peste două săptămâni se vor certa 
cu şeful de cămin şi vor trimite alta. Trebuie discutat altfel. Eu vă 
aduc tot ce au vorbit acolo, stenograma. 

 
D-na Dorina Mihăilescu 
Se pare că la ... o să fie ... 
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 Dl. Adrian Năstase 
 Cred că Ministerul de Interne ar trebui să ştie lucrurile astea 

şi Ministerul Educaţiei şi ar trebui totuşi să vedem, să nu lăsăm să 
se dezvolte lucrurile astea absolut aiurea.  

 
Dl. Ioan Mircea Paşcu 
 Se creează ... 
 
Dl. Ioan Rus 
Puiu, nu se creează nimic. Deocamdată, am avut o discuţie 

foarte bună cu ei. În spatele acestei discuţii, însă, sunt camere 
subînchriate, deci le dă Athanasiu camere că au dreptul, şi le iau, 
le închiriază cu 100 de euro.  

 
 Dl. 
Păi arestează-i. 
 
Dl. Ioan Rus 
Stai puţin, deocamdată nu, poimâine îi arestez. Deocamdată, 

discutăm frumos cu ei. Trafic de droguri, consum, prostituţie, 
subînchiriere, fals, toate rahaturile. Deocamdată, am avut o 
discuţie foarte civilizată cu ei, le-am explicat. Şi eu am fost 
student, ştiu cum e. Să vedem cu miliţienii ăştia ...  

 
D-na Dorina Mihăilescu 
... 
 
Dl. Ioan Rus 
Nu, am avut o discuţie absolut civilizată şi suntem în regulă, 

dar în acelaşi timp le-am explicat că sunt lucruri care nu sunt în 
regulă. Deocamdată, stăm peste miliţieni şi nu-i lăsăm să 
vorbească cu ei, deci mâine iar ... 

 
Dl. Adrian Năstase 
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 Bun. Ideea era că trebuie să urmărim orice zonă de 
potenţială inflamare, de teme, că apar o mulţime şi sunt în mod 
evident pretexte folosite pentru diversiuni. Şi atunci trebuie să 
încercăm, fie le deconspirăm, fie le controlăm, le prevenim, deci 
asta este ideea. Da, Dan.  

 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu a fost cazul. 
 
Dl. 
...  
 
Dl. Adrian Năstase 
Da, bine. Am o rugăminte, să faceţi linişte şi să-i ascultaţi pe 

cei care vorbesc. În momentul de faţă vorbeşte secretarul general 
al partidului, tovarăşul Dan Matei Agathon, camaradul. 

 
Dl. Dan Matei Agathon 
Domnule preşedinte, o reacţie de la partid pentru scrisoarea 

făcută de această asociaţie universitară din Bucureşti, care nu a 
avut nici un impact mediatic. O reacţie ... dacă am fi avut Liga 
Studenţilor PSD care aţi dispus ca în noiembrie să fie gata ar fi 
avut cu totul alt impact şi atunci v-aş ruga să daţi un ordin foarte 
clar cine se ocupă de această ligă. Ea a început să fie constituită, 
sunt centre, nuclee PSD în fiecare centru universitar. Trebuie 
luaţi, strânşi şi mai ales găsit un lider, pentru că deocamdată nu 
se face această ligă, că e o bătaie extraordinară cine să fie 
preşedintele ligii. În mod firesc, preşedintele ligii trebuie să fie un 
student. Un student formatabil, PSD şi ... 

 
Dl. Adrian Năstase 
 Ar fi bine să punem un muncitor ... 
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Dl. Dan Matei Agathon 
 Ar putea să fie şi altă idee pentru preşedinţia acestei ligi. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Bun. 
 

 Dl. Alexandru Athanasiu 
 Domnule preşedinte, eu de mult vroiam să deschid acest 
subiect. Înţeleg că timpul e foarte scurt, aşa că doar o să-l 
antamez. Problema noastră e următoarea - aşa o văd eu cel puţin 
- pentru studenţi, cel puţin guvernul acesta, a făcut foarte multe 
lucruri. Nu are rost acum să le discutăm. Sunt lucruri care nu s-au 
făcut până acum niciodată. E foarte curios care au apărut nişte 
chestiuni care pe mine mă surprind, dar nu e cazul să le discutăm, 
o să le discutăm poate noi doi o dată. 
 Ce vă propun însă - şi poate lucrul ăsta e mai important - eu 
vă propun aşa: Eu o să am o întâlnire cu organizaţiile studenţeşti 
săptămâna viitoare pe burse private, că am înţeles că e 
propunere legislativă a PD în Cameră, deşi noi am făcut-o de trei 
săptămâni şi jumătate. Este foarte clar că unii sunt mânuiţi politic 
şi ştiu şi cine, de la Cluj, de la Babeş Boliay, eu o să vă dau o 
situaţie punct cu punct. Ce este supărător pentru mine este 
următorul lucru, că sunt nişte tipi care sunt mai apropiaţi de noi şi 
sunt mânuiţi din interiorul partidului. Eu am tăcut până acum, nu 
am spus nici un cuvânt, pentru că eu fac o echipă şi eu cred 
foarte serios în această echipă, ca probă că am acceptat să fiu 
ministru la această echipă şi chiar doresc să facem, aşa cum am 
vorbit în drum spre Giurgiu, că eu chiar vreau să facem reformă, 
cu nişte preţuri poate, dar eu sper să nu fie preţuri, să fie beneficii. 
 Dacă însă în interiorul nostru nişte studenţi, care ocupă 
diferite poziţii şi cărora le-am avut deschisă uşa tot timpul, ba mai 
mult, am dat curs unor serii de revendicări, de la bilete de tren şi 
Miron ştie că i-am încărcat - a plecat acuma - dar i-am încărcat 
bugetul şi aşa mai departe. Dacă totuşi acestor tipi care se bat 
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pentru imagine proprie şi să ne fie bine înţeles lucrul acesta, cine 
se înşeală şi crede că va avea sprijinul acestor studenţi, care de 
fapt nu fac decât să se sprijine pe ei - şi eu vă spun foarte direct, 
că nu am nici ce pierde, nici ce câştiga, am tăcut până acum - eu 
vă spun foarte clar, dacă noi credem că jucăm în vârful picioarelor 
pentru nişte băieţi care se vor schimba în funcţie de cei care le vor 
oferi mai mult şi vom vedea, vom avea suprize, doamne fereşte, 
prin vară dacă se înclină acul popularităţii noastre, să vedeţi cum 
emigrează nişte băieţei pe care nu are rost să-i numesc, că-i ştiţi 
bine, spre alte zări, nu cred că trebuie să mizăm aşa. 
 Eu cred, domnule prim-ministru, că trebuie să lucrăm serios 
şi eu mă angajez să lucrez foarte serios cu ei. Eu am vorbit deja 
cu cercuri de oameni de afaceri importanţi, l-am rugat şi pe Dan, 
cu care să se întâlnească la bursele private, pentru că altfel 
degeaba vorbesc eu ca ministru tot cu ei, care suntem toţi cu 
finanţare de la buget, să vorbim cu ăia care ar putea să le dea 
burse private. Şi vreau să vă pregătesc o întâlnire, aşa cum am 
discutat, după aceea, când lucrurile au prins contur, să avem o 
discuţie pe lucruri concrete.  
 Pe partea cealaltă, politică, v-aş ruga - eu am un proiect şi o 
să vi-l pun la dispoziţie să-l vedeţi, să-l validaţi dacă este cazul, de 
manifestări pentru tineret, inclusiv pentru studenţi, dar lucruri 
serioase, nu bârfele de la cafea ale unor băieţi seara, care ne pun 
pe unii dintre noi unul împotriva celuilalt. Nu vreau să spun mai 
mult, nu mă interesează, eu vă spun drept, nici măcar nu mă 
interesează, tratez cu totală indiferenţă până la un punct. Până la 
punctul în care apar mişcări organizate din interiorul nostru. Nu 
vreau să spun ce au fost grevele studenţeşti din toamnă. Nu 
vreau să spun de interviul unui domn student care spune că eu 
trebuie să trec în poartă, să apăr nu ştiu ce, care eu trebuie să fiu 
urecheat că nu ştiu ce nu am făcut sau că cu 20 de mii de lei mai 
mică subvenţia decât am promis eu la cămine şi aşa mai departe. 
Eu am o rezistenţă, dar nu atât de mare încât chiar să tac. 

Eu ce v-aş ruga, domnule prim-ministru, dacă consideraţi că 
e corect ce vă spun eu. Dacă nu, nu e nici o problemă. Dar dacă e 
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corect ceea ce spun eu şi dacă, Victore, îţi spun şi ţie foarte serios 
şi e ultimul lucru pe care ţi-l mai spun, pentru că eu nu am de 
gând să fiu o minge de ping-pong între nişte palete care tocmai 
acuma se joacă. Eu nu am spus de nici un coleg din acest guvern 
sau de parlament cred că niciodată public, decât de bine. Nu are 
rost să facem istoria cazurilor meteoritice care au mai picat pe la 
minister şi care cred că le-am manageriat în binele partidului şi cu 
o discreţie cred suficientă ca să nu creăm nici o problemă 
partidului. Cred că le-am manageriat cu toată înţelepciunea, luând 
pumni .. Aia era datoria mea să iau pumni, dar să iau pumni de la 
colegi pe motive pe care le inventează ei ca să poată să-şi pună 
mânuşile ... 

 
Caseta 2A 
 
Dl. Alexandru Athanasiu (continuare de pe caseta 1B) 
 
 
Dl. Adrian Năstase 
 
Dl. Ioan Rus 
   

 
 


