
Caseta 2 A 
  
 Dl. Alexandru Athanasiu 
 Dar nu sunt dispus la vulgaritate, la măgărie şi la un lucru 
care pe toţi ne poate pune într-o situaţie rea, că nu cred că trebuie 
să avem între noi tensiuni decât de idei, cum restructurăm 
Guvernul, dar nu tensiuni de umor şi eu cred că dacă tineretul 
social democrat, aşa cum se afirmă, trebuie să facem o altă 
politică, dar nu ştim ce politică - numărul unu, interesant. Numărul 
doi, trebuie să-i schimbăm pe ăia bătrâni, dar pe ăia pe care îi 
vedem noi bătrâni, că poate unii sunt foarte bătrâni, dar sunt 
foarte tineri, dar sunt unii mai tineri, dar care par foarte bătrâni.  
Nu cred că aşa putem colabora. Eu nu am nimic împotrivă să 
lucrăm împreună, dar nu să montăm seara - şi cu asta închei - la 
cafele cum trebuie atacat domnul ministru pe chestia aia ca să ne 
rezolvăm noi o altă problemă în partea cealaltă. Le ştiu. Mie îmi 
produc greaţă lucrurile astea, nu-mi plac, nu sunt făcut pentru 
chestia asta, probabil e un handicap. Nu îmi plac. Nu-mi plac şi o 
spun cu convingerea că rămâne între noi. Nu am spus-o, n-o voi 
spune nicăieri niciodată, de asta să fiţi convins şi dv. ştiţi bine 
lucrurile astea, deci n-o voi spune niciodată. 
 Dar cred că era vremea să înţelegem foarte clar, pentru că 
ne aşteaptă un moment dificil, îl ştim cu toţii şi eu cred că trebuie 
să ne găsească cel puţin ideatic pe acelaşi aliniament. Sigur, nu 
ne iubim cu toţii, asta e, nu ne simpatizăm neapărat cu toţii, dar că 
lucrăm la o idee comună asta mi se pare obligatoriu şi util. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Eu cred că Sandu are multă dreptate şi am să-i rog pe toţi 
colegii să ţină seama nu doar în relaţia pe care el a menţionat-o, 
dar în general, să ţinem seama de aceste observaţii.  Eu, spre 
exemplu, şi cred că Dan Popescu avea dreptate cu anestezia, nu 
a făcut bine că a spus-o public ... 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 



 Nu, dar acolo vom avea o problemă de bombă socială. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dacă o avem, sigur, o rezolvăm dacă o avem, dar faptul că o 
spunem public nu ne face bine şi nu cred că este bine. Ştim foarte 
bine de la şedinţele de Guvern ce înseamnă şi  Braşovul şi trebuie 
să ne ocupăm. Vicepreşedintele care răspunde de Braşov nu este 
Muşetescu, până la urmă ... 
  
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Corect, corect. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Corect, corect. Hai să găsim soluţii, dar dacă le spunem  
public să ştii că nu facem decât să ne arătăm nişte vulnerabilităţi. 
În orice caz, trebuie să fim extrem de solidari în perioada 
următoare,  pentru că deplasând atenţia spre unul sau spre altul, 
deplasăm atenţia de fapt tot la noi, că suntem aceeaşi  echipă la 
Guvern, la partid. 
 
 Dl. Alexandru Athanasiu 
 Şi pe urmă vă înjură pe dv. cel mai tare din jocurile astea. 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 ... le deplasăm de la unul la altul. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 E o idee greşită, pentru că noi pierdem, până la urmă, pe 
ansamblu. Nu mai contează că unul este cu trei grade mai sus şi 



altul cu cinci grade mai jos ... Sigur că da, asta e treaba. Trebuie 
să înţelegem lucrul ăsta. Eu vă rog să vedem cu atenţie. Şi 
trebuie să intervenim. Marian, nu mai zâmbi, pentru că era vorba 
şi de tine. A scris Stolojan, a adresat trei întrebări în legătură cu 
pensiile. Am răspunsul în legătură cu asta? 
 
 Dl. Marian Sârbu 
 Mâine după amiază ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, ăsta nu aşteaptă până când voi vă ocupaţi de chestiile 
astea. Grupurile, departamentul vostru trebuia să fie în erecţie 
deja la ora asta. 
 
 Dl. Marian Sârbu 
 ... săptămâna viitoare ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Voi aşteptaţi după amiaza, când vreţi voi. Nu, acuma. Şi mai 
este ceva, voi ar trebui să puneţi trei răspunsuri plus trei întrebări, 
deci răspunsurile sunt astea şi încă o dată trei întrebări pentru 
domnul Stolojan în materii de pensii: cum este sistemul de pensii 
în Moldova după ce a fost el acolo? De exemplu, o înrebare. Sau 
nu ştiu ... Ce anume? 
 
 Dl. Marian Sârbu 
 A răspuns Elena Dumitru. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Păi nu ştiu, măi, Elena Dumitru ... Am citit şi eu pe o coloană 
de ziar, dar nu e suficient. 
 
 Dl. Marian Sârbu 
 A fost în Independentul. 
 



 Dl. Adrian Năstase 
 Da, în Independentul, pe care îl citim între noi, dar nu ...  
 
 Dl. Marian Sârbu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Aşa, da. Corect. Bine. Te rog foarte mult să nu mai pierdem 
ocaziile. Nu ştiu dacă eu trebuie să-i răspund, poate îi răspunzi tu 
în definitiv sau departamentul. Nu are rost să mai ies eu tot timpul, 
să fac acuma meci cu pensiile. Răspunde tu că eşti mare la partid 
cu socialul, da? Şi spui iată răspunsurile şi dacă poate să şi 
răspundă. 
 Acum cinci minute, Prodi a anunţat pachetul financiar 
pentru România şi Bulgaria, 9 miliarde.  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Domnule preşedinte ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Mircea, vreau să vedeţi cu Lazăr ce am dicutat de dimineaţă 
şi ce spun tipii ăştia, că totuşi, dacă s-a anunţat oficial pachetul 
ăsta, trebuie să reacţionăm, sigur, în modul în care ... Măi, dacă e 
vorba de 9 miliarde, a spus el ... 
 
 Dl. Mircea Geoană 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Păi da, dar haideţi să facem la Guvern pentru cinci minute un 
anunţ atât, o pagină, merg acolo pentru popor. Cum a ieşit Prodi 
ies şi eu că, în definitiv, e vorba de noi. 
 
 Dl.  Viorel Hrebenciuc 
 ... 



 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ceea ce ai fi tu tentat să spui aici spun eu la Guvern puţin 
mai încolo, după ce verificăm cu Lazăr pe chestia asta. Vedeţi 
dacă am ţinut seama de telefonul lui Prodi? Foarte bine. Vedeţi 
încă o dată care a fost anunţul şi pregătiţi-mi textul ăsta, da?  
 Okay. Numai atât, păi dar nu merg cu mai mult, numai tema  
asta. Da, da, da, cum am făcut cu NATO. Da. Okay.  
 Sigur că nu e decizia finală, asta e doar propunerea 
Comisiei.  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 România-Bulgaria ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, dar raportul este de doi la unu, în principiu, este de doi la 
unu. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Până în 2007. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, pe trei ani, pentru că noi avem fondul de preaderare 
până în 2007, deci 2006 inclusiv şi astea sunt sumele după 2007.  
 
 Dl.  Viorel Hrebenciuc 
 Este răspunsul cu sistarea negocierilor şi ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ce anume? 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 



 ... în contextul în care a spus-o. Eu nu ştiu dacă el .. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Domnule, asta este propunerea Comisiei. Da, păi noi asta 
salutăm, asta este propunerea... Asta este, da. 
 
 D-na Hildegard Puwak 
 Pachetul financiar, după care se pot finaliza negocierile la 
capitolele financiare. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sigur că da. O punem să fie suficient de elegant, dar este 
totuşi un cadou şi nu ştiu dacă nu cumva Prodi şi  Verheugen  s-
au şi gândit la chestia asta. Eu aş vrea să vorbesc la fel cu 
Verheugen.  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... 
 
 D-na Hildegard Puwak 
 ... 2007 şi au dat ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Au dat-o acuma de ce, pentru că au vrut să arate că îi 
deranjează foarte tare genul de mesaje Băsescu şi Stolojan şi  
Emma. Nu, domnule, uite, Comisia ... Ziariştii sunt convins că vor 
descoperi aceste lucruri!  
 Da. Haideţi să mergem mai repede, că nu mai putem să dăm 
declaraţii pe urmă la televizor.  
 
 Constanţa. Acuma unde am ajuns? Spune te rog, Octav. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 În legătură cu echipa tehnică, avem, domnule preşedinte, un 
inventar de prsobleme, aşa cum aţi propus să facem întâlnirea cu 



stafful de campanie. Rog pe fiecare coleg din stafful de campanie 
să pregătească problemele pentru strategia de campanie, două, 
trei, patru probleme, adică chestiunile mari de anvergură, ca 
mâine să le putem discuta cu domnul preşedinte şi apoi să  
pregătim atribuţiile, competenţele fiecărei direcţii din stafful de 
campanie. Mulţumesc. 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 La ce oră? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 În raport de ... după amiază oricum. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Avionul la Beijing are escală? Şerban e aici? Cu totul cât 
durează zborul ăsta? 
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, bine. Constanţa, da. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Cu Constanţa, domnule preşedinte şi stimaţi colegi, este o 
informare în legătură cu rezultatele analizei pe care a efectuat-o 
echipa de control desemnată de Delegaţia Permanentă. Nu aş 
vrea să prezint toate problemele legate de constatările rezultate la 
faţa locului, le aveţi acolo în material. Ele sunt aproape similare cu 
ceea ce am discutat şi la şedinţele precedente. 
 Există un conflict între conducerea organizaţiei judeţene, 
preşedintele interimar Mazăre şi preşedintele de la municipiu.  
Sigur că în jurul lor au fost antrenaţi şi alţi membri ai delegaţiei 
permanente de la judeţ şi, respectiv, municipiu. În această situaţie 
vedem că trebuie luate o serie de măsuri. De aceea, domnule 



preşedinte, dacă-mi permiteţi, aş prezenta mai curând măsurile pe 
care le propunem Delegaţiei Permanente. 
 În primul rând - nu mai  dau citire preambului - articolul 1 o să 
fie la concluziile rezultate din analiza echipei tehnice de control 
prezentate în raportul acesta. 
 În al doilea rând, modificarea componenţei delegaţiei 
permanente interimare a Consiliului Judeţean Constanţa PSD, 
astfel: în primul rând, retragerea desemnării domnului Donţu 
Gheorghe din funcţia de preşedinte executiv al Consiliului 
Organizaţiei Judeţene Constanţa a PSD. 
 Doi. Eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului a 
următorilor: Pană Viorel, care deja a şi plecat, Rahău Dan 
Nicolae, Giuglea Ştefan şi Mitu Octavian. Restul parlamentarilor 
rămân în continuare în delegaţie şi în calitate de vicepreşedinţi. 
 În al treila rând, creşterea cu 2 a numărului de membri ai 
delegaţiei permanente a Consiliului Organizaţiei Judeţene PSD 
Constanţa, de la 23 la 25, pentru a realiza o structură mai bună, în 
sfârşit, asigurând locuri şi pentru reprezentantul PSD, tineret şi 
aşa mai departe. 
 În al patrulea rând, desemnarea domnului Iorguş Zamfir în 
funcţia de preşedinte executiv al Organizaţiei Judeţene 
Constanţa. Este primarul de Mangalia, era în delegaţia 
permanentă, îndeplinea funcţia de vicepreşedinte. A acceptat 
această funcţie. Este un om foarte serios şi eu cred că vom 
realiza un echilibru bun la Constanţa. Cred. Împreună cu Pintilie 
de la Medgidia, cu alţi oameni care au experienţă, maturitate şi 
pot să realizeze o echipă. 
 În al cioncilea rând, desemnarea în calitate de vicepreşedinte 
al Consiliului Judeţean al Organizaţiei Judeţene Constanţa a 
următorilor:  

Nae  Gelu este inspector pe sistemul feroviar, este în 
momentul de faţă membru al Biroului municipal şi cei de la 
Constanţa solicită să îndeplinească funcţia de preşedinte 
interimar al organizaţiei municipale. Este un om foarte serios şi 
cred că e o soluţie bună. Nu e din echipa Mazăre, cum se fac 



acolo aprecieri, este mai vechi în partid, deci putem asigura o 
continuitate şi un echilibru şi la municipiu.  
 Teodorescu Anastasie este preşedintele fostului PSM. 
 Boluţu Lucian este decan la Facultatea de electromecanică, 
candidat la funcţia de rector la Universitatea Maritimă. 
 Soare Mihai este primar la o comună. 
 Marin Antoanela este de la tineret şi aici, Victor, te rog să 
verifici şi tu. 
 Melinschi Nicolae este un arhitect. 
 Cilibia Dumitru este un patron la o societate. 
 Aceste propuneri, sigur, au fost discutate şi cu oamenii care 
au influenţă economică acolo, că ştiţi foarte bine cu toţii şi trebuie 
să ţinem seama de fel de fel de posibilităţi şi lucrurile au fost într-o 
oarecare măsură însuşite de colegii noştri. 
 Prezentăm şi componenţa actualizată a Delegaţiei interimare 
a Consiliului Organizaţiei Judeţene PSD Constanţa. Un alt articol, 
stimaţi colegi: Delegaţia Permanentă a Consiliului Organizaţiei 
Judeţene Constanţa va adopta în prima reuniune o hotărâre 
privind îmbunătăţirea activităţii de conducere a Organizaţiei 
Municipale Constanţa a PSD, în special înlocuirea preşedintelui şi 
a unor vicepreşedinţi, doi sau trei vicepreşedinţi să înlocuiască, 
deci nu sunt schimbări spectaculoase.  Vor mai modifica şi în 
Biroul organizaţiei  municipale câteva funcţii de membru şi credem 
că putem intra în normalitate. 
 Un alt articol, 4:  Săptămânal, Delegaţia permanentă a 
Consiliului Organizaţiei Judeţene Constanţa se va reuni numai în 
prezenţa unui reprezentant al Delegaţiei Permanente de la centru. 
Aici ne vom înţelege, prin rotaţie, să mergem măcar trei-patru 
săptămâni la rând să ajutăm să demareze activitatea de o 
manieră organizată, coerentă la nivelul judeţului. 
 Un alt articol pe care l-am pus în această hotărâre şi care a 
fost solicitat de toate părţile: Propunerile de candidaţi pentru 
Consiliul Judeţean Administrativ şi consiliile locale de la municipii, 
precum şi pentru primari vor fi analizate temeinic de către 
Delegaţia permanentă a Consiliului Organizaţiei Judeţene 



Constanţa şi se vor aproba numai după obţinerea avizului de la 
Delegaţia Permanentă la nivel central. Şi au căzut de acord toţi şi 
eu cred că este un lucru bun, să nu mai existe suspiciuni  din 
partea unora sau altora că va acapara nu ştiu cine toată 
organizaţia şi toţi consilierii vor fi numai ai unora sau ai altora sau 
unor grupuri de interese. 
 Un alt articol: Delegaţia permanentă cere tuturor membrilor 
din delegaţia permanentă interimară a Consiliului Organizaţiei 
Judeţene Constanţa implicarea responsabilă în relansarea 
activităţii de partid din judeţ şi în special din municipiu, că aici este 
problema, municipiul Constanţa. În celelalte municipii, oraşe şi 
comune nu sunt probleme majore sau foarte grele, aici este 
chestiunea cea mai sensibilă şi solicităm mai ales îndeplinirea 
criteriilor de performanţă. 
 Şi un alineat nou aici: Activitatea membrilor delegaţiei 
permanente a Consiliului Organizaţiei Judeţene PSD Constanţa, 
inclusiv a parlamentarilor, va fi apreciată, în primul rând, în funcţie 
de rezultatele obţinute la alegeri locale. Îndeplinirea acestor criterii 
de performanţă va fi luată în considerare şi la pregătirea 
viitoarelor liste de candidaţi pentru Parlamentul României. Asta e 
o chestiune care îi macină pe mulţi, mai ales pe parlamentarii 
actuali şi le spunem foarte clar că e un criteriu obiectiv, în raport 
de rezultatele pe care le obţin în zona de care răspund. 
 Hotărârea o supunem validării în viitoarea reuniune a Biroului 
Executiv Central şi echipa de control care a făcut deplasarea să 
meargă din nou la Constanţa. Noi vroiam mâine, dacă nu, 
poimâine, şi să prezentăm rezultatele controlului şi să facem o 
întâlnire cu delegaţia permanentă de la judeţ, cu cei de la 
municipiu şi cred că este absolut necesară, întrucât sunt probleme 
mai serioase, o întâlnire cu şefii serviciilor publice descentralizate. 
Nu toţi se implică, nu toţi au înţeles că sunt puşi de către partid 
acolo şi unii, în sfârşit, lucrează altfel decât ar fi normal. 
 Acestea sunt concluziile. 
 
 Dl. Adrian Năstase 



 Asta nu e de spus. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Am văzut concluziile, am fost acolo. Ştim cu toţii care e 
situaţia practică, e foarte clar. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Alte comentarii? Rus. 
 
 Dl. Ioan Rus 
 Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi.  Asta  am vrut să vă 
informez, că şi la Alba Iulia a fost ultima conferinţă judeţeană care 
nu s-a desfăşurat, s-a desfăşurat vineri, a durat şapte ore. Am 
văzut mare mizerie. În valuri au încercat să se opună să vină Rus 
înapoi preşedinte al organizaţiei. A avut peste 70 de oameni în 
sală care l-au propus. L-am întrebat dacă doreşte, s-a dus la 
microfon, a explicat la toţi delegaţii că doreşte, că se cuvine să fie 
preşedintele organizaţiei. Până în final, ca să n-o lungesc, 511 
voturi valide, 430 şi nu ştiu cât actualul prefect a fost ales 
preşedinte. Din cei 70 şi ai lui Rus, 37 l-au votat pe Rus, 37 au 
scris alte nume. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Nu, dar nici nu au aprobat să fie inclus pe liste. 54 de voturi a 
avut să fie inclus pe lista de candidaţi. 
 
 Dl. Ioan Rus 
 La început, da, l-am trecut că am solicitat să-l treacă pe 
buletine aşa, comisia de propuneri nepropunându-l, dar 7 ore a 
durat. Şi după cele şapte ore e prefectul preşedinte, candidat la 
primărie, deci lucrurile cred că se vor rezolva. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu mai trebuie lăsate ambiguităţi. În momentul în care laşi 
virusul înăuntru într-o organizaţie ... 



 
 Dl. Miron Mitrea 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Unde? 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 La Neamţ ...  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 În condiţiile alea a promis că se potoleşte şi nu va candida. 
Am vorbit cu el, domnule preşedinte. E total neserios. Nici nu mai 
discutăm. 
 
 Dl. Ioan Rus 
 ... a avut 34 de voturi pentru, valide. ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. Bun, am vrut să nu mai existe nici o ambiguitate în 
legătură cu chestia asta şi a reuşit. 
 
 Dl.  
 S-a rezolvat.  
 

Dl. Adrian Năstase 
Da, te rog, Nicu. 

 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Legat de Constanţa, ce facem până la ură cu Rahău? Dacă 
totuşi Rahău se uneşte cu ăsta şi începe în presă un scandal am 
... Poate că nu ar fi rău, domnule preşedinte, el aşteaptă să vină 
la dv. Îl trimitem consul ceva şi terminăm bâlciul. 
 
 Dl. Adrian Năstase 



 Eu cu el nu mă mai întâlnesc. Să se ducă la Mircea. Am 
făcut o discuţie aici la Delegaţia Permanentă ... 
 
 Dl. Mircea Geoană 
 M-am întâlnit cu el acum ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun, te mai întâlneşti o dată şi mai vezi. 
 
 Dl. Mircea Geoană 
 ... 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Domnule preşedinte, să vedeţi ce a făcut ... a venit peste tot, 
a fost la Constanţa şi a spus că din ordinul preşedintelui ... 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Problema este să nu continue războiul ăsta. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 ... Giuglea ... 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Faptul că a vorbit cu ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 El trebuia să fie cuminte.  
 
 Dl. Adrian Năstase  
 Trebuie chemat şi trebuie spus: oferta respectivă este 
valabilă atâta timp cât nu mai face nici un fel de declaraţie. La 
prima declaraţie, oferta respectivă nu mai e valabilă şi asta trebuie 
transmis din partea Delegaţiei Permanente.  
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 



 Dacă începe jocul ăsta ... e o treabă complicată acolo. ... Şi 
atunci hai să hotărâm, ori îl trimitem, ori nu. Cum vreţi, eu v-am 
spus.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Marian. 
 
 Dl. Marian Sârbu 
 M-a rugat ... din organizaţia de la Constanţa m-a rugat să vă 
transmit că organizaţia lor ...că BNS refuză în totalitate acţiunile 
noastre. Se strânge în jurul lui ... şi e un punct de sprijin care ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Acuma, de ultimă oră, au mai dat un telefon şi vor ca şi 
liderul de sindicat din port să fie cuprins în structurile de 
conducere. O să vedem acolo, nici nu-l cunoaştem, nu ştim cine 
e. Dacă o să ne daţi mandat, să operăm pe loc.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dacă sunteţi de acord, pentru Constanţa să aprobăm aceste 
decizii şi să dăm mandat echipei care a fost în prima rundă să 
meargă acolo să le impună, să le aplice. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Era bine mâine, dar dacă avem după amiază, să mergem joi 
dimineaţa.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, puteţi să faceţi altceva, să mergeţi de dimineaţă, mergeţi 
de dimineaţă şi vă întoarceţi până după amiază.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 



 Nu avem cum, domnule preşedinte. Noi mergem cu trenul, 
trei ore se face cu trenul până acolo, trei ore întors. 
 
 Dl.  
 Plecaţi în seara asta şi vă întoarceţi mâine la prânz. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu e realist. Vineri. E foarte bine. 
 
 Dl. Octav Coznmâncă 
 Vineri. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Vineri dimineaţă plecăm şi ne întoarcem vineri seara la 
Bucureşti. Joi suntem în Guvern şi ne întoarcem ...  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Fă şi tu o pauză, nu te mai duci la Suceava în weekendul 
ăsta. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Păi nu am fost din noiembrie, domnule preşedinte. Mă duc şi 
eu o dată ... Din decembrie nu am fost.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dar atunci te duci la Constanţa la Teodosie şi îi duci vestea 
bună că poate să candideze. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 O să fiu şi eu după aia degajat ... 
 

Alexandru Athanasiu 
 Dar nu l-a prins Octav în schemă pe Tărâţă. Nu l-a prins. 
 
 Dl. Miron Mitrea 



 ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Au luat ei iniţiativa să ne ducem, el ne-a invitat. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Aţi văzut articolul de astăzi, din nou, din ziar. Da, 
Prahoveanu şi trebuia să fie rector şi mitropolit. 
 
 Dl.  
 Am rezolvat ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, bun. Reuşim să trecem mai repede cu celelalte 
probleme? Decizia aceasta este în ordine. 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Trebuie să mă duc vineri la Maramureş, e conferinţă 
judeţeană. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Se duce numai Octav.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, da, că s-a aprobat hotărârea asta şi ia hotărârea asta şi 
o citeşti, deşi, dacă o citim acum, îi pregătim pe ei până vineri ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Nu are rost. 
 
 Dl. Adrian Năstase 



 Deci am luat o decizie care va fi transmisă organizaţiei vineri, 
cu ocazia întâlnirii care va avea loc.  
 
 Dl. Miron Mitrea 
 El a făcut, practic, ce a făcut şi Rus, el a scos ... 70 de 
oameni. După aia, cei 70 de oameni sunt ... 
  
 Dl. 
 Păi da, când ne-am dus noi asta a comandat ... şi 2000 de 
oameni. Era o nebunie. Am crezut că suntem la Paris. Măi, dacă 
scoţi ăştia ne întoarcem, nu mai venim acolo.  
 
 Dl. Miron Mitrea 
 ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Am înţeles, dar ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 ...  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Asta e Constanţa, miză, societatea de consum. 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Post. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, postindustrială.  Postmaritimă.  
 Da. Activitatea Senatului şi a Camerei Deputaţilor. 
 Da, spune cu preşedintele executiv ca să mai fie ... 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Noi am purtat discuţii, a fost şi domnul vicepreşedinte 
executiv Octav Cozmâncă cu el. Propunerea Organizaţiei 



Municipale este pentru preşedinte executiv Vlad Dumitrescu, 
născut la 18 noiembrie  1975, economnist, membru de partid, 
vorbitor de trei limbi străini, un tip extrem de activ, după părerea 
mea, un câştig pentru partid. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dar ar fi trebuit să-l şi prezentăm cu această ocazie. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 El e la dispoziţie oricând. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Poate să vină la brifing acuma, dar nu cred că mai ajunge.  
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Domnule preşedinte, îl putem prezenta şi mâine că avem 
conferinţă de presă. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Mie mi-a fost teamă - că de aia nu l-am băgat - că îl întreabă 
de candidaţii de primar general, candidaţii de sectoare, că el e 
şeful de campanie şi ăsta a fost motivul pentru care nu l-am băgat 
în arenă, dar în acelaşii timp am de lucru două săptămâni cu el. 
Ăsta a fost motivul pentru care nu l-am băgat. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi la brifingul de astăzi să apară, nu ca o chestiune ... doar 
aşa ca o prezentare. Şi atunci poate să spună: candidatul la 
primărie sunt eu! Preşedinte executiv şi candidat la primărie.  
 
 Dl. Ioan Rus 
 Cu Octav am vrut să aprobăm tot acuma şi pe Filipescu 
preşedinte executiv la Alba, fiindcă l-am anunţat deja atunci. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 



 L-am anunţat data trecută, dar să şi ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da.  
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 ... e o nebunie. 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Zic ei ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ce anume? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 M-am gândit şi eu ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Domnule, nu putem să le facem propunerea că avem o lege 
care să ne permită să avem aceste posturi. Poate Parlamentul, în 
înţelepciunea lui, nu va accepta aceste propuneri şi atunci ce 
facem? 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 La conferinţă vor fi ... 
  
 Dl. Adrian Năstase 
 ... şi povestea cu cetăţenia, că pot să fie miniştri şi cetăţeni 
americani. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Şi să le spună că proiectul de lege se va da la Guvern joi. 
  
 Dl. Adrian Năstase 



 Exact, cum am discutat aseară. ... Cu activitatea Senatului şi 
a Camerei aveţi probleme speciale? 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Pe data de 24 cu NATO unde va trebui să participaţi şi dv. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Când e 24? 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Marţi. Vă întoarceţi. 
 
 Dl.  
 Vine pe 20. 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Vedeţi calendarul. Dacă nu, o punem miercuri. Nu stăm în 
loc de treaba asta. Sau joi. Am pus-o de principiu pe 24. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Puiu, era vorba să ne vedem ... te rog să vezi şi tu cu Sabin 
şi să vedem în funcţie de asta. 
 
 Dl. Ioan Mircea Paşcu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun. Şi poate o corelăm cu povestea asta,da? 
 
 Dl. Ioan Mircea Paşcu 
 Iau legătura cu Sabin.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi la mine la cabinet trebuie să vedeţi puţin programul, este 
extraordinar de complicat.  Este în ordine, okay. 



 Activitatea Guvernului. De data asta e foarte bună! E altă 
ţară, e un fel de Bacău! Dar pe acelaşi sistem de democraţie, 
descentralizare şi democraţie europeană.  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 A ieşit foarte bine la Bacău, să ştiţi, nu am avut ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Acţiuni internaţionale. V-am spus cu întâlnirile astea. A fost 
foarte bună vizita. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Trebuie să schimbăm puţin sistemul, că au fost şi la mine. 
Cred că nu au mai venit să vă spună că nu au luat decât două 
case în trei ani. Toţi suntem de acord să le dăm orice, dar nu le-
am dat nimic şi comisia merge foarte greu. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ştii bine că am discutat chestiunea asta, Eugen. Erau nişte 
case care trebuiau date, sinagogi, nu ştiu mai ce şi aveam ... 
 
 Dl. Eugen Bejenariu 
 Le-am transmis la autoritate ...  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Încercăm să facem informare la şedinţa de joi pe chestiunea 
asta că stăm de atâta timp. Au dreptate. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Mesajul de deschidere cu vizele a fost excepţional. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Cu vizele, da. Eu cred că este o chestiune foarte bună. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 



 Excepţională. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi putem acum s-o dăm. Mircea, am vorbit cu prim-
vicepremierul Israelului să eliminăm vizele pentru israelieni spre 
România şi trebuie lucrată asta, într-o săptămână, la şedinţa 
cealaltă cred că este un lucru foarte bun şi vine exact ca un mesaj 
acum când chiar aveau nevoie şi chiar vroiau treaba asta. Trebuie 
să ştim să-l transmitem. 
 Bun. A, i-am spus, în orice caz, rabinului Beker, totuşi poate 
mai aşteaptă câteva luni ca să discute cu viitorul preşedinte al 
României, care este sprijinit de către israelieni, de către o firmă 
israeliană şi poate că într-un fel lucrul ăsta ar putea să rezolve 
unele dintre probleme. Ei sunt disperaţi, adică e ceva, dacă vrei ... 
Bineînţeles. 
 
 Dl. Ioan Mircea Paşcu 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, nu, Puiu, problema ... Ei au nişte probleme imense, 
pentru că eu asta le-am spus, domnule, voi dovediţi că banii sunt 
dincolo de valori şi noi credeam până acum că holocaustul e 
intangibil, ideea că nu ştiu ce ... ori, în momentul în care 
antisemitismul poate fi corectat prin bani, voi dovediţi - şi aici este 
ambiguitatea pe care o creaţi pentru populaţia din România - că 
banii pot să rezolve orice. Asta este o problemă pe care voi o 
aveţi în ceea ce priveşte relaţia cu ... Să-l ia acasă la ei, poate îl 
pun acolo. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... e altă viaţă ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Cu tichiuţă, cu nu ştiu ce. 



 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... paşaport diplomatic ... 
  
 Dl. Adrian Năstase 
 Astea sunt problemele lor, adică nu trebuie să le rezolvăm şi 
problemele astea, chiar să plângem pe chestiile astea! Dar, în 
orice caz, trebuie să le spunem anuite lucruri.  Eu le-am spus 
foarte direct şi foarte clar. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Dar nu v-a spus că ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ştiu că nu ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... trei milioane de dolari şi nu s-a lăsat impresionat de 
argumentele ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, nu, dar şi noi trebuie să spunem în permanenţă, 
domnule, aveţi o problemă. Şi mi-a plăcut să-i spun şi lui Radu 
Ioanid. Am avut o discuţie foarte amicală cu Radu Ioanid. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 A descoperit că ... e evreu. 
  
 Dl. Adrian Năstase 
 Serios? A, s-ar putea, chiar, deşi domnul preşedinte, care îl 
ştie pe tatăl lui, o să spună că e evreu.  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Da, dar ... 
 



 Dl. Adrian Năstase 
 Şi asta e adevărat.  
 Vizita în China a delegaţiei institutului. Adrian, ce s-a 
întâmplat? 
 
 Dl. Adrian Severin 
 Modificări esenţiale, dar nu avem timp să le abordăm, aşa că 
doar foarte telegrafic câteva chestiuni. China n-o fi încă 
superputere ca America, cum zice Toeppel, dar este clar că este 
o superputere emergentă şi merită să avem o relaţie specială cu 
ea, aşa cum de fapt cred că o şi avem. Nivelul de primire a fost 
foarte ridicat. Încerc să punctez, sunt hârtiile la dosar aici. Am fost 
primiţi de un secretar al Comitetului Central, cel care se ocupă de 
probleme organizatorice, deci este un nivel foarte înalt. De 
asemenea, un gest special, primire la Cian Ciu Cen, care mai 
joacă un rol în plan mondial. El oficial nu mai are nimic, se 
întâlneşte, mi s-a zis, din când în când cu domnul Jan Ze-Min şi 
discută despre problemele politici externe, domnul Jan Ze-Min 
fiind preşedintele Comisiei militare care transmite numai 
consultaţii, dar le trimite cu o divizie-două de tancuri şi aşteaptă 
răspunsul în stradă. De asemenea, este implicat într-un grup al 
secretarului general ONU pentru reforma ONU şi aşa mai departe, 
deci este o persoană activă, dar nu oficial. Şi mi s-a spus că se 
întâlneşte doar cu prietenii şi, mă rog, ne-a inclus şi pe noi în 
această categorie. 
 Două chestiuni care ne privesc. Pe de o parte, ei doresc o 
cooperare sau, mă rog, au apreciat că această vizită este ... Da. 
Vroiam numai, pentru că aici necesită o decizie, pe de o parte, au 
apreciat că vizita aceasta a noastră a deschis o nouă arie în 
relaţiile de cooperare, şi anume dezbaterile pe teme ideologice, 
care ar vrea să fie continuate într-o formulă structurată prin 
relaţiile dintre institutele specializate şi, numărul doi, ar dori o 
cooperare instituţionalizată la nivelul partidelor noastre. În acest 
sens, o serie întreagă de propuneri concrete sunt în acest raport 
al nostru şi eu aş propune ca ele să fie acceptate. Ideea centrală 



sau propunerea importantă care interesează partidul este aceea 
de a realiza un grup de contact la nivelul celor două partide, 
asemănător, spun eu, pentru a înţelege noi, cu grupul SPD-PSD 
pe care îl avem deja.  
 Eu personal susţin această idee ca o idee bună şi nu cred că 
avem vreun tip de costuri pe acest plan, cred că avem numai 
beneficii. 
 Ultima chestiune, relaţia cu Internaţionala. S-a marcat în 
două feluri recunoştinţa lor faţă de partidul nostru, o dată şi de 
Guvernul României, o dată s-au făcut repetate referiri la vizita din 
timpul epidemiei sars şi nu s-au făcut aceste referiri la modul de 
complezenţă, ci efectiv oamenii au fost impresionaţi de această 
chestiune şi nu mai spun de ce. Doi, s-a subliniat că dacă 
Internaţionala Socialistă vine cu această misiune de contact la 
nivel înalt, prima, înţeleg, din istorie este rezultatul intervenţiei 
Partidului  Social Democrat. Pe acest fond, vizita noastră a dat o 
şi mai mare amploare implicării partidului, spunându-se, iată, 
preşedintele partidului trimite, în fond, o misiune care să facă un 
raport, care raport să fie o bază de poziţie pentru misiunea 
centrală care va fi a Internaţionalei. 
 Şi închei cu această idee. Cred că această chestiune poate fi 
foarte bine vândută atât chinezilor, pe care noi îi putem susţine să 
primească un fel de statut provizoriu în Internaţională, întrucât de 
un statut final nu sunt nici ei interesaţi în acest moment. Au păţit-o 
cu internaţionala comunistă şiu nu mai vor să intre într-o altă 
internaţională, cel puţin nu vor declarativ să intre în altă 
internaţională, iar, pe de altă parte, se poate vinde foarte bine 
Internaţionalei Socialiste, care cred că are un interes foarte mare 
în a-i aduce pe chinezi aproape. Aşa cum s-a spus mai devreme, 
din America superputere, nu au participanţi relevanţi, din Rusia, o 
fostă superputere, oricum importantă astăzi, nu au participanţi 
relevanţi şi dacă ei îşi propun să organizeze globalizarea, fără 
îndoială că măcar de China ar trebui să aibă nevoie. 
 Noi am discutat, împreună cu Dan Mihalache, să facem şi 
traducerea, cu care am stat ieri şi am făcut rapoartele astea destul 



de ample, raportul separat privind Internaţinala să-l traducem în 
limba engleză şi vă propunem să-l folosiţi, să-l prezentaţi lui  
Gutteres şi celorlalţi în acea misiune.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ca material de documentare acuma când mergem. Foarte 
bună ideea. Şi am o rugăminte: poate puneţi pe două coloane: din 
filozofia Internaţionalei Socialiste - valori, programe şi aşa mai 
departe - şi din textele politice ale Partidului Comunist Chinez şi 
diferenţele, subliniat puţin, care sunt diferenţele, unde sunt 
diferenţe majore. Nu ştiu dacă mai e timp până vineri, dar ar fi 
excepţional. 
 
 Dl. Adrian Severin 
 Noi am făcut ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Aţi început şi voi, Mircea, da? 
 
 Dl. Mircea Geoană 
 Da, da. 
 
 Dl. Adrian Severin 
 În raportul acesta care priveşte Internaţionala am făcut. Nu 
am făcut pe două coloane, dar am pus toate acele chestiuni care 
au reieşit din discuţii ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. 
 
 Dl. Adrian Severin 
 Şi care privesc apropierea lor  de valorile ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 



 E foarte important ca noi să ducem dosarul documentar. 
Chinezii vor da ce vor ei, ce spun ei, care sunt documentele lor. 
Noi trebuie să fim cu un pas mai departe, ştiind ce are 
Internaţionala Socialistă ca filozofie, valori, documente, ştiind 
dinainte, pe baza acestor contacte, şi care este filozofia chineză 
în materie politică. Şi atunci, punându-le pe două coloane, 
arătăm, în primul rând, capacitatea noastră de informare şi, în al 
doilea rând, şi capacitatea de a identifica zonele de dezacord 
care, până la urmă, vor trebui discutate, pentru că această 
misiune de contact are rostul de a identifica paşii următori în 
legătură cu discuţia politică. Fără îndoială că vor mai fi şi alte 
misiuni, ea este doar o misiune de contact şi atunci, în raportul 
final, dar şi în discuţia cu ei pot fi identificate aceste chestiuni care 
necesită o examinare ulterioară şi aici, pe urmă, institutul poate să 
joace un rol deosebit. 
 
 Dl. Adrian Severin 
 În raport deja există elemente. Până vineri, o să încercăm să 
facem şi chestiunea aceasta pe două coloane.  
 O ultimă idee. Vă sugerez ca în cadrul discuţiei cu Gutteres, 
care se va produce pe timpul misiunii, să arătăm că este  nevoie 
şi de un follow-up şi că noi, ca partid social democrat, şi institutul 
suntem capabili de acest follow-up, atât studiul ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În funcţie de dosarul pe care îl vom da, pentru că vor merge 
aici şi Moscovici şi Dalema şi cred că mai sunt încă vreo două 
persoane. 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Un australian va merge. 
 
 Dl. Adrian Năstase 



 Da. Aceasta va fi misiunea. Şi atunci, dacă noi reuşim să 
ducem nişte dosare bine pregătite, noi, practic, vom controla 
acţiunea în sine. 
 
 Dl. Adrian Severin 
 Asta este şi ideea, să putem controla acţiunea, să putem 
avea un follow-up. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dosarele cu care voi merge eu vor fi esenţiale, pentru că ele 
vor arăta că suntem cu doi paşi înainte şi că nu întâmplător am 
sugerat această misiune de contact, că ştim ce se întâmplă acolo. 
Vor trebui Ministerul de Externe şi SIE să pregătească şi un 
material foarte interesant despre structura politică, leader-ship, 
care sunt evoluţiile, persoanele importante politic şi acest material 
ar trebui, de asemenea, tradus în engleză, deci un material de 
context, relaţia cu establishment-ul politic din China şi ăsta ar 
trebui să fie un al doilea material pe care noi să-l facem şi pe care 
să-l punem la dispoziţia celor din delegaţie. Poate şi un dosar 
economic despre evoluţiile din China, deşi vor avea ei asta 
probabil. 
 
 Dl. Mihai  Tănăsescu 
 Avem un dosar foarte interesant făcut de terţi, de un 
consorţiu de investiţii. E super ... 
 
 Dl. Adrian Severin 
 O singură propoziţie numai, apropo de tendinţe. Ei mi-au 
spus următorul lucru în clar: Noi nu putem schimba denumirea de 
partid comunist, din motive care nu vreau să vă plictisesc cu 
argumentaţia, dar sunt solide, însă în fapt noi am devenit un partid 
social democrat. Este o declaraţie destul de ... putem fi de acord 
sau nu cu ea, dar asta arată ceea ce ar vrea ei. 
 
 Dl. Adrian Năstase 



 Da, evoluţia internă care ... Cum noi nu schimbăm cei trei 
trandafiri, ei nu schimbă ... 
 
Caseta 2B 
 
 Dl. Adrian Severin 
 ... să se pluralizeze şi ei, se gândesc la asta. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, a treia generaţie, corect. Mircea, discuţia ... 
 
 Dl. Mircea Geoană 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da, şi asta trebuie explicat. Noi nu ştim nici măcar viceprim-
miniştrii. am o rugăminte, să punem şi fotografii la tipii respectivi, 
pe motivul SIE. 
 
 Dl. 
 La vicepremierii noştri? 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, la vicepremierii lor. Când facem fişele acelea, Mircea, cei 
de la SIE ... Bine.  
 Agricultura. 
 
 Dl. Petre Daia 
 Domnule prim-ministru, şi noi avem ţăranii noştri. O jumătate 
de minut. Acest program a fost construit pentru a fi valorificat 
politic, motiv pentru care are trei secvenţe principale. Prima 
secvenţă este un set de informaţii care sunt muniţia noastră de 
luptă pentru opoziţie, mijlocul este conceptul politicilor agricole în 
domeniu, înţelegând aici sume, incidenţe şi lanţul de sprijin şi a 



treia parte şi nu mai puţin importantă este mesajul direct care 
trebuie să se dea la localităţi. Vă mulţumesc, am terminat. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Înţeleg că duminică mergi la conferinţa de presă a 
departamentului şi cred că e foarte bine. Aici, la partid. 
 
 Dl. Petre Daia 
 Merg unde trebuie, domnule prim-ministru. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 E în ordine.  
 
 Obiective de investiţii cu impact în domeniul social. 
  
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Domnule preşedinte, aici am cerut, după întâlnirea dv. cu 
judeţele şi am spus să ne trimită câte unu-două obiective, ne-au 
trimis câte 7, 8, 10. Numai 15 judeţe au trimis 121 de obiective cu 
fonduri în valoare de 1545 de mii de miliarde, o sumă colosală. Ne 
propun nişte lucruri aici. 
 
 Dl. Mihai Tănăsescu 
 O să ne apucăm de lucru să vedem care ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Întâi să stabilim dimensiunea, cât anume putem să dăm şi 
după aceea, un obiectiv din fiecare judeţ, cel mult al doilea, dacă 
suma ne va permite. Uitaţi ce au cerut unii, 100 de miliarde, 150 
de miliarde. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Asta este mintea oamenilor noştri. Discuţi degeaba. Vrei să 
ajuţi, dar în momentul în care ... Eu, dacă ar fi după mine, i-aş tăia 



pe toţi ăştia care au făcut astfel de propuneri şi aş lua în 
considerare doar pe cei care au fost rezonabili. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Sunt supăraţi prea mult vicepreşedinţi de-ai noştri şi ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu se poate, e bătaie de joc. La Bacău, de exemplu. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Viorele, Bacăul a cerut ... 124 de milioane. Puţin. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Un proiect, aşa cum am spus. 
 
 Tabăra de Vară Năvodari. 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Domnule preşedinte, deşi nu suntem membri ai Uniunii 
Europene, PD a fost contra, au fost multe probleme, am reuşit să 
obţinem tabăra. Cu rugămintea, dacă sunteţi de acord şi 
consideraţi util, dv. şi cu Papandreu să fiţi cumva din partea 
seniorilor, mai ales că pe 7 martie au alegeri şi probabil că va fi un 
rezultat bun, iar secretarul general de la EKOS e grec şi îi 
convenea şi lui.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 O să-l ... 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Vedem, găsim o soluţie. Rugămintea este, dacă sunteţi de 
acord, astăzi sau mâine, să anunţăm şi noi această tabără. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Trebuie anunţată chiar astăzi cred. 



 
 Dl. Victor Ponta 
 Noi suntem pregătiţi cum spuneţi. Dacă îmi permiteţi doar 
zece secunde. 
 Problemele pe intern sunt reale, şi anume, dacă domnul 
Athanasiu crede că noi reuşim să-i organizăm pe studenţi în 
greve, să scrie scrisori ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Victor, nu mai discutăm chestia asta. 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Avem o problemă acolo şi nu ştiu care e soluţia cea mai 
bună. Eu fac cu bună credinţă tot ceea ce fac, mai departe ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Dar care e problema, ce anume trebuie? 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Problema este că trebuie găsită o cale de comunicare.  Ei se 
plâng tot timpul, aşa cum v-au spus dv., că nu au cale de 
comunicare. V-au spus dv., nu le-am spus eu ce să spună şi nu 
am putere asupra lor ca să-i învăţ eu. Mi-ar plăcea să am această 
putere, dar nu o am, din păcate. Şi vor avea alte acţiuni de genul 
aceleia ... 
  
 Dl. Adrian Năstase 
 Sunt două lucruri complet diferite. Una este ce se întâmplă 
cu studenţii şi asta o să vadă domnul ministru, alta este, dacă 
cumva din zona noastră cineva îi incită sau îi ajută să dea alte 
tipuri de mesaje, în ideea că cineva care a fost înainte ar fi fost 
mai bun şi după sau nu ştiu, spun aşa, la întâmplare. Asta e 
chestiunea, iar dacă prin pe vreunul dintre băieţi, inclusiv pe 
Ispas, care e consilierul meu, că face tâmpenii, îi rup picioarele de 



nu se vede. Transmite-i mesajul ăsta din partea mea, ca să fie 
foarte clar. 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Dar nu e el, că nu le-a spus asta el.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Tu transmite-i mesajul.  
 
 Dl. Victor Ponta 
 Iar cu Liga Studenţilor ştiţi că am amânat-o atunci la Sao 
Paolo în nişte condiţii speciale. Când spuneţi, o facem, nu e nici o 
problemă. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Am spus astăzi, am spus acuma s-o facem, da? 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Okay. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Mai departe Primăvara social democrată. Asta merge 
foarte bine. 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Ce ne-aţi spus dv., să facem proiectul. L-am făcut. Dacă 
sunteţi de acord, cu sprijinul domnului  Cozmâncă ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Probleme de administraţie şi ... 
 
 Dl. Victor Ponta 
 De administraţie, da, de asta vorbim. E scris acolo. 
 
 Dl. Adrian Năstase 



 Şi câţi sunt? 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Consilii judeţene, consilieri ... Dacă vreţi, dacă nu, aducem o 
sută. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, nu, nu, îi aducem pe toţi. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Îi aducem. 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Dar sunt 3000. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sunt 3000? 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Da, sunt, sunt. Dar sunt Bucureşti mulţi, dar sunt din toate 
judeţele. 
 
 Dl. Ioan Rus 
 6 martie ... 
 
 Dl. Victor Ponta 
 Nu, nu, nu Sala Palatului. Nu, la Polivalentă. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Poate mai vedeţi în ceea ce priveşte data. 6 martie atunci, 
care e problema. Trei mii de oameni la Sala Palatului sau unde? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Sala Palatului. 
 



 Dl. Victor Ponta 
 Sunt de acord, dar e mai bine la Sala Polivalentă. Sala 
Palatului are alte conotaţii dacă vreţi. Din Bucureşti aducem 3000 
dacă vreţi. E ideea de imagine. Sau, dacă nu, la Râmeţi, unde 
vreţi. Nu, o facem în altă parte, nu, detaliile le discutăm, nici o 
problemă. Dacă sunteţi de acord cu ideea? 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 La  Romexpo sunt doar câteva sute. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 La Sala Palatului ... 
 
 Dl .Bogdan Niculescu Duvăz 
 Mă scuzaţi că intervin aşa. Să nu facem rabat, adică să fie 
numai aceştia, pentru că li se vor pune microfoane în gură la 
ieşire, cine eşti, ce faci, nu ştiu ce să inventăm. Asta nu trebuie. 
Doi, să facem ca un miting de început de campanie, adică în 
picioare, nu pe scaune, nu lung şi aşa mai departe, deci să găsim 
o sală care să ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Haideţi să vedem, s-o introducem efectiv în campania pentru 
locale, că sunt de fapt aleşii locali, deci putem foarte bine să 
facem şi atunci poate, într-adevăr, facem o întâlnire de o oră, o 
oră jumătate.  
 Da, bine. Manifestări importante, diverse, brifing. E clar. 
Conferinţă de presă Adrian Severin, mâine. 
 
 Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
 Mâine, da. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Okay. Altceva? Duminică, da. Cam asta e. 



 Domnul preşedinte întotdeauna anunţă din timp ca să se 
creeze o stare de ...  
 
  
   
 
  
 
 Dl.  
 
 Dl.  


