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 Dl. Octav Cozmâncă 
  
 Noi pe cine mai aşteptăm? Dan a venit, da? Trebuie să 
stabilim şi pentru duminica viitoare cine susţine conferinţa de 
presă, să ne gândim, s-o pregătim din vreme.  
 
 Stimaţi colegi, 
 Putem începe, da? Preşedintele partidului, domnul Adrian 
Năstase, a ţinut să avem această reuniune a Delegaţiei 
Permanente pentru a asigura, evident, şi continuitate şi, în al 
doilea rând, pentru a asigura o corelare a activităţilor între partid, 
Parlament, Guvern şi teritoriu. De aceea, supun atenţiei dv. 
ordinea de zi pe care aţi primit-o. Dacă sunt observaţii la ordinea 
de zi sau aveţi ceva de adăugat? Nu sunt. Atunci, de acord să 
intrăm în ordinea de zi. 
 Vroiam să vă informez că săptămâna trecută a avut loc o 
reuniune a echipei tehnice de campanie, aprobată de Delegaţia 
Permanentă. Această acţiune s-a desfăşurat sub conducerea 
preşedintelui partidului şi au fost abordate problemele legate de 
atribuţiile, competenţele celor 13 direcţii de campanie, pe de o 
parte, pe de altă parte, alte probleme legate de pregătirea în bune 
condiţiuni a campaniei, inclusiv probleme de factură logistică şi, 
evident, financiare.  
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 În legătură cu desfăşurarea reuniunii echipei tehnice noi v-
am pus la dispoziţie materialele care au fost discutate de către 
colegii din echipa tehnică de campanie. Urmează ca mâine să 
avem o nouă reuniune a echipei tehnice de campanie, să stabilim 
ora, probabil spre seară, că sunt activităţi la Cameră şi Senat, 
probabil diseară pe la 6-7 seara. Domnul Viorel, care e cel mai 
ocupat. Şi mâine vom avea şi o videoconferinţă cu judeţele, tot 
spre seară, deci trebuie să corelăm aceste două acţiuni din ziua 
de mâine. Cum vă convine?  Vă consult când să punem echipa 
tehnică? Sau la prânz, vă convine la prânz reuniunea asta? 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Nu se poate la prânz că avem ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 La cinci e bine? 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 La şase, şase şi jumătate.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Şase şi jumătate. Atunci punem la cinci videoconferinţa. La 
17,00 videoconferinţa şi la 18,30 reuniunea echipei tehnice. Bun.  
 Nu aş intra în detaliile acestei reuniuni, aveţi materialul aici. 
Dacă cumva sunt întrebări, sunt sugestii, v-am ruga să le faceţi. 
Până mâine şi, eventual, până la sfârşitul acestei săptămâni, 
acest document va fi detaliat, va fi completat de fiecare coleg care 
conduce direcţia de specialitate respectivă, astfel încât probabil 
lunea viitoare vom fi în măsură să vă prezentăm programul 
complet al echipei tehnice de campanie, cel puţin pe primele două 
luni şi apoi să-l supunem şi aprobării primei reuniuni a Biroului 
Executiv Central. Da, dacă sunt intervenţii  la acest punct? Nu. 
Întrebări? Da. Nicu, ai ceva? Nicu Solcanu. 
  
 Dl. Ion Solcanu 
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 Nu, dar eu cred că la Senat ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Da, intrăm la Senat şi la Cameră şi abordăm şi asta. Dar nu 
suntem în pericol.  
 Dacă la prima temă nu aveţi probleme, atunci trecem la a 
doua, pe probleme actuale ale activităţii partidului şi cu 
deosebire la pregătirea reuniunii Biroului Executiv Central. 
Aveţi aici câteva teme pe care le-am abordat în ultima perioadă 
de timp, unele au fost realizate, altele sunt în curs de realizare. 
Problema principală se referă la pregătirea Biroului Executiv 
Central, a Consiliului Naţional şi a Congresului extraordionar ale 
partidului. Deocamdată, astăzi ne propunem să abordăm doar 
agenda de lucru a  Biroului Executiv Central şi vă rog să vă uitaţi, 
aveţi un proiect de ordine de zi. Credem că vom ţine reuniunea la 
sfârşitul lui februarie-începutul lui martie, probabil începutul lui 
martie şi avem cinci teme: 1. Oferta electorală a Partidului Social 
Democrat pentru alegerile locale. 2. Aprobarea criteriilor de 
performanţă pentru alegerile locale la fiecare judeţ şi cu o sinteză 
pe total ţară. 3. Strategia politică a Partidului Social Democrat pe 
anul 2004. 4. Programul economic al PSD pe anul 2004. 5. 
Programul social al PSD pe anul 2004. 
 Acestea sunt cele cinci teme propuse - evident, dacă sunt, şi 
altele - şi ele probabil vor face şi obiectul dezbaterii în cadrul 
Consiliului Naţional, pe lângă alte probleme. Viorel. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Dacă-mi permiteţi, eu nu aş vrea să punem oferta electorală 
pe primul loc. Prima ar trebui să fie strategia politică a PSD pe 
anul 2004, strategia-cadru ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Da. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
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 Pe urmă programul economic, programul social şi abia pe 
urmă să intrăm în chestiunea asta. Şi totuşi e cam devreme să 
lansăm pe piaţă oferta-cadru, dar dacă e numai cadru şi nu e ...  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Oferta-cadru, câteva principii, ce spunea şi preşedintele, 
adică câteva obiective majore, nu sunt încă ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Dacă intrăm pe rezultate, atunci intrăm pe strategie, 
probleme ... o rezultantă din cele trei - strategie ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Program economic, program social, nu e nici o problemă. 
Asta e important, aşa ziceam să ... De acord, nici o problemă. 
Oferta va fi punctul 4 şi aprobarea criteriilor punctul 5. 
 Sunt şi alte păreri? 
 
 Dl. 
 E bună propunerea lui Viorel. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Corect, da. A fost, într-o variantă mai de mult aşa a fost, dar 
...  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Şi când e data reuniunii? 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Asta o să vedem, e greu de spus. Să vedem calendarul 
activităţilor parlamentare, guvernamentale, să vedem când 
anume. Da, probabil la începutul lui martie, n-o să putem mai 
devreme. Totuşi, e un volum de muncă serios să pregătim aceste 
documente care se dau publicităţii şi nu ne putem permite să dăm 
drumul la orice. Şi apoi Consiliul Naţional şi să vedem Congresul 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 16 februarie 2004 

 5

extraordionar al partidului. Ştiţi că şi la întâlnirea cu echipa tehnică 
am discutat chestiunea asta şi să vedem, ori înainte de alegerile 
locale şi cu avantajele de rigoare, ori imediat după alegerile 
locale, dar cel mai bine probabil ... Nu e preşedintele aici, eu i-am 
spus foarte clar, cel mai bine ar fi probabil înainte. Imediat, nu. 
 
 Dl. 
 După nu se poate. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Nu. Trebuie să discutăm, să aducem argumentele necesare 
pentru a  determina desfăşurarea congresului înainte de alegerile 
locale. Sunt mai multe avantaje înainte decât după alegerile 
locale, deci lucrurile sunt certe, dar o să punem pe hârtie, cum se 
spune, aşa, să demonstrăm acest lucru foarte clar.  
 Da, dacă mai aveţi alte observaţii la punctul doi?  Dacă nu, 
trecem la punctul trei. 
 O scurtă Informare în legătură cu activitatea unor 
organizaţii judeţene ale partidului.  Este vorba de Constanţa şi 
de Maramureş. Noi v-am pus în mape Hotărârea  Delegaţiei 
Permanente. Ştiţi, data trecută Delegaţia Permanentă a aprobat 
această hotărâre. S-au făcut doar două modificări, adică o singură 
modificare, s-a mai inclus încă o persoană în delegaţia 
permanentă şi a doua modificare, de fapt, în  Biroul municipal de 
la Constanţa, chestiune care nu a fost aprobată de noi. A fost 
întâlnirea cu Delegaţia permanentă de la  Constanţa, cu Biroul 
executiv municipal, o conferinţă de presă şi o întâlnire cu şefii 
serviciilor publice descentralizate.  
 Cred că a fost bine ceea ce am făcut la Constanţa. Cred că 
vom asista în perioada următoare la o atitudine corectă a colegilor 
noştri de acolo. Cred că vom putea vorbi, în sfârşit, de o echipă la 
Constanţa şi avem şanse foarte, foarte mari, aşa cum am mai 
discutat de multe ori în Delegaţia Permanentă, de a câştiga cele 
trei municipii - Constanţa, Mangalia, Medigidia - de a câştiga un 
număr mare de comune, peste 50%, şi evident, consiliul judeţean 
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şi preşedinţia consiliului judeţean. Ori aşa ceva niciodată nu am 
mai avut un asemenea prilej la Constanţa, nemaivorbind de 
realizarea unui asemenea lucru şi, de această dată, lucrurile se 
conturează în acest fel. De aceea, vreau să fiu foarte deschis, am 
susţinut şi susţinem la Constanţa echipa şi echipele câştigătoare. 
Nu e vorba de nici un fel de alte argumente de altă factură. Sigur, 
s-au făcut comentarii de tot felul, dar la Constanţa avem şansa 
unică de a câştiga alegerile locale detaşat pe toate - municipii, 
oraşe, comune şi, evident, judeţ - şi în atari condiţii opţiunea a fost 
foarte clară, către echipa sau echipele câştigătoare de acolo.  
 Miron, dacă ai tu ceva de adăugat? 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Sigur, s-a produs şi această demisie a lui Rahău. Lucrurile 
erau previzibile de mai multă vreme, de fapt, de vreo două-trei 
săptămâni el ne tot încerca pe noi şi într-un fel ne şantaja, ce-i 
dăm ca să rămână. Preşedintele i-a oferit, ştiţi foarte bine, în 
acest cadru i-a oferit o soluţie în exterior, de ambasador, dar ... 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 I-am promis-o, dar nu i-am dat-o de şase luni de zile. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 I-a promis-o şi Mircea a avut discuţii cu el.  
 
 Dl. Nicoale  Văcăroiu 
 Nu ştiu ce a făcut Mircea. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Mircea a vorbit de două ori cu el.  
 
 Dl. Miron Mitrea 
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 ... şi a refuzat. 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 A refuzat? 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Da. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Domnule Văcăroiu, el avea aranjate lucrurile cu Vadim.  Asta 
e. 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Problema care este? Problema este că mai sunt vreo trei-
patru care vor să plece la PRM şi atunci Senatul e în aer ca 
funcţionare. La PRM. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 El avea lucrurile aranjate şi va  candida la Primăria 
Municipiului Constanţa. Dacă o să ia 1 sau 2% e un lucru 
extraordinar pentru el, e realizarea vieţii lui probabil! Dar lasă, eu 
vă spun care e situaţia acolo. El face jocuri, domnule, face jocuri, 
ce să mai ... Rahău ştii foarte bine, nu a avut minte şi nu o să aibă 
vreodată. Ce să facem, asta este, ne place, nu ne place. Ştim 
foarte bine cine e Rahău. Părerea mea e că nici o pierdere, pentru 
partid nu e absolut nici o pierdere. La PRM, da. Păi a apărut cu 
Vadim la conferinţa de presă de vineri. Da, Dane, te rog. 
 
 Dl.  
 Domnule Solcanu ... domnul senator Coman ... de la Buzău 
... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Buzău, da, ai zis bine. 
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 Dl.  
 ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 E firesc să negocieze.  
 
 Dl.  
 Domnule secretar ... senatorul Toma nu e posibil.  
 
 Dl.  
 ... de la PRM care îl ... 
 
 Dl. 
 El s-a oferit - s-a oferit chiar în sensul că vine cu o susţinere 
la noi - asta eu vă spun recent, nu este ...  
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Toma va încerca să-şi obţină într-un mod sau altul un nou 
post pe lista de la Buzău şi eu vă spun de acuma că nici vorbă, 
cei de acolo a doua oară nu-l mai pun. Dacă s-a supărat Vasile şi 
există un război, nu-l mai pun şi acum el încearcă să negocieze 
cu dumneata sau cu alţii presiunea pe Vasile şi cine îl cunoaşte 
pe Vasile ştie că discuţia e inutilă, adică ne pierdem vremea, dar 
Vasile ... Un singur om poate să meargă la Buzău şi să rezolve 
treaba. De aia are dreptate şi Dan. El vrea să rămână la noi 
probabil, Toma vrea chiar să-l susţină, dar se gândeşte la un loc 
pe listă la Buzău. Vreau să-l văd eu pe ăla care poate să 
garanteze locul pe listă la Buzău lui Toma. 
 
 Dl. 
 Aşa este şi el mi-a şi spus, m-a pus în gardă, că Toma face, 
drege, că nu lucrează în echipă la Senat, în sfârşit, multe lucruri, 
că nu face nimic acolo. Adică lucrurile deja se ... 
 
 Dl.  
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 Trebuie să vedem dacă-l păstrăm sau nu, dar el ... Vă spun¸ 
săptămâna trecută a venit şi mi-a spus ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Am reţinut-o ca problemă şi o să discutăm zilele astea, poate 
chiar ... 
 La Constanţa mai erau două încercări, două tentative de, în 
sfârşit, aşa zisă plecare - eu nu cred - cu Giuglea, care, până la 
urmă, a zis că rămâne în echipă şi mai vrea o discuţie azi 
domnule  Viorel cu tine la Cameră şi cu mine la partid. În sfârşit, o 
să discutăm, asta e viaţa. Şi Mitu. Mitu a zis, sub nici o formă, nu 
pleacă nicăieri, el rămâne aici că, în fond ... În fond, stimaţi colegi, 
ei nu mai sunt ... când au fost daţi afară nu au fost daţi afară, ei au 
fost eliberaţi din funcţia de vicepreşedinţi. Ei sunt în birourile 
judeţene, în consiliile judeţene, sunt parlamentari, adică nu au fost 
... 
 
 Dl. 
 Sunt fericiţi! 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Sunt fericiţi, da. Acestea sunt câteva lucruri de la Constanţa. 
 La Maramureş a fost conferinţa organizaţiei judeţene. Doru a 
fost acolo vreo trei zile, aşa că are veşti calde şi componenţa 
Delegaţiei permanente. Te rog, Doru. 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Da, mulţumesc. Am mers de miercuri, în primul rând, să 
încerc să înţeleg cam ce este pe acolo şi cam care sunt taberele 
şi am purtat discuţii individuale, aşa cum mi-aţi transmis, până la 
discuţii în Delegaţia permanentă, Biroul executiv, Consiliul 
judeţean şi la urmă, vineri, Conferinţa.  
 Efectiv, au făcut pace, să zic aşa, cei doi care încercau din 
nou să ajungă până în Delegaţia permanentă. Bechiş a avut o 
atitudine mai decentă, dar au încercat alţii să se bată pentru el, 
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dar el a stat de-o parte, nici nu a venit la conferinţă. Rodica Pârvu 
a venit, a şi luat cuvântul şi şi-a arătat îngrijorarea de lingăii care 
sunt pe lângă noi şi care n-o susţin acum pe dânsa. I-am spus că 
atunci când a ajuns subprefect nu a fost propunerea organizaţiei 
judeţene, ci dimpotrivă, ea a fost nominalizată de la centru. De 
data aceasta, sigur că nu a avut susţinere, dar în final a zis că 
renunţă să facă parte şi din consiliul judeţean. Cerere care i-a fost 
aprobată. De altfel, mi se părea incorect să nu i-o aprobăm în 
conferinţă, când dorea să stea în afară.  
 În legătură cu ceilalţi, dacă la început erau tot felul de poveşti 
din astea, că vin cu maşinile, cu nu ştiu ce - au fost, dar am căutat 
să ţinem lucrurile în mână.  Sunt mai sperioşi, aşa este. Nu, că au 
venit mai mulţi decât erau delegaţi, să nu-i lase la uşă să  iasă 
scandal. Dimpotrivă am spus, drept de vot au ăştia, restul sunt 
invitaţi. Este corect. Au venit colegii de peste munte să afle cam 
cum e cu politica, cum să-i ţinem afară? Interesant. I-am ţinut pe 
toţi în sală şi tot ceea le-am propus s-a votat în unanimitate. Este 
adevărat, deschis, ca să vedem care este punctul lor de vedere 
corect, să spună fiecare despre fiecare ce are de spus. 
 Nume noi. Am reuşit să-l băgăm în Delegaţia permanentă ca 
vicepreşedinte pe domnul rector Emil Mitu, un medic, Hidegcuti 
Gheorghe.- La nivel de conducere sunt două femei, doi tineri.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 ... 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Da, Şteţcu, nume noi sunt mai multe. Am vrut să spun numai 
care sunt mai  ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Dar nu e rudă cu primarul ăla? 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
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 Nu, de la Borş. Nu este, nu. Sunt foarte mulţi. Şi în consiliu, 
am văzut vreo 5 cu acelaşi nume. Am întrebat ca să nu fie fraţi, 
părinţi. De exemplu, sunt cei doi tineri. Nu sunt rude. Directorul 
Filip Adrian este preşedinte de organizaţie la un oraş. Este tânăr. 
Filip Aurel este director la Romsilva. Pop Ioana este preşedinta 
organizaţiei de tineret. Moldovan Ana este profesoară. Cei doi 
sunt veniţi de la liberali, Mohian şi Călin, că au fost şase, dar am 
negociat cu ei şi am discutat numai doi să rămână în delegaţie, 
doi să treacă în biroul executiv şi doi să treacă în consiliu, dintre 
primarii care au venit, pentru că noi atunci când au venit pe toţi 
şase îi băgasem în delegaţia permanentă şi nu era corectă, 
fiindcă nu aveau totuşi o reprezentativitate deosebită faţă de 
oamenii noştri, că sunt cred prea mulţi. Le-am spus că prima 
sarcină a Delegaţiei este să întocmească inventarierea membrilor. 
21 de mii de membri mi se pare chiar foarte mulţi şi nu cred că au 
aşa de mulţi.  
 Ca probleme pe care le avem acolo. Eu zic că am făcut pace 
între prefect şi subprefect, fac o echipă bună şi cu preşedintele 
consiliului judeţean. În momentul de faţă, dintre ei, cel care 
doreşte să candideze este Cozma, eventual, în continuare, fără 
să spună foarte exact pe ce. Din ce am înţeles eu, el nu ar dori la 
consiliul judeţean, ci ar dori la viitorul parlament. Poate nici nu ar fi 
rău, că între cei de acolo buni sunt Cozma, Deghit şi poate cei 
nou veniţi. Restul sunt oameni de echipă, oameni muncitori, dar 
nu ies la bătaie în mod deosebit. 
 Am introdus în Delegaţia permanentă şi pe Matei Dumitru, 
care este candidatul la Primăria de la Baia Mare. Nu este rău, are 
şi forţă economică, bănuiesc că o ştiţi, are un post de televiziune 
al lui, care dacă este folosit bine ... Eu am fost şi la o emisiune 
acolo. Mi-am dat seama cât este de ascultat. M-am uitat prin 
ziarele alea locale din urmă, că tot timpul am căutat. Ei cred că-l 
ridică foarte mult pe Anghel, în sensul că a bătut de fiecare dată, 
dar a bătut pe fondul în care certurile dintre colegii noştri erau 
dirijate din afară şi noi aveam o problemă să stingem focul tot 
timpul între noi, nu să ne batem cu altcineva, cu celelalte partide.  
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 Am sentimentul că totuşi PRM a devenit foarte tare în 
Maramureş. Acuma au trei senatori şi nu ştiu câţi deputaţi. Asta 
era a doua temă pe care vroiam să v-o spun. Colegii noştri - hai 
să nu spun că au fost neserioşi - dar oricum ca spirit de partid 
sunt excelenţi, au participat la conferinţa judeţeană doar domnul 
Petre Moldovan, ceilalţi doi deputaţi au avut probleme în ziua 
respectivă şi nu au venit nici la conferinţă. M-am gândit să nu 
deschidă al doilea front, că eu am fost decis, şi discutasem şi în 
Delegaţia Permanentă, să-i scoatem din postul de vicepreşedinte. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Da ... de două luni de zile ... Luca şi ... 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Pe Luca l-am  scos, am rezolvat-o, am discutat separat 
problema, să stea de-o parte. Omul a înţeles, nici nu a dat din 
pinteni. Nu a dat din pinteni. S-a înscris şi la cuvânt şi nu i-am dat 
cuvântul, i-am spus că nu are rost. Ce să le spună oamenilor. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Întotdeauna e o problemă ...  
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă  
 Este, păi asta a fost. E adevărat că i-am şi dat primul 
cuvântul ca să vorbească pentru amândoi.  
 
 Dl. 
 El nu face altceva decât i se spune. 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Am înţeles că e în Bucureşti.  
 
 Dl.  
 ... 
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 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Nu ştu. Da, dar în felul acesta n-avem susţinere, pentru că 
eu i-am întrebat, de exemplu, cum mai sunt organizate cabinetele, 
cu ce se ocupă oamenii angajaţi şi plătiţi de Camera Deputaţilor, 
ce se întâmplă cu maşinile noastre? Ca să fie folosite pentru 
partid. Nu au ce să răspundă. În afară de Petre Moldovan ... 
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Să-şi scoată o măsea în Austria! Nu vreau să dau informaţii 
care produc hilaritate. Aşa am înţeles, că-şi scotea o măsea în 
Austria. Să fim serioşi. 
 
 Dl.  
 ... 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Da. Ei nu au o susţinere deosebită şi pe lista la Camera 
Deputaţilor este un mare hău, este loc cât încape.  
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Sigur, poate fi luat în discuţie, da. Una dintre ... 
 
 Dl. 
 ... acolo la Baia Mare ... Ajunge, nici chiar aşa. ... flăcăii de 
acolo ...  
 
 Dl. Ioan Mircea Paşcu 
 Aia e altă mâncare de peşte. Vreau să spun că noi acolo, şi 
înainte când eram la .. 
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 Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
 Avem o problemă pe care nu am putut s-o rezolv, că nu am 
avut soluţie şi mi-a fost şi teamă să nu greşesc, deci nu l-am 
băgat în delegaţia permanentă pe fostul reprezentant al PSM, 
Pârlogeanu sau Petre Liceanu, pentru că are problema cu Irakul, 
dar am luat unul dintre băieţi, care este foarte bun. L-aş fi băgat 
pe ăla în Delegaţia permanentă, dar nu am putut să stau de vorbă 
cu el. Este economist la CEC, Buta. Am înţeles că este un băiat 
foarte bun pe care putem să-l ... şi l-am pus preşedinte la o 
comisie ca să fie undeva, să-l avem mai aproape de noi. Şi în 
momentul în care va fi nevoie de o anumită schimbare putem să 
aducem, că mai sunt, doar că acolo există, în afară de grupurile 
de interese economice, şi grupurile de presiune, cum sunt 
formate. Adică în momentul în care face unul un pas, toată lumea 
face un pas.  

Dar cum arată Biroul executiv, că am căutat să fie toţi 
preşedinţii, să fie toţi primarii. Bun, am avut multe probleme, că nu 
au vrut să-i primească pe primarii liberali sau au făcut obiecţii că 
nu sunt membri PSD, dar la urmă i-au acceptat pe toţi în  Biroul  
executiv, cum era şi corect, sau în consiliu. 

 
Dl. Ioan Mircea Paşcu 
... încep să se armonizeze între ei ... 
 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
Prefectul, dar prefectul, subprefectul şi secretarul executiv 

pentru funcţia de preşedinte executiv sunt ... Am discutat cu ei în 
Delegaţia permanentă şi apoi şi în conferinţă le-am spus că, în 
urma discuţiilor, cel puţin până atunci, mai sunt trei nume. Dacă 
mai sunt şi altele, să se facă propuneri. Şi, sigur, depinde ce 
interes avem noi. Două sunt interesante, adică a preşedintele 
consiliului judeţean şi primăriţa Bogza Eugenia. Al treilea este 
propus cel care a venit de la liberali, Matei Călin. Eu cred că 
discuţia ar trebui să fie între cei doi şi dacă vrem să nu creăm al 
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doilea pol de putere în Baia Mare, cred că preşedinte executiv ar 
trebui să fie pusă primăriţa, care este din altă parte, este din 
Sighet şi de aceea o să vină o dată pe săptămână sau când au 
probleme acolo şi o să-i lase pe cei din Baia Mare efectiv să 
conducă. Acuma depinde ... 

 
Dl. 
... reprezentaţi .. 
 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
Păi este, că au trei reprezentanţi. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Preşedintele executiv e o zonă de reprezentare, adică el 

trebuie să stea toată ziua să facă ceva acolo, dar în situaţia dată 
de la Maramureş şi mie mi se pare o soluţie echitabilă, adică să 
împăcăm şi pe unii şi pe alţii că, într-adevăr, e rivalitate veche 
acolo. 

 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
Asta este, Octav. Cozma, după mine, cât am stat trei zile să-i 

cunosc pe oamenii ăştia, face cât Buda şi Deghit la un loc. 
Preşedintele consiliului judeţean. Adică el este tare. Ceilalţi doi ... 

 
Dl. Octav  Cozmâncă 
Normal,  are bani, are tot. 
 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
Se suplinesc, se aprobă, să nu ştiu ce, mai au de mers şi de 

învăţat cei doi. Dacă îl punem pe Cozma preşedinte executiv, mă 
gândesc că el începe să-şi asigure un spate. Dacă i se dă peste 
mână poate fi pus că aşa e ... Dar mi se pare, de asemenea, prea 
tare economic. Cred că asta este problema. 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
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Sigur, sigur. Noi, data trecută, Doru, îţi aduce aminte că după 
ce au hotărât ei alături cu tine, au venit cu el ca preşedinte 
executiv, ca să fie prefectul şi preşedintele consiliului judeţean 
administrativ. Acuma eu am vorbit şi cu preşedintele, şi el e de 
acord cu Gorja, dar nu aş vrea să anunţăm astăzi. 

 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
Nu. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Să-i chemăm la Bucureşti, să discutăm cu Cozma în primul 

rând, ca să nu creăm alte probleme. 
 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
El a spus că nu face nici o ... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
El are o reacţie aşa mai ... 
 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
Am discutat în Delegaţia permanentă, am discutat în public, 

nu cu unul sau cu altul pe care-l susţin,  i-am lăsat pe ei să facă 
propuneri, le-am supus la vot şi le-am spus clar: nu este 
competenţa dv. să desemnaţi. 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
Da, bun. Doru, chiar felicitări pentru modul în care te-ai 

ocupat şi că lucrurile par a intra în normal. 
 
Caseta 1 B 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
... nu încurajăm pe unii sau pe alţii de acolo. Asta este prima 

chestiune. Doi,  Doru, neapărat trebuie să mai treci pe acolo, asta 
e problema, şi tu şi ... 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 16 februarie 2004 

 17

 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
Nu, dar am mandat, pentru că eu în ziua aia îi şi plesneam 

pe parlamentari. M-am gândit că avem o problemă la Camera 
Deputaţilor la vot, pentru că indiferent ce spunem noi, este 
inadmisibil ca cineva să nu vină la conferinţa judeţeană, putea să-l 
doară şi măseaua, să-i moară soacra, să aibă orice, nu se poate. 

 
Dl. Ocrav Cozmâncă 
Să vedem dacă nu-l durea ... 
 
Dl.  
... 
 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
Asta este părerea mea. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Nu, dar poate vorbeşti tu, Viorel, că mi se pare că măseaua 

aia îl durea pe o pârtie din Austria şi dacă e aşa atunci se 
schimbă datele problemei. 

 
Dl. Ioan Mircea Paşcu 
Eu propun să ... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Hai, măi, hai măi, Puiu! 
 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
... băgat în consiliul judeţean 23 de tineri, 25 de femei. 

Punem încă trei propuneri de tineri sau de femei. Bineînţeles că 
propuneau trei bărbaţi. 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
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Doru, mai am o întrebare. Din informaţiile pe care le am eu, 
Bindea nu a plecat cu nimeni şi se confirmă? 

 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
Nimeni nu a plecat cu el. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Nimeni. 
 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
Nu. Nu au interes. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Ăsta este un lucru excepţional, excepţional. 
 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
S-ar putea să aibă o problemă sau noi să avem o problemă 

în momentul în care el a avut câţiva candidaţi veşnici din comune, 
cei care au pierdut. Aducând primarii ăştia de la liberali, ultimii, în 
comuna respectivă eu le-am propus ca pe cel care a fost 
candidatul nostru să-l pună viceprimar, adică mergând împreună 
în alegeri primar-viceprimar, în momentul în care facem listele şi 
în felul ăsta îi ţinem, că ei sunt preşedinţi de organizaţii. Alfel, 
ăştia s-ar putea să plece după desemnare.  

 
Dl. Ioan Mircea Paşcu 
Şi cei care se duc spre PRM o să fie veşnic racolaţi la 

opoziţie şi niciodată n-o să ... 
 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
Am obţinut o hotărâre a conferinţei ca pe toate listele să 

existe o femeie şi un tânăr. Bineînţeles că nu existau pe nicăieri. 
Atunci rezolvă, în loc de două e una, dacă sunt isteţi, dacă nu, o 
să pună doi. Şi ... 
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Dl. Ioan Mircea Paşcu 
... 
 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
Nu, nu, în primele cinci locuri.  
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Puiu, dar spui astăzi lucrul ăsta. Dacă era preşedintele nu 

spuneai, că el e mai sensibil la ... Da, bun. Mai departe. 
Cu Maramureşul nu mai avem nimic, da? 
 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
Domnule preşedinte, eu cred că momentul greu ştiţi când va 

fi, când se vor desemna candidaţii pentru consiliul judeţean, că pe 
planul calităţii se rezolvă, se cunosc. La consiliul judeţean, 
mergând pe circa 30%, că mai mult le este teamă să spună ca un 
criteriu de performanţă, atunci va fi destul de greu să încapă cei 
care în prezent sunt la noi şi atunci va fi o tensiune. 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
Da. 
 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
În momentul ăla. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Bine. Vom mai întârzia treaba asta sau ne implicăm şi noi şi 

vedem cum stabilesc listele. Şi aşa o să le cerem propuneri 
pentru consiliile judeţene şi la nivel central.  

Trecem la punctul 4 cu programul deplasărilor în teritoriu. 
V-a spus domnul preşedinte data trecută, introducem această 
machetă cu programul săptămânal, deci în fiecare luni o să ne 
daţi această machetă completată şi apoi săptămâna viitoare, 
lunea, o să mai facem şi o apreciere în legătură cu ce s-a 
întâmplat în săptămâna precedentă. Pentru miniştrii care nu sunt 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 16 februarie 2004 

 20

membri ai Delegaţiei Permanente, domnule Bejenariu, sunt 
jumătate, vă rog să faceţi aceeaşi machetă în două exemplare, un 
exemplar îl opriţi la dv., ne daţi şi nouă un exemplar şi la fel o să 
vă dăm noi pentru miniştrii care sunt în Delegaţia Permanentă, să 
aveţi setul complet cu toţi miniştrii. 

A doua chestiune. Rog să transmiteţi şi la ministere să se 
facă asemenea machete şi pentru secretarii de stat, să aprobe 
ministrul săptămânal şi la fel, un set din acestea, în xerocopie, să 
le avem şi noi la partid cu deplasările în teritoriu ale secretarilor de 
stat, ca să ne mai putem corela, să nu meargă 10 secretari de stat 
într-un judeţ într-o zi sau într-o săptămână. Rog neapărat să 
participaţi, domnule Cazan, să faceţi o machetă cu secretarii de 
stat şi o daţi la ... sau şi-o fac ei, da? Eugen, o faci tu şi o dai şi 
lunea când vii la Delegaţie vii cu ele completate. Da? Ca să 
asigurăm aici primirea triumfală. La punctul ăsta mai e ceva? Nu. 

A cincea problemă - nu e Mihai aici - o s-o discutăm data 
viitoare. E vorba de ajutoarele punctuale, sprijinul financiar 
punctual pe care să-l acordăm la 1-2 obiective pentru a fi 
terminate şi date în folosinţă, mai ales acolo unde avem 
interese deosebite. Dar trebuia să facem o evaluare, Mihai ştia de 
data trecută, dar în sfârşit, e plecat la Londra şi o să discutăm 
data viitoare. 

În legătură cu punctul 6 - activitatea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, cu legile adoptate în săptămâna 9-13 
februarie la Senat şi la Camera Deputaţilor şi mai ales agenda de 
lucru din această săptămână. Dacă sunt probleme deosebite?  
Domnule Văcăroiu. 

 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Domnule preşedinte, nu sunt probleme deosebite. Activitatea 

merge bine, deocamdată. Şi joi a fost o şedinţă bună, şi luni. 
Sigur, trebuie să ne facem nişte socoteli, pentru că vom intra de 
acum încolo mai ales pe legi organice. Pentru că ni s-au redus, 
vreo 4 avem la ora actuală care nu mai fac parte din grupul 
nostru, reuşim să depăşim că ne ajută votul electronic şi atunci ca 
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să trecem l-am votat şi pe Tărăcilă, deşi el era la Maramureş. Nu 
ştiu dacă mă înţelegeţi. De la UDMR votează toţi 11, dar ei sunt 
doi în sală, îl pun pe da şi la orice scandal pe o lege din asta 
avem probleme. Avem probleme. Sper să le depăşim, că mai 
jucăm un pic şi cu ăştia de pe la PRM şi de la PNL, de la PD, de 
la caz la caz, dar este o problemă, într-adevăr.  

Vom intra probabil, dacă primim raportul de la Viorel ... 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
... 
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Da? Eu înţeleg că aţi acceptat vreo 10 din 114. Vom intra cu 

ele joi, conduc eu şi îi dăm drumul. La prezidenţiale am primit şi 
proiectul ăla de lege şi probabil că lunea cealaltă. E bine să le 
spui tot matale, ca să nu mai avem treabă cu ele.  

 
Dl. Acsinte Gaspar 
La cel cu alegerea preşedintelui trebuie să stabiliţi un Birou 

permanent înlăuntrul căruia senatorii să depună amendamente. 
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Am făcut-o astăzi. La 13,30 avem un Birou permanent 

tocmai pentru treaba asta, de cinci minute. 
 
Dl. Acsinte Gaspar 
Să depună amendamentele şi ... 
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Tot la fel, către comisie. Avem astăzi Tratatul cu Ucraina, 

nu? Rugămintea este, pentru că contează enorm ... 
 
Dl.  
Tratatul de frontieră. 
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Dl. Nicolae Văcăroiu 
Regimul frontierei. La asta mă refer. Ştiţi foarte bine că aici 

PD, PNL sunt împotrivă, PRM, deşi derivă din tratatul politic de 
bază pe care ei l-au semnat. Mă rog. Rugămintea mare este ca 
toţi miniştrii să fie prezenţi la vot astăzi.  

 
Dl.  
La ora 17,00. 
 
Dl. Nicolae  Văcăroiu 
Da, cinci, cinci fără ceva.  Da, cinci, în jurul orei cinci. 
 
Dl.  
Am o problemă, la ora cinci trebuie să fiu la Senat.  
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Îl rog şi pe domnul Athanasiu să vină. Rugămintea e numai 

pentru vot. Măi, nu vă blochez, doar pentru votul ăsta şi pe urmă 
mergem ...  

Vreau să vă spun că astăzi conduce Radu Vasile, ca să ştiţi.  
 
Dl. 
E sărbătoare! 
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Da. Nu l-am mai pus de mult şi am zis lunea, când nu avem 

probleme deosebite şi este bine. O dată. Păi nu mai apucă ... 
 
Dl. 
... 
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Cu asta trebuie să facem o discuţie separată şi  pe urmă o 

discutăm în Delegaţia Permanentă. 
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Dl. 
Adică o mai lăsăm o săptămână? 
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Nu, noi trebuie să discutăm. S-ar putea ca Roman ori azi, ori 

... 
 
Dl. Ion Solcanu 
Trebuie să-şi dea Roman demisia. Dacă Roman nu-şi dă 

demisia de la microfon nu poate fi luată în seamă declaraţia lui 
publică, conform regulamentului Camerei. 

 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Dacă apare astăzi, atunci ne întâlnim întâi în 5-6 şi discutăm 

între noi. Trebuie să vedem pe ce formulă mergem. 
 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
El o să facă un eveniment mai mare, deci o să ne creeze 

nouă o problemă. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Ştii ce face Roman azi? 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Nu ştiu, are acţiuni surprinzătoare, dar poate să-i fie cerută 

această lămurire de către un senator la declaraţii politice şi aşa 
mai departe. Domnul  Roman a înfiinţat, a declarat înfiinţarea unui 
partid. El a declarat formal, sigur, public, că demisionează cu 
ocazia acestui anunţ.  

 
Dl. 
... 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
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Am înţeles, regulamentar trebuie să iasă, dar cineva poate 
să-i ceară această precizare. 

 
Dl. Doru Ioan Tărăcilă 
De la Senat cineva să-i ceară. 
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Nu am vrut să forţăm lucrurile.  
 
Dl.  
De ce? 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Nu avem interes să-l lăsăm o zi, două, trei. 
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Eu ies la microfon sau unul din noi şi-l forţează. Pot să-l 

determin pe Roman să-şi dea demisia şi din funcţia de senator şi 
atunci eu l-am chemat la mine, am avut discuţie cu el aşa, mai 
elegantă, cu nu ştiu ce. Interesul meu este să rămână senator, pe 
urmă nu mai vine la Senat. Să nu plece. 

 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Aş avea rugămintea să încercăm să reluăm în acest context, 

ca să mai apăsăm puţin lucrurile - bine, care sunt în primul rând şi 
socotelile grupului parlamentar - discuţiile cu Bălălău, pentru că în 
contextul ăsta ar fi asigurator. Bălălău, dacă ar trece, cu 
promisiunea că rămâne în continuare până la sfârşitul legislaturii 
preşedintele comisiei. El era foarte, hai să zic aşa, avansat, mai 
puţin curajos, nu ştia ce i se poate promite mai degrabă. Acum nu 
mai e nimic de promis. Practic, şansele lui sunt ori să plece la 
construcţia grupului ... 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
Ce să-i mai promitem, i-am promis tot ce se putea promite. 
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Dl. Bogdan Niculescu Duv ăz 
Ştiu. Am înţeles, dar vreau să spun că în cazul în care există 

această problemă este foarte asigurator fără să-i mai promitem, 
că acum nu mai avem nevoie să-i promitem,  să-i spunem, 
domnule, poţi să rămâi pe postul de preşedinte de comisie dacă îţi 
dai dumneata demisia formal.  

 
Dl. Octav Cozmâncă 
Da, domnul Solcanu. 
 
Dl. Ion Solcanu 
Domnule preşedinte, noi am pierdut  5 oameni într-un fel, 

adică Cuteanu, Bindea, Rahău, Simona pe care n-o avem, ea a 
noastră, dar e a altora, deci nu avem votul Simonei, şi Şerban 
Brădişteanu. 

 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Şi Recea. 
 
Dl. Ion Solcanu 
Şi Recea Traian.  
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Şi cu Şerban ce e? 
 
Dl. Ion Solcanu 
Păi Şerban Brădişteanu nu vine deloc.  
 
Dl.  
A operat în Statele Unite.  
 
Dl. Ion Solcanu 
Avem 5 voturi minus clar: Rece, Pruteanu, Bindea, Rahău, 

Marinescu Simona şi Şerban, care nu vine.  
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Dl. Acsinte Gaspar 
Şi câţi sunt în ... 
 
Dl. Ion Solcanu 
59, dar nu vin toţi. Ai 59 dacă vin toţi.  
 
Dl.  
Şi este ... care e cam de mult. 
 
Dl. Ion Solcanu 
Vreau să vă spun că problema adoptării legilor organice este 

extrem de serioasă la noi. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
... în şedinţa de guvern. 
 
Dl. Ion Solcanu 
Şi avem legi importante care vin. Azi aceasta, sunt cele pe 

care le promovează de la Miron, de la Transporturi, cu Bechtel, cu 
toţi ceilalţi şi sunt legi foarte importante. De aceea, când dăm 
semnalul ... 

 
Dl.  
Câţi ... 
 
Dl. Ion Solcanu  
71. Nu, nu, doar la independenţi ai noştri. Păi nu, avem 

independenţi pe cine? Filipaş, care nu vine niciodată. Vornicu vine 
în permanenţă. Cristoloveanu mai vine, Leca. Nu, nu, dar Leca 
intră în numărul ăsta de 59. 
 

Dl. 
Erau 70 măi. 
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Dl. Ion Solcanu 
65. 
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Am fost 65 la alegeri. Am mai luat 5, fac 70. Au plecat 7 şi au 
rămas ... 
 
Dl. Ion Solcanu 
Dar Leca, Ciocârlie intră tot aici. 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
64 şi cu 12 de la UDMR 76, faţă de 73 cât aveţi nevoie ...  
 
Dl. Ion Solcanu 
Sunt în delegaţie ... De ce am deschis discuţia? Că 

atragerea lui  Bălălău e importantă. El e un om de calitate, şi 
Bălălău şi ... 

 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Petre? Păi ăsta mănâncă ... 
 
Dl. Ion Solcanu 
Dar nu vine Petre Roman, ce, vine Petre Roman vreodată? 
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Şi de regulă de la ăştia de la PRM ...  
 
Dl. Ion  Solcanu 
Da, Stan Aurel e la PRM, dar Viorel nu vine iarăşi niciodată, 

ăsta ... 
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Am avut câteva discuţii. 
 
Dl. Ion Solcanu 
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Da, discutăm cu el ...  
 
Dl. Octav Cozmâncă 
...  
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Da, asta mi-a propus ... 
 
Dl. Ion Solcanu 
Da, este al nostru, dar el nu vine. El, dacă vine când trebuie 

să conducă şedinţa la Senat. Dacă vine.  
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
El este în raport de alţii. M-a întrebat pe mine dacă să ... 

înainte la alţii. 
 
Dl. Ion Solcanu 
Da, adică e atât de ...  
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
...  nu sunt probleme. O să vreau să vedem la restructurarea  

Guvernului să aveţi grijă că o să ridice problema cu ... 
amendamente, dar o să văd cum fac.  

 
Dl. Octav Cozmnâncă 
Atunci săptămâna viitoare, marţi. 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Automat, dar asta ar însemna să le propun grupurilor 

parlamentare amendamentele şi la comisia juridică. ... O să văd 
azi cu Olteanu, mă pun de acord cu el şi ... dar nu promit, că s-ar 
putea să ne facă o supriză.  

 
Dl. Acsinte Gaspar 
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O să vrea domnul preşedinte să ... ... şi s-o discutăm joi, aşa 
am vrut şi să facem votul.  

 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Este misiunea Senatului, că altfel o discutăm degeaba ... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Viorel, mai ai ceva? 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 

 Cei 70 de deputaţi care au ... Îl rog pe Bogdan să vorbească 
cu ăia de la Realitatea cum dau clasamentele astea cu 37 de 
deputaţi au venit la PSD, s-au dat migraţiile politice exact pe 
fondul ăsta când discutăm la legile alegerilor, senatori şi Camere 
treaba asta. Nu aş vrea să apară, să mai termine cu clasamentele 
astea.  
 Nu ştiu cine a scos-o, dar am văzut la Realitatea. Eu la 
Realitatea am văzut. Sunt 37, într-adevăr, care au venit la noi, au 
mai şi plecat ...  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Dan. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Am o problemă. Îl rog pe Viorel să se ocupe. Premierul a fost 
în vizită la Filarmonică, la Atheneu când i-au dat drumul şi le-a 
promis problema cu salariile. Este o chestiune şi de promisiune, 
dar este şi o chestiune electorală pentru Bucureşti, deci  este la 
mediere între Senat şi Cameră mâine.  
 
 Dl. Ion Solcanu 
 A trecut pe la noi. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
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 A trecut şi aţi făcut-o zob şi poate o mai revedem puţin. Îi rog 
pe Nicu şi pe Viorel poate o mai revedeţi puţin. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 La comisie avem nişte probleme. Astăzi o să fie la Comisia 
juridică, avem chestiunea aceea cu calomnia în presă, în care 
Guvernul a venit cu amendă sau cu nu mai face puşcărie şi văd 
că băieţii sunt cam nemulţumiţi aşa, de treaba asta. Nu calomnia 
în presă, calomnia ca idee, dar toată lumea se gândeşte la 
calomnia în presă. 
 
 Dl. Ion Solcanu 
 Codul penal. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Codul penal. Şi o să vedem cum o să iasă astăzi. Nu ştiu 
dacă o să iasă chiar ca a Guvernului treaba asta,  dar asta e viaţa 
până la urmă. 
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Păi calomnia în general. Numai presa se simte lezată aici, nu 
ştiu de ce. 
 
 Dl. Ion Solcanu 
 Pentru că ea calomniază. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Şi eu ce să fac dacă nu o să ne iasă la comisie?  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Şi ce propui, Viorel? 
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 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Eu nu propun nimic, eu vă spun că o să avem o problemă 
acolo. O să bag vot secret şi să vedem ce o ieşi din el.  
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Separat de asta, va trebui să luăm o decizie cu Legea 
statutului senatorilor şi deputaţilor. De ce? Noi am abordat-o pe 
mai multe căi, şi la preşedinte şi la ... însă totuşi trebuie s-o 
vedem. Se pare totuşi că subiectul principal acuma este legat de 
cele 18 luni şi va trebui să cântărim puţin, poate să mai reducem 
acolo, să mergem pe trei luni în loc de 18. Plata indemnizaţiei pe 
18  luni, după ce nu mai e senator şi dacă nu-şi găseşte un loc de 
muncă. Aia trebuie s-o vedem, pentru că presa ... 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 O să aprobăm pensiile ocupaţionale. Avem de acuma încă 
un argument în plus.  După ce aprobăm treaba asta, intrăm cu 
ailaltă şi o să fie, să zic, 12 luni sau un an, o să mai ... 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 O discutăm şi vedem. Şi a doua treabă. Dacă nu merge asta 
cu 18 luni, atunci va trebui să vedem, poate introducem sporul de 
vechime. Suntem singura instituţie în stat - mă refer la Senat şi 
Camera  Deputaţilor - care nu avem spor de vechime. A fost o 
întreagă discuţie atunci şi s-a luat sporul de vechime. Normal, el 
ar trebui introdus. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Haideţi să ne întâlnim câţiva să discutăm.  
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Sporul conform legii.  Ar fi o treabă ... Acuma vreau să vă 
spun că mai este un proiect de lege, o iniţiativă pe tema asta, a lui 
Predescu în Senat. 
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 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Cum e cu statutul senatorilor şi deputaţilor? 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Se discută în şedinţa comună a celor două camere.  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 E bine că ne rade deodată, aşa. 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Nu neapărat. Cele două comisii juridice fac raport comun. 
Am zis să nu mai facem comisii speciale. Comisiile juridice şi 
mergem pe formula asta. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Viorel, miercuri organizezi întâlnirea asta şi inviţi şi de la 
Senat, dacă domnul Văcăroiu ... deci toţi la Senat şi vedem ce şi 
lunea viitoare discutăm în Delegaţia Permanentă, îi spunem şi 
preşedintelui şi cu asta îi dăm drumul. 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Miercuri după amiază. 
 
 Dl. Octav Cozmnâncă 
 Nu că nu e de aşteptat, dar avem ...  
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Ne-am pus de acord şi îi dăm drumul.      
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Exact asta vroiam să spun. 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Am o rugăminte. 
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 Dl. Octav Cozmâncă 
 Da. 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 În proiectul de Lege privind alegerile prezidenţiale noi trebuie 
- părerea mea - să preluăm în lege textul din Constituţie. Dacă 
preşedintele, în primul tur de scrutin ... unul din candidaţi are 50 
plus 1 din total alegători ... Nu am mai preluat în lege şi, după 
părerea mea, trebuie să-l reintroducem. 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Nu spune nici acum în lege şi ce se întâmplă? În afară de 
textul constituţional, Curtea Constituţională este cea care 
veghează la alegerea preşedintelui şi ea, pe baza a ceea ce 
primeşte de la Biroul  Electoral Central, stabileşte dacă, într-
adevăr, a fost întrunită majoritatea ... 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 Dar trebuie preluat textul constituţional. 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Nu a fost deloc şi vă spun, este atributul Curţii 
Constituţionale, ea stabileşte când va fi şi cel de-al doilea tur de 
scrutin, potrivit legii. 
 
 Dl. Nicolae Văcăroiu 
 La alegerile locale am spus ceva, da, la parlamentare vom 
spune altceva ... 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 Faceţi amendamente. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Discutăm Legea alegerilor generale şi pe principii nu am fost 
de acord. S-a arătat la televiziuni că ... mă întâlnesc diseară cu 
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nişte ziarişti să vadă ce probleme ... O să iau bucată cu bucată 
televiziunile şi ... 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Legat de activitatea celor două camere, se întâmplă în 
ultimele minute - şi aş vrea colegii, să ne gândim toţi, inclusiv la 
nivelul Delegaţiei Permanente - se întâmplă pe ultimii metri 
înaintea alegerilor locale şi pe urmă la celelalte, se fac multe 
modificări la nivelul administraţiilor locale şi sunt oamenii noştri 
scoşi de cele mai multe ori sau nu suntem informaţi şi aş vrea să 
vedem  puţin ce se întâmplă în acest domeniu de activitate, ca să 
putem interveni, în sensul de a ne sprijini şi nu a ne da cu stângul 
în dreptul.  Dau un exemplu. La mine la Bucureşti se ocupă de 
organizaţiile neguvernamentale Nedelcu, care până acuma a fost  
director general la Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi 
Cartografie. Am pus un nou preşedinte, au două posturi de 
vicepreşedinte libere. Mă aşteptam să ne întrebe pe cine 
promovăm de la noi, că sunt posturi pe luni, l-au dat pe ăsta afară, 
pe motiv că este şi consilier la sectorul 6. Ăsta e al nostru, dar e al 
nostru. 
 
 Dl. Acsinte Gaspar 
 E o prostie. Trebuia să ne întrebe la ce renunţă. 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 La ce renunţă, sigur că da şi ăsta a zis, domnule, îmi dau 
demisia, că a fost de acord să nu strice atunci jocul.  
 
 Dl. 
 Să-l întrebăm pe Oprea, dacă  Oprea e ... 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Eu aş vrea, pentru că sunt mai multe cazuri, dar îl dau numai 
pe ăsta. 
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Dl.  
... 
 
Dl. Dan Ioan Popescu 
E problema de principiu, că este extrem, extrem de ... E un 

băiat foarte bun, noi vrem să-l promovăm şi ăia îl dau afară, deci 
acuma e şi şomer, e ... l-am făcut om! 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
... 
 
Dl. Acsinte Gaspar 
Ţi-am spus aia cu folosirea urnei.  
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Am o singură rugăminte. Noi trebuie să găsim o formulă în 

care să comentăm, imediat după şedinţele de Guvern, în legătură 
cu ceea ce ne-am propus lunea. Ieri, de exemplu, am păţit 
chestiunea asta. Sigur, am improvizat, sper să fi improvizat 
corect. Nu era  prima dată. În legătură cu nişte promisiuni pe care 
le făcusem că Guvernul va revedea în agenda de joi, atât legile 
corupţiei sau, în fine, activităţile împotriva corupţiei şi aşa mai 
departe. Nu au mai apărut pe agendă. 

 
Dl. Acsinte Gaspar 
La punctul 4  ... 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Dar şi legislaţia ... Okay, bun. Ca şi promovarea legilor 

privind adopţiile, care iară nu s-au ...  Bun, acolo ... 
 
Dl. Acsinte Gaspar 
Au fost joi. 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
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Au fost joi? 
 
Dl. Acsinte Gaspar 
Au fost joi şi s-a stabilit ca aceste două legi ... 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Deci au fost. 
 
Dl. Acsinte Gaspar 
Au fost, da. 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Da, e în regulă. Aş avea rugămintea, poate vinerea 

dimineaţa, să stau de vorbă cu cineva. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Este grupul ăla de lucru, dar nu funcţionează. Cu Dan 

Agathon, cu tine, cu  Dâncu, cu Despina, cu nu ştiu cine, cu 
Dorina. Întâlniţi-vă ... 

 
Caseta 2A 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Bine.  
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
... că nu a făcut, dar că nu a făcut ceea ce a spus luni. Asta 

am vrut să spun, nu altceva. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Bun, prima întâlnire o s-o facem împreună şi după aia poate 

dă  Dumnezeu şi vă întâlniţi în permanenţă, comunicaţi şi vă 
informaţi. 

Da. Mai sunt ceva probleme aici la Guvern? Eugen, ai ceva 
de adăugat aici la Guvern? 
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Dl. Eugen Bejenariu 
Nu am. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Nu. Bun. Este o informare, de fapt Discursul domnului 

Adrian Năstase la Adunarea  Anuală a Federaţiei Autorităţilor 
Locale din România. Acţiunea a fost pe data de 10 aici în 
Bucureşti, unde aţi şi participat la această acţiune. A fost şi 
preşedintele statului, domnul Ion Iliescu. S-au desprins o seamă 
de concluzii din această reuniune. O să le cerem de la cei care au 
participat acolo şi data viitoare o să vi le şi prezentăm. 

Aici aveţi discursul domnului prim-ministru. Cine doreşte să-l 
lectureze şi data viitoare o să vedem problemele care au rezultat 
din această reuniune. Aveţi întrebări, ceva la acest punct? Nu. 

Punctul 9 - Calendarul manifestărilor în perioada 16-22 
februarie. V-aş ruga să vedeţi la judeţele de care răspundeţi şi să 
luaţi măsurile corespunzătoare de participare. 

Iar la 10 - Diverse - sunt o serie de declaraţii de presă, un 
buletin informativ de la institut. Astăzi, Bogdan ţii tu brifingul de 
presă. Mâine, conferinţa de presă Ovidiu Brânzan, ministrul 
sănătăţii, şi duminica viitoare cine se oferă, ce departament? 

 
Dl.  
Lunea cealaltă am aprobat ... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Bun, dar dacă ... 
 
Dl. 
Există un calendar pe departamente. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
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Bun, dar trebuie să vedem şi priorităţile noastre. Calendarul 
e calendar, dar dacă apar probleme, să mai şi schimbăm dacă e 
cazul. Da, domnul Sorin. 

 
Dl. Sorin Oprescu 
Dacă marţi are conferinţă domnul Brânzan, trebuie să aibă 

grijă, pentru că e o stare din asta ciudată. Spitalele, după cum 
bine ştiţi sau bine nu ştiţi, sunt finanţate unele până în luna iunie şi 
altele până în luna septembrie. Eu i-am spus ministrului, i-am 
atras atenţia că este o stare tâmpită în sistemul sanitar în privinţa 
asta, în mod cel mai deschis, dar am înţeles că i-a căşunat 
domnului vicepreşedinte Mihăilescu cu asta, aşa că nu ştiu, poate 
îl mai întrebaţi încă o dată, pentru că dacă nu sunt lucruri 
pertinente de la Ministerul Sănătăţii în ultimul moment nu e foarte 
bine. Eu personal nu le ştiu. Nu e nici un discurs tendenţios, este 
un discurs adevărat. Lumea se mişcă în lumea medicală. O dată i-
aţi sculat în picioare şi s-a întâmplat ce s-a întâmplat după reacţia 
anti  Blănculescu. Nu ştiu dacă dv. sunteţi informat, dar sunt 6 sau 
7 plângeri pentru abuz în serviciu al domnului ministru 
Blănculescu. După aceea, sunt două care sunt date pentru ... 

 
Dl.  
Sunt plângeri .. 
 
Dl. Sorin Oprescu 
Nu, nu, plângerile sistemului, oamenilor din sistem. După 

aceea, sunt plângeri făcute la Uniunea Europeană pentru felul 
cum îi tratează şi cum discută cu ăştia. Sunt făcute de marii 
profesori, de profesorii ăia bătrânişi aşa mai departe, pe care i-a 
târât prin toate astea, i-a băgat în mafie şi aşa mai departe. Eu am 
văzut trei sau patru materiale. Două nu au plecat acolo, trei s-au 
dus, că sunt pe partea - vorba lui Puiu - cu Patakievici, pe partea 
asta, deci aici cred că trebuie să ... 

Mai mult decât atâta, am discutat cu domnul preşedinte al 
partidului şi am stabilit că-i prezentăm câteva măsuri reparatorii în 
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sistemul sanitar, pentru a împăca pentru perioada următoare, că 
noi nu avem nevoie în luna iunie, la începutul lunii iunie, când 
alegerile sunt pe 6 iunie, pe 2 iunie să iasă doctorii în stradă şi vă 
spun eu că de data asta ies doctorii în stradă şi credeţi-mă că ştiu 
ce vorbesc, pentru că văd şi eu care este pulsul în colegiile 
medicilor şi aşa mai departe. 

 
Dl.  
... 
 
Dl. Sorin Opriş 
Nu prea mai are putere pe ţară, pentru că sunt 17 judeţe 

care au medici de medicină generală, medici de familie şi ăştia nu 
pot să acţioneze la nivelul spitalelor şi la nivelul ăsta. Adică, faţă 
de tot ce am spus noi prin luna decembrie şi tot ce a făcut, 
culmea, tot ce a făcut premierul, partea aia de ordonanţă de plată 
a datoriilor  - nu e aici domnul Tănăsescu, dar nu e nimic, îl 
prindem  data viitoare - nu s-a făcut nimic. Ne-a dat împărţirea 
datoriilor pe şase luni de zile şi ne-a dat-o s-o plătim din curent. 
La ora asta, pe scurt, ca să nu vă plictisesc, stimaţi colegi, 
lucrurile stau în felul următor: Se plătesc salariile şi rămân cam 
700 de milioane la un spital întreg pentru plăţile curente, pentru 
cheltuieli materiale. Păi ce să faci cu cheltuielile materiale, ce să 
faci cu 700 de milioane? Eu am spus aşa, în medie. Şi se insistă, 
bineînţeles că se leagă de partea de indici. Se fac indicii peste tot, 
au crescut indicii peste tot. Sistemul ăsta - nu avem timp astăzi să 
stăm aici cu poveşti - dar sistemul ăsta nu este chiar sistemul cel 
mai elegant din lume care face să finanţeze un sistem care şi aşa 
gâfâie.  

Încă o dată vroiam să vedem, să vă raporteze domnul 
ministru, să vă spună cam ce are de impact aici, ca să nu 
transformăm şedinţa de mâine într-o şedinţă de ţigăneală.  Dv. 
ştiţi că? Sigur că ştie şi el, discută cu Celea, discută în comitetul 
ăla strategic supersonic, interplanetar despre cum sprijinim noi 
sistemul, dar  nu e momentul bun, pentru că - şi cu asta am 
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terminat - după câte ştiţi şi dv., partea cu farmaciile nu este reală. 
Ăia au redus 9% - am verificat-o personal, nu vă spun din poveşti 
şi nu vin aici să vă ameţesc cu poveşti din astea - ăia iau redus cu 
9% şi foarte frumos, pe partea cealaltă au mărit preţurile de 
import, ori preţurile de import nu mai ţin de Ministerul Sănătăţii, 
ăsta nu are nici o vină, acum ţin de Ministerul de Finanţe, ţin de 
Vamă, sigur că da. 

Aşa că poate nu ar fi rău, domnule preşedinte ... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Sorine, am o rugăminte, poţi să faci două pagini cu Brânzan 

şi cu cine mai ştii, în numele departamentului, pentru lunea 
viitoare? 

 
Dl. Sorin Oprescu 
Păi am întâlnire miercuri cu tot departamentul. 

 
Dl. Octav Cozmnâncă 
Da, foarte bine. În urma acestei întâlniri, te rog să faci două-

trei pagini. 
 
Dl. Sorin Oprescu 
Fac o notă, sigur că da. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Şi în şedinţa de luna viitoare va fi şi preşedintele aici şi să 

luăm nişte măsuri. Va fi şi Tănăsescu ... 
 
Dl. Sorin Oprescu 
De asta v-am spus povestea asta. Domnule preşedinte, 

vorbesc exact de luna lui iunie când suntem în alegeri. Şi a doua. 
Toată lumea a încheiat contracte de negociere cu casele de 
sănătate şi domnul vicepreşedinte ştie ce înseamnă treaba asta şi 
toată lumea zice acolo restul de bani pentru ultimele patru luni de 
zile din an, adică unde îi e mai greu voinicului, unde o să ne fie cel 
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mai greu, la rectificări  bugetare. Păi cine poate să antameze că o 
să se facă rectificarea  bugetară în luna august ca să ai până la 
sfârşitul anului. 

 
Dl. 
La alegerile  generale. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Păi alegerile locale sunt în luna noiembrie. 
 
Dl. Sorin Oprea 
Despre aia vorbesc, că unele spitale au bani până în 

septembrie inclusiv şi unele spitale au bani până în iunie, exclusiv. 
Este în funcţie de ... 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
Asta merge la Bacău, de aia zic. 
 
Dl. Florin Georgescu 
S-ar putea ca săptămâna cealaltă, rectificarea care oricum 

va avea loc să fie în jos, să fie negativă şi atunci ... 
 
Dl.  
Deocamdată, domnule preşedinte al departamentului, vă fac 

o notă ... 
 
Dl.  
Domnule preşedinte, în situaţia asta poate că e bine să 

lucreze cu ... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Da, împreună cu ... 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Să-i lăsăm miercuri să se întâlnească ... 
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Dl. Octav Cozmâncă 
N-ai anunţat-o încă. 
 
Dl. Bogdan Niculescu  Duvăz 
Nu am anunţat-o şi cred că dacă se întâlneşte Parlamentul 

miercuri o putem face duminică cu lucruri limpezite. Cred că am 
putea să prezentăm proiectul de reorganizare a Guvernului. Este 
o chestiune care creează interes, dacă nu cumva e o zonă 
sensibilă şi acolo. 

 
Dl. Acsinte Gaspar 
Poate o facem la Guvern. 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
A prezentat-o Guvernul. 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Noi am uitat acuma că miercuri şi joi este 18 şi 19 şi este 

şedinţa Comisiei de Politică Externă la Parlamentul European. 
Mircea, avem sarcina aia de la premier să ne întâlnim. Eu ştiu, 
poate va trebui iar să se urce în avion cineva.  

 
Dl.  
De aia nu e bine să spunem înainte. Putem să spunem, dar 

... 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Nu ai ce spune. 
 
Dl.  
Să participe ... 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Nu are rost.  
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Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Să spui la presă întâi riscăm. 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Va trebui să ne ocupăm puţin de subiectul ăsta. 
 
Dl.  
Asta cu partea europeană ... 
 
Dl. Mircea Geoană 
Aici nu eşti tu Mircea mâine să dăm luni cu NATO, cu toată 

treaba asta, tratatul cu Ucraina, toate astea. 
 
Dl. Mircea Geoană 
Am putea să facem astăzi. 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Aprobăm tratatul mâine, se aprobă la vot final tratatul cu 

Rusia. A fost săptămâna trecută? 
 
Dl. Mircea Geoană 
Da. 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Nu şi se pare că-l folosim ca argument acuma de presiune 

pe decizie.  
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Ia-o cu pachetul financiar. Sorine, ia-o cu pachetul financiar 

şi explică-le tu. Pachetul financiar, măi. 
 
Dl.  
Trebuie să schimbăm sistemul. 
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Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Să nu fie luat ca o presiune. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Da, cine mai ... 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Haideţi să n-o stabilim pe picior şi stabilim pe ... 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Dar să luaţi şi de la Eurostar că ... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Stabilim acum şi anunţăm. Întâi se anunţă lucrul ăsta. Da, 

Eugen. 
 
Dl. Eugen Bejenariu 
Domnule preşedinte, eu vroiam să mai completez la ceea ce 

a spus domnul profesor Oprescu că am avut vineri 
videoconferinţa cu tema dialogul social şi absolut toate judeţele, 
toată lumea au ridicat problema sănătăţii. Este o problemă foarte 
serioasă. Cu titlul informativ toată lumea ştie chestiile astea, dar 
nu ştiu ce putem face. Ceva trebuie să facem. Toată lumea a 
ridicat problema aceasta, toate judeţele au luat cuvântul. Absolut, 
nu a existat nici un judeţ care să nu ridice problema sănătăţii, ba 
cu salvările, ba cu medicamentele, ba cu spitalele. Problematica 
poate fi extrasă din stenogramă şi pusă la dispoziţia dv. 
Mulţumesc. 

 
Dl. Sorin Oprescu 
Le am aici. Poate domnul ministru o avea ceva mai deosebit 

şi atunci le spune la ăştia ce e de spus şi gata, dar mi-e frică că 
începe circul. ... 

 
Dl. 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 16 februarie 2004 

 45

... 
 
Dl. Sorin Oprescu 
Exact, exact. 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Nu, să încercăm pe politic. Domnule Hrebenciuc, poate 

încercăm pe politic ceva în legătură cu atmosfera, cu candidaturi, 
cu certuri. Dick Morris ... 

 
Dl. 
... 
 
Dl. Mircea Geoană 
... are sens melodia aia cu ... 
 
Dl.  
... 
 
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz 
Are tendinţa de a se sparge, deci trebuie să accentuăm. 

Putem s-o punem la două, practic, însă modificăm, sigur, şi o 
facem politic atunci. Situaţia politică internă, perspective privind 
alegerile şi legislaţie. 

 
Vorbesc mai mulţi o dată, nu se mai înţelege cine anume. 
 
 
 


