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Caseta 1 A 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 
 Stimaţi colegi, 
 Avem o mulţime de probleme pentru astăzi. Unele au rămas 
de săptămâna trecută.  
 Aş vrea să începem cu o analiză şi cu nişte veşti bune. 
Barometrul de opinie care a apărut ieri care, în mod paradoxal, 
ne spune că suntem mai buni decât eram în luna anterioară. 
Toată lumea se aştepta ca nivelul să fie mai scăzut. Am vorbit cu 
Alin Teodorescu. El a făcut un nou eşantion, de data aceasta, 
mult mai solid pe populaţia care votează, deci este un eşantion 
care se pare că este mult mai corect şi rezultatele sunt, din acest 
punct de vedere, foarte interesante. Sigur, ele trebuie văzute în 
totalitate, nu doar cifrele pe ansamblu, ci trebuie să vedem - şi 
cred că asta ne interesează cel mai mult - punctele slabe, mai 
ales pornind de la indicatorii pe care i-am discutat, dacă vă 
aduceţi aminte, şi la Sinaia. Este vorba de rezidenţă, este vorba 
de vârste, de profesii, de venituri şi, din punct de vedere al votului 
care se va exprima trebuie să vedem care sunt zonele care 
necesită mai multă atenţie din partea noatră. 
 Din acest motiv, sunt absolut convins că vă veţi uita cu foarte 
mare atenţie. Vreau să vă rog să vă uitaţi şi pe zonele geografice. 
Sunt câteva concluzii interesante, dacă vă uitaţi în acest fel. Eu 
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am să facă de îndată câteva comentarii şi sub acest aspect, dar 
cred că pornim această săptămână cu o analiză interesantă, cu o 
fotografie interesantă a realităţii politice, de unde putem să tragem 
câteva concluzii foarte interesante. În primul rând, o anumită 
involuţie la nivelul PRM, determinată de schimbarea de mesaj şi 
de apariţia unui competitor. Acesta este primul aspect care 
interesant de notat. Al doilea: atacurile - cred că este un 
funcţionar care funcţionează. Este interesant faptul că atacurile 
din ultima vreme au fost considerate ca fiind exagerate şi 
incorecte şi atunci reacţia a fost mai curând inversă. Pe subiectul 
Uniunii Europene, deci atacurile au venit aici. 
 

D-na 
.... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Probabil din cauza asta. Interesant.  În orice caz, foarte 

interesantă analiza pe care vă rog s-o faceţi. Eu m-am uitat cu 
mare atenţie pe fiecare dintre paginile acestea. Alin Teodorescu, 
din câte am înţeles, a cerut să fie verificat de două ori. 80% era ... 

 
D-na Dorina Mihăilescu 
De trei ori. 
 
Dl. Adrian Năstase 
De trei ori. Tocmai în ideea ca să nu lansăm şi, în primul 

rând, să nu ne minţim noi înşine, să nu pornim de la o bază care 
este foarte departe de realitate.  

Vă rog să observaţi şi dinamica aşa cum a apărut pe diferite 
teme. mi-am adus aici şi exemplarul pe care am subliniat câteva 
dintre lucrurile mai importante. Ceea ce mi se pare deosebit este 
faptul că în ceea ce priveşte ,,Direcţia în care se îndreaptă 
România" este o polarizare destul de puternice. ,,Direcţia bună" 
creştere de la 48 la 46%, ,,Direcţia greşită" o scădere de la 46,9% 
la 44,7%, deci o creştere a unei percepţii pozitive şi, oricum, 
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practic, este o împărţire pe jumătate a celor care cred că direcţia 
este corectă, cu cei care consideră că direcţia nu este bună. 

Interesante, sigur, variabilele. În ceea ce priveşte ,,Situaţia 
economiei faţă de acum un an", din păcate, aici este o anumită 
înrăutăţire în ce priveşte percepţia, dar ea este compensată cu o 
raportare ceva mai optimistă faţă de anul viitor. ,,Satisfacţia faţă 
de nivelul de trai". Nivelul de trai estimat peste un an se va 
îmbunătăţi, consideră 32%, faţă de 29,9%.  Va rămâne la fel 
43,2% şi aici scade la 38,9%. Dar ceea ce cred, de asemenea, că 
este important este faptul că noi ieşim, practic, din iarnă, pentru 
prima dată după 14 ani, cu o stare de spirit la nivelul populaţiei 
care nu este foarte rea. Cred că asta este concluzia cea mai 
importantă. 

 
Dl. Miron Mitrea 
... exact ceea ce ... 
 
Dl. Adrian Năstase 

 Da. Te uiţi la performanţa Guvernului sau la ce? 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 În general. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În general, nu? 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Fiecare să se uite, dar aş vrea totuşi, la nivel de partid, să 
ştim să folosim cât mai bine muniţia pe care o avem prin acest 
barometru de opinie şi asta este rugămintea mea, să avem pentru 
astăzi, pentru săptămâna aceasta, să începem să folosit cât mai 
bine aceste date. 
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 D-na Rodica Stănoiu 
 ... singurele lucruri ... la acest sondaj, introducerea unor 
personalităţi. Cum să vă spun? Sunt aici nişte cifre care nu-mi fac 
plăcere şi cred că erodează nişte oameni în mod inutil, dacă le 
repetăm. Ştiţi la ce mă refer. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Cu Lia  Roberts sau cu cine? 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 Nu cu Lia Roberts, cu colegi de-ai noştri care nu ştiu cum au 
fost introduşi. Eu nu ştiu cine e Popescu. Popescu ignor cine este. 
Cu zero. Eu l-am ales întâmplător, tocmai, dar mai sunt şi alte 
nume cu aceeaşi cifră. S-a înţeles foarte bine ce am vrut să spun. 
 
 Dl.  
 Nu s-a studiat, au fost puşi în ... 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 Oamenii nu ştiu lucrul ăsta. Nu mi-l băgaţi pe domnul 
Văcăroiu cu zero. Lumea nu ştie lucrul ăsta. 
 
 Dl. 
 Zero-ul ăla, pentru cetăţeni, e zero, nu înseamnă nu ştiu ce 
... 
  
 D-na Rodica Stănoiu 
 Asta încerc să vă spun. Cine ştie această treabă savantă. Nu 
am dreptate? 
 
 Dl. 
 Ba da. 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
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 Atenţie, că nu putem să le-o facem şi atunci îi erodăm, cel 
puţin în circumscripţie. Trebuie atenţie. Nu ştiu cum. Dar băgaţi 
alte nume. Este tot ce spun. 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 Interesante personalităţi, sigur, dar ăştia care sunt la 
guvernare pierd. Interesant este că cele două mari personalităţi 
ale opoziţiei - mă refer la Băsescu şi la Stolojan - au o evoluţie 
interesantă. Băsescu pierde 24 de procente, de două ori mai mult 
decât orice alt contracandidat care a fost la guvernare, de 
exemplu, de două ori mai mult decât premierul. Şi ai noştri au 
căzut câte puţin. Şi Stolojan stă pe loc din 2001 până în 2004, 
deci în aproape trei ani de zile Băsescu cade de două ori decât 
cade premierul, el fiind cel cu gura mare şi Stolojan stă pe loc. 
Sigur, toţi ceilalţi cad. Cade Vadim, care a fost în opoziţie, cade 
Marco Bela care, mă rog, a fost în opoziţie. Problema e că este la 
zero, că a fost  21,3%. Sunt cele una, două, şapte, nouă 
personalităţi care pot fi judecate. Ale noastre au scăzut puţin. Ale 
lor, unii au rămas pe loc, Stolojan, iar Băsescu s-a dus 24 de 
procente. Dacă îi atacăm în continuare s-ar putea ca punctul lor 
slab să fie Băsescu, aşa cum am zis la început. Şi cum a mers, 
greu, uşor, cu Vanghele, cu Popescu, cu Georgescu. 
 

Dl. Adrian Năstase 
Asta e la nivelul ... 
 
Dl. Mircea Geoană 
A fost Bodo ... ăsta a fost vehicolul principal. S-a văzut la 

Amnesty ... şi s-a văzut la un adjunct al asistentului, un tip relativ 
modest la Departamentul de Stat. El a spus cu Lia Roberts că e 
un risc să ia ceva din bazinul lor electoral şi că vede o cursă 
Năstase-Stolojan pentru prezidenţiale în turul doi. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Vorbeşte în microfon şi mai tare. 
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Dl. Mircea Geoană 
Că îi vede pe Năstase şi pe Stolojan în turul doi. Din ce văd 

aici, a atacat destul de dur pe chestia cu corupţia, dar relativ 
echilibrat. A vrut să dea un semnal că este un lider potenţial 
echilibrat, nu a fost vehement în prezentare. Aveţi o informare pe 
subiectul ăsta.  

 
Dl. Adrian Năstase 
Într-adevăr ... în  Statele Unite a avut două elemente 

importante. În primul rând, el s-a prezentat acolo mult mai 
moderat sau moderat în comparaţie cu cei care merg de obicei 
acolo - cei care au mers: Constantinescu, Ciorbea, în alte 
perioade. Doi: el a fost considerat mai curând un om potrivit 
pentru executiv, deci nu s-a prezentat ca un lider politic ca atare. 
O să vedem din timp, nu ne apucăm să ... În orice caz, nu a avut 
foarte multe stridenţe. Sigur, şi-a apărat interesele lui, cauza 
partidului, ceea ce e foarte firesc.  

Vreau să vă mai atrag atenţia asupra unui material. Agenţia 
de monitorizare a presei de la ,,Academia Caţavencu" scoate la 
două săptămâni rapoarte de monitorizare pe presa scrisă şi pe 
televiziuni. Cele care sunt la presa scrisă sunt absolut 
tulburătoare. Nu le folosim încă, nu le valorificăm, nu le trimitem în 
străinătate, nu le traducem în engleză să le dăm drumul pe slite-
uri. Nu ştiu cine ar trebui să facă lucrul acesta. Eu spun de 
săptămâni întregi că trebuie să intervenim, să facem texte în 
engleză. Vreau să vă arăt. Acţiunile cu care sunt asociate puterea 
şi opoziţia în publicaţiile monitorizare. Este vorba de Adevărul, 
Evenimentul zilei, Jurnalul naţional, Libertatea, Naţional, România 
liberă şi Ziua. Vreau să vă uitaţi la aceste materiale. Ele ar trebui 
totuşi date şi pentru toţi colegii aici, poate le multiplicăm. Iată, în 
Evenimentul zilei să vedeţi, practic, în ceea ce priveşte PSD dă 23 
de ştiri negative, 34 neutre şi 2 pozitive. La liderii politici. Imediat îi 
facem. Adrian Năstase: 25 negative, 8 neutre, 1 pozitivă. Şi să 
vedeţi pe urmă cum arată la Evenimentul zilei. Ăsta nu încape în 
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grafic. De acum trebuie totuşi, Dan, poate începem să-i invităm să 
spunem ... Asta trebuie de acum distribuită. Pe urmă o să vedeţi 
la toate celelalte. Şi sunt foarte interesante. Asta este pentru 
presa scrisă şi pentru televiziuni. 

Dan, ţi le dau. Faceţi mai multe exemplare. După aceea 
trebuie valorificate în engleză. Ce spui tu? 

 
Dl. Vasile Dâncu 
Mâine facem lansarea la ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Atunci nu, nu o face asta. Ţine-o, deocamdată. Dă-o 

încoace. Dacă ajunge la tine, ajunge la presă. 
 
Dl. Dan Matei Agathon 
Niciodată, domnule preşedinte. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Dă-i-le lui Viorel. I le dau lui Viorel şi vedem, dacă scapă la 

presă înseamnă că ... 
Hilde şi pe urmă Dorina. În orice caz, foarte interesant. 

Haideţi să începem, dacă tot vorbim despre libertatea presei, să 
începem să arătăm aceste lucruri. Şi putem să facem altceva, 
putem să facem pe o lună, pentru că au fost două rapoarte de 
monitorizare şi să arătăm ce înseamnă de fapt libertatea presei în 
România. La un moment dat,  Emil Constantinescu, când a spus, 
pe vremea aceea, că nu este libertatea presei, el a luat atacurile 
împotriva lui şi le-a trimis nu ştiu unde. Nu ştiu dacă ştiţi, dar Emil 
Constantinescu a trimis acum o scrisoare la OSCE, la Biroul 
pentru ... şi după aceea au redicţionat-o, o scrisoare absolut 
greţoasă. Absolut greţoasă. Şi preşedintele, când s-a referit la 
Emil Constantinescu în emisiunea aceea de la TVR 1, avea în 
vedere acest material. Hilde. 

 
D-na Hildegard Puwak 
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... pentru că toţi ... putem ... în ţară, peste tot, în Bucureşti ... 
Nu am auzit din octombrie şi până acum, de când merg cu maşina 
... vreun talk-show în care Guvernul ... în direct ascultatătorii sau 
partidul să fie tratat în vreun interviu pozitiv. Sunt Pro FN, Europa 
FM, Radio Total, sunt nu ştiu cum se mai cheamă astea toate din 
Bucureşti, unde sunt multe, dar şi în judeţele ţării. Ne fac într-o 
manieră, cum să spun, şi nu poţi interveni. Noi nu avem 
monitorizarea asta, dar sunt milioane de oameni care ascultă 
lucrurile acestea. 

 
Dl. Adrian Năstase 

Să începem să arătăm cel puţin care este situaţia, pentru că totuşi 
suntem şi cu banii luaţi şi mi se pare că nu este normal. Se 
vorbeşte despre lipsa de libertate a presei şi dacă te uiţi, practic, 
singurii care sunt atacaţi în presă în mod obişnuit suntem noi. Cel 
puţin să arătăm aceste lucruri. La televiziuni o să vă uitaţi, la 
televiziuni lucrurile sunt mult mai echilibrate. Nu ştim noi să 
lucrăm suficient de bine şi, iată, spunea Valentin Nicolau că sunt 
colegi din guvern care nu acceptă să meargă la unele dintre talk-
show-uri la TVR 1. La Foc încrucişat şi la altele. Dan Matei ştie 
despre cine e vorba, dar n-o să dea acum exemple, dar 
rugămintea mea ... 
 
 Dl. Dan Ioan Popescu 
 Dar să ne transmită. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 E foarte important. Dacă avem un format la care putem să 
vorbim la 2 milioane de oameni o dată este foarte important. Asta 
este o altă chestiune legată de monitorizări. Faza monitorizări. 
Trecem pe monitorizări pe radio. Aici va trebui să vedem efectiv 
ce se întâmplă. 
 Problema este că unele dintre zonele acestea de mass 
media îşi fac rating atacându-ne pe noi, chiar dacă sunt mai 
apropiate de noi, dar dimensiunea comercială intră în funcţiune. 
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 D-na Rodica Stănoiu 
 Şi noi ... relativ. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi noi ... (foarte) relativ. Ce anume? 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Tu nu asculţi radioul când mergi cu maşina.  
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 ... avem probleme unde sunt prea ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Prea mult, da. O să vedem ce ... Încercăm o monitorizare şi 
pe radiouri să vedem ce avem de făcut. Trebuie să vedem Radio 
21. Nu am reuşit încă să-i clarificăm statutul. L-am rugat pe 
Şerban să vedem chestiunea asta şi să vedem cum stăm.  

Eu cred că în curând vom avea şi un format de ziar 
comercial, un ziar la care vom avea acţiuni şi vom vinde acţiunile 
cui vrea să le cumpere. Va fi un ziar cumva .... Nu vă spun până 
nu apare formatul. Va fi un format foarte sobru. Şerban, vorbeam 
despre tine acum. Hilde a ascultat Radio 21 şi era extrem de 
nemulţumită şi i-am spus că tu te ocupi de Radio 21. 

 
Dl. Şerban Mihăilescu 
Mie mi-aţi dat ... Radio 21 e ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Ce anume?  
 
Dl. Ioan Mircea Paşcu 
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Radio 21 face parte din vechea filieră ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da, pentru că ei au jumătate din acţiuni, aşa este. Nu ştiu, 

hai să clarificăm lucrurile astea, Puiu. Ce anume? Am spus. Victor 
este acolo, am vorbit cu Şerban, care e prieten cu ... 

 
Dl. Ioan Mircea Paşcu 
51% ... 49% noi ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Victor, la sfârşitul săptămânii vreau un raport în legătură cu 

situaţia, cu acţiunile, propuneri şi aşa mai departe. Ce spui? 
 
Dl. Victor Ponta 
Vă dau raportul şi acuma ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Dă-mi deocamdată raportul să-l văd şi după aceea stabilim 

cum facem în continuare.  
 
Dl. Ioan Mircea Paşcu 
Dar Nica de ce a ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu ştiu. Victor, vezi de ce au vândut licenţa unor unguri 

radicali cei de la Radio 21. 
 
Dl. Valer Dorneanu 
Au vândut licenţa Radio 21, deci Radio 21 din Harghita a 

rămas fără licenţă că au vândut-o unuia din Gheorghieni, care 
este printre sponsorii celor de la ţinutul secuiesc. Putem să 
anulăm licenţa acuma, având în vedere că nu avea voie să vândă 
licenţa. 
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Dl.  
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Legea este în momentul de faţă la Curtea Constituţională. 

Miercuri va fi. Şi care este succesiunea de fapt. Aici va trebui să 
fim foarte atenţi cum coordonăm dezbaterea legii cu intenţia 
moţiunii de cenzură. Domnul Gaspar. 

 
Dl. Acsinte Gaspar 
... care se pronunţă. Încercăm ca tot miercuri, pe baza 

comunicării pe care Curtea o face Preşedintelui României, să fie 
promulgată legea. Şi tot miercuri să publicăm legea în Monitorul 
Oficial. Intrarea ei în vigoare, potrivit Constituţiei, se face la trei 
zile de la data publicării. Asta înseamnă - miercuri, joi, vineri - ea 
intră în vigoare sâmbătă. Noi putem ca vineri sau sâmbătă să 
trimitem preşedinţilor celor două Camere scrisoarea dv. legată de 
tot ce se întâmplă în structura şi componenţa Guvernului. Luni, pe 
8 martie să se întâlnească cele două  Birouri, să stabilească 
comisiile pentru audierea candidaţilor la funcţiile de miniştri de stat 
şi la funcţiile care vor mai fi şi marţi, 9 martie, s-ar putea face 
dezbaterea în şedinţa comună. 

Acuma, raportat la momentul introducerii unei moţiuni de 
cenzură, dacă moţiunea de cenzură se introduce pe 2 martie, 
adică mâine, ea urmează să fie prezentată în cel mult cinci zile. 
Birourile permanente să împingă cele cinci zile. Asta înseamnă 
marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Sâmbătă nu este activitate în 
Parlament şi urmează ca ea să fie prezentată luni, 8 martie. 
Dezbaterea moţiunii, potrivit Constituţiei, are loc după trei zile de 
la prezentare. S-a prezentat luni. Luni, marţi, miercuri, joi, deci joi, 
12 martie. Cam ăsta ar fi calendarul, dar bineînţeles totul este 
legat de ziua de miercuri.  

Curtea Constituţională cred că va soluţiona, pentru că nu li 
se pare că ar fi o problemă deosebită. Va trebui să vorbim atunci 
pentru promulgare. La Monitor aranjez eu.  
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Dl. Adrian Năstase 
Mai este şi moţiunea simplă legată de adopţii. Oricum, o să 

le mai vedem o dată săptămâna asta. Eu m-am văzut cu domnul 
preşedinte săptămâna trecută, la sfârşitul săptămânii, vineri, şi 
urmează să mai vedem unele eventuale modificări şi de aceea ar 
trebui să mai facem o şedinţă a Delegaţiei Permanente în cursul 
săptămânii pentru a valida propunerile respective. Vreau să vă 
rog să fiţi în stand-by pentru a doua parte a săptămânii şi, de 
asemenea, pentru săptămâna viitoare. Cam asta este cu aceste 
lucru. 

Acuma, în legătură cu moţiunea de astăzi sunt probleme?  
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Va fi foarte important scorul. Aici aş vrea să discutăm, chiar 

dacă probabil aceste chestiuni o să le mai vedem şi după aceea. 
Săptămâna asta elementul politic extern cel mai important, în 
paralel cu moţiunea de cenzură eventuală şi cu proiectul de 
hotărâre legat de restructurarea Guvernului, va fi votul sau 
pregătirea votului pentru săptămâna viitoare în cadrul 
Parlamentului European. Votul va avea loc pe 10 sau pe 11. Asta 
înseamnă marţi? Miercuri. Din acest punct de vedere ... Sesiunea 
are loc la Strasbourg, nu la Bruxelles. Ceea ce va fi foarte 
important e ca noi să finalizăm aceste lucruri marţi, în aşa fel 
încât, miercuri, unele dintre elemente care poate sunt pozitive în 
restructurarea  Guvernului să poată să fie utilizate şi în 
discursurile din plenul Parlamentului. În plus, aş vrea ca începând 
de astăzi să decidem ca acea comisie formată din miniştri şi 
parlamentari şi, eventual, cu Lazăr Comănescu, care o să vină 
mâine aici ... 

 
Dl. Mircea Geoană 
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A venit. 
 
Dl. Adrian Năstase 
E deja aici. Aici ar trebui, alături de Fărcaş, de Puşcaş, 

Mircea ar trebui să lucreze, deşi tu pleci în Germania astăzi. 
 
Dl. Mircea Geoană 
Vin înapoi repede. 

 
Caseta 1B 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 ... ne întreabă cum vrem să ne raportăm la acest raport şi 
încă nu ştim ce să le spunem. Amendamentele pot fi depuse de 
astăzi şi până joi. De aceea, este foarte important ca, rapid, să 
stabilim dacă atacăm unele dintre amendamentele pe care vrem 
să le scoatem - pentru că sunt incorecte, pentru că nu se bazează 
pe realităţi - şi putem să intervenim, fără să atacăm, după părerea 
mea, frontal ansamblul amendamentelor şi având trei linii de 
acţiune. 1-2 amendamente care sunt inexacte sau se bazează pe 
informaţii inexacte, pur şi simplu, să le scoatem aducând 
informaţia necesară; doi, să încercăm să adăugăm, dacă este 
posibil, 1-2 amendamente pozitive pe câteva zone 
complementare, de exemplu protecţia copiilor în dificultate. Aici, 
spre exemplu, Suzane Kastner poate că ar dori să depună un 
astfel de amendament, pentru că a spus lucrurile astea la 
Bucureşti sau în România şi atunci ... Nu ştiu dacă nu este 
membru al ... Ea a spus la un moment dat - şi cred că asta mi-a 
rămas în minte - în calitate de vicepreşedinte al Bundestagului şi 
europarlamentar. Nu a spus aşa? Probabil că a fost o traducere 
greşită. Nu? Aşa a fost ştirea. Aceasta este a doua linie de 
acţiune. 
 Şi a treia, pregătirea unor discursuri de susţinere, de 
ambianţă, deci generale, în legătură cu faptul că raportul este 
aprobat, sunt anumite elemente care trebuie corectate, dar, în 
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acelaşi timp, s-au realizat anumite elemente pozitive. Cred că 
acestea trei ar fi direcţiile în care grupul nostru de lucru ar trebui 
să pregătească acţiunile pentru Strasbourg. Şi după aceea, pe 
această bază, să antamăm, să stabilim, să transmitem, să 
transferăm această strategie către prietenii noştri 
europarlamentari in fiecare ţară. Vă repet, sunt unii care m-au 
sunat şi ieri să mă întrebe cum procedăm, ce au de făcut, ce 
dorim să facă şi este păcat să nu folosim această disponibilitate 
din partea lor. 
 Asta este o temă extrem de importantă, pentru că, practic, 
aceste trei planuri de care am vorbit - moţiune, restructurare şi 
votul în Parlamentul  European - vor însemna 10 zile foarte pline, 
începând de astăzi. 
  
 Punctul 2 - Informare referitoare la stadiul proiectelor de 
legi electorale 
 
  

Dl. Adrian Năstase  
 Punctul 2 - Informare referitoare la stadiul proiectelor de legi 
electorale. Viorel. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 La Legea alegerilor locale discutăm amendamentele de la 
Camera Deputaţilor şi, practic, dacă nu joi, lunea viitoare putem s-
o discutăm.  
 Legea alegerilor prezidenţiale am înaintat-o la Senat. 
 Şi săptămâna asta sau la începutul săptămânii viitoare 
înaintăm la Senat şi Legea privind alegerile generale. Practic, o să 
fim în termen  cu toate. Cea cu alegerile locale, marţi, în două 
săptămâni este promulgată. Cea cu alegerile prezidenţiale cam în 
trei săptămâni şi în maximum o lună cealaltă. La ultima poate ar 
trebui să mai stăm puţin de vorbă în jurul ei, pentru că simt 
nevoia, cea cu alegerile generale. Aţi văzut că am plusat treaba 
aia cu pragul electoral. Am văzut acum care sunt reacţiile 
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politicienilor, ale partidelor şi să vedem acum şi în funcţie de 
ultimele rezultate cam cum ne mişcăm. 
 
 Dl. 
 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 În mod categoric. El are 10 minute la spot la oricare dintre 
camere. La toate?  
 
x 
 
 Situaţia din domeniul sănătăţii 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Mai departe, situaţia din sănătate. Domnule doctor. 
 
 Dl. Sorin Oprescu 
 Domnule preşedinte, stimaţi colegi, fiindcă aveţi materialul în 
faţă eu nu v-aş plictisi, aş intra direct pe direcţiile de acţiune şi 
măsuri, măsuri care o să constataţi că nu sunt detaliate aici. Ăsta 
merge pe site. Din punct de vedere tehnic, vă stau la dispoziţie, 
împreună cu domnul ministru al sănătăţii, cu toate explicaţiile 
necesare.  
  
 Domnule prim-ministru, este o etapă grea, o ştim cu toţii, 
este an electoral. Din dorinţa de a nu crea o serie întreagă de 
distorsiuni şi de efecte negative care să vină dinspre partea 
sistemului sanitar, sunt necesare măsuri din acestea imediate. Noi 
nu am spaţializat aici, nu am definit în timp când să fie ele gata, 
dar suntem pregătiţi pentru aceste lucruri, pentru a nu încurca 
procesul electoral în sens negativ tocmai în luna iunie şi în luna 
septembrie 2004. 
 În privinţa primului punct, la direcţii de acţiune şi măsuri, 
definirea şi reorganizarea componentei sociale a medicinii, lăsând 
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la o parte cuvintele de înveliş, este necesar totuşi să mobilizăm, 
cu sprijinul celorlalţi, şi consiliile judeţene. Vedeţi dv., centrele 
medico-sociale au fost date primarului Vasile, primarilor Ionescu, 
Popescu şi aşa mai departe, dar ei săracii nu au posibilitatea să 
asigure o întreţinere coerentă a acestor centre medico-sociale 
care, ca să zicem aşa, erau în formare directă. Ca dovadă, din 
109, funcţionează 42. Funcţionează în sensul coerenţei, pentru ce 
au fost ele făcute. Eu aici aş vrea să remarc şi participarea directă 
a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, pentru că efectiv atunci 
când au început să funcţioneze a dat tot sprijinul necesar. 
 Creşterea accesibilităţii şi adresabilităţii populaţiei la serviciile 
medicale nu poate pentru perioada imediat următoare pusă la 
punct decât printr-o intervenţie hotărâtă a unor ordine ale 
ministrului care să stabilească foarte clar care este rolul 
ambulatorului de spital, care este rolul ambulatorului de 
specialitate şi niciodată rupt de medicul de familie. Cunosc 
părerile dv. cu privire la îmbunătăţirea segmentului de urgenţă în 
ceea ce priveşte partea cu medicul de familie. Domnul ministru a 
început să lucreze în sensul acesta foarte aplicat, dar pe lângă el 
dorim să dezvoltăm până la sfârşitul lunii mai, să facem să 
funcţioneze un parteneriat public privat pe Bucureşti, tocmai 
pentru partea de alegeri locale, urmând ca până în septembrie, 
dacă veţi aproba, să existe la nivel de ţară. Încă o dată, ăsta este 
fără bani, nu cu bani. Cu bani, probabil că ştiu să facă foarte mulţi 
oameni. 
 Va fi necesară terminarea schiţelor pe care le-am început din 
anii trecuţi privind informatizarea sistemului, sistemului unic 
integrat. Domnule preşedinte, eu ştiu că aici este vorba de foarte, 
foarte mulţi bani, eu ştiu că este vorba de foarte, foarte multe 
interese, dar  în acest sistem integrat casa naţională, ministerul, 
spitalele şi celelalte segmente este  necesară obţinerea unor date 
corecte. Altfel, întotdeauna o să ne lovim de subdimensionarea 
din punct de vedere financiar a actului medical.  
 Dezvoltarea asistenţei medicale private şi implementarea 
unor proiecte reale şi eficiente de parteneriat public privat, pentru 
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că anul trecut a fost o reacţie de apărare la tratamentul la care aţi 
supus sistemul, ne-aţi supus cu izotopul Blănculescu, dar după ce 
a trecut acest tratament, iată că organismul şi-a revenit în 
continuare, homeostazia lui este în regulă. Ceea ce este mai 
important este că acum sistemul are şi anticorpi. 
 Atragerea unor surse de finanţare complementare este 
pentru decompresionarea acestui buget. În repetate rânduri ..., dv. 
ştiu cum aveţi această privire de ansamblu asupra finanţării 
sistemului sanitar, dar realitatea este că aceste surse 
suplimentare nu decompresionează foarte mult, după la 
aprecierile noastre dacă decompresionează - sigur, tot este ceva - 
bugetul sănătăţii cu 10%, estimăm noi, după apariţia asigurărilor 
private. Ele sunt  trecute prin Camera Deputaţilor, urmează a fi 
trecute prin Senat. Sigur că intrăm cu iniţiativă legislativă privind 
fondurile mutuale. Se practică în toate ţările de largă respiraţie 
democratică, se ajută între ei, dar asta înseamnă 4-5% 
decompresiune a cheltuielilor.  
 Optimizarea utilizării fondurilor publice alocate sistemului. 
Vorbeam adineauri despre această optimizare, sub tratament 
intensiv.  
 Elaborarea strategiei naţionale a serviciilor de sănătate, care 
este într-o fază terminală. Nu terminală în sensul de a ajunge la o 
stabilitate extremă, adică de a muri, pentru că organismul mort e 
cel mai stabil. Este vorba de terminarea acelei consultanţe de trei 
ani de zile, contractată în urmă cu trei ani de zile, care va naşte o 
strategie naţională pentru serviciile de sănătate. Aici două lucruri 
sunt importante: planul naţional de paturi care, sigur, nu se poate 
face peste noapte, dar apărând în fiecare an, la începutul anului, 
planul naţional de paturi în funcţie de morbiditate şi mortalitate, pe 
care le aveţi în primele pagini spre informare, şi planul naţional cu 
necesarul de doctori. Este vorba, domnule preşedinte, de 
numerus clauzus. De 14 ani, acest numerus clauzus nu există. 
Noi nu ştim câţi medici producem - ştim de pe listele respective - 
fie în sectorul de stat, fie în sectorul privat. Vă rog să vă aduceţi 
aminte că în urmă cu câţiva ani de zile ne confruntam şi poate şi 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 1 martie 2004 

 18

acum ne confruntăm, nu avem datele ca să vă raportez, cu un 
sistem de ăsta de şomaj totuşi în rândul medicilor. 
 Dimensionarea corectă a finanţării serviciilor medicale şi a 
asistenţei populaţiei cu medicamente. Domnule preşedinte, 
chestiunea stă în felul următor. Noi avem o serie întreagă de 
modalităţi la îndemână să tăiem o serie de medicamente - 
discutam şi cu domnul ministru - de pe această listă. Nu cred că 
mai este stufoasă. Stufoasă a fost până anul trecut. Important 
este, însă, să acţionăm pe alte elemente. Şi nu o să vă plictisesc 
aici să vă spun cam cum poate scădea preţul la medicamente. Vă 
spun însă că este clar că putem să obţinem o scădere a preţului 
la medicamente, dar nu asta va ţine sistemul sanitar în picioare 
fără distorsiuni, în felul următor. De exemplu, la medicamentele 
acelea care vă plac dv. în mod special, medicamentele de 
discotecă, chestiunea stă în felul următor. În loc să fie la unitatea 
de acţiune, de exemplu, la 1 miligram considerate toate cu 
compensarea, cu un preţ fix, ele sunt compensate la 50 de 
miligrame. De exemplu, Tanakanul ... Nu, hai să luăm Voltarenul, 
că-l ştie toată lumea, că l-a luat, a avut nevoie. Voltarenul de 50 
miligrame - în limba română diclofenac - costă 2058 de lei. 
Compensarea se face la 2058 de lei, jumătate, 1000 de lei.  
Voltarenul de 50 miligrame sirop costă 180 de mii de lei.  
Compensarea se face 50% la 180 de mii de lei, deci 90 de mii de 
lei. De aia vă spuneam că acestea sunt lucruri tehnice. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi medicii ştiu lucrurile astea? 
 
 Dl. Sorin Oprescu 
 Nu au treabă medicii. Este vorba de distribuitorii de 
medicamente. Şi vreau să vă spun că această chestiune stă în 
felul următor. Faţă de discursul din 2001, dacă vă aduceţi aminte, 
când exista problema aceea că la noi în ţară medicamentele se 
vând mai scump decât în estul Europei, acest lucru s-a terminat. 
Nu ştiu dacă din cauza presiunii pe care aţi exercitat-o atunci 
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asupra distribuitorilor de medicamente, nu ştiu dacă din bun simţ, 
ceea ce mă îndoiesc, al distribuitorilor de medicamente. Poate din 
cauza unei experienţe, când au mers cu încrederea în dv. cu o 
plajă de speranţe, că nu aveau ce să facă la urma urmei, banii 
erau consumaţi, datoriile anului 2002 - mă refer la piaţa de 
medicamente pentru spitale şi asistenţa prespitalicească cu 
medicamente. Cert e că ei au făcut această scădere de-a lungul 
timpului încă din anul 2002 şi s-a ajuns la nivelul preţurilor 
europene, mai precis al ţărilor din sud-estul Europei. Nu vorbesc 
de celelalte ţări ale Uniunii Europene. Nu aici este chestiunea. Ei 
păstrează aceste lucruri pentru că ei nu se aşteaptă niciodată să 
se facă o analiză retrospectivă. Mă refer la anii 1995, 1996, 1997, 
când Ministerul Sănătăţii a stabilit aceste preţuri. 
 Va fi nevoie de această analiză şi, de comun acord cu ei, 
pentru a nu naşte o serie întreagă de discuţii, pentru că sunt. Iată 
că mecanismele încep să funcţioneze sau cel puţin ne aşteptăm 
să funcţioneze. Este vorba de licitaţia naţională pentru principalele 
repere. 
 În acest moment, domnule preşedinte, nu cred că îşi mai au 
locul - deja vorbeam de o împăcare, în sensul bun al cuvântului, 
cu sistemul sanitar - nu cred că-şi mai au sensul atacurile directe, 
pentru că eu vă raportez că directorii de unităţi, în privinţa 
achiziţiilor, sunt mazete. Aşa cum este şi Casa Naţională şi plimbă 
tava cu împărţitul banilor, deci actorii ăştia au rămas fără 
costume, nu mai au costume, sunt depersonalizaţi. Nu asta este 
problema sistemului. Ei, oricum, se vor schimba prin apariţia Legii 
spitalelor. Această reînnoire va fi făcută pe cale naturală, nu 
artificială, nu forţată. Mai mult decât atât, le va da şi un termen de 
preocupare exact în perioada când se desfăşoară alegerile, 
pentru că examenele de şef de secţie ... Nu va mai deveni nimeni 
imuabil şi şefii de secţie se vor primeni din patru în patru ani, prin 
concurs. Este o chestie de viitor. Americanii o aplică de ani şi ani 
de zile. Dar asta asigură accederea la posturile de conducere. 
 Şi, în sfârşit, ultima problemă. Am lăsat-o ultima pentru a o 
trata cu foarte multă seriozitate. Aş vrea să vă spun - şi cu asta 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 1 martie 2004 

 20

am terminat - că totuşi bugetul anului 2004 este grevat de o serie 
întreagă de lucruri. În principal, este grevat de plata datoriilor pe 
care aţi aprobat-o, cu care a fost de acord şi Ministerul de 
Finanţe, s-a produs acea ordonanţă. Aş vrea să înţelegeţi că şi 
plata datoriilor şi plata lucrărilor curente se petrec în principal din 
bugetul curent. Asta va face ca peste câteva luni de zile, 
neputând umple tot timpul sacul, neputând să-l umplem la timp, 
neputând prin colectare, să fie nevoie de o rectificare a bugetului. 
 De la bun început, aş vrea să ştiţi ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 O clipă. Noi am aprobat, oricum, 1000 de miliarde pentru 
medicamente, rapid şi probabil că ştii toate aceste lucruri. 
 
 Dl. Sorin Oprescu 
 Ştiu lucrurile astea de la bun început. Domnul ministru ... Şi 
pentru ca să nu apară şi să le transformăm într-o temă de luptă a 
opoziţiei, pentru că domeniul sanitar o să fie unul dintre domeniile 
cele mai bătute: nu aţi avut grijă de populaţie, moare lumea - aţi 
văzut şi dv. care sunt indicatorii.  
 Şi vă rog să mai observaţi - şi cu asta am terminat - există o 
serie întreagă de programe - la unele din programe cifrele au 
scăzut - unele programe care trebuie să meargă tot timpul înainte. 
Mă refer, de exemplu, la programul de boli de nutriţie şi diabet. 
Diabeticii ăia nu aşteaptă, domnule preşedinte, că nu au ce să 
aştepte, dacă înainte nu pot să primească aceste medicamente. 
Sunt lucruri destul de bine puse în formele lor ca să poată să mai 
existe scăpările şi robinetele acelea care curg. Aici cred că trebuie 
o discuţie. Sper ca domnul ministru să fie de acord cu o discuţie 
adevărată pentru spaţializarea acestor posibile rectificări şi 
necesare rectificări de buget. 
 În sfârşit, ultimul punct este finalizarea cadrului legislativ. 
Vroiam să vă raportăm că Legea spitalelor intră în efectivitate într-
o formă acceptabilă, spunem noi, şi primită destul de bine, cu 
micile modificări pe care reuşim să le mai facem şi acum în 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 1 martie 2004 

 21

Camera Deputaţilor pentru a crea o funcţionalitate cât mai 
adevărată. Va fi nevoie totuşi să terminăm Legea asigurărilor de 
sănătate, pentru că asigurările de sănătate funcţionează pe o 
ordonanţă de urgenţă care şi-a manifestat disfuncţionalităţile ei 
destul, pentru a pune la punct, în primul rând din punct de vedere 
tehnic, o serie întreagă de lucruri care încă nu funcţionează în 
sistem. Legea asigurărilor private am discutat-o, în sensul că este 
în parcurgere la Senat şi după aceea merge spre promulgare. Vor 
exista două sau trei iniţiative legislative cu Legea sănătăţii publice. 
Ministerul Sănătăţii deja are o formă, un draft. Va fi în continuare 
Legea de modificare a Legii 74 a Colegiului Medicilor din 
România, în aşa fel încât să nu mai încărcăm cu probleme - mă 
refer la problemele externe - şi din acest domeniu. 
 Eu vă stau la dispoziţie cu orice fel de întrebare şi vă 
mulţumesc pentru răbdare. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Mihai. 
 
 Dl. Mihai Tănăsescu 
 Un singur comentariu, domnule preşedinte. Vă pot spune că 
în ianuarie-februarie încasările medii au crescut simţitor faţă de 
perioada anului trecut. Se încasează aproximativ 5500 de miliarde 
pe lună, faţă de 3500-4000 în anul trecut. Avem, însă, o problemă 
şi aş vrea s-o ridic, s-o discutăm - interferenţa AVAB vizavi de 
creanţele până la 30 iunie anul trecut. Această dualitate în 
încasare creează mari greutăţi pentru a avea venituri 
suplimentare aşa cum ne-am propus. Mia de miliarde - şi vreau 
să-i informez pe toţi colegii - este legată de faptul că vor fi venituri 
peste ceea ce am planificat şi, aşa cum am stabilit la Legea 
bugetului, veniturile suplimentare se duc cu această destinaţie, 
către sănătate. De aceea, credem că la sfârşitul trimestrului vom 
avea această posibilitate. Vă spun, pe două luni - ianuarie şi 
februarie - avem un plus de venituri de aproximativ 400 de 
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miliarde la sănătate. Sperăm ca martie să meargă mai bine şi să 
atingem această sumă de 1000 de miliarde. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Aş vrea pentru săptămâna asta la Guvern să vedem şi un 
raport din partea AVAB cu ceea ce s-a angajat să facă. Să vedem 
dacă această modalitate este eficientă sau nu. Dacă nu este 
eficientă, atunci sigur că renunţăm la ea. Dacă este eficientă, 
sigur, o folosim în continuare.  
 
 Dl. Mihai Tănăsescu 
 ... şi transferul obligaţiilor de colo, colo. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Atunci, un raport pe chestiunea asta. Nu vreau să discutăm 
acum, aici, ceea ce discutăm din punct de vedere tehnic în fiecare 
şedinţă de Guvern. Practic, ce a prezentat Sorin aici este 
rezultatul unor evoluţii în sistemul de sănătate şi, sigur, colegul 
Ovidiu Brânzan a avut un rol extrem de delicat într-o perioadă 
foarte, foarte grea. Dar este şi părerea mea că noi suntem pe cale 
să resorbim problemele care au existat. 
 
 Dl. 
 Şi să schimbe ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Exact. În sensul ăsta. Cred că avem o şansă ca în 
următoarea perioadă să calmăm nervozitatea existentă în sistem 
şi trebuie să fim foarte atenţi să nu apară alte focare de infecţie 
datorate neglijenţei, mai curând, locale decât unei lipse de 
înţelegere la nivel central. Cred, însă, că avem nevoie de un 
proiect major pentru lunile următoare. Aici noi am fost oarecum 
defensivi, am rezolvat nişte probleme pe care alţii ne cereau să le 
rezolvăm. Ne trebuie şi un proiect pozitiv. Din punctul meu de 
vedere, unul dintre proiectele pe care am putea să le susţinem - 
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dar voi trebuie să faceţi propunerea - ar fi modernizarea 
maternităţilor.  
 
 Dl. Sorin Oprescu 
 Astea sunt chestiuni de urgenţă, domnule preşedinte, pentru 
simplul motiv că omul este foarte sensibil. Eu nu am vrut aici să ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sorin, mai avem câteva luni. Asistenţa de urgenţă nu ştiu 
dacă reuşim ... Trebuie să vedem efectiv ce resurse avem şi care 
este programul pe care putem să-l promovăm în lunile următoare. 
Înţeleg că există acordul  BERD sau al Băncii Mondiale, Mihai ... 
 
 Dl. Mihai Tănăsescu 
 Al Băncii Mondiale. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Pentru un credit, dar nu ştiu cât de rapid merge povestea 
asta. 
 
 Dl. Mihai Tănăsescu 
 Această problemă pe care aţi menţionat-o, domnule 
preşedinte, va fi pusă în noul împrumut pe ,,probleme sanitare", 
care va fi gata în lunile mai-iunie anul acesta, deci primele 
eliberări de sume pentru maternităţi se vor face până în prima 
jumătate a acestui an. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Poate că nu este foarte rău, dar dacă noi avem siguranţa că 
lucrurile merg în acest sens, atunci am putea să pregătim 
proiectele ca atare şi deja să tragem banii imediat după aceea. 
Mihai, dacă nu, mergem pe altă cale de finanţare. 
 
 Dl. Mihai Tănăsescu 
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 Am discutat - după ce v-aţi întâlnit, vineri, dacă nu mă înşel - 
cu reprezentantul  Băncii Mondiale, m-am întâlnit seara cu el, mi-
m menţionat  încă o dată că acest program va fi aprobat de către 
bordul băncii până la data pe care v-am spus-o, urmând să 
începem să tragem banii pe proiectul ,,Maternităţi".  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Pentru asta, însă, proiectul trebuie să fie foarte clar construit. 
Nu ştiu, o maternitate pe judeţ sau dimensionat în aşa fel încât el 
să poată fi cu adevărat vizibil în lunile care au rămas. Voi vă 
pricepeţi, voi trebuie să vedeţi. Aici avem o problemă care ţine 
chiar de imaginea noastră externă, rata natalităţii şi de fapt rata 
mortalităţii şi suntem din punctul ăsta de vedere la un nivel foarte 
scăzut. Voi aţi dat şi nişte zone în care lucrurile stau mai rău. 
Poate că trebuie să ne concentrăm pe zonele astea. Nu ştiu, dar 
aşa mi s-a părut mie, că proiectul ăsta a pornit şi de la ce s-a 
întâmplat la Ploieşti. Ar fi foarte sensibil şi pentru opinia publică. 
Dacă aveţi un alt proiect eu nu am nimic împotrivă, dar el trebuie 
să fie vizibil şi trebuie să fie  
individual, că altfel noi băgăm bani în sănătate în general. Trebuie 
să ne identificăm cu un anumit proiect şi să fim capabili să 
spunem la sfârşitul anului, iată, am reuşit lucrul acesta. Atât. Anul 
viitor nu ştiu, ne ocupăm de urgenţe sau de altceva, dar să 
dimensionăm foarte clar ceea ce putem să facem în aceste luni 
pe o zonă activă.  
  
 Încă o dată vă rog să vedeţi cu mare atenţie şi din această 
perspectivă acţiunea pe care s-o desfăşurăm în lunile următoare. 
Miron. 
 
 Dl. Miron Mitrea 

Mihai, merge mai repede orice decât Banca Mondială. ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Dar noi nu putem să începem acum procedurile? 
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Dl. Miron Mitrea 
Vor începe, dar nu poţi decât ... De aceea, ca să faci ... ar 

trebui, după părerea mea ... cu autorităţile locale ... şi să 
prezentăm ... şi să luăm măcar 5 sau 6 ... 

 
Dl. Adrian Năstase 
Nu, maternităţile există, Miron. Problema este că acolo 

trebuie făcută o modernizare. Nu e vorba de alte spitale.  
 
Dl. Miron Mitrea 
... dar sistemul de plată, în speranţa că vom avea 100 de ... 

nu merge. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Sigur că nu. 
 
Dl. Miron Mitrea 
Şi atunci ... care pot fi făcute ... sau una sau două ca să fie ... 

orice program are un model. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Aici problema este ca Mihai să nu ne tragă în piept.  
 
Dl. Mihai Tănăsescu 
Nu e vorba de mine. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu, nu ... 
 
Dl. Mihai Tănăsescu 
Domnule preşedinte, nu e vorba de mine aici. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Problema ... 
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Dl. Mihai Tănăsescu 
Dacă avem un studiu, să-l aplicăm la 4-5 maternităţi, să ştim 

că vor funcţiona aşa ... 
 

Caseta 2 A 
 
Dl. Adrian Năstase 
A fost săptămâna trecută. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
A fost de trei ori pe ordinea de zi. Ce resurse sunt sau cât 

estimez că putem, conform asta ... ce facem cu judeţele astea. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Este ideea pe care am lansat-o cu ocazia discuţiilor cu 

delegaţiile permanente, atunci când am avut discuţii aici cu fiecare 
în parte şi am stabilit că fiecare ar trebui să ne dea una sau două 
priorităţi de proiecte care ar putea să-i ajute în mod substanţial în 
campania electorală. Sigur, ei au făcut o mulţime de propuneri, 
unii extrem de neserioşi au venit cu sute de miliarde, dar ideea a 
fost să vedem pe fiecare judeţ ce anume se poate face. Poftim? 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
Unii au revenit ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Noi discutăm despre cei care au revenit. Cine sunt serioşi. 

Am spus data trecută. Pe cei care nu sunt serioşi îi lăsăm pentru 
altă dată. 

 
Dl. Mihai Tănăsescu 
Domnule preşedinte, v-am informat. Există această 

posibilitate şi am început să dăm unele împrumuturi din Trezorerie 
pentru unele judeţe - vezi la Tulcea, la Prahova, acuma suntem în 
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discuţie cu Vasluiul pentru unele proiecte pe care vor să le facă. 
Sunt proiecte de 4-5-10 miliarde pentru care putem să le acordăm 
aceste împrumuturi din Trezorerie. Repet, eu aştept ca prin 
intermediul lui Octav să avem finalizată această listă, altfel nu 
este finalizată încă această listă, ca să putem să ne îndreptăm 
către acest lucru. Repet, avem această posibilitate acuma să dăm 
aceşti bani, dar în nişte limite acceptabile, aşa cum aţi subliniat şi 
dv. de fapt. Dacă despre acest lucru este vorba, subiectul ăsta. 
Dacă este vorba de nişte lucruri mai mari, drumuri şi aşa mai 
departe, aşa cum v-am informat acum câteva zile, suntem pe cale 
să finalizăm în maximum 10 zile cred, tot mecanismul şi o să 
venim cu o hotărâre de guvern în sensul acesta. 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
Nu ştiu ce înseamnă limită acceptabilă, 10 miliarde pe judeţ, 

15? Cât de cât adică. Cât de cât, în ce limite să lucrăm. 
 
Dl. Mihai Tănăsescu 
Poţi să acorzi un împrumut de 25 de miliarde din trezorerie 

cu această destinaţie, dar nu poţi să spui la fiecare câte 10. Va fi 
poate nevoie la un judeţ de 50 de miliarde, la altul de 10 şi aşa 
mai departe, funcţie de proiectul respectiv. Există această 
posibilitate să dăm din trezorerie aceste împrumuturi. 

 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Domnule preşedinte, ca o problemă. Eu sunt de acord cu ce 

spune Mihai aici. El are o sumă globală, 500-600 de miliarde cu 
care poate să se joace el. Trebuie văzute proiectele şi impactul 
lor, adică ce aţi spus dv., domnule, proiectul ăsta îmi dă rezultate 
pentru perioada următoare? 

Ce vreau să rog, însă? O problemă foarte, foarte gravă este 
legată de ieşirea din iarnă cu drumurile, mai ales drumurile 
judeţene. Vreau să vă spun că este prăpăd. Unde mergi în 
teritoriu - şi am bătut foarte multe localităţi în ultimele două 
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săptămâni - nu te întreabă că nu are ce mânca, dar drumul. 
Impactul este extraordinar.  

 
Dl. Mihai Tănăsescu 
N-au primit atâţia bani ca în anul ăsta niciodată. 
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Ştiu, ştiu, ai dreptate. Însă, din păcate ... Să începem măcar 

un sistem de plombări rapide, ceva, că nu ai bani să mergi pe tot 
ce se vrea, dar sunt zone în care nu mai poţi să intri cu maşina pe 
drum judeţean, pentru că a fost asfalt, gropile sunt una lângă alta 
şi de aici înjurături şi altele. Nu ştiu ce să facem. Miron poate 
estima el, dar trebuie să găsim o soluţie. Poate luăm un împrumut 
pentru consiliile judeţene să înceapă să plombeze - nu să 
asfalteze, repet. 

 
Dl. Miron Mitrea 
În primul rând, din acel program pe care l-am decis anul 

trecut şi am făcut împrumutul pentru pietruiri la ţară am reuşit să 
tragem anul ăsta jumătate, 25 de milioane. Am vorbit cu Mihai, 
poate la rectificare să dea şi cele 25 de milioane. Am dat drumul 
la bani în teritoriu. Sigur, nu se produc toţi banii o dată.  Se duc pe 
trageri, dar în primul trimestru se vor duce 25 de miliarde pentru 
pietruiri. Nu pentru reparaţii drumuri comunale, că ei pietruiesc, 
plombează. Eu nu mă bag. Este tot acolo judeţean-comunal, intră 
la aceeaşi găleată de finanţare. La drumurile judeţene le-am dat 
în februarie tot ce au avut facturi. Este prima oară când la drumuri 
judeţene le-am dat pentru tot ce au avut facturi. Sigur că se vor 
termina banii în primele cinci-şase luni în felul ăsta. Însă pentru tot 
ce am avut facturi legate de reparaţii de drumuri la judeţe am avut 
bani de la Mihai şi le-am plătit în bugetul ăsta. 

 
Dl. Adrian Năstase 
E diferenţa de ... 
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Dl. Miron Mitrea 
Eu răspund de ... Diferenţa între ce avem noi la ora actuală 

pentru drumuri judeţene sau ce spunea domnul preşedinte 
Văcăroiu pentru drumuri judeţene undeva în jur de 2000-2200 de 
miliarde. Asta înseamnă în jur de 70 de milioane. Necesarul, 
conform standardelor naţionale, nu celor europene, este undeva 
la 300-400 de milioane. Nu avem cum să atingem.  Aş fi fericit să 
le putem da. Noi le dăm, dar în acelaşi timp trebuie menţionat şi 
nu spunem destul că, începând din 2001, noi am lăsat impozitul 
pe maşini la judeţe şi la localităţi. În 2001 am lăsat puţin, în 2002 
am lăsat mai mult, în 2003 am lăsat mai mult, în 2004 am lăsat 
mai mult. Impozitul pe care îl lua Guvernul şi-l aducea la centru l-
am lăsat cu destinaţia drumuri judeţene 50% la judeţ, 45% la 
localităţi. Ei ce fac cu banii ăştia colegii noştri? Anul ăsta ar trebui 
să fie mai mulţi. Anul ăsta ar trebui să fie cel puţin cât le dăm noi 
la nivel naţional. Nu am băgat toate maşinile deodată ca să nu 
îngreunăm proprietarii de maşini şi din 2005 ... Am aprobat legea. 

Sigur că ei spun că e nevoie. Da, ar fi nevoie. Eu vă spun, 
dacă am putea face un program anual pentru 10 milioane de 
dolari pentru fiecare judeţ ... asta, în următorii şase-şapte ani, ne-
ar aduce la un nivel acceptabil cu drumurile judeţene, care sunt 
rămase mult în urmă faţă de drumurile naţionale. Unde reuşim să 
ne împrumutăm, în diferite zone, să luăm. Nu ştiu de unde. Am 
făcut împrumutul de la trezorerie, 2000 de miliarde, de care 
vorbeam mai devreme. Încercăm altă soluţie. 

Marea mea problemă anul acesta sunt sălile de sport şi mai 
ales locuinţele pentru tineri. Dacă CEC nu mă ajută cu bani, ne 
sufocăm înainte de alegeri. La Mind Banc sunt vreo 1500 de 
miliarde şi reuşim să ieşim cu ... 

 
Dl. Adrian Năstase 
Dragi colegi, sentimentul meu este următorul, că ori facem 

şedinţa de  Guvern aici şi atunci n-o mai facem la  Guvern, ori 
acceptăm să împărţim lucrurile şi cei care sunt interesaţi de 
aceste aspecte vin şi le discutăm la Guvern, pentru că, practic, 
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stăm de două ore şi discutăm lucruri pe care le discutăm în 
fiecare săptămână la Guvern. Eu accept lucrul ăsta, dacă nu aveţi 
nimic de făcut astăzi, stăm, dar peste o jumătate de oră o să-mi 
spuneţi că aveţi probleme şi eu cred că trebuie să folosim timpul 
de aici ca să discutăm despre problemele politice şi sunt destule. 
Eu sunt fericit că Octav a pus problema. El, nemaiparticipând la 
şedinţele de Guvern, le pune pe toate aici, dar aş vrea să 
discutăm aici problemele politice.  

 
Dl. Octav Cozmâncă 
Mă iertaţi că am vrut s-o pun, dar cred că este o problemă 

politică foarte importantă. 
 
Dl. Adrian Năstase 
De acord, dar dacă punem şi sănătatea, punem şi gropile, 

punem şi investiţiile ... Dacă începem să le dezbatem şi stăm aici 
... 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
Am pus doar problema asigurării fondurilor, nu am venit aici 

ca să ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Eu vă spun, este ora 12,30 şi veţi pleca în cinci minute la 

Parlament şi nu am discutat problemele politice şi mai avem încă 
20 de poveşti, cu informarea privind activitatea Guvernului, cu nu 
ştiu mai ce. Asta nu mai e şedinţă politică. Stabilim care sunt 
problemele politice, că aşa, să le luăm iar aici să le frecăm, sunt 
sătul de 10 ore cât facem la  Guvern numai pe chestiile astea. 
Acum le reluăm într-un alt format aici? De acum, rugămintea mea, 
Octav, agendă politică. Asta ne interesează, restul le mai 
discutăm. Considerăm că Guvernul e capabil să înţeleagă 
aspectele politice ale acestor probleme. 

Mergem mai departe şi mai rapid. 
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Venitul minim garantat, modul de aplicare. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Venitul minim garantat, modul de aplicare. Poftim, vă rog 

încă o oră să discutăm despre subiectul ăsta.  
 
D-na Elena Dumitru 
... este următoarea. Garantăm venitul minim într-o formulă 

minimă finanţată de la buget şi deschidem posibilitatea unui venit, 
unui ajutor social local? 

 
Dl. Adrian Năstase 
Nu ştiu, discutaţi la departament şi veniţi şi faceţi propuneri. 

Următorul punct. Nu, dar dacă facem şezători aici, chiar cu 30-40 
de oameni câţi suntem aici,  nu mai ajungem să luăm decizii.  

 
x 
 
Dl. Adrian Năstase 
Următorul punct. Departamentul de Stat, informare. Vă rog 

s-o citiţi. 
 
x 
 
Activitatea Senatului şi a Camerei Deputaţilor.  
 
Dl. Adrian Năstase 
Activitatea Senatului şi a Camerei Deputaţilor. Probleme? Nu 

sunt. E în ordine. 
 
x 
 
 
Activitatea Guvernului 
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Dl. Adrian Năstase 
Activitatea Guvernului.  
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Este răspunsul la moţiunea simplă. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Asta este foarte important, să vă uitaţi dacă mai este ceva de 

corectat şi, sigur, e foarte important cum se desfăşoară întâlnirea. 
Cine participă? 

 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
... plus Şerban ...  
 
Dl. Adrian Năstase 

 Aş vrea la următoarele şedinţe să ne concentrăm mai mult 
pe strategia de campania, pe ceea ce facem din punct de vedere 
politic, pe acţiunile politice pe care le facem. Guvernul să-l lăsăm 
să-şi mai vadă de treburile lui, că aşa, pe fiecare segment toţi vin 
aici să raporteze ce fac. Aici discutăm chestiunile politice. 
 
 x 
 
 
 Concluziile cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de 
Război 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Concluziile cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război. 
 
 Dl. Ioan Mircea Paşcu 
 Am avut o discuţie cu ei ...  
 
 Dl. Adrian Năstase 
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 Pentru duminică, aş vrea să te rog să ţii tu conferinţa de 
presă aici la partid, chiar cu temele aste: NATO, pe de o parte, 
reforma în armată, veteranii de război, salarizarea şi cred că şi 
chestiunea cu stagiul militar. 
 
 Dl. Ioan Mircea Paşcu 
 Aia e definitivată. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 E vorba de mesaj, Puiu. Mesajul, ca să fie foarte clar din 
partea noastră, pentru că ai văzut că toţi încearcă să tragă de 
povestea asta şi cred că e foarte important. 
 
 Dl. Dan Matei Agathon 
 Duminică la ora 13,00 ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Bun. Şi în ce priveşte Asociaţia Veteranilor de Război şi 
Cadrelor  Militare în Rezervă şi în Retragere, ei reprezintă în 
campania electorală probabil unul dintre factorii cei mai importanţi 
de mobilizare la vot şi de orientare a votului. De aceea trebuie o 
atenţie extraordinar de mare şi trebuie să facem ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Trebuie cinci-şase puncte. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Da. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Unele sunt deja rezolvate, altele în curs de rezolvare, unele 
nu se vor putea rezolva, dar ei sunt rezonabili, adică nu le vor 
mâine pe toate. Şi o să vă rog să-mi daţi răspuns, o să vă rog 
oficial să-mi daţi răspuns şi pregătim în paralel protocolul şi să ne 
întâlnim cu ei. 
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 x 
 
 Protocoale de colaborare şi parteneriat cu partide, 
organizaţii sindicale, patronate şi asociaţii 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Protocoale de colaborare şi parteneriat cu partide, organizaţii 
sindicale, patronate şi asociaţii. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Sunt cele cu partidele, cu sindicatele, cu cine am lucrat, cu 
cine suntem în curs de negociere. V-aş ruga, domnule preşedinte, 
ca să închei, să vadă fiecare şi dacă aveţi sugestii vă rog să mi le 
transmiteţi. 
 O să încheiem mâine, înainte de conferinţa de presă, cu 
două sindicate, cu Meridian şi cu Federaţia Sindicatelor 
Pensionarilor, care cuprinde peste 700 de mii de membri. Am 
negociat, protocolul este în ordine, nu sunt probleme deosebite. 
Le-am revăzut. Protocolul cu sindicatele şi cel cu pensionarii sunt 
şi pe ordinea de zi de astăzi. Cu Meridican a fost la o şedinţă 
precedentă. Nu am primit nici un fel de observaţii. S-ar putea 
mâine, dacă sunteţi de acord? 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Sunt de acord, cu o singură condiţie, să avem în cadrul 
strategiei noastre de zi cu zi pentru campania electorală mesajele, 
deci încheiem protocolul ăsta pentru că ... Şi atunci mâine când 
ieşim să ne întâlnim cu presa eu trebuie să am trei fraze cheie pe 
care le spun mâine. Dacă nu avem aceste trei fraze mâine de 
dimineaţă, nu semnăm protocolul. Asta vă rog de fiecare dată. 
Avem o armată de oameni care stau toţi prin clădirea asta. De 
acum, fiecare acţiune şi fiecare eveniment trebuie puse în cadrul 
unei strategii prin care transmitem mesaje. 
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 Dl. Octav Cozmâncă 
 Da, mâine dimineaţă o să vă dăm. De aceea, propun ca 
mâine dimineaţă să vină Viorel la conferinţa de presă, fiindcă nu a 
fost săptămâna trecută şi trebuia să vină. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 De acord. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Să vină şi să prezinte protocoalele astea, pe lângă alte 
lucruri. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Corect. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Iar săptămâna viitoare vă propun să încheiem protocoalele 
cu două patronate.  
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Iar săptămâna viitoare să încheiem cu două patronate. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Va trebui să începem să organizăm diverse întâlniri mai mici 
cu diferite grupuri profesionale, sociale şi să începem să dăm şi 
mesaje din acestea care vin nu numai în urma unor întâlniri cu mii 
de oameni. Sunt câţiva oameni care în ultima vreme au venit la 
noi în partid, pe zona culturală, de exemplu, pe zona de 
intelectualitate. Uitaţi-vă în sondaje să vedeţi gradul de susţinere 
pentru noi. La categoriile astea este încă foarte mic. Şi atunci, 
faptul că la un moment dat îi invităm pe ultimii pe care mi-i aduc 
aminte, Zamfir Dumitrescu, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici, 
care a fost de acord să intre în partid, Mihai Mălaimare, care a 
acceptat să intre în partid şi vor mai fi fiind şi alţii  ... De mult. Mai 
bine aşa. Câţiva dintre oamenii aceştia în nişte întâlniri prin care 
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încercăm să mai aducem nişte oameni din teatru, din film. Chiar 
dacă, sigur, nu va fi o acţiune foarte spectaculoasă cu sute de 
oameni, ea este un mesaj pentru o zonă de aşteptare care ne 
este încă foarte defavorabilă. Şi uitaţi-vă pe sondaje, o să vedeţi 
aceste lucruri foarte clar. De aceea, avem nevoie de o pregătire 
excepţională pentru fiecare zi. Fiecare zi trebuie să aibă mesajul 
său sau trebuie să consolidăm un mesaj pentru săptămâna 
respectivă. Noi suntem oarecum defensivi. Intrăm acum defensiv 
pe adopţii, intrăm defensiv pe moţiunea de cenzură, intrăm 
defensiv pe votul din Parlamentul European. Eu exagerez puţin, 
Viorel. 
 
 Dl. Viorel Hrebenciuc 
 Eu o iau personal, adică ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu, nu, că nu vorbeam despre tine.  
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Nu, dar el reacţionează pozitiv. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Avem nevoie şi avem muniţie, dar important e ca toată 
echipa de campanie să funcţioneze full time. Vă rog să observaţi 
că activitatea politică cea mai importantă se desfăşoară în 
weekend. Asta trebuie să înţelegem. De aceea, de-acuma, pe 
rând, fiecare dintre colegi trebuie să ştie că duminica va veni la 
conferinţa de presă. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Sâmbătă şi duminică au fost 5-6. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Ştiu. Ştiu foarte bine. Ştiu, am văzut şi e foarte bine. 
Sâmbăta şi duminica nu ne mai putem permite să le ignorăm cu 
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mesaje. Sâmbăta mai puţin. Sâmbăta este important să ocupăm 
televiziunile seara. Duminica trebuie să ... 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Să te pregăteşti duminica dacă ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 A fost bine, dar asta pentru că ... Important este să nu 
pierdem ritmul. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Ziua de duminică nu se pregăteşte duminica, se pregăteşte 
de sâmbătă. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Corect, corect. Se poate face mai bine, Viorel. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 A mai fost şi el. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Şi trebuie să luăm măsuri, se aşteaptă în continuare de la noi 
să luăm măsuri. Trebuie să luăm măsuri cu unii dintre colegii 
noştri care nu înţeleg că nu trebuie să exagereze. La nivel local 
sunt colegi care, în continuare, exagerează şi ăsta este un lucru 
care ne creează foarte mari probleme. În sfârşit, o să ... Pe urmă, 
chestiunile de finanţare trebuie să începem să le discutăm. Astăzi, 
mâine o să am câteva discuţii cu unii dintre colegi, fiindcă totuşi, 
finanţarea trebuie să intre deja într-un ritm care să asigure 
fluiditatea unor sume care trebuie să fie angajate deja.  
 Pe urmă trebuie să vedem structurile. Într-adevăr, va trebui 
să vedem, poate ne oprim în fiecare săptămână şi discutăm o 
relaţie politică cu unul sau două partide. Nu ştiu, cu Partida 
Romilor ce se întâmplă, îi încurajăm să aibă candidat în primul tur, 
facem o înţelegere pentru turul doi? Nu ştiu. Este important pentru 
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noi, e bine sau nu.  Am văzut că a apărut un candidat al lor, nu i-
am reţinut numele. 
 
 Dl. Octav Cozmâncă 
 L-a taxat Mădălin. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Nu ştiu. Trebuie să urmărim cu foarte mare atenţie aceste 
lucruri.  
  
 Dl. Octav Cozmâncă 
 Liderul UDMR cu  Frontul Democraţiei ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Cu UDMR, am primit o scrisoare de la Hilde, i-am dat-o şi lui 
Octav.  
 

Dl. Octav Cozmâncă 
Săptămâna asta trebuie să ... 
 
D-na Hildegard Puwak 
Eu am vrut să vorbesc cu Johannes. Era la Braşov când ...  
 
Dl. Adrian Năstase 
Sigur. Şerban. 
 
Dl. Şerban Mihăilescu 
Solicită o întâlnire cu dv. pentru continuarea discuţiilor. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Eu mă văd cu el, dar ar trebui totuşi să ştiu care este 

strategia cu ei, că eu mă văd cu el, fac o conversaţie absolut 
minunată, dar eu nu ştiu ce vrea el. 

 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
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Noi facem ... cu protocolul nu avem o problemă. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Şi atunci ...  
 
Dl. Şerban Mihăilescu 
... la Timişoara, cer nu ştiu unde ... 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
 ... are asistenţi permanenţi la primărie ... 
 
Dl. Şerban Mihăilescu 
Are soluţii, dar nu are timp ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
La Sibiu, da. Săptămâna viitoare ar trebui să facem.  
 
x 
 
Stadiul constituirii de forumuri, ligi şi asociaţii 
 
Dl. Adrian Năstase 
Stadiul constituirii de forumuri, ligi şi asociaţii. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
La fel, este informare. Sunt aici nişte termene şi 

responsabilităţi. Dacă sunt observaţii, cineva nu poate să se 
ocupe, deşi astea erau mai vechi şi ţin de departamentele care le 
produceţi, adică nu e nici o noutate.  

 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
Octav, la cultură cred că trebuie să fie şi Răzvan.  
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Nu este membru al Delegaţiei Permanente. 
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Dl. Adrian Năstase 
N-are importanţă, poţi să-l pui.  
 
x 
 
Proiectul ,,Primăvara social-democrată" 
 
Dl. Adrian Năstase 
Proiectul ,,Primăvara social-democrată". Care este data? Pe 

6 nu ştiu dacă suntem pregătiţi pentru 6 cu speach-ul, cu tot ce 
trebuie. Am impresia că ... Problema este cu mesajul de bază.  

 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Acum avem asta cu restructurarea, cu moţiunea ... adică 

exact ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Asta nu e o problemă, problema este să decidem ... Nu cred 

că putem să-l organizăm săptămâna asta. Pe 13 este şi cea a 
locatării şi nu mai ştiu ce. 

 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Pe 18, 19. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Per 19 martie Reuniunea la nivel înalt la Bratislava a  

Grupului Vilnius. Asta este joi, vineri ... 
 
Dl. Nicolae Văcăroiu 
O lăsăm sâmbătă. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Eu pot să merg acolo vineri, eventual, şi sâmbătă să fiu la 

Bucureşti, nu, pe 20. Ce anume? 



Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat 
Bucureşti, sediul central PSD, 1 martie 2004 

 41

 
Dl. Victor Ponta 
... am făcut invitaţiile ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Dar noi am discutat, Octav, acum câteva zile.  
 
Dl. Octav Cozmâncă 
De două ori am transmis că nu putem să ţinem acuma, 

tocmai fiindcă se suprapun cu evenimentele astea, cu 
restructurarea, cu moţiunea de cenzură ... Sunt evenimente ... 
Dacă tu vrei evenimentul ăsta îl ţii acuma şi nu are rost să facem 
cu 3000 de oameni, să îngropăm un eveniment ... 

 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
19-26 martie. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
După Paşte. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Când e Paştele? 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
În aprilie. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu, nici să nu ne ducem în vară. Ştiu că unii colegi nu sunt 

extrem de fericiţi cu întâlnirea asta cu tinerii. Eu vreau s-o facem 
cât de rapid, dar săptămâna viitoare nu se poate face, adică 
săptămâna asta, e prea scurt timpul. Acolo ceea ce va conta 
foarte mult va fi mesajul, deci primul argument. Noi nu reuşim să 
structurăm un mesaj foarte puternic şi foarte coerent, avem 
nevoie de mai mult timp. Acesta va fi probabil mesajul de intrare 
puternică într-o campanie care să ne lanseze după  2005 şi doi, 
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suntem într-un concurs de evenimente politice, sunt trei 
evenimente politice şi ăsta ar fi al patrulea, deci e foarte greu de 
realizat. Aşa că eu vă rog totuşi să vedem împreună soluţia, deci 
nu sâmbăta viitoare, 6-7, deci nu pe zona asta, ci ... 

 
Dl. Octav Cozmâncă 
Pe 20 să ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Da. 
 
D-na Hildegard Puwak 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu. E prea devreme. Aş vrea ca acest discurs să fie, într-

adevăr, important pentru noi. Dan Mihalache ştie, că el e pregătit 
oricând să scrie 30 de propoziţii. Problema este care sunt ideile. 
Avem ideile pentru asta, pentru cele 10 proiecte pe care le facem 
şi care să aibă şi finanţare? Despre asta discutăm, că aşa, vorbe 
din astea, să ne întâlnim acolo şi să fac filozofie de doi bani?  
Sper că nu asta vreţi. Rugămintea mea este ca fiecare să vină cu 
nişte lucruri foarte serioase. Să facem un ansamblu, să lansăm 10 
proiecte foarte mari, care să fie mobilizatoare, ca să spun aşa.  

Hai să vedem Vilnius-Bratislava, să verifici. Să mergem doar 
vineri, deşi o să fie destul de complicat, că probabil doar sâmbătă 
este acţiunea  principală, nu? 

 
Dl. Mircea Geoană 
Da ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Asta este. Hai să facem duminică atunci.  
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
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Eu vă propun 28 mai. 
 
D-na Hildegard Puwak 
28 mai. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Foarte bine. Duminică. 
 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
E mai bine. 
 
Dl. Adrian Năstase 
E foarte bine.  Bine. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Organizaţii destule constituite. Este anormal aşa ceva. Am 

vorbit ... La Finanţe nu. Vin alegerile peste noi. De şapte luni de 
zile discutăm de Liga Studenţilor. Dacă nu putem s-o constituim 
spuneţi ce facem ... 

 
Dl. Victor Ponta 
Există Liga Studenţi.  S-au întrunit, au activităţi. Veneau şi ei 

acuma pe 6. Nu-mi este foarte clar, că eu am un material. Îl dau la 
toată lumea. 

 
Dl. Adrian Năstase 
Ce e cu liga asta? 
 
Dl. Victor Ponta 
Nu vor preşedinte ... 
 
Caseta 2 B 
 
Dl. Adrian Năstase 
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... cineva, că îi reprezintă, nu? Doar la unu avem consiliul de 
securitate, că nu se poate altfel, dar nu se poate la liga aia să nu 
fie în stare să-şi aleagă pe unul dintre ei.  

 
Dl. Victor Ponta 
Sunt în stare. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Să-l aleagă atunci. E în ordine, mâine, deci organizează 

mâine sau sâmbătă, că tot nu aveţi ce să faceţi, faceţi o reuniune 
a Ligii Studenţilor şi şi alegeţi un preşedinte, care să iasă public 
să spună: Eu sunt preşedintele Ligii Studenţilor. 

 
Dl. Viorel Hrebenciuc 
Probabil că ei se mulţumesc cu ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Stai puţin, cel fel de organizaţie e asta pe o lună, hai să fim 

serioşi. Chiar ne pierdem vremea, iar dacă voi nu sunteţi în stare, 
îl numesc eu. Dacă stăm luni de zile să numim un şef la Liga 
Studenţilor. 

 
x 
 
Organizarea Forumului Naţional al Pensionarilor 
 
Dl. Adrian Năstase 
Organizarea Forumului Naţional al Pensionarilor.  
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Este materialul de informare. Dacă sunt observaţii. 
 
x 
 
Dl. Adrian Năstas 
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Uniunile social-democrate, da.  
 
x 
 
Deplasări în teritoriu. 
 
x 
 
Calendarul manifestărilor importante.  
 
x 
 
Diverse. Ce avem la diverse? 
 
x 
 
Mai sunt comunicate. 
 
Dl. Octav  Cozmâncă 
Au trimis şi cei de la Suceava o scrisoare. Vicepreşedintele 

consiliului judeţean şi-a dat demisia. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Ştiu. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Cei doi directori sunt directori sunt suspendaţi şi vor fi daţi 

afară după ce vin rezultatele controlului.  
 
Dl. Adrian Năstase 
Da. 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Lucrurile sunt ... 
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Dl. Adrian Năstase 
Trebuie să fim mult mai riguroşi şi trebuie să anunţăm aceste 

lucruri şi la brifingul de presă, trebuie anunţate. Cine prezintă?  
 
Dl. Octav Cozmâncă 
Bogdan ...  
 
Dl. Adrian Năstase 
Foarte bine, să fie prezentate şi să-i rugăm pe colegii noştri 

ca acolo unde sunt probleme să şi le rezolve. Dacă  sunt oameni 
care nu sunt în ordine, să se retragă o vreme.  

 
Dl. Octav Cozmâncă 
Şi a fost o reuniune a  Departamentului de politici industriale 

şi comerciale cu Dan şi cu Şerban. Aveţi materialul. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Pentru miercuri. Este ziua preşedintelui. Să vedem cum ... La 

ce oră? 
 
Dl. Octav Cozmâncă 
La zece. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Să vedem, că mi se pare că nu ştiu ce delegaţie primeam eu, 

s-o pun mai devreme puţin. În sfârşit, trebuie să ne organizăm.  
 
x 
 
Deplasări 
 
Dl. Adrian Năstase 
Am o rugăminte, Şerban. E foarte important să merg acolo 

unde vrea Ion  Vasile să merg, e foarte important, dar dacă tipul 
ăla are probleme cu poliţia şi cu PNA .... 
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Dl. Şerban Mihăilescu 
Are. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Şi atunci de ce trebuie să merg eu la  Buzău la tipul ăla? 
 
Dl. Şerban Mihăilescu 
Dacă nu se poate merge ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Când să mai merg la Vrancea după amiaza? 
 
Dl. Şerban Mihăilescu 
Dacă nu mergem acolo nu mai avem ce discuta la Vrancea 

... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Încă o dată vă spun: eu nu mai merg nicăieri până nu am un 

mesaj pentru un anumit grup. Mesajul nu este pentru prietenul lui 
Ion Vasile, eu nu am mesaj pentru prietenul lui Ion Vasile. Cine 
are mesaje pentru prietenul lui Ion Vasile să se ducă acolo. Mi se 
pare anormal să mi se sugereze să merg în teritoriu la un tip care 
are probleme cu PNA şi cu Poliţia.  

 
Dl. Şerban Mihăilescu 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Tu ştii despre ce e vorba acolo?= 
 
Dl. Şerban Mihăilescu 
Eu, da. Când aţi spus ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
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Bun, dar asta înseamnă să facem ... E în ordine. 
 
D-na Rodica  Stănoiu 
Putem să mergem în altă parte şi ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu ştiu ce înseamnă ,,altă parte". Da, Miron. 
 
Dl. Miron Mitrea 
Când am fost .... erau blocurile gata ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Unde, la Focşani? 
 
Dl. Miron Mitrea 
Plus alea din spatele ... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Dacă americanii cu Viorel îmi spun că mesajul cel mai 

important pe care pot eu să-l dau este acum, mergând la Vrancea 
şi făcând poze cu Oprişan, eu merg mâine acolo sau miercuri, de 
ziua preşedintelui merg acolo. Staţi împreună şi faceţi-mi 
propunerea pentru acţiune politică. Până la urmă, trebuie să 
punem lucrurile astea în ecuaţia corectă. 

 
Dl. Miron Mitrea 
Problema e că aţi promis. 
 
Dl. Adrian Năstase 
Eu nu ştiu ce am promis, măi, era înainte să-i întâlnesc pe 

americani, era pe vremea sovieticilor. 
 
Dl. Miron Mitrea 
... 
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Dl. Adrian Năstase 
Nu ştiu, Miron. Să le facem cum trebuie lucrurile astea de 

acum încolo. 
 
Dl. Miron Mitrea 
... nu au nici un proiect.  
 
Dl. Adrian Năstase 
Eu repet. Dacă vrei, faceţi o evaluare la sutele de grupe pe 

care le avem de strategie şi-mi spuneţi să merg acolo, merg 
acolo.  

 
Dl. Miron Mitrea 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Dar s-a făcut, nu asta e problema. Nu e o problemă. Merg 

acolo unde îmi spuneţi, dar după ce reflectaţi şi-mi spuneţi aşa 
trebuie făcut, mâine, miercuri aici, poimâine în Focşani, dincolo, 
nu ştiu unde, deci îmi faceţi proiectul aşa şi-mi spuneţi mesajul 
este următorul.  

 
Dl. Miron Mitrea 
... 
 
Dl. Adrian Năstase 
Nu am nimic împotrivă. Dacă voi spuneţi că aşa e bine, eu 

fac. Să înţelegi, Miron. Pe de o parte, să fac ore întregi de discuţii 
cu americanii şi cu alţii care îmi spun cum trebuie să fim noi ca să 
câştigăm alegerile şi pe urmă să facem alte chestiuni care nu mai 
au nici un fel de legătură. Ori îi dăm afară pe ăştia şi spunem că 
nu au dreptate, ori, dacă nu, mergem pe o strategie care să fie 
articulată. 

 
Dl. Miron Mitrea 
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... 
 
Dl. Adrian Năstase 

 Nu ştiu. Ei, începând de astăzi, vin din nou. Cele două 
propuneri pentru miercuri erau Buzău şi Vrancea. Nu am nimic 
împotrivă. Şerban se ocupă de evenimente ... 
 
 D-na Rodica Stănoiu 
 Dar erau şi altele, era ... 
 
 Dl. Şerban Mihăilescu 
 ... e condiţionată de o nenorocire ... 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 Rodica, să nu vă supăraţi pe mine. Ideea mea este că 
trebuie să câştigăm alegerile, nu să-i mângâiem pe creştet pe unii 
sau alţii dintre colegii noştri. Cine nu înţelege lucrul ăsta, că facem 
parte dintr-o echipă şi că în momentul de faţă trebuie să găsim 
soluţiile cele mai bune, practic, condamnă partidul să repete ceea 
ce s-a întâmplat în 1996. Asta nu este adminisibil, pentru că, 
practic, după aceea va pleca o mulţime de oameni pentru lipsa 
noastră de fermitate pe anumite chestiuni. Nu are nici o legătură 
cu Oprişan, la care ţin foarte tare, e vorba de modul în care 
organizăm lucrurile. O să le facem şi la Vrancea, că trebuie să 
câştigăm alegerile şi acolo, dar problema este să avem o idee 
clară: când, cum, cu cine începem ... 
 
 Dl. Miron Mitrea 
 ...  nu s-a făcut nimic ... la Satu Mare nu are un bloc ... Nu 
avem oameni. 
 
 Dl. Adrian Năstase 
 E în ordine. Mă bucur că v-aţi înfierbântat. Iată subiectele 
politice. Încă o dată ,,La mulţi ani" colegelor noastre. Este o zi 
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superbă de primăvară şi să le dăruim speranţa că lucrurile vor 
merge mai bine în ţară. 
 
 
 
 
Bucureşti, 1 martie 2004 
 
Dactilografiat după casete: Marioara  Stănescu 
Exemplar unic 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

 
 


