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Caseta 1B

Dl. Adrian Năstase
... de bază, pentru restructurarea de anul trecut. S-au
redistribuit anumite sarcini. Atunci am redus numărul de ministere
şi au fost destul de multe elemente pozitive care au apărut.
Aspectul cel mai important în momentul de faţă, după părerea
mea, şi care ne este reproşat este faptul că noi nu urmărim
suficient de atent şi de eficient punerea în aplicare a deciziilor şi a
legislaţiei. Foarte mulţi ne spun: venim, ne întâlnim la nivel
central cu miniştrii, hotărâm anumite lucruri, dar după aceea, la
nivelul doi, la nivelul trei sau nu se doreşte sau nu există
mecanismele necesare pentru punerea în aplicare a deciziilor;
sunt reglementări care sunt uitate, care nu sunt cunoscute.
Şi de aceea, dacă aţi observat şi în Raportul de ţară de anul
trecut - nu vorbesc de Raportul Comisiei de Politică Externă de
anul acesta - dar în Raportul de ţară de anul trecut, principala
critică în legătură cu activitatea guvernamentală în România a fost
aceea legată de punerea în aplicare, de implementarea deciziilor
şi, de asemenea, a acquisului comunitar.
Aş vrea împreună să decidem că aceasta reprezintă o
prioritate şi de aceea această unitate specială pe care o creăm la
nivelul Guvernului trebuie să aibă acest rol deosebit, de a urmări,
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de a veghea ca ceea ce decidem, ceea ce este prins în
programele noastre să poată să fie realizat.
Anul trecut, modificările pe care le-am făcut au fost bine
primite şi cred că am reuşit, pe această bază, să obţinem
rezultate cunoscute în domeniul economic, dar şi în domeniul
social. De asemenea, am realizat progrese destul de importante
în ceea ce priveşte negocierile cu Uniunea Europeană.
Restructurarea actuală va trebui, de asemenea, să aibă mai
multe obiective: creşterea calităţii actului de guvernare, eliminarea
deficienţelor din activitatea unor ministere, asigurarea
compatibilităţii instituţionale determinată de dinamica negocierilor
pentru integrare şi accelerarea procesului de implementare a
programelor şi acţiunilor guvernamentale.
Am început la Guvern, de câteva săptămâni, o analiză foarte
atentă
a
tuturor
agenţiilor,
comitetelor
şi
comisiilor
interdepartamentale. Cu totul cred că sunt vreo 300. Unele dintre
ele care, practic, au fost uitate în structurile guvernamentale.
Acum am luat formula standard din Uniunea Europeană şi
verificăm. Miercuri vom avea probabil un rezultat, în pregătirea
şedinţei de Guvern, să vedem efectiv care dintre acestea sunt
încă necesare. Sunt 122 de comitete, comisii, consilii şi alte
structuri şi acestea sunt numai comisiile, dar sunt şi celelalte, care
sunt agenţiile. Acestea sunt în subordinea Guvernului.
În orice caz, este evident că trebuie să facem această
curăţenie în structurile guvernamentale ...
Dl. Florin Georgescu
Este şi Comisia de la Snagov pentru unitate naţională
privind integrarea ...
Dl. Adrian Năstase
Nu cred că mai funcţionează încă ... Te rog să iei loc. ...
intrarea într-un partid politic care sunt în PSD, aşa că asta este o
veste foarte bună. În orice caz, mă bucur foarte mult să fim cu toţii
aici. Am propus ca şi cei pe care îi vom integra în noua structură
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să fie prezenţi, pentru că aş vrea ca în cunoştinţă de cauză
Delegaţia noastră Permanentă să decidă. Ne interesează inclusiv
în ceea ce priveşte agenţiile să putem să realizăm structuri mai
flexibile şi mai este un interes - am să vă spun foarte sincer căutăm noi posturi pentru a suplimenta zonele în care este nevoie
de mai multe resurse umane pentru a pune în aplicare unele
dintre angajamentele noastre. Ne-am chinuit destul de mult să
găsim cele 2000 de locuri de muncă pentru Agricultură şi pentru
Mediu şi vom avea nevoie în continuare la Ministerul de Interne
pentru securizarea frontierelor, vom avea nevoie, de asemenea,
la celelalte capitole în finalizarea negocierilor, vor fi solicitări
privind bugetarea unor noi posturi şi acest lucru este foarte
important.
De aceea, această verificare a agenţiilor va fi extrem de utilă,
extrem de importantă.
În ceea ce priveşte modificările din structura Guvernului unii
nu au înţeles de ce a durat aşa de mult această restructurare. Aş
vrea să le reamintim celor care nu au reţinut, nu au înţeles aceste
lucruri că noi, pentru a introduce funcţia de ministru de stat a
trebuit să modificăm Legea privind organizarea şi funcţionarea
Guvernului şi această lege a parcurs etapele fireşte - dezbaterea
în Camera Deputaţilor, dezbaterea în Senat, mai mult, a fost
atacată la Curtea Constituţională această lege şi a trebuit după
aceea să aşteptăm ca ea să fie promulgată. De aceea, practic,
sâmbătă a intrat în vigoare această lege şi, practic, doar începând
de astăzi putem să punem problema.
(Sărut mâna, bine aţi venit! Vă rog să luaţi loc, doamna
Ianculescu).
În ceea ce priveşte elementele de bază ale restructurărilor pe
care le facem trebuie să explicăm foarte clar că, din punctul
nostru de vedere, restructurarea trebuie făcută şi mai rapid, dar,
în mod evident, numai în condiţiile respectării legii, numai în
condiţiile în care legea ca atare prevedea aceste posturi.
Cei trei miniştri de stat: ministrul de stat cu probleme
economice va asigura elaborarea politicilor publice pentru
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creşterea economică, pentru a face mai eficientă activitatea de
comerţ exterior, crearea de noi locuri de muncă, dar ceea ce este
interesant, drept criterii de performanţă: obţinerea în această
toamnă a statului de economie funcţională de piaţă din partea
Uniunii Europene. Fără această ştampilă din partea Uniunii
Europene pe domeniul economic, trebuie să uităm de finalizarea
negocierilor. Acesta este obiectivul esenţial şi cred, din acest
punct de vedere, că fiecare ministru de stat va avea o
responsabilitate foarte bine circumstanţiată care să permită, întradevăr, rezolvarea unora dintre probleme pe sectoarele
respective.
Ministrul de stat pentru coordonarea serviciilor publice
va răspunde de creşterea calităţii serviciilor oferite populaţiei, iar
ca misiuni speciale, de redistribuirea mai echilibrată din punct de
vedere social a creşterii economice, ceea ce am stabilit ca fiind
unul dintre obiectivele noastre importante, dar mai ales de
reforma accelerată a administraţiei ca fiind criteriu de performanţă
şi care reprezintă de fapt elementele esenţiale pe acest segment
de activitate guvernamentală.
În fine, ministrul de stat pe probleme de apărare,
integrare europeană şi justiţie va trebui să continue reforma
puterii judecătoreşti, să contribuie efectiv la încheierea
negocierilor cu Comisia Europeană în acest an, să asigure
aplicarea planurilor de integrare în NATO, iar drept criterii de
performanţă, împreună cu întreaga echipă, finalizarea negocierilor
cu Uniunea Europeană până la sfârşitul anului, dar mai ales
relansarea reformei în domeniul justiţiei.
Va trebui să fim foarte dinamici în perioada imediat
următoare. Începând din săptămâna care va urma aprobării de
către Parlament - şi sper că acest lucru se va întâmpla,
dezbaterea va putea să aibă loc miercuri în cadrul Parlamentului.
Agenda aceasta să fie, astăzi să trimitem scrisoarea, mâine,
birourile permanente, dacă vor putea să ia în discuţie această
scrisoare, mâine, comisiile pentru examinarea respectivă, iar
miercuri plenul şi joi ...
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Dl. Nicolae Văcăroiu
Dar ne trebuie materialul.
Dl. Adrian Năstase
Scrisoarea ca atare.
Dl. Nicolae Văcăroiu
Şi CV-urile ...
Dl. Adrian Năstase
Da, da. Domnule Gaspar, o să vă rog să vă ocupaţi dv. de
acest lucru.
Dl. Acsinte Gaspar
În şedinţa de plen de miercuri urmează să facem de aşa
manieră încât tot miercuri să fie publicată în Monitorul Oficial
hotărârea Parlamentului, care trebuie transmisă preşedintelui şi
tot miercuri să apară Decretul Preşedintelui de numire a noilor
miniştri şi după aceea momentul depunerii jurământului, care va
trebui să fie ori miercuri seara, ori joi dimineaţa, cum găsiţi dv.
agenda.
Dl. Adrian Năstase
O să vedeţi împreună cu preşedinţii Camerelor care este cea
mai bună agendă.
Activitatea miniştrilor de stat, de altfel, ca şi a celorlalţi
miniştri, se va desfăşura, fără îndoială, sub conducerea
nemijlocită a Primului ministru. Am văzut tot felul de comentarii,
dar cred că nimeni nu şi-a pus problema că se creează un fel de
federaţie executivă. Este vorba doar de a pune împreună toate
energiile şi resursele pe care le avem din punct de vedere
intelectual, din punct de vedere uman pentru a obţine mai rapid,
mai eficient, mai sigur obiectivele pe care ni le-am propus şi cred
că acest lucru este foarte important, pentru că în loc să
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răspundem la tot felul de speculaţii legate de nu ştiu câte grupuri
există etc., acum putem să ne concentrăm în mod obiectiv pe
ceea ce este important pentru ţară şi eu spun şi pentru noi ca
partid. Acesta trebuie să fie mesajul pe care îl dăm: o solidaritate
mai largă, un efort bine concertat, care este în interesul ţării.
În al doilea rând, se înfiinţează Ministerul Mediului şi
Gospodării Apelor, iar în ceea ce priveşte Ministerul Agriculturii el
va avea şi sarcina de a se ocupa de dezvoltarea rurală. Va
rămâne ca Minister al Agriculturii şi Pădurilor. Apele trec la
Ministerul Mediului, dar Ministerul Agriculturii va fi şi Minister al
Silviculturii, deci al Pădurilor şi al Dezvoltării Rurale, ţinând seama
şi de programele Sapard care vor trebui urmărite mai atent.
Vorbeam mai înainte despre implementarea programelor
internaţionale, dar şi de planurile de acţiuni concrete în plan intern
şi propunerea de a se crea un post de ministru delegat.
În al patrulea rând, se va înfiinţa Cancelaria Primului
Ministru, care va contribui la creşterea capacităţii administrative a
Executivului. O să avem vreme să discutăm mai mult despre felul
în care vor funcţiona toate aceste instituţii. Vreau, însă, să vă
anunţ că, spre exemplu, toţi cei care au responsabilităţi pe zona
integrării europene s-au întâlnit vineri pentru a decide fiecare de
ce palier se ocupă, pentru că, într-adevăr, responsabilităţile în
acest domeniu sunt multiple şi era foarte important să facem o
hartă cu responsabilităţile, cu diviziunea muncii pe fiecare dintre
cei care se ocupă de acest domeniu şi este vorba aici de primul
ministru, de ministrul coordonator, este vorba de ministrul
integrării europene, de negociatorul şef, de ministrul de externe,
este vorba de ministrul de finanţe mai mult, care răspunde de
programele financiare. Este vorba în felul acesta de faptul că
Ministerul de Finanţe are şi responsabilitatea de a pune banii, nu
doar de a urmări ce se întâmplă la alţii, deci de contribuţia sa
internă.
Dl. Mihai Tănăsescu
O punea.
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Dl. Adrian Năstase
O punea, dar ştiţi bine cu câte dificultăţi. Pe urmă, avem
Comitetul Interministerial. Corina Coman, care are şi ea
responsabilităţi în acest domeniu, şi Victor Ponta pe domeniul de
implementare. Iată, numai aşa, la o primă strigare, nu mai vorbesc
de miniştri, pe cele două grupuri, cei care sunt integratori de
capitole, dar şi ceilalţi membri ai Cabinetului. Până la urmă,
guvernul acesta este un guvern al integrării europene cu totul şi
aici este de fapt rostul acţiunii de coordonare pe care trebuie să o
realizăm în aşa fel încât să nu apară disfuncţii din punct de vedere
al obiectivului urmărit.
În al cincilea rând, APAPS urmează să se comaseze cu
AVAB, aşa cum am discutat. Se va crea Agenţia Naţională pentru
Tineret, în subordinea primului ministru. Se va crea, de
asemenea, Autoritatea Naţională pentru Turism, în coordonarea
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. Acestea ar fi
principalele elemente pe care le avem în vedere.
Acum, în mod concret, ce anume ar trebui să discutăm la
nivelul Delegaţiei Permanente şi care sunt propunerile. Înfiinţarea,
cel puţin formal, a unor ministere cu unele măsuri de
reorganizare: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, care nu mai are componenta care se separă din punct
de vedere al Agenţiei pentru Tineret. Ca atare, miniştrii respectivi
vor trebui să aibă denumiri noi, pentru că vor conduce ministere
care sunt botezate altfel şi domnul Gaspar este foarte dur din
acest punct de vedere, miniştrii trebuie, practic, renumiţi în aceste
condiţii. Dacă aveţi o soluţie mai bună nu am nimic împotrivă, dar
domnul Gaspar a explicat că este necesar. Nu are rost să riscăm.
Ca numiri, Dan Ioan Popescu, ministru de stat, ministrul
economiei şi comerţului, Ioan Rus, ministru de stat, ministrul
administraţiei şi internelor, Ioan Talpeş, ministru de stat. Pe
doamna Maria Speranţa Ianculescu, care este aici, am propus-o
ca ministru al mediului şi gospodăririi apelor şi poate este
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momentul să ne spună câteva cuvinte despre domnia sa, în aşa
fel încât pentru cei care nu o cunoaşteţi să ştiţi cine ar putea să fie
noul nostru coleg.
D-na Maria Speranţa Ianculescu
Mă numesc Ianculescu Speranţa. Lucrez acum la ... la
această agenţie. Până atunci, am terminat facultatea în 1969, am
fost cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări pentru Ingineria
Mediului 12 ani, din 1984 am fost trei ani director la Consiliul
Naţional al Apelor, apoi am fost patru ani adjunct de şef de
brigadă ... după aceea fost din 1990 la Ministerul Mediului, unde
am lucrat ca director la strategii până în anul 1997. În anul 1997
am fost expert în cadrul ministerului, după aceea am dat concurs
la Universitatea Tehnică de Construcţii pentru postul de
conferenţiar, unde sunt conferenţiar titular, la Catedra de ... a
mediului. În anul 2000 am fost solicitată pentru a organiza
protecţia mediului din Bucureşti, care trebuia să implementeze un
program ... Astăzi aţi văzut, în Bucureşti funcţionează deja
panourile care afişează principalii indicatori de calitate a mediului
în Bucureşti, în timp real.
Acum am avut o surpriză, această solicitare din partea ...
Este o surpriză. Am emoţii. Cu mulţi m-am întâlnit ... Pentru mine
reprezintă o mare onoare, dar şi o provocare această propunere
şi vă asigur că împreună cu colegii mei şi cu experienţa pe care o
am, prin faptul că cunosc foarte bine sistemul, atât de mediu cât şi
în domeniul gospodăririi apelor în care am lucrat din 1969, sunt
sigur că vom reuşi să încheiem capitolul de negocieri. Mulţumesc.
Dl. Adrian Năstase
Stimaţi colegi, pentru că nu a ştiu să răspundă foarte bine
doamna Ianculescu la întrebarea pe care şi-a pus-o, am să vă
spun cum s-au întâmplat lucrurile. Este important să ştiţi cum s-au
întâmplat lucrurile. Eu am făcut patru propuneri pentru acest post,
i-am trimis domnului preşedinte câteva CV-uri. Mi se pare absolut
firesc ca pe domeniul pe care îl cunoaşte cel mai bine dânsul să
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aibă un cuvânt foarte serios de spus şi atunci ne-am înţeles ca eu
să-i trimit câteva propuneri şi dânsul să mai caute şi dânsul. Până
la urmă, din propunerile pe care le-am făcut eu, dânsul şi-a adus
aminte că a lucrat cu doamna Ianculescu ...
D-na Maria Speranţa Ianculescu
Din întâmplare.
Dl. Adrian Năstase
Din întâmplare, da.
D-na Maria Speranţa Ianculescu
Scuzaţi-mă că vă întrerup. Şi-a schimbat destinaţia ...
Dl. Adrian Năstase
Vedeţi? Şi în timp, vă daţi seama. S-a gândit, sunt 25 de ani.
Cred că era important să ştiţi lucrurile acestea şi mai ales că
doamna, colega noastră este membră de partid, este în
organizaţia de la Bucureşti şi cred că este o desemnare foarte
bună.
Vreau să vă mai informez că i-am propus domnului
preşedinte Iliescu ca la Justiţie să îl numim pe Cristian
Diaconescu. Domnul preşedinte a discutat şi cu Rodica Stănoiu.
Urmează să-i propună un alt job, un post important, foarte
important, de altfel. La Justiţie i-am propus domnului preşedinte,
şi dânsul a acceptat, sigur urmează să finalizăm aceste propuneri
din punct de vedere al ... pe Cristi Diaconescu, pe care îl
cunoaşteţi. De altfel, pe ceilalţi îi ştiţi foarte bine. Nu ştiu dacă vreţi
să le puneţi întrebări, dar eu cred că era important ca dânşii să fie
aici: Ioan Talpeş, Alin Teodorescu, Cristian Diaconescu, Victor
Ponta era oricum. Cam acestea sunt propunerile într-o formulă
mai largă.
Acum vă întreb dacă sunteţi de acord cu aceste modificări,
dacă aveţi comentarii? Miron.
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Dl. Miron Mitrea
... care sunt ...
Dl. Adrian Năstase
Nivelul secretarilor de stat începem să-l discutăm de
săptămâna aceasta. Din păcate, de Externe au plecat foarte mulţi
şi la Externe este o foarte mare problemă. La Externe, practic, a
rămas un hiatus de generaţii şi, practic, sunt foarte mulţi tineri,
care sunt foarte buni, dar foarte mulţi din cei cu experienţă au ieşit
deja la pensie. Este o perioadă destul de dificilă într-un fel pentru
Ministerul de Externe şi pentru trimiterea de ambasadori,
adeseori, avem dificultăţi şi în misiuni speciale.
Procedura la Ministerul de Justiţie intră în procedura de
remaniere. Acestea sunt componentele de schimbare pe care am
vrut să le discutăm. Vreau să vă spun că toate aceste lucruri leam convenit şi cu domnul preşedinte, dar nu am vrut să dau nici o
declaraţie la presă înainte să avem această discuţie, în aşa fel
încât după ce facem această discuţie să organizez conferinţa de
presă şi să anunţ aceste modificări.
Dacă aveţi observaţii, comentarii? Sandu, te rog.
Dl. Alexandru Athanasiu
Domnule preşedinte, noi am discutat. Eu sunt perfect de
acord cu ceea ce noi am convenit, dar încă o dată aş dori ca
Agenţia pentru Sprijinirea Iniţiativei Tinerilor, întrucât urmează un
program cu finanţare europeană şi am şi programul Socrate şi
programul Leonardo, care vizează cam acelaşi gen de activităţi şi
Tempus, doresc să rămână la minister.
Dl. Adrian Năstase
Da, aşa cum am discutat.
Dl. Alexandru Athanasiu
Da, ca să fie foarte clar.
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Dl. Adrian Năstase
Sandu, aşa cum am convenit, aşa facem.
Dl. Alexandru Athanasiu
Este în regulă.
Dl. Adrian Năstase
Alte comentarii?
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Cine intră dintre noi?
Dl. Adrian Năstase
Sunt toţi miniştrii de stat, după aceea miniştrii cărora li se
schimbă denumirea ...
Dl. Dan Ioan Popescu
Chiar dacă se reduce ...
Dl. Adrian Năstase
Chiar dacă se reduce, da. Justiţia, nu. Şi, de asemenea,
Mediul şi, sigur, Victor Ponta.
Dl. Dan Ioan Popescu
Şi ...
Dl. Adrian Năstase
El nu, pentru că ministerul rămâne la fel ca denumire.
Autoritatea rămâne la el în subordonare şi .... Şi obţine ... de
Dezvoltare Rurală. De aici pleacă tineretul la primul ministru, pe
când la el rămâne în subordonare. La el rămâne agenţia cealaltă,
care ...
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Cancelaria?
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Dl. Adrian Năstase
Cancelaria nu, pentru că nu e membru al Guvernului. Alin
Teodorescu nu va fi membru al Guvernului, are doar rang de
ministru. Ponta este ministru-delegat, deci este membru al
Guvernului, deci el intră. O să le punem la punct în cursul zilei, în
următoarele ore de fapt, după amiază. Bogdan.
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Doar câteva amănunte, pentru că s-ar putea să apară
întrebări exact în zonele astea şi aş dori să le puteţi răspunde
foarte net şi din cauza asta. Dacă, de exemplu, care sunt
ministerele cărora li se schimbă denumirea şi ...
Dl. Adrian Năstase
Eu am un punctaj pe care îl voi prezenta cu toate aceste
elemente la conferinţa de presă, în aşa fel încât ziariştii să aibă
toate aceste elemente de denumiri ale ministerelor, de schimbări
şi după aceea este bine să răspund la câteva întrebări, nu foarte
multe, dar câteva întrebări oricum cred că trebuie acceptate, vor fi
probabil, pentru că altfel vor spune că facem aceste lucruri ...
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Vor fi întrebări legate de ce coordonează fiecare ministru de
stat.
Dl. Adrian Năstase
Aceasta este o chestiune pe care o discutăm la birourile
parlamentare. Există o schemă pe care va trebui să o difuzăm.
Fiecare dintre miniştrii de stat ce ministere coordonează. Eu cred
că ar trebui distribuită şi la presă, nu? Mi-o daţi înapoi pe urmă. Şi
pentru membrii Delegaţiei Permanente şi pentru ziarişti. Dă-mi-o
puţin să verific ceva. Asta este. Nu e rău, eu cred că e foarte bine
să o dăm ca atare. Aici este ideea cea mai clară despre ce face
fiecare. Fă-o foarte rapid.
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Dl. Acsinte Gaspar
Domnule preşedinte, aş vrea totuşi să clarificăm situaţia pe
care ştiţi că am discutat-o şi în Guvern. Noi, când am modificat ....
Caseta 2
Dl. Acsinte Gaspar
Fără cei care au şi calitatea de miniştri. Vor coordona şi vor
avea sarcinile speciale pe care dv. le faceţi în calitate de primministru, pentru că articolul următor, la 53, scrie foarte clar că
miniştrii de stat coordonează, sub conducerea nemijlocită a
Primului ministru, realizarea programului de guvernare acceptat
de Parlament pentru un anumit domeniu de activitate, deci vom
avea ...
Dl. Adrian Năstase
Dar trebuie să treacă pe la comisii.
Dl. Acsinte Gaspar
Absolut, obligatoriu trebuie, sigur că da.
Dl. Adrian Năstase
Dar câte ... sunt?
Dl. Acsinte Gaspar
O să stabilim. Vedem pe urmă.
Dl. Nicolae Văcăroiu
Integrarea este una şi sunt cinci comisii reunite.
Dl. Adrian Năstase
Vă rog să faceţi. Aici scrie foarte clar. Aceasta este o
chestiune internă, pentru că, practic, Primul ministru e cel care
stabileşte care sunt ministerele care se dau în coordonare, dar la
13
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acest moment Primul ministru propune această schemă. Eu cred
că este important ca ziariştii să ştie aceste lucruri, pentru că
oricum vor începe să întrebe şi pe urmă tot le spunem, dar aşa cel
puţin ...
Dl. Miron Mitrea
...
Dl. Adrian Năstase
Asta întrebaţi-l pe domnul Gaspar.
Dl. Miron Mitrea
În lege scrie aşa: Guvernul stabileşte ...
Dl. Adrian Năstase
Am o rugăminte.
Dl.
Dar ţine cont, va trebui să primească şi pentru comisiile
respective acceptabilitatea Parlamentului.
Dl. Adrian Năstase
Am o rugăminte: În cursul acestei după amieze, să faceţi o
discuţie prealabilă discuţiilor de la birourile permanente şi acolo
veţi stabili ce anume, ce măsuri trebuie luate. Decizia este a
birourilor permanente, degeaba le discutăm noi aici. Sunt
argumente şi într-un sens şi în altul.
Dl. Nicolae Văcăroiu
Domnule preşedinte, trebuie luate ...
Dl. Adrian Năstase
Da. Am o rugăminte,
Gaspar.

să nu vorbiţi toţi o dată. Domnul
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Dl. Acsinte Gaspar
Atât în hotărârea Parlamentului, cât şi în decretul
preşedintelui va apărea aşa: Dan Ioan Popescu, ministru de stat,
ministrul economiei şi comerţului. Nu se va spune coordonatorul
economiei, cutare, cutare. Asta este o chestiune care, potrivit
legii, o stabileşte primul ministru.
Dl. Adrian Năstase
Eu stabilesc ce au eu de stabilit, birourile permanente
stabilesc ce au ele de stabilit şi vă rog să faceţi o discuţie să
vedeţi dacă trebuie sau nu audieri. Rus.
Dl. Ioan Rus
Propun colegilor din Parlament ...
Dl. Adrian Năstase
Dan Ioan Popescu trebuie să meargă să se vadă cu Grupul
oamenilor de afaceri. Da, Rus.

15

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat
Bucureşti, sediul central PSD, 8 martie 2004

Dl. Ioan Rus
Eu aş fi vrut să propun, dacă e posibil, să se facă o singură
comisie principală şi să se invite din celelalte comisii câte cineva.
Dl. Nicolae Văcăroiu
Nu ai cum să faci aşa.
Dl. Ioan Rus
Dacă e posibil.
Dl. Adrian Năstase
Vrei să spui ceva, Puiu?
Dl. Ioan Mircea Paşcu
Nu.
Dl. Adrian Năstase
Dacă nu mai sunt alte comentarii ... Da, te rog.
Dl. Nicolae Văcăroiu
...
Dl. Adrian Năstase
Cu miniştrii de stat va fi mai multă disciplină la şedinţe. De
mâine, da?
Dl. Nicolae Văcăroiu
Trebuie să vedem azi. ...
Dl. Adrian Năstase
Nu, nu, şi ei sunt interesaţi. Nu am avut vreme să discutăm
despre aceste aspecte, dar ar fi fost poate util să discutăm mai
mult. Am avut o lungă dezbatere la Guvern, dar ... Ce anume?
După ce semnăm, corect. O trimitem la birourile permanente. A
fost bine, da? În orice caz, nu au ieşit deocamdată atât de multe
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scandaluri cum ne aşteptam şi poate că asta este un semn
pozitiv.
Stimaţi colegi, asta era tema pentru astăzi. Mai avem ceva?
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Declaraţia dacă ...
Dl. Adrian Năstase
Vă rog să vă uitaţi. Dacă aveţi observaţii, să le daţi.
La conferinţa de presă de la 12,30 cred că este bine să
participe, să fie prezenţi cei care sunt nominalizaţi, cu excepţia lui
Dan Ioan Popescu. Dar nu ştiu dacă Ioan Talpeş, care nu e
membru de partid, să participe, dar eu cred că e bine să participe.
Am vrut numai să semnalez acest lucru, s-ar putea ca ziariştii să
întrebe, dar asta este o explicaţie şi cred că e corectă. Să spunem
că s-a hotărât, după şedinţa aceasta, şi-a dat seama ...
Conferinţa de presă va fi la 12,30.
Dl. Octav Cozmâncă
Se transmite în direct la radio şi la câteva televiziuni, aşa că
...
Dl. Adrian Năstase
E în ordine, stimaţi colegi.
Dl. Nicolae Văcăroiu
La ora 16,00 facem întâlnirea la mine cu domnul Bogdan,
domnul Gaspar, Tărăcilă, ca să stabilim toate lucrurile.
Dl. Adrian Năstase
Bine. Vă mulţumesc şi consider că nu au existat obiecţii la
aceste propuneri. Iau notă de acest lucru şi la 12,30 este
conferinţa de presă şi după aceea acţiunile la Parlament, aşa cum
am convenit.
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