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Caseta 1 A
Dl. Adrian Năstase
Stimaţi colegi,
Nu avem foarte multe teme pentru astăzi, dar sunt foarte
importante. Aş vrea să încercăm să trecem repede peste ele,
pentru că, în maximum o oră, ar trebui să încheiem şedinţa
noastră ca să putem să ne pregătim pentru ora 12,00 pentru
şedinţa cealaltă.
Primul punct astăzi pe ordinea de zi este Informarea privind
felul în care se va desfăşura acţiunea ,,Primăvara social
democrată", la Sala Polivalentă, ora 12,00. Îl rog pe Victor să ne
facă o informare.
Dl. Victor Ponta
Mulţumesc. O oră şi 15 minute o să fie transmis în direct la
Realitatea, o să fie şi TVR. S-ar putea să dea discursul dv. la
România Actualităţi, în mod sigur. Am asigurări.
Este pregătit. Trei tineri care vorbesc, scenariul acela. În rest,
nu ştiu, sperăm să iasă bine. Dv. o să decideţi. Eu, totuşi, i-am
invitat pe toţi membrii Delegaţiei Permanente. Cum credeţi că este
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bine. Există un sector special pentru invitaţi. Cum credeţi că este
bine.
Dl. Adrian Năstase
Dan.
Dl. Dan Matei Agathon
Ar da foarte prost să aducem din vârsta medie, pentru că
acolo vor fi împreună cu 5500 de tineri. Tot conceptul lansării
acestui discurs care va schimba faţa României a fost aşteptarea
noastră şi cred că ...
Dl. Adrian Năstase
L-am auzit deja la radio şi deja am ...
Dl. Dan Matei Agathon
Să ştiţi că aşteptarea este foarte mare. Părerea mea este că
...
Dl. Adrian Năstase
Pentru cine doreşte să vină, avem două logii acolo.
Dl. Dan Matei Agathon
Exact în faţa dv., sus.
Dl. Adrian Năstase
Nu ştiu, una afară. Cine doreşte să vină poate participa
acolo.
Dl. Dan Matei Agathon
Se vede foarte bine la televizor, că am văzut eu azi noapte.
Dl. Adrian Năstase
Cine vrea să vină, foarte bine.
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Dl. Dan Matei Agathon
Am înţeles.
Dl. Adrian Năstase
Mai departe.
Dl. Dan Matei Agathon
Va ieşi foarte bine, sunt absolut convins. Am fost toţi acolo. O
să vă placă.
Avem o problemă cu speachul, adică nu ştiu dacă discursul
pe care l-aţi primit aseară dv. este okay, ca să putem să-l
multiplicăm în 100 de exemplare acum.
Dl. Adrian Năstase
Acum, nu.
Dl. Dan Matei Agathon
La 10 secunde după ce dv. aţi terminat ...
Dl. Adrian Năstase
Eu oricum o să mai spun câteva lucruri în plus, dar pe baza
elementelor din discurs, care este interesant.
Dl.
....
Dl. Viorel Hrebenciuc
Am primit dimineaţă un follow-up destul de cuprinzător şi pe
presa internă şi sperăm şi pe cea internaţională. Mâine, Cristian
Diaconescu face conferinţă de presă pe reforma justiţiei aici, la
partid. Luni, toate talk-shaw-urile sunt puse pe acest subiect.
Dl.
Luni e premierul la Washington.
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Dl. Viorel Hrebenciuc
Acuma vorbim noi despre ce a vorbit el. Pe urmă un seminar
la ISB, deci toate acestea, o să vă dăm să aveţi tot follow-up-ul
acesta. Acuma, importanţa speachului ...
Dl. Adrian Năstase
Este diferenţa de oră ...
Dl. Viorel Hrebenciuc
Acolo va fi la 12,00, aici la noi e 7,00 seara. Un lucru
important iarăşi. Speachul acesta o să-l trimitem la tot
Parlamentul European, lui Verheugen, pentru că Verheugen a
făcut o intrare formidabilă a speachului dv. prin ce a spus el şi a
apărut în presă. Practic, noi ne adresăm celor de la Externe, în
primul rând, cu speachul dv. pe toată această chestiune.
Dl. Adrian Năstase
Sigur că într-o oră speachul va fi tipărit pentru toată lumea. ...
problemele globale ale lumii, dar şi ...
Dl. Viorel Hrebenciuc
Era valabil la Bruxelles ce am spus eu şi cu asta mă opresc
aici.
Dl. Adrian Năstase
... preşedinţi de state, şefi de guverne care m-au văzut acolo
la birou, la nu ştiu ce. Am vorbit cu fiecare în parte, de la Chirac,
Schroeder, Tonz Blair. Lui Tony Blair i-am spus foarte clar,
domnule, pe noi ce ne interesează: vizele şi
finalizarea
negocierilor anul acesta. Şi Rus a fost la Londra. Cred că sunt
nişte paşi înainte. Sigur, însă, aţi văzut că englezii sunt foarte tare
atacaţi pe politica de emigraţie şi e un moment prost, din păcate.
Dar să sperăm. Oricum, a scăzut numărul cu 50 şi ceva la sută,
am înţeles.
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Dl. Ioan Rus
Cu 57-568% a scăzut imigraţia română.
Dl. Adrian Năstase
Ilegală.
Dl. Ioan Rus
Ilegală.
Dl. Adrian Năstase
Ceea ce este foarte bine. Pe un astfel de trend, în perioada
următoare ar fi extraordinar dacă în toamnă am putea să obţinem
chestiunea aceasta, dar depinde foarte mult şi de situaţia internă
de la noi.
Asta este comentariul cel mai scurt. Consiliul European nu a
avut timp să se ocupe, nici nu a discutat chestiunile de lărgire. Sau discutat probleme de terorism, agenda Lisabona, deci
probleme economice şi sociale, conflictul din Kosovo, situaţia în
Irak şi mai ales în Orientul Mijlociu după asasinarea imamului
palestinian şi cam acestea, restul chestiuni din acestea de rutină,
nu lucruri deosebite.
Am avut o întâlnire, cu o seară înainte, deci miercuri seară,
cu liderii socialişti de la Uniunea Europeană şi acolo au participat,
practic, Robin Cook, Gutteres, practic, toţi liderii socialişti din
Europa, fie la nivel guvernamental sau la nivel politic pentru cei
care sunt în opoziţie. A fost foarte important. Eu am avut un
comentariu foarte scurt în legătură cu Kosovo şi după aceea două
mesaje directe, primul că noi nu participăm la alegerile pentru
Parlamentul European, dar vom sprijini cu ce putem acţiunea
socialistă în campanie şi asta înseamnă că mergem la Congresul
PES la sfârşitul lunii aprilie, că participăm la orice acţiune de
vizibilizare a programului, a mesajelor, vom introduce şi în
România aceste lucruri. Şi al doilea lucru că parte a luptei politice
din anul acesta sunt şi alegerile din România între grupurile
politice europene şi aşteptăm un sprijin din partea lor în campania
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noastră electorală. Şi, aici, va trebui să avem noi un program în
care să invităm, practic la două săptămâni, unul dintre aceşti
lideri. Am mai vorbit de vreo două-trei ori până acum, dar nu s-a
întâmplat nimic, nu am pornit această acţiune. Sunt disponibili.
Am vorbit cu Rasmudsen, care ar putea să devină chiar
preşedintele PES. Sunt două candidaturi la preşedinţia PES,
Amato şi Paul Rasmudsen, deci ar fi o greşeală din partea
noastră să nu-l invităm. Toţi vor să vină în România. Trebuie să le
trimitem scrisori, să-i chemăm la dezbateri. Cred că acesta este
un lucru important.
Şi evenimente: mici seminarii cu unul sau doi oameni de
genul acesta, dar să arătăm în permanenţă că există un sprijin
extern.
Le-am mulţumit, fără îndoială - şi poate că lucrul acesta
trebuia să încep - pentru sprijinul în cadrul Parlamentului
European, pentru că, evident, Grupul Socialist s-a bătut masiv
pentru noi. Era acolo şi Jan Marinus Visma, care a fost cumva
între ciocan şi nicovală, el a avut o situaţie destul de complicată în
Comitetul de Politică Externă, dar el are acum - şi asta mi-a spus,
am vorbit cu el şi la telefon, de altfel, înaintea dezbaterii în
Parlament, mi-a spus foarte clar - are acum o poziţie extrem de
credibilă pentru a susţine România în fazele următoare, pentru că
el a negociat formulele de compromis; a fost relativ critic pe
anumite zone, dar asta îi măreşte capacitatea de a interveni
atunci când o să avem cu adevărat nevoie.
Dl.
Şi eu am vorbit cu el.
Dl. Adrian Năstase
Ai vorbit data trecută. Cam asta ţi-a spus. Eu sper să fie
bine. Asta este cu Uniunea Europeană. Rus, te rog.
Dl. Ioan Rus
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Numai ca toată lumea să cunoască cele două cazuri cu care
este scandal în presă acuma, Bivolarii. Cu primul Bivolar (Gabriel)
am transmis că el trebuie urmărit peste tot, am transmis tuturor
prietenilor lui şi transmit şi acuma, dacă nu se duce singur acolo
nu mai poate beneficia niciodată de graţiere, de drept la pachet,
de reducerea pedepsei. El dacă azi nu se duce singur acolo a
ratat toate aceste chestiuni prin lege. Îl urmărim, sper să-l găsim
azi. Cel mai bine ar fi să se ducă singur. Este în România. Ştim de
la prietenii lui că e în România şi i-am comunicat toate aceste
lucruri, că se pune el singur într-o situaţie. El aşteaptă să fie
salvat de către cei de aici, din această sală. Asta spune el, nu, că
mă salvează cutare.
Şi celălalt Bivolaru se îndreaptă spre o condamnare. Sunt
deja suficiente dovezi pentru a fi încriminat.
Dl.
Şi ăsta are în sală aici ...., Bivolarul II?
Dl. Ioan Rus
Eu am anunţat ieri în conferinţă de presă că aceste informaţii
privitoare la acest caz se adună din 1995. A apărut azi undeva.
Nici o comandă politică.
Dl. Adrian Năstase
Înţeleg că sexul, în loc de pâine. Unii dau circ, cum este
Băsescu, alţii dau sex la popor, alţii dau ... Aveam noi un coleg la
Craiova care avea o fată care dădea la tot cartierul.
Dl. Ioan Rus
Ei au ajuns să săvârşească fapte care se încadrează în
Codul penal. Că dacă - suntem mari amândoi - peste 18 ani şi ne
place chestia asta, dacă nu o faci în loc public, nu ai nici o treabă.
Dl.
Poliţia încearcă să-i scoată afară acuma.
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Dl. Ioan Rus
La această oră, sunt documentele necesare ca să-i
încriminez. Până acum au fost informaţii. Informaţiile încet au
devenit relevante şi se pot transforma în probe, că restul sunt
bârfe. Şi mai sunt probe.
Dl. Adrian Năstase
Tu poţi să pleci, Victor. Îl rog pe Octav să vă prezinte
rezultatul discuţiilor interminabile şi un pachet de acţiuni pe care
să le decidem astăzi, urmând ca în perioada următoare să luăm şi
alte decizii. Te rog, Octav.
Dl. Octav Cozmâncă
Mulţumesc, domnule preşedinte.
Stimaţi colegi, aşa cum s-a stabilit în delegaţia precedentă,
am purtat discuţii cu colegii noştri din judeţe care urmează a fi
suspendaţi din funcţie şi numiţi alţii ca preşedinţi interimari ai
organizaţiilor judeţene.
În primul rând, am discutat cu cei de la Gorj. Domnul Mischie
a acceptat. Aţi văzut, a dat şi un comunicat de presă, a intervenit
în mai multe rânduri în presa locală şi centrală. Sigur, a înţeles o
autosuspendare. Lucrul acesta nu este prevăzut în statut. Noi am
pregătit hotărârea Delegaţiei Permanente în conformitate cu
statutul şi propunem Delegaţiei Permanente suspendarea domniei
sale potrivit art.11, (alin.3) din statut. Dânsul a acceptat acest
lucru după lungi discuţii pe care le-am avut, inclusiv şi domnul
preşedinte a avut o discuţie cu domnia sa. Propunem
suspendarea lui din această funcţie şi desemnarea a domnului
Corneliu Popescu, care este în momentul de faţă vicepreşedinte
al Consiliului Judeţean Administrativ Gorj. Este propunerea
domnului Mischie, este împărtăşită şi de alţi colegi de la Gorj şi
este o soluţie, după părerea noastră, bună la acest moment şi vă
propunem acest lucru.
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În al doilea rând, propunem Delegaţiei Permanente să
înaintăm Guvernului solicitarea de a fi eliberat din funcţie prefectul
judeţului, Toni Greblă. Nu doresc să dau explicaţii mai consistente
în legătură cu această chestiune, cred că toţi cunoaşteţi foarte
bine şi disputele dintre cei doi, dar şi faptul că Toni Greblă s-a
implicat de o manieră necorespunzătoare în greva minerilor de
acolo şi, practic, a pactizat cu Andreescu, inclusiv aici la partid
când l-am chemat el era avocatul lui Condeescu în a-l apăra - şi
ştie şi Ioan Rus, că am făcut discuţia împreună. Propunem şi
eliberarea domniei sale şi numirea în această funcţie a unui băiat
mai tânăr, Sorococeanu Mugurel, ca prefect la judeţul Gorj. Avem
şi CV-ul lui aici. Dacă vreţi şi deetalii, are 34 de ani. Îl cunoaşteţi.
Unii dintre dv. îl cunoaşteşteţi. Credem că este o soluţie foarte
bună.
În al doilea rând, la Ilfov. La Ilfov vă propunem, de
asemenea, suspendarea din funcţie a domnului Constantin Bebe
Ivanovici şi desemnarea în funcţia de preşedinte interimar la
judeţul Ilfov a domnului Gabriel Oprea, ministru-delegat pentru
administraţia publică. Este prezent aici. Dacă o să fiţi de acord,
probabil că această acţiune o s-o realizăm chiar azi, domnule
preşedinte, pe la 12,30-13,00, ca să încheiem lucrurile la Ilfov, să
nu mai asistăm la alte vâlvătăi şi preocupări nelalocul lor.
La Ialomiţa, vă propunem suspendarea din funcţie a
domnului
Savu Gheorghe, din funcţia de preşedinte al
organizaţiei judeţene şi desemnarea în această funcţie a domnului
Silvian Ciupercă. Este deputat. Este un om serios, este profesor
de matematică, un tip calculat, exact, fiind profesor şi-a spus
cuvântul. Credem că asigurăm un echilibru la judeţul Ialomiţa în
momentul de faţă. Din păcate, domnul Savu a fost de două ori de
acord cu această soluţie. Mai mult, a venit şi cu o propunere
pentru a fi preşedinte interimar la Ialomiţa o colegă, o doamnă şi
era un lucru, după părerea mea, foarte bun, dar s-a răzgândit
după două discuţii pe care le-am avut. A venit şi cu persoana
respectivă aici, am discutat. Este vorba de doamna Petcu Corina,
care a fost secretar general la prefectură, juristă, o fată excelentă
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şi era foarte bună. Dar după ce a bătut palma şi cu ea, cum se
spune pe româneşte, domnul Savu s-a răzgândit, a venit supărat,
bozumflat, reproşând tot felul de lucruri şi cred că nu e cazul să
acceptăm un asemenea comportament, care mi se pare lipsit de
elementara eleganţă şi chiar de a privi lucrurile bărbăteşte.
Aceasta este situaţia cu Ialomiţa şi cu domnul Savu. Pentru mine
este o mare decepţie în legătură cu comportamentul şi cu
atitudinea lui, vă spun cinstit. Lucrez cu el, de ani şi ani de zile îl
ştiu, însă este o surpiză imensă.
Dl.
A fost de acord cu suspendarea sau cu eliberarea?
Dl. Octav Cozmâncă
El vrea autosuspendare, dar nu e cazul să ceară el. Noi îl
suspendăm din funcţie şi punem un preşedinte interimar. Sigur,
putem să mergem şi mai mult, putem să-l şi revocăm, dar asta
înseamnă să organizăm cât mai rapid conferinţa organizaţiei de
alegeri şi nu e cazul acum, o vom face după alegerile locale.
La Bihor, vă propunem eliberarea domnului Serac din
funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene, rămânând o
perioadă de timp prefect, fiindcă am vorbit din nou în această
dimineaţă cu domnia sa. Doreşte să candideze, domnule
preşedinte, pentru consilier la consiliul judeţean. Cred că nu e un
impediment şi atunci trebuie să-şi dea demisia cu cincizeci de zile
înainte de campania electorală. Aici sunt două propuneri pentru
funcţia de preşedinte. Este vorba de Gheorghe Sârb, care este
secretar general la prefectură în momentul de faţă, jurist. Nu face
parte din nici o grupare pe care le cunoaşteţi acolo, fraţi, rectori şi
aşa mai departe. A doua propunere este Odobasian, primarul de
la Beiuş, un om serios. Impedimentul este că e din Beiuş şi e cam
peste mână şi, practic, în continuare am marca faptul că acolo
centrul este Beiuş şi nu Oradea. El propun totuşi, domnule
preşedinte, să-l numim pe Odobasian preşedinte interimar,
întrucât Sârb va veni în locul lui ca prefect când îşi dă demisia,
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peste două săptămâni. Cum apreciaţi. Îl ştim cu toţii pe
Odobasian.
Dl. Adrian Năstase
A şi oscilat, a mai umblat ...
Dl.
Este un semnal foarte prost pentru organizaţia noastră.
Domnule, nu au om de acolo şi-l aduc din partea cealaltă.
Dl. Octav Cozmâncă
Da, da, deci mergem pe soluţia Sârb.
Dl. Adrian Năstase
Şi preşedinte executiv?
Dl. Octav Cozmâncă
Şi preşedinte executiv nu am avut acolo, nu am pus pe
nimeni până în momentul de faţă, au făcut tot soiul de propuneri.
Vă supunem atenţiei pe Alexandru Retegan, care este subprefect
şi care cunoaşte foarte bine judeţul, este un tip eficient. Au avut
reţineri să-l primească, că venea de la PUR, dar realmente este
un om serios şi este susţinut şi de o bună parte din oamenii de
acolo.
Dl. Adrian Năstase
Şi la municipiu?
Dl. Octav Cozmâncă
La muncipiu o să facem ulterior. La municipiu trebuie să
facem o modificare, să facem un preşedinte interimar. Şi probabil
viitorul candidat la primăria municipiului din partea noastră, a
PSD, este profesorul Man care, în momentul de faţă, este încă
prorector până luni, când sunt alegerile la unniversitate. Man este
susţinut. Nu mai candidează la universitate.
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Dl. Ioan Rus
Ca să nu avem probleme, să-l punem pe Man preşedinte
executiv şi să-l punem astăzi.
Dl. Octav Cozmâncă
Acuma, da.
Dl. Adrian Năstase
De ce nu-l punem pe Man preşedintele organizaţiei în locul
lui Sârb? Că Sârb a fost scos ... la toată lumea şi el nu are
autoritate asupra celorlalţi. Man vine cu "sete de sânge" şi eu cred
că va fi o variantă foarte bună, că vien cu vână. Sârb e un altfel de
Serac.
Dl. Octav Cozmâncă
Nici o problemă, îl punem pe Man. Eu sunt total de acord.
Sigur, o să avem nişte reacţii, dar asta sper s-o gestionăm ca
lumea. Aici, practic, era o susţinere cam din toate părţile. La Man
vă daţi seama că vor reacţiona într-un anume fel, dar o să
gestionăm chestiunea asta. Ce spui tu, tu eşti acolo ... îi ştii pe
oameni. Nu prea avem de unde alege, asta e nenorocirea, ce să
mai spun.
Dl. Ioan Mircea Paşcu
... să nu ne aşteptăm acuma ...
Dl. Octav Cozmâncă
Linişte nu va fi, domnule preşedinte. Linişte nu va fi şi mă
aştept, dacă îl punem pe Man, să înceapă o campanie împotriva
lui în presă similară cu cea împotriva lui Serac, cu nişte firme de
calculatoare, cu nu ştiui ce naiba. Man totuşi are autoritate, adică
....
Dl. Ioan Mircea Paşcu
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... şi tot scandalul s-a vărsat la PRM. ... Băieţii au lucrat ...
Dl. Adrian Năstase
Cum facem aici? Ce spui, Rus?
Dl. Ioan Rus
Eu propun să mergem cu Man, pentru că nu se dezvoltă nici
acolo nimic, ... chiar numai după chipul şi asemănarea sa. Aşa că
se mai creează un pic de echilibru, să mai treacă şi alţii pe lângă
ei. Altfel nu se poate. Acuma îşi pune copilul rector, îşi pune ăla
prefect, nu putem nici chiar aşa. Să mai stea şi bătrânul să-şi
numere boabele, e destul.
Dl. Octav Cozmâncă
Bătrânul e decan la Electrotehnică, fiul cel mic e prodecan la
Medicină şi cel mare este singurul candidat pentru rector la
Universitate. Adică, practic, totul e ...
Dl. Adrian Năstase
Eu vă spun când am fost ... Era un microfon care nu
funcţiona şi era un tip în cămaşă care le dădea indicaţii la toţi ăia
pe acolo. Nu ştiu cine a mai fost acolo, tu ai fost acolo, nu? Era ca
la o cooperativă agricolă - îmi închipui cum erau lucrurile acolo:
instalaţii, totul vetust, totul din ... Incredibil. Iar eu atunci am fost
convins că trebuie făcută o schimbare de rector, pentru că un tip
care nu este în stare, având practic un oraş al lui, să aibă o sală
de conferinţă? Cum erau pupitrele, mobilele acelea! Este
incredibil. Un tip de genul acesta nu poate să conducă, să fie
manager pentru o universitate de avangardă, nu se poate.
Iar Cati, aşa cum este ea, furnică, ea este extrem de tenace
şi pentru noi, pentru Guvern este mai bine ca ea să aibă obiectul
muncii, pentru că altfel Sandu, săracul, ar trebui să ia în fiecare zi
pastile.
Man sau Sârb? Cine e guru pentru ...?
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Dl. Octav Cozmâncă
A zis Ucu, dar ar trebui şi Puiu, că răspunde de judeţ.
Dl. Ioan Rus
Sârbu.
Dl. Ilie Sârbu
Acuma, cu influenţa pe care o are acolo ... Putem s-o facem,
dar ...
Dl. Adrian Năstase
Ne trebuie un adevărat om politic. Puiu.
Dl. Ioan Mircea Paşcu
L-am obişnuit şi pe el cu ideea ...
Dl. Adrian Năstase
S-o facem în etape, ca de obicei, că noi suntem partid social
democrat gradual. Să numim astăzi la municipiu, adică îl anunţăm
ca atare, ca recomandare sau o să vedem cum este cea mai bună
formulă, pe Man şi pe Sârb.
Dl. Octav Cozmâncă
Şi atunci mergem cu Sârb şi Man la muncipiu.
Dl. Adrian Năstase
Sârb la judeţ şi Man la muncipiu şi Retegan preşedinte
executiv? O.K. Mai departe.
Dl. Octav Cozmâncă
La Caraş-Severin propunem eliberarea lui Enache Barbu din
funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene, urmând să rămână
doar prefect. Până acum, de fapt de câteva luni, nu a gestionat,
nu s-a întâmplat nimic spectaculos la Caraş-Severin şi vă
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propunem să-l desemnăm preşedinte interimar la această
organizaţie pe Dan Mihalache, care acum este secretar executiv
la noi. În plan local nu avem soluţii, din păcate. Am tot căutat
diverse formule, nu putem să găsim o soluţie să mişcăm lucrurile
din loc. De aceea, vrem ca până la alegerile locale cel puţin, să-l
numim pe Dan Mihalache, cu rugămintea - şi am şi discutat cu
domnia sa - să stea mai mult la Reşiţa, cel puţin în prima parte.
Dl. Adrian Năstase
Asta ar fi problema. Altfel, eu cred că este o idee foarte bună
şi, într-un fel, în situaţiile în care avem o dificultate locală, putem
să facem anumite implanturi. El a făcut cele mai bune analize în
legătură cu situaţia de acolo. Singura problemă este că el ar
trebui să stea totuşi mai mult acolo şi atunci creează o mică
problemă aici, în echipa de campanie, dar o să vedem.
Este în ordine. Mai departe.
Dl. Octav Cozmâncă
De asemenea, cu câteva luni în urmă, noi l-am numit pe
Mustăcel preşedinte executiv. Este într-o situaţie mai delicată
acuma cu anchetele care se desfăşoară acolo. Nu tot ce s-a scris
în presă este adevărat, dar o bună parte sunt lucruri reale. În atari
condiţii - am vorbit cu el azi dimineaţă - este dispus să se retragă
din funcţia de preşedinte executiv şi în această funcţie să-l
desemnăm pe Gheorghe Cafniţă, cu care el a venit, sunt prieteni.
Cafniţă este, după părerea mea, un tip mult mai eficient şi mai util
în structura organizaţiei judeţene şi, în momentul de faţă, pentru a
face echipă cu Dancea, pentru a îmbunătăţi activitatea
organizaţiei. El este de acord cu această soluţie, noi obligându-ne
să-l ajutăm în continuare şi nu doresc să dau mai multe explicaţii.
Dl. Adrian Năstase
Nu facem decât să ... Nu putem încă să-l numim pe Cafniţă.
Dar, pe de altă parte, avem o posibilitate, îi dăm o şansă lui Dan.
Eu cred că el se poate descurca. Nu se descurcă, oricum în faza
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următoare avem varianta cu Cafniţă, dar eu cred că se va
descurca, aşa că eu vă propun să mergem pe pachetul acesta de
măsuri care, altfel, ar fi foarte dificil de digerat cu oamenii noştri
de acolo. Iar Cafniţă are şi el problemele lui din trecut care, slavă
domnului, sunt destule, să nu mai ... Eu am mai negociat de vreo
două ori cu el.
Dl. Octav Cozmâncă
Nu putem să amânăm asta până la calendele greceşti. Am
mai discutat de multe ori cu el. Are probleme.
Dl. Adrian Năstase
Avem soluţia în măsura în care el vrea să intre în echipa
asta. Ce anume? Probabil că nu vrea. Să lăsăm negocierile să
meargă totuşi pe filiere confidenţiale şi la sfârşit anunţăm dacă da
sau nu sau dacă este nu, nu mai anunţăm nimic. Altfel, dacă
facem publice negocierile astea, pe urmă trebuie să explicăm de
ce nu. De aceea, eu vă rog să mai păstraţi şi pentru voi din ceea
ce ştiţi din viaţa de partid, da? Să nu spunem chiar toate. Mai
departe, Neamţ.
Dl. Octav Cozmâncă
La Neamţ vă propunem suspendarea lui ...... din funcţia de
preşedinte al organizaţiei judeţene, urmând să rămână preşedinte
al consiliului judeţean administrativ şi desemnarea în această
funcţie a lui Ion Rotaru, primarul municipiului, care este sigur
câştigător al primăriei. Am vorbit cu Rotaru. Nu am vorbit cu
Băbeanu acuma, în dimineaţa asta. O să vorbesc cu el. Viorel şi-a
asumat răspunderea că discută el, răspunde de judeţ şi ...
Dl. Viorel Hrebenciuc
Am vorbit şi aseară cu ei. Am vorbit cu parlamentarii.
Domnule preşedinte, ştiţi foarte bine că ... nu prea mai este
determinate să lupte, a zis că e mulţumit şi dacă ajunge
vicepreşedinte. Acuma nu mai ... toată organizaţia să stea să
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muncească cum avea el trecut ... să fie preşedinte. Acuma stă
noaptea numai în băutură şi e mulţumit să ajungă vicepreşedinte,
că aşa s-a înţeles el acolo pe plan local. Ori noi să muncim ca să
ajungă el vicepreşedinte nu mai sunt dispus la treaba asta. Şi
atunci o să vorbesc cu el foarte clar. E preşedintele consiliului
judeţean, o să fie viitor vicepreşedinte, dacă asta îşi doreşte, şi
căutăm pe altul, ce să tot fac acuma.
Rotaru este acum primarul municipiului. Va câştiga, are
prima şansă, are 64% acuma în sondaje, deci câştigă 100% şi
punem preşedinte al organizaţiei pe câştigător. Olteanu rămâne în
continuare preşedinte executiv, prefectul, se ocupă de judeţ şi
Rotaru se ocupă de municipiu. Nu am probleme, o să-i rog pe toţi
să stea liniştiţi. Nu stau liniştiţi, dăm suspendări la toată lumea.
Dl. Adrian Năstase
... interesul pentru departamente.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Cu boala de care este acum bolnav chiar nu poate, e clar că
nu poate să meargă. El stă numai în birou, e greu.
Dl. Adrian Năstase
Mai departe.
Dl. Octav Cozmâncă
La Vâlcea sunt probleme serioase în legătură cu
desfăşurarea normală a activităţii de acolo. Domnul Comănescu,
practic, ştiţi foarte bine, a avut probleme cu starea de sănătate.
Într-o dispută totală, o ruptură totală cu municipiul. Lucrurile nu
merg deloc. Practic, lucrurile nu sunt conturate în momentul de
faţă nici în legătură cu viitoarea candidatură de primar. Sabău
când candidează, când se retrage, când doreşte, când nu
doreşte.
În ultimele sondaje, domnule preşedinte, o să fac o notă să
analizăm exact, Sabău e cam pe muchie cu posibilitatea de a
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câştiga municipiul. Vine tare din urmă viceprimarul, care e de la
PD, un om de vreo 40 de ani, care vrea să vină la noi să
candideze, dar lucrurile sunt complicate, cu organizaţie cu tot.
Depinde de sondaj. Trebuie să le punem pe toate cap la cap, că
sunt ... Ei spun că au rezerve foarte serioase că Sabău va câştiga
primăria. Uite, domnul Gaspar este aici, domnul Gaspar răspunde
de judeţ şi ştie de aceste lucruri, dânsul a insistat.
Dl. Acsinte Gaspar
Domnul Văcăroiu.
Dl. Octav Cozmâncă
Mă scuzaţi, am rămas tot cu ... O să vedem din sondaje.
Dl. Adrian Năstase
Este adevărat, asta este o chestiune care nu trebuie să se
mai repete, pentru că ... Este adevărat că în ultimele zile a fost
presiunea asta de a trece de la cele dou-trei chestiuni care erau
acoperite de presă, să vedem dacă cu această ocazie putem să
luăm şi alte decizii care oricum pluteau în aer, ca să spun aşa.
Şi atunci să vedem dacă pe fond este utilă sau nu
schimbarea lui Comănescu acolo.
Caseta 1 B
Dl. Nicolae Văcăroiu
... trei-patru oameni, avem probleme acolo. Am avut şi la alegeri.
Sunt două grupări. E unul Miţaru, pe care îl ştiţi foarte bine,
gruparea cu Spiridon ... Problema care se pune e că gruparea lui
Comănescu e mai mare decât a lui Miţaru şi dacă creăm acuma,
indiferent ce am pune acolo, decât să mergem cu un băiat tânăr,
eventual, să găsim o formulă din asta şi să relansăm, altă formulă
nu ai acuma înainte de alegeri şi începe lupta între ei şi pierdem
chiar tot. I-am spus lui Octav că Comănescu nu are probleme cu
dosare, dar el are o treabă de sănătate, e puţin mai nervos, şi-a
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creat o anumită atmosferă. Nu ştiu, să vedem ce spune şi domnul
Gaspar.
Dl. Acsinte Gaspar
Domnule preşedinte, aş propune ca sâmbătă, împreună cu
domnul vicepreşedinte Văcăroiu, să mergem la Vâlcea încă o
dată şi să mai discutăm acolo nişte lucruri.
Dl. Adrian Năstase
...
Dl. Acsinte Gaspar
În momentul de faţă ...
Dl. Adrian Năstase
În primul rând, dacă nu luăm măsura astăzi, practic nu o mai
luăm. ... ... ...
Dl. Acsinte Gaspar
De ce totuşi? Vă spun că el este încă legat, el este
fondatorul partidului totuşi la Vâlcea şi nu cred că după 15 ani să
se deplaseze în altă parte, dar are probleme de sănătate.
Dl. Adrian Năstase
Pe fond, organizaţia ... Nu ştiu dacă trebuie schimbat, dar avem o
soluţie acum sau nu?
Dl. Nicolae Văcăroiu
La Vâlcea am avut întotdeauna oameni buni. ... ... ... ... ...
Dl. Adrian Năstase
De la Bruxelles ....
Dl. Octav Cozmâncă
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... organizaţie, prefectul, actualul prefect, care este un tip
energic, ştie judeţul şi poate să asigure linişte şi echilibru acolo.
Asta este propunerea şi vă spune şi domnul ...
Dl. Şerban Mihăilescu
Domnule preşedinte, problema, din punctul meu de vedere, e
altfel. Aşa cum e la ora actuală, nu câştigăm primăria. Acesta este
jocul. Dacă rămânem cu domnul Comănescu, dată fiind
imposibilitatea de a comunica cu Sabău, nu câştigăm primăria.
Am discutat asta în faţa dv. şi e singura chestiune. Nu putem vorbi
de alegeri, judeţul Vâlcea nu are decât municipiul, restul nu
contează, Drăgăşani şi ... Nu câştigăm cu Sabău decât dacă
Sabău este ajutat de-a-devăratelea de către organizaţie. Asta e
problema. Aşa cum se discută acum, nu.
Dl. Octav Cozmâncă
Eu vreau să vă dau un argument în plus, domnule
preşedinte. Am aflat şi sunt, pur şi simplu uimit, Comănescu,
consiliul judeţean, consiliul local cu Sabău se judecă, au ajuns la
Curtea de Apel cu Regia de Ape. Este o chestiune scandaloasă.
Am aflat acum trei-patru zile. L-am întrebat .... Aşa ceva este
inadmisibil, să se judece consiliul local PSD cu consiliul judeţean
PSD. Este o nebunie curată.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Este şi scandalul cu Miţaru, care este deputat. Acum patru
ani. Acuma Miţaru, cât de cât, este la Camera Deputaţilor, văd că
are probleme cu Sabău. Are şi el o problemă, e şi bolnav, e cu un
rinichi. Cred că-i facem bine dacă măcar îl schimbăm acuma. Nu
ştiu.
Dl. Miron Mitrea
Domnule prim-ministru, dacă ne uităm pe sondaj vedem că la
ora actuală - vorbesc de Vâlcea, că asta este important, să luăm
Vâlcea - noi avem 46% faţă de următorul, care are 26-27%. Dacă
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intrăm în turul doi avem o problemă şi noi ştim asta, unde vom
intra în turul doi vom avea o problemă. Sasu e de acord cu ideea
că dacă intrăm în turul doi cu un partid condus de Comănescu,
Comănescu nu se va bate pentru Sabău, s-ar bate ca să creeze o
problemă. Eu lucrez cu ei zi de zi, nu am văzut aşa ceva. Nu vă
puteţi imagina. Ce spune Tavi e o copilărie. I-am dat ăluia 5
miliarde să facă drumurile şi Comănescu nu a dormit noaptea, a
dat zeci de telefoane nu să-i dau lui bani la judeţ, să nu dau bani
la municipiu. După doi ani de zile, s-au blocat investiţiile în
municipiu - şi domnul Gaspar e aici - pentru că Comănescu nu sa implicat. Eu ţin la el, e bolnav, e de multă vreme, dar dacă în
alte zone schimbarea unui preşedinte ar putea să ne creeze
probleme de alegeri, aici nu văd cum şi nu cred că ar avea şanse
să ne bată foarte tare dacă îi propunem să rămână deputat. Noi,
dacă vrem să câştigăm acolo ...
Dl. Adrian Năstase
Avem şi alte instituţii ale statului care pot să vorbească cu ....
Dl. Miron Mitrea
Şi asta e adevărat.
Dl. Acsinte Gaspar
În momentul de faţă să ştiţi că Comănescu este suplinit în
activitatea de partid mai mult de preşedintele executiv. A fost o
alegere foarte bună cu desemnarea lui Câlea subprefect, ca este
şi preşedinte executiv şi duce toată activitatea.
Dl. Adrian Năstase
Dacă el este ...
Dl. Acsinte Gaspar
Câlea e director la Direcţia Agricolă, îl cunoaşte foarte bine
domnul Ilie Sârbu.
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Dl. Ilie Sârbu
Da, e băiat bun.
Dl. Acsinte Gaspar
El nu are nici un fel de probleme şi este muncitor. Are
avantajul, pentru că a fost 20 de ani directorul Direcţiei de
Agricultură şi ştie fiecare cătun şi lumea îl agreează.
Dl. Adrian Năstase
Ce vârstă are?
Dl. Acsinte Gaspar
Are 59 de ani.
Dl. Adrian Năstase
Şi este un judeţ care probabil are nevoie de acest gen de
personalitate. Bine, mergem cu varianta aceasta, da? Bine. Şi
Sabău e încăpăţânat ...
Mai departe ce mai avem?
Dl. Octav Cozmâncă
La sectoare.
Dl. Adrian Năstase
La Bucureşti. Ce anume?
Dl. Octav Cozmâncă
La sectorul 5 în municipiul Bucureşti.
Dl. Adrian Năstase
Lasă-l pe Dan să spună. Dan.
Dl. Dan Ioan Popescu
La sectorul 5 este creată această imagine de presă şi, întradevăr, sunt anumite date. Vanghelie este suspendat şi urmează
22

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Social Democrat
Bucureşti, sediul central PSD, 27 martie 2004

ca până la lansarea candidaturii să clarificăm situaţia lui, dacă are
probleme cu Parchetul Naţional Anticorupţie sau nu are. Şi atunci
decidem dacă candidează sau nu, dar măcar îl salvăm acuma ca
imagine.
Dl.
... Eu consider că măsura care este luată acuma este foarte
clară. Nu se bagă nimeni. ... Am înţeles foarte clar că ei sunt
hotărâţi să ...
Dl. Adrian Năstase
... la sectorul 5 şi aici lucrurile se clarifică din punctul acesta
de vedere şi el rămâne sau nu candidat şi avem o problemă cu
imaginea partidului în ţară, datorită atacurilor pe Vanghelie şi
atunci trebuie să rezolvăm lucrurile pe cele două componente. Şi
atunci această idee cu suspendarea lui Vanghelie răspunde unui
tip de aşteptare pe zona aceasta, cu posibilitatea de a recupera în
funcţie de decizia de la PNA.
Dl. Dan Ioan Popescu
Vreau să mai spun un singur lucru: Vanghelie nu e un sfânt.
Vanghelie, însă, la ora actuală, pe sector, pe sondajul PNL, are
peste 65%, domnule prim-ministru. Noi am făcut alt gen de sondaj
de ne-a ieşit 29-30% şi ai noştri sunt ... La nivelul sectorului, noi
dominăm clar, fiindcă s-a făcut extraordinar de mult, dar este
problema noastră să curăţăm până atunci, să putem câştiga. Eu
sunt convins că la sectorul 5 ...
Dl. Adrian Năstase
Rămâne primar şi poate să facă tot ce are nevoie pentru
campanie, dar îl scoatem puţin din bătaia tunurilor, pentru că altfel
nu ştim ce înseamnă următoarele săptămâni în care el va fi tocat
în permanenţă.
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Stimaţi colegi, să vedem dacă mai avem ceva ca decizie. Te
rog, Octav.
Dl. Octav Cozmâncă
Rapid, mai am două chestiuni. În legătură cu preşedintele
Consiliului Judeţean Administrativ Dâmboviţa, Cucu, sunt
probleme foarte serioase, are un dosar consistent. Practic, toate
contractele pe Sapard, pe Phare, pe nu ştiu ce le-au luat firmele
lui, ale soţiei. Sigur, mai trebuie să discutăm de legalitatea acţiunii
domniei sale. A ras tot ce se putea, ca să fiu mai scurt. Şi ca atare
vă propunem următorul lucru, în primul rând, să-l revocăm din
funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean al PSD şi, în al
doilea rând, potrivit art.11, alin.(4), să-i retragem sprijinul politic
pentru funcţia administrativă obţinută. L-am rugat să-şi dea
demisia, dar ne tot plimbă, ne tot amână. Îi retragem sprijinul
politic pe funcţia administrativă. Îl priveşte ce face în continuare şi
cred că în atari condiţii ne luăm mâna de pe el, dacă nu a vrut să
înţeleagă bărbăteşte nişte lucruri elementare.
Dl. Adrian Năstase
Aţi vorbit cu el?
Dl. Octav Cozmâncă
Am vorbit. Şi eu am vorbit.
Dl. Şerban Mihăilescu
... când a văzut actele ... a îngălbenit. ... ...
Dl. Adrian Năstase
Nu poate să rămână preşedinte, poate să fie om de afaceri,
să-şi vadă de treabă o vreme. O să vedem pe urmă, dar este şi în
interesul lui. Ce i-am spus şi lui Mischie, domnule, Schroeder
poate să se retragă şi tu nu poţi? Şi premierul polonez - i-am dat
exemple - şi Simitis.
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Dl. Octav Cozmâncă
Vroiam să vă informez, stimaţi colegi, că şi alţi preşedinţi de
consilii judeţene administrative sunt într-o situaţie delicată. Să
vedem ce vor spune rezultatele controalelor. S-ar putea să fim în
situaţia şi cu alţii. Vom vedea.
Ultima chestiune. La Giurgiu a rămas postul de prefect
vacant. Ne-am pus de acord cu domnii Rus şi Oprea şi mergem
cu propunerea să aprobe Guvernul numirea lui Nicolae Bădărău,
actualul subprefect, un băiat mai tânăr şi eu sper să ...
Dl. Adrian Năstase
Acestea sunt măsurile pentru ....
Dl. Octav Cozmâncă
Domnule preşedinte, mai am o rugăminte - nu e cuprinsă aici
- să fiţi de acord să numim preşedintele executiv la Maramureş. E
vorba de primăriţa de la Sighet. Asigurăm şi un echilibru între ei.
Da? Mulţumesc foarte mult.
Dl. Adrian Năstase
Sunt comentarii la aceste măsuri? Cred că sunt echilibrate.
Eu vă mai dau o veste. Astăzi am primit o scrisoarea din
partea doamnei Rodica Stănoiu, care mă anunţă că-şi înaintează
demisia din funcţia de vicepreşedinte al PSD, rămânând membru
al Organizaţiei PSD Olt. Poate că asta ar trebui anunţat când va fi
cazul. Nu e ceva urgent, dar este important. Este important că
există acest document.
Cu programul de deplasări, săptămâna viitoare o să ne
punem de acord. Erau vreo două variante. Decideţi care e cea
mai bună soluţie.
Dl. Şerban Mihăilescu
A apărut această ofertă să facem bilanţul. Singura zi posibilă
de bilanţ este 31 martie ....
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Dl. Adrian Năstase
Bun, şi atunci facem povestea asta? Se propune ca această
prezentare s-o faceţi în videoconferinţă, la videoconferinţa pe care
o organizăm la Bistriţa.
Dl. Adrian Năstase
Nu am absolut nimic împotrivă să mă supun extrem de
disciplinat. Chiar dacă vin noaptea din Statele Unite, merg la
Bistriţa, nu am probleme, nu am nici un fel de probleme. Cum este
bine aşa fac şi fiecare dintre noi trebuie să se supună unei
strategii pe care o considerăm importantă.
Dl. Şerban Mihăilescu
Singurul argument este că în săptămâna mare nu puteţi face
această prezentare. Dacă o facem după 11 aprilie, practic ...
Dl. Adrian Năstase
Am înţeles. Întrebarea era de ce trebuie să merg până la
Bistriţa pentru o videoconferinţă.
Dl. Şerban Mihăilescu
Aici este decizia dv. Videoconferinţa o facem atunci miercuri,
la Bucureşti.
Dl. Adrian Năstase
La Bucureşti sau la Ilfov, nu ştiu, în altă parte, într-o zonă mai
apropiată. Gândiţi-vă, avem timp până luni-marţi. Diseară la
Atheneu, numai acolo, nu la masă. Este în ordine. Vă mulţumesc.
Mergem mai departe cu programul astăzi.

28.03.2004
Dactilo: M.Stănescu
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