
 
 

 
 
 
 
 
 
 

S T E N O G R A M A 
 
 

ŞEDINŢEI ÎNTÂLNIRII  
BIROULUI EXECUTIV CENTRAL  

al PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT 
 

Sala Ovidiu Şinacai 
Palatul Parlamentului 

 
9 iulie 2003 

 
 

 



PSD- Birou Executiv Central 
DCI 

Stenograma BEC PSD – 9 iulie 2003 
25.11.2004 01:43  

i

 
Dl. Adrian Năstase ______________________________________________________________________ 1 
Dl. _________________________________________________________________________________ 11 
Dl. Adrian Năstase _____________________________________________________________________ 12 
Dl. Alexandru Lăpuşan _________________________________________________________________ 12 
Dl. Adrian Năstase _____________________________________________________________________ 12 
Dl. Nicolae Văcăroiu ___________________________________________________________________ 12 
Dl. Adrian Năstase _____________________________________________________________________ 13 
Dl. Nicolae Mischie ____________________________________________________________________ 13 
Dl. Adrian Năstase _____________________________________________________________________ 13 
Dl. Nicolae Mischie ____________________________________________________________________ 14 
Dl. Adrian Năstase _____________________________________________________________________ 14 
Dl. Nicolae Mischie ____________________________________________________________________ 14 
Dl. Adrian Năstase _____________________________________________________________________ 14 



PSD- Birou Executiv Central 
DCI 

Stenograma BEC PSD – 9 iulie 2003 
25.11.2004 01:43  

1

 

Xxx1 
 
Şedinţa a început la ora 10,00 
 

Dl. Adrian Năstase 
Ne bucurăm să putem lansa astăzi, împreună cu ceilalţi colegi 

din Consiliul Naţional, o acţiune politică extrem de importantă 
pentru ţara noastră, dar şi pentru noi ca partid. De aceea, acest 
moment sper că va fi un moment de referinţă pentru activitatea 
politică şi, în acelaşi timp, un moment de sprijin pentru o strategie 
care va însemna pentru România şansa de a încheia negocierile cu 
Uniunea Europeană şi de a deveni membru al Uniunii Europene în 
2007.  

Avem o mare responsabilitate. Este, însă, o responsabilitate 
care merge pe două planuri, planul guvernamental şi planul politic. 
Trebuie să vedem cum putem să facem în aşa fel încât aceste două 
planuri să fie compatibile, cum putem să acţionăm astfel încât 
acţiunea noastră guvernamentală să nu dăuneze performanţei 
politice, iar, pe de altă parte, acţiunea noastră politică să potenţeze 
o acţiune guvernamentală care va fi deosebit de dificilă în perioada 
care urmează. 

De aceea, discuţiile pe care le vom avea astăzi în cadrul 
Consiliului Naţional vor fi importante, măsurile organizatorice vor fi 
importante. Am încercat, la nivel central, să reaşezăm dispozitivul 
pentru campania electorală şi pentru funcţionarea partidului, 
deoarece, aşa cum ştiţi, în primii trei ani ai mandatului principalele 
noastre forţe au fost aşezate în dispozitivul guvernamental. Avem, 
însă, datoria de a construi, de a dinamiza, mai bine spus, structurile 
de partid şi acest lucru este necesar a fi făcut nu numai la nivel 
central, dar şi la nivel local. O să mai discutăm despre aceste 
lucruri şi poate veţi lua măsuri sau sunt convins sau sper că veţi lua 
măsuri în consecinţă, astfel încât pe perioada de vară, sigur, cu 
înţelegerea firească pentru câteva zile de concediu, totuşi, acţiunea 
politică să se desfăşoare continuu. Va trebui să gândim împreună 
mecanismul prin care vom asigura într-o perioadă în care există, 
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poate, mai puţin interes pentru anumite activităţi publice şi mai mult 
cele de vacanţă, cum putem să folosim aceste zile cât mai eficient. 

 
Stimaţi colegi, 
Practic, întâlnirea noastră, care precede Reuniunea Consiliului 

Naţional va trebui să valideze, în primul rând, agenda de lucru a 
Consiliului Naţional şi, din acest punct de vedere, vreau să vă 
consult dacă sunteţi de acord cu agenda anunţată. O ştiţi, totuşi am 
s-o reiau, am să v-o prezint. În primul rând, ,,PSD, o nouă ofensivă 
politică, priorităţile politice ale partidului pentru 2003-2004�; 
Hotărârea privind comasarea prin absorbţie a PSM de către PSD; 
Hotărârea privind comasarea prin absorbţie a PSRN de către PSD. 

Al doilea punct pe ordinea de zi: Hotărâri ale Consiliului 
Naţional privind elaborarea unor documente: strategia politică 
pentru anul 2004, programul economic al partidului pentru anul 
2004 şi programul social al PSD pentru 2004, o hotărâre privind 
constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale a PSD 
pentru pregătirea alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale.  

În fine, aprobarea unor modificări în componenţa Consiliului 
Naţional, a Biroului Executiv Central şi a Delegaţiei Permanente ale 
Partidului Social Democrat şi confirmarea restructurării Guvernului 
României. 

În afară de aceste puncte oficiale, înainte de a intra propriu-zis 
în agenda, în desfăşurarea reuniunii noastre, vom sărbători 110 ani 
de la crearea Partidului Social Democrat al Muncitorilor din 
România, vom urmări câteva minute un film care a fost realizat 
pentru această sărbătoare şi, de asemenea, vom asculta un mesaj 
din partea domnului preşedinte Iliescu, pe care îl va prezenta 
probabil domnul Ştireanu, iar domnul preşedinte Athanasiu va 
prezenta o evaluare generală în legătură cu această istorie de 110 
ani de speranţe, de realizări şi de înfrângeri ale social-democraţiei 
pe o perioadă foarte lungă. Nu înseamnă că noi, ca partid, vrem să 
ne asumăm istoria social-democraţiei, dar noi avem întreaga 
libertate de a sărbători acel moment al creării acestui partid şi dacă 
vor dori şi alte partide, liberalii sau PD sau alţii sau oricine altcineva 
să sărbătorească 110 ani de la crearea acestui partid sunt liberi s-o 
facă. Nu cred că cineva ne poate imputa acest lucru, iar noi, sigur, 
vom pune în valoare, vom readuce în atenţia opiniei publice 
anumite momente care ţin de istoria social democraţiei. 
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Nu ştiu în ce măsură Partidul Naţional Liberal de astăzi are 
legătură cu Partidul Naţional Liberal al Brătienilor. Poate. Domnul 
Stolojan este mai legat poate de Brătieni decât, ştiu eu, am putea 
să fim legaţi noi de Dobrogeanu-Gherea, dar nu asta este problema 
şi nu cred că ne punem neapărat acest tip de întrebări. Ceea ce 
vrem să facem astăzi este să sărbătorim acest moment şi nu ne 
poate împiedica nimeni să facem acest lucru. Dacă vor să ia 
modelul nostru este cu atât mai bine. Acesta va fi deci un alt 
moment important. 

În ceea ce priveşte modificările în componenţa Consiliului 
Naţional, Biroului Executiv Central şi Delegaţiei Permanente este 
vorba de elemente, de aspecte care sunt determinate de fuziunile 
pe care le vom discuta la nivelul Consiliului, care sunt urmarea 
semnării protocolului cu aceste două partide, ideea noastră fiind 
aceea de a construi o forţă politică a stângii care să fie unită şi care 
să fie relevantă pentru întreaga gamă de opţiuni ale stângii 
democratice din România.  

Unii ne critică, consideră că PSM este încă un partid al 
domnului Verdeţ. Sunt unii care nu ştiu că domnul Verdeţ nu mai 
există. Probabil că este nevoie de anumite informaţii pe care să le 
dăm pentru cei care nu şi-au adus informaţiile la zi. Toate partidele 
se modernizează, toate partidele evoluează. Trebuie să considerăm 
acelaşi lucru valabil şi pentru partide cum este PSM. Ştiu că la nivel 
judeţean sunt anumite probleme, vor fi anumite probleme, dar eu 
rog să acceptaţi că ideea politică pe care am lansat-o merită un 
anumit efort şi anumite sacrificii şi la nivel local şi vă rog foarte mult 
să nu mai faceţi declaraţii. Ştiu că, în anumite judeţe, sunt anumite 
nepotriviri de caracter şi anumite probleme care au existat sau încă 
există, determinate de anumite comentarii, de anumite acţiuni, dar 
este extrem de important pentru noi să realizăm această idee 
politică, iar după aceea, cu înţelepciune, la nivel local, vom vedea 
cine doreşte să rămână în partid ulterior şi cine nu. Cine persistă în 
a considera o relaţie contradictorie şi tensionată, evident, va 
suporta rigorile disciplinei de partid. 

Dar vreau să vă rog, avem nevoie de un mesaj pozitiv, 
capacitatea de a acoperi zona politică a stângii şi, sigur, nu este 
vorba doar de o stângă elitistă, nu este vorba de un partid de 3% 
care dă mesaje pentru un segment limitat, extrem de coerent, 
extrem de clar în aşteptările şi în interesele sale. În momentul în 
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care discutăm despre o plajă de 50% de electorat, evident că 
acesta este foarte divers în aşteptări, în opţiuni şi, de aceea, şi noi, 
ca partid, trebuie să acceptăm un anumit tip de raportare diversă la 
acest electorat, fiindcă dacă vom veni doar cu un mesaj elitist, un 
mesaj mai apropiat de centru, vorbim tot timpul de FMI şi de 
reformă, pierdem o zonă de electorat care se va duce la PRM, se 
va duce în alte părţi. Lucrul acesta n-o să pot să-l spun într-un 
cadru foarte larg în Consiliu, dar ne apropiem de alegeri şi atunci 
este de discutat dacă lăsăm să se dezvolte la stânga noastră o 
grupare politică. Unii vroiau să construiască un partid socialist nu 
ştiu de care, de aceea încercăm să preluăm noi această zonă 
electorală, dar şi cu mesajul aferent.  

Deci, eu vă rog să urmăriţi atent şi să ne sprijiniţi în această 
strategie politică şi electorală, care nu este făcută doar din raţiuni 
de mărire a numărului de membri. Ea are o semnificaţie concretă 
politică, ideologică, aşa cum, la un moment dat, am discutat înainte 
de alegerile anterioare aceeaşi problemă a extensiunii noastre pe 
zona stângii. Parţial, am reuşit acest lucru, parţial, nu şi va trebui să 
vedem mai departe cum ne consolidăm electoratul într-o perioadă 
care va fi foarte grea, pentru că, până la urmă, credibilitatea noastră 
va depinde de modul în care reuşim să ducem mai departe 
reformele. Unii, însă, ştiu că avem această presiune socială în 
perioada care urmează şi vor încerca să ne blocheze, vor încerca 
să nu ne lase să mergem pe o zonă firească de echilibru economic, 
social, dar de asta vreau să vă rog să acţionăm extrem de puternic 
împreună şi foarte uniţi. Nu are rost să lăsăm, să permitem acum, 
în afara partidului, tot felul de discuţii, tot felul de opţiuni. 

Aţi văzut foarte bine, de îndată ce apare chiar şi îndoiala unei 
disensiuni interne presa speculează aceste lucruri. Nu vreau acum 
să vă mai dau exemple şi nu trebuie să ne ocupăm foarte mult de 
trecut, dar, în acelaşi timp, trebuie să învăţăm din trecut şi trebuie 
să fim atenţi la ceea ce facem mai departe. Sunt foarte multe lucruri 
pe care va trebui să le discutăm în perioada care urmează. În 
fiecare organizaţie, în fiecare structură de partid să vedem cum 
putem să refacem structurile de sateliţi în jurul organizaţiilor politice, 
organizaţiile neguvernamentale. Trebuie să revedem structura de 
media la fiecare judeţ, nu numai la nivel central. Sunt lucruri pe care 
putem să le mai construim doar acum în aceste luni, înainte de a 
intra în linie dreaptă în campania pentru alegerile locale. 



PSD- Birou Executiv Central 
DCI 

Stenograma BEC PSD – 9 iulie 2003 
25.11.2004 01:43  

5

Sigur că sunt lucruri care pot să creeze nişte mici pierderi 
locale, dar au sens atunci când sunt receptate la nivel general. 
Colegii de la Ilfov nu sunt foarte fericiţi cu ideea unei reorganizări a 
marilor aglomerări urbane pe un model care, oricum, este un model 
european. Este un model care, şi din punct de vedere politic, este 
important pentru noi, pentru că, dacă vă veţi uita la marile oraşe, 
noi, practic, avem puţine şanse de a disloca primarii respectivi şi, 
din punct de vedere al dezvoltării urbane, această limitare pe 
zonele respective nu mai permite construcţii de locuinţe, investiţii şi 
aşa mai departe.  

Nu este vorba doar de Bucureşti, ca să fie foarte clar, ci este 
vorba de un model pe care va trebui să-l vedem cum funcţionează 
la nivel european, luăm un model, Parisul sau zonele marilor 
aglomerări urbane, modelul legislativ francez sau cel italian pe care 
îl luăm şi îl preluăm. Nu vreau să vă spun în termeni electorali ce 
poate să însemne această lărgire a spaţiului electoral, pentru că nu 
aş vrea să se considere că acesta este un proiect electoral. Este un 
proiect de gospodărire mai bună a marilor localităţi şi, din acest 
punct de vedere, sigur, trebuie să facem o analiză aprofundată, 
vom vedea toate consecinţele, dar este un proiect care, din nou, ne 
poate pune în faţă, un proiect de modernizare. V-am dat acest 
exemplu, dar mai sunt şi multe altele pe care în perioada următoare 
la putem promova. 

Şi, în fine, chestiunea candidaţilor. Ştiu bine din istoria acestor 
ani în partid, există o anumită tradiţie ca înainte de alegeri, fiecare 
dintre colegii noştri din conducerea partidului la nivel local, la nivel 
central să-şi gândească, în primul rând, propria poziţie în 
dispozitivul care urmează să fie construit. Aş vrea să încercăm să 
limităm această tentaţie.  

Nu vreau să spun mai mult, dar credibilitatea noastră va 
depinde de felul în care se va vedea disponibilitatea noastră de a 
merge în faţă cu cele mai bune echipe, generozitatea, ca să spun 
aşa, în a lansa candidaţii cei mai buni. Vă daţi seama că la 
Bucureşti pentru postul de prefect era o ofertă imensă din rândul 
membrilor partidului. Organizaţia a acceptat, însă, ca prefect, 
pentru raţiuni politice, în mod evident, un general care, în mod 
firesc, putea să dea un alt tip de semnal, mai ales în contextul de 
tensiune generată de Băsescu şi de partidele din opoziţie. De 
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aceea, căutarea atentă a candidaţilor, căutarea celor mai buni 
candidaţi trebuie să fie o responsabilitate directă. 

Pe de altă parte, aş vrea să vă spun că am făcut un sondaj la 
nivelul ţării, un sondaj care a vizat de fapt situaţia politică din fiecare 
judeţ şi, de asemenea, la nivelul provinciilor istorice, ca să spun 
aşa. În momentul de faţă, dv. aveţi aceste rezultate, dar va trebui să 
facem între noi o analiză - şi aceasta este o sarcină pe care i-am 
dat-o domnului Cozmâncă - vrem să vedem situaţia în fiecare judeţ, 
prin raportare la media provinciei şi, bineînţeles, media pe ţară, dar 
media pe ţară este mai puţin relevantă, după cum ştiţi, pentru că o 
organizaţie din Transilvania altfel reacţionează sau are o altă 
structură de vot, inclusiv datorită prezenţei maghiarilor în 
circumscripţii, decât o circumscripţie din Moldova.  Şi va trebui să 
vedem foarte atent unde avem probleme, să vedem prin această 
analiză ce concluzii putem să tragem.  

Un al doilea sondaj se va desfăşura în perioada următoare ca 
să vedem notorietatea candidaţilor şi să-i vedem pe cei mai buni 
candidaţi posibili, cel puţin prin prisma unor opţiuni în cadrul 
sondajelor. Nu ştiu cât de departe vom putea merge, dacă ar trebui 
să mergem şi la principalele localităţi din judeţe. Am avut în trecut 
astfel de analize şi va trebui să încercăm să refacem acest tip de 
analize, pentru că uneori noi mergem pe mâna unor preşedinţi de 
organizaţii locale care sunt şi primari şi care nu vor să cedeze 
postul respectiv, dar ei între timp şi-au pierdut credibilitatea locală şi 
un sondaj ne poate arăta în mod foarte clar acolo unde sunt marile 
probleme, pentru că este firesc ca noi să încercăm, să avem un 
argument atunci când solicităm unor organizaţii de-ale noastre să-şi 
reevalueze, să-şi revadă candidaţii. 

Sunt multe lucruri pe care le vom avea de făcut, sunt lucruri 
legate de activitatea parlamentară. Sunt colegi de-ai noştri 
parlamentari care, din păcate, au lipsit sistematic de la activităţile 
parlamentare. Eu încep să vă trimit la organizaţii scrisori în care vă 
semnalez absenţa unora dintre parlamentari la activităţi, la anumite 
voturi importante, cei care lipsesc nemotivat. Veţi avea de la mine 
aceste scrisori în mod sistematic, pentru a arăta indisciplina şi 
iresponsabilitatea unora dintre colegi, care, în perioada următoare 
vor trebui să dea o mai mare atenţie, în primul rând, votului, dar şi 
dezbaterii, ca atare. Acceptăm cu prea multă uşurinţă anumite 
amendamente ale opoziţiei. Aţi văzut ce au spus Boc şi Stoica: 
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�Domnule, noi am făcut amendamente la Codul de procedură 
penală, dar dacă tipii ăia de la PSD, care au majoritatea, l-au 
aprobat, este responsabilitatea lor�. Şi atunci ce putem să credem? 
Fie că oamenii noştri nu au profesionalismul necesar pentru a 
evalua anumite amendamente, fie că sunt complici cu cei care au 
făcut amendamentele respective. Nici una dintre variante nu este 
foarte comodă. Sigur, politic, ştim cum să reacţionăm, dar este o 
responsabilitate pe care o avem la nivelul Parlamentului şi pe care 
va trebui să o exercităm într-un mod foarte serios. 

 
Stimaţi colegi, 
Aş vrea să încercăm, în perioada care urmează, să organizăm 

mai bine sau mult mai sistematic deplasările în teritoriu ale 
miniştrilor, ale secretarilor de stat şi vom face la partid un program 
săptămânal de deplasări în teritoriu ale miniştrilor şi secretarilor de 
stat. Până acum, fiecare a mers unde a vrut. De acum, vom face un 
program în care se va merge într-un mod programat şi în funcţie de 
problemele care există şi pentru a rezolva unele probleme.  

Vreau să vă spun că vom anunţa astăzi anumite măsuri care 
vor fi extrem de importante din punct de vedere politic şi vi le spun 
acum, foarte rapid, dar ele vor constitui şi un mesaj electoral. Sigur 
că nu o să spunem public acest lucru, dar oricine a făcut o 
campanie electorală va înţelege clar ceea ce voi spune astăzi aici.  

În primul rând, în legătură cu agricultura, pornind de la faptul 
că situaţia este foarte grea, şi nu intru în amănunte acum, vom 
acorda, începând din toamnă, câte 2 milioane pe hectar, care vor 
acoperi cheltuielile cu sămânţa, aratul şi semănatul, dar pentru 
suprafeţe care merg până la 5 hectare. Vom păstra facilităţile 
acordate în zootehnie şi vom considera cu prioritate refacerea 
sistemului de irigaţii. 

Este vorba de proiecte foarte mari. Unul dintre proiectele la 
care am să mă refer astăzi este proiectul Siret-Bărăgan. Va trebui 
să căutăm sursele financiare pentru realizarea acestei investiţii, 
pentru că avantajul acestui canal, care presupune investiţii între 
700-900 milioane de dolari în total pentru finalizare, este că un 
segment din el a fost deja realizat, inclusiv în perioada până în 
1996 s-au făcut investiţii şi este păcat să le pierdem. În al doilea 
rând, nu este nevoie de un sistem de pompare, deci irigarea se 
poate face prin sistem gravitaţional şi, evident, Bărăganul are 
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nevoie în perioada care urmează, în anii care urmează, care 
probabil că nu vor fi mai puţin secetoşi, de acest aport de apă, 
pentru că, altfel, vom da la nesfârşit compensări, vom da la 
nesfârşit sume de bani pentru calamităţi, în condiţiile în care ştim 
foarte bine că fără apă nu se mai poate face agricultură în zona de 
sud. Este un proiect important şi va trebui să-l susţinem. Vom căuta 
surse de finanţare, dar vroiam să ştiţi aceste lucruri. 

Vrem să ajungem la o mai bună organizare şi repartizare a 
surselor financiare pentru efectuarea la timp a reparaţiilor la 
instalaţiile energetice şi la achiziţionarea combustibililor necesari. 
Încă de acum, trebuie să gândim cu atenţie la felul în care vom 
asigura combustibilul pentru iarnă şi încălzirea populaţiei şi, de 
asemenea, un sistem mai bun pentru utilizarea banilor pe care îi 
avem pentru a ajuta anumite segmente ale populaţiei să-şi 
plătească factura de încălzire.  

În perioada care urmează vom acţiona pentru a dinamiza 
câteva proiecte în domeniul drumurilor. Este vorba de pietruirea 
drumurilor comunale, reabilitarea drumurilor judeţene şi a celor 
naţionale. Avem un proiect de 50 de milioane de dolari pentru 
pietruirea unor drumuri comunale şi acest proiect va începe foarte 
curând.  

De asemenea, vom finaliza negocierile pentru atragerea de 
surse financiare externe pentru a relansa programul de construcţie 
de autostrăzi. În momentul de faţă, suntem într-o discuţie avansată 
cu o firmă americană pentru un segment de autostradă, Braşov-
Borş, prin Cluj-Oradea-Borş şi, după aceea, Budapesta. 
Memorandumul este semnat pentru această investiţie. Sigur, 
trebuie să vedem cum acţionăm în lunile următoare şi noi sperăm 
ca începerea lucrărilor să se facă la mijlocul anului viitor, deci 
semnalul să fie foarte clar pentru acest segment de autostradă. Dar 
sunt şi alte segmente de autostradă care vor începe în perioada 
imediat următoare, Bucureşti-Ploieşti, după aceea Comarnic-
Predeal şi chiar Predeal-Braşov, dar sigur, pe unele dintre ele s-au 
semnat deja contractele. Vrem să încheiem cât mai rapid 
autostrada până la Constanţa, la care lucrările durează de mai mult 
de 10 ani şi s-a realizat doar jumătate din ea, deocamdată.  

Şi, de asemenea, în momentul de faţă, suntem în discuţii cu un 
partener extern pentru o investiţie majoră care să ne asigure 
realizarea centurii Bucureştiului, deci a autostrăzii: este un nou 
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amplasament, cel exterior drumului de centură şi, de asemenea, să 
pornim lucrările pentru autostrada Ploieşti spre Moldova. Lucrările 
pentru autostrada Bucureşti-Ploieşti sunt aproape finalizate, dar 
vrem ca de la Ploieşti să se producă bifurcarea, pe de o parte, spre 
vest şi, pe de altă parte, spre est, să nu folosim două 
amplasamente pentru ieşirea spre nord din Bucureşti. 

Acestea sunt chestiuni poate mai tehnice, le vom mai discuta, 
dar este vorba de mesaje pe care noi trebuie să le accentuăm, pe 
care trebuie să le prezentăm foarte clar colegilor noştri.  

Construirea de locuinţe sociale şi pentru tineri. Ieri am deschis, 
împreună cu Miron Mitrea, cel mai mare şantier de construcţii, 
aproape 5000 de locuinţe pentru tineri în Bucureşti şi va trebui să 
vedem în toate judeţele cum putem asigura nu numai construcţiile 
cu credit ipotecar, dar şi cele pentru tineri. 

Programul de recorelare a pensiilor pentru 2004 va fi continuat 
şi va fi finalizat în 2004, dar ceea ce este mai important, vom 
asigura dublarea pensiilor pentru pensionarii din agricultură 
începând cu 1 ianuarie (2004) şi pentru ca lucrările să fie mai clare, 
probabil că joi, la şedinţa de guvern, vom adopta o ordonanţă 
referitoare la această chestiune. Nu are rost ca alţii să strângă 
semnături pe banii pe care îi dăm noi. Este important să dăm un 
semnal foarte clar de pe acum. Nu are rost să stăm să aşteptăm nu 
ştiu cât, după ce au strâns alţii semnături. Ca să ce? Să dea bani, 
dacă sunt aşa de buni. 

Şi avem o problemă cu taxa Radio şi TV. Dorim să anunţăm că 
în perioada următoare vom analiza cazurile particulare semnalate 
de populaţie şi să aducem corecturile necesare cadrului juridic 
respectiv, pentru că sunt încă multe situaţii în care taxa Radio şi TV 
este mai mare decât suma pe care o plătesc anumite persoane 
foarte sărace pentru curent electric şi sigur, astfel de disfuncţii, ca 
să nu le numesc altfel, trebuie eliminate.  

Aceste lucruri le vom vedea mai atent şi la nivel tehnic. 
Aşteptăm şi unele propuneri, sugestii din partea dv. Sediul 
partidului va funcţiona non-stop de acum înainte, el nu va mai fi 
închis după amiaza, nu va mai fi închis sâmbăta şi duminica. 
Departamentele au început să funcţioneze. Aceasta este ideea pe 
care am dorit să impunem în munca de partid. Unii aveau o agendă 
paralelă, e problema lor. Toţi colegii trebuie să ştie că agenda 
individuală trebuie să fie inclusă şi trebuie să accepte, în primul 
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rând, agenda colectivă şi interesul comun al organizaţiei. Din acest 
punct de vedere, nu vom face nici un fel de compromis. Cei care 
mai încearcă să dea pentru colegi mesaje prin presă vor fi scoşi din 
structurile noastre rapid. Cine are ceva de spus să spună în cadru 
organizat, în organizaţia de partid, nu să ne trimită mesaje prin 
presă, indiferent despre cine este vorba, că e vorba de zone curate, 
curate sau gri sau nu ştiu cum. Cine are ceva de spus spune în 
cadrul organizat de la partid. Dacă nu, iese din partid şi ne 
transmite mesaje de pe tuşă. Acest lucru trebuie să fie foarte clar. 
Nu putem să asigurăm concentrarea pe obiectivele acestea pe care 
ni le impunem dacă stăm să discutăm cum să mângâiem pe creştet 
pe unul sau pe altul. Nu avem vreme pentru aşa ceva. 

Vreau să vă rog să fim extrem de exigenţi fiecare cu el însuşi 
şi noi cu noi înşine. Să fim exigenţi cu membrii organizaţiilor şi să 
căutăm soluţii la problemele care apar. Nu avem atâţia bani şi 
atâtea resurse financiare ca să rezolvăm toate problemele. De 
aceea, va trebui să vedem şi să acceptăm ideea unei liste de 
priorităţi pe care s-o convenim, pentru că, în mod evident, vor fi 
foarte multe solicitări şi vor fi foarte multe lucruri de făcut. Nici nu 
putem să ne propunem să rezolvăm toate lucrurile care nu s-au 
terminat bine în aceşti ani în ţara noastră, dar am făcut multe lucruri 
bune şi putem să mai facem încă foarte multe lucruri bune, dacă 
vom acţiona foarte strâns,  foarte disciplinat ca organizaţie politică. 

 
Stimaţi colegi, 
Vreau să nu uit să supun votului dv. agenda Consiliului 

Naţional. Dacă aveţi observaţii privind temele pe care vi le-am 
prezentat? Dacă nu, supun votului dv. agenda pentru şedinţa 
Consiliului Naţional. Cine este pentru? Vă mulţumesc. Împotrivă? 
Abţineri? Unanimitate. Vă mulţumesc. 

 
Stimaţi colegi, 
Această reuniune a noastră a avut rolul, în primul rând, de a vă 

informa asupra documentelor, priorităţilor, discuţiilor pe care le-am 
realizat şi la nivelul Guvernului şi la nivelul Delegaţiei Permanente. 
Aseară, vă spuneam, am avut o discuţie foarte bună la nivelul 
Delegaţiei Permanente şi am ajuns la anumite concluzii, inclusiv 
necesitatea de a lărgi structurile noastre executive, dar şi Consiliul 
Naţional, pentru a permite punerea în aplicare a protocoalelor cu 
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cele două partide cu care fuzionăm prin comasare şi, de asemenea, 
pentru a ne pregăti mai bine dispozitivul pentru campania 
electorală. Sper ca aceste măsuri, care vor fi prezentate din partea 
Delegaţiei Permanente în cadrul Consiliului Naţional, să reflecte cât 
mai bine obiectivele pe care le vom urmări în lunile care vin. 

Eu sunt absolut convins că avem forţa necesară pentru a 
menţine ritmul pe care l-am impus în aceşti trei ani, iar acum, în 
perioada care urmează, vom avea şi responsabilitatea necesară 
pentru a gândi, în primul rând, la binele ţării, dar, în acelaşi timp, 
pentru a vedea din punct de vedere politic care trebuie să fie modul 
nostru de acţiune. 

Nu vreau să închei, înainte de a vă întreba dacă vreunul dintre 
colegi ar dori, în acest cadru, să facă un comentariu important sau 
să anunţe ceva important, pentru că nu aş vrea să considerăm, într-
un fel, această întâlnire, chiar dacă suntem sub presiunea timpului, 
ca o întâlnire în care nu ne vedem decât pentru această informare. 
Sigur, în cadrul Consiliului va fi un interval de timp important pentru 
comentarii din partea preşedinţilor de organizaţii şi sunt mulţi care 
am înţeles că s-au înscris la cuvânt, dar repet, aici este un cadru 
mai restrâns şi dacă sunt cumva anumite comentarii sau anumite 
idei, anumite sugestii, vă invit ca în câteva minute, înainte de a 
merge în sală, să formulaţi aceste comentarii. Vă rog. 

 

Dl. 
Vă rog să-mi acordaţi cuvântul pentru câteva clipe. Cu privire 

la primirea în rândul nostru a Partidului Socialist al Muncii vă 
informez că în anul 1996 eu, în calitatea mea de preşedinte atunci 
al Partidului Social Democrat Constantin Titel Petrescu, am ajuns în 
jurul zilei de 1 mai să coordonez toate condiţiile legate de crearea 
unui centru-stânga, în colaborare cu acest partid. Astăzi, dv. şi 
conducătorul Partidului Social al Muncii, domnul Sasu, aţi realizat 
exact ce am făcut atunci. Am considerat atunci încă necesitatea 
unui centru-stânga pe care dv. l-aţi realizat acum. Vă doresc succes 
şi Dumnezeu să ne ajute! 
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Dl. Adrian Năstase 
Vă mulţumesc foarte mult. Apreciem foarte mult ceea ce aţi 

spus şi vă preţuim foarte mult pentru ceea ce aţi făcut. Sandu 
Lăpuşan. 

 

Dl. Alexandru Lăpuşan 
Doar o singură frază. Nu este cazul să intrăm în detalii. Dv. aţi 

prezentat concis o muncă desfăşurată în multe zile şi multe ore cu 
participarea specialiştilor din partid în legătură cu sprijinul pentru 
agricultură. Eu vă sugerez să vorbim despre sprijinul pentru 
înfiinţarea culturilor şi aşa mai departe, lăsând Departamentului 
tehnic, Ministerului şi aşa mai departe sarcina de a discuta detaliile 
alea cu 5 hectare, care ne pot pune într-o anumită situaţie, zic eu, 
discutabilă. Este important că noi luăm acum decizia să sprijinim cu 
2 milioane la hectar culturile de grâu, în condiţiile pe care le vom 
stabili prin hotărâre şi aşa mai departe.  

Vă mulţumesc. 
 

Dl. Adrian Năstase 
Eu am discutat acest subiect. Nu ştiu dacă nu creăm nişte 

aşteptări foarte mari şi, după aceea, când anunţăm că, de fapt nu 
dăm la toată lumea, nu vom crea un anumit segment de 
nemulţumire, dar îl rog pe Nicu Văcăroiu să vă spună raţiunile 
pentru care am stabilit aşa. 

 

Dl. Nicolae Văcăroiu 
Bineînţeles că s-au făcut foarte multe calcule. Am avut în 

vedere şi sursele financiare posibil de alocat. Pentru dv. aici vreau 
să vă spun că această soluţie cu care am venit, deci 2 milioane de 
lei la hectar pentru 5 hectare, indiferent că are 100 sau 10 sau 5,5, 
el primeşte pentru până la 5 hectare 2 milioane de lei. Mecanismul 
tehnic, însă, îl vom discuta, pentru că va primi sămânţa aşa cum 
prevede legea, 4000 lei la kilogram subvenţia, 50% pe care o ştiţi şi 
diferenţa o va primi în bani. Efectiv, 2 milioane îi ajung să facă 
arătura, discuitul şi să pună sămânţa în pământ. De acest ajutor vor 
beneficia 3,9 milioane de persoane fizice. Este adevărat, mai avem 
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330 de mii de persoane fizice care au între 5 şi 10 hectare, dar care 
nu vor primi decât pentru 5 hectare şi mai avem vreo 40 de mii care 
au peste 10 hectare, care vor primi tot pentru 5 hectare. 

Acesta este mecanismul şi eu cred că trebuie să fie un 
mecanism suplu, simplu. Aşa am discutat în prezenţa preşedintelui, 
înainte de a veni la această şedinţă. Ideea este ca omul să simtă că 
este ajutat direct, începând cu luna august, pentru reînfiinţarea 
culturilor. Micii producători, efectiv, nu au sursă financiară pentru 
acest lucru. Acesta a fost scopul. 

 

Dl. Adrian Năstase 
Domnul Văcăroiu nu v-a spus care este suma totală care este 

necesară. Nu vă spun nici eu ca să nu vă speriaţi, dar trebuie să 
ştiţi că este vorba de un efort extraordinar pe care îl facem. Este 
vorba de un efort absolut formidabil pe care vrem să-l facem, dar nu 
are rost să creăm nişte aşteptări disproporţionat de mari şi, de 
aceea, cred că e bine să spunem şi acesta este mecanismul pe 
care vrem să-l anunţăm. Mischie. 

 

Dl. Nicolae Mischie 
Domnule preşedinte,  
Subscriu la tot ceea ce se întreprinde în cadrul acestei şedinţe 

pentru optimizarea activităţii partidului nostru. Cred că absorbţia 
PSM este benefică sub aspectul atragerii către noi a unei bune părţi 
din pensionari, care sunt simpatizanţi ai PSM. Din punct de vedere 
organizatoric, la Gorj, PSM nu prea există. Sunt vreo doi-trei care 
au rămas cei mai înrăiţi dintre pesemişti. Avem metodele de a-i 
îmblânzi. Iar rugămintea mea către dv., dacă totuşi aţi propus 
lărgirea Consiliului Naţional, v-aş ruga să luaţi în calcul şi numele 
Vulpe Ion, directorul general al Companiei Naţionale a Lignitului, 
noul director, avându-se în vedere că reprezintă un segment social 
important. 

 

Dl. Adrian Năstase 
Pentru Consiliul Naţional? 
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Dl. Nicolae Mischie 
Pentru Consiliul Naţional. Asta, pentru că organizaţia de la 

Gorj nu prea a fost în � 
 

Dl. Adrian Năstase 
Asta aşa, doar pentru tine, ca să vezi cât de mult apreciem la 

nivel central contribuţiile tale din ultima vreme. 
 

Dl. Nicolae Mischie 
Vă mulţumesc. 
 

Dl. Adrian Năstase 
Dar am o rugăminte la ceilalţi colegi să nu deschidă acest 

subiect, să considerăm că acesta este singura adăugare la listă, 
pentru că ar fi, în mod evident, o mulţime de sugestii. În toamnă 
vom revedea aceste structuri, vom revedea şi la nivelul judeţelor. 
Dacă deschidem cutia Pandorei acum, dincolo de semnalele pe 
care le dăm, respectiv, cei care vin de la PSM, de la PSRN, de la 
organizaţia de tineret, organizaţia de femei şi miniştrii pe care 
trebuie să-i introducem în anumite structuri, adică vreo câteva 
decizii individuale, ne vom petrece timpul doar lărgind Consiliul 
Naţional şi creând un partid din Consiliul Naţional. Mai avem foarte 
puţin ca să ajungem la 10 mii.  

Rugămintea mea e să acceptaţi pentru această fază acest tip 
de lărgire a Consiliului, urmând ca în toamnă când vom face o nouă 
întâlnire şi după ce vom fi făcut mult mai atent discuţiile cu fiecare 
judeţ, să vedem propunerile ca atare şi completări. Probabil vom 
face şi un congres extraordinar, dar o să vedem când anume. 
Pentru această fază rămâne aşa. 

În ceea ce priveşte comentariul pe care l-a făcut Mischie eu 
ştiu foarte bine că în multe judeţe problemele noastre cele mai mari 
au apărut nu întotdeauna cu cei care sunt acum în opoziţie, ci cu 
anumiţi lideri radicali inclusiv din PSD care, uneori, au fost 
nemulţumiţi de oamenii noştri sau nu au fost primiţi sau au fost daţi 
afară din structurile noastre. Nu vreau să iau fiecare judeţ în parte, 
dar sunt convins că multe situaţii de acest gen există în ţară. Vă 
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rog, însă, să vedeţi proiectul politic şi cu diplomaţia care vă 
caracterizează, domnule Mischie şi ceilalţi colegi, să încercaţi să 
vedeţi soluţiile practice, pentru că nu avem nevoie de scandaluri, de 
comentarii prin presă, de comentarii ale preşedintelui de acolo, care 
spune dacă domnul Mischie nu mă vrea atunci o să-i arăt eu, nu 
ştiu ce. Citez aşa din memorie �. Pentru că avem o zonă 
electorală, avem o zonă de nedecişi, o zonă de nehotărâţi, o zonă 
de nemulţumiţi şi nedecişi, în acelaşi timp, iar noi trebuie să blocăm 
spaţiul pentru crearea, eventual, a unui alt partid pe această zonă. 
Sigur că nu e atât de uşor să creezi un partid. Se încearcă, sunt tot 
felul de variante. Am înţeles că Marian nu ştiu cum, cum îl chema 
pe � Nu, am vrut să văd cum reacţionaţi din sală. Aşa, Marian 
Enache. Vroiam să văd cine îi spune numele de familie. Încearcă să 
creeze un alt partid, partid de rezerve, partid de cadre, partid pentru 
nu ştiu cine de nu ştiu unde, care să vină după aceea şi să � Bun, 
astea sunt proiecte pe care le cunoaştem, în timp au fost foarte 
mulţi care au creat astfel de proiecte. Dar, dincolo de aceste 
încercări, există, în mod categoric, o zonă electorală care încă nu 
este arondată şi atunci noi va trebui, prin ceea ce spunem astăzi, 
prin ceea ce vom face mâine, să ne adresăm acestui segment care 
este nemulţumit şi care aşteaptă ceva, aşteaptă un mesaj.  

De aceea, am făcut această extensie spre stânga, care, din 
punct de vedere politic, aţi văzut foarte bine reacţia în presă. Sigur 
că ne-au înjurat foarte mult, fiindcă a fost o operaţiune care avea 
sens. Sigur că încearcă să o prezinte în alt fel. Îl aduc pe Verdeţ în 
faţă, îl aduc pe nu ştiu cine. Dumnezeu să-l ierte! Pentru că, 
evident, încercarea este de a discredita cele două procese pe care 
am încercat să le realizăm în paralel - modernizarea partidului şi 
lărgirea sa. Noi nu am făcut modernizarea partidului îngustându-i 
zona electorală, am făcut modernizarea partidului lărgindu-i şi baza 
electorală, aşa cum, în plan economic, am reuşit să facem şi 
scăderea inflaţiei şi creşterea economică. Sunt modele care nu au 
funcţionat în alte ţări. De aceea, ne trebuie, în continuare, foarte 
multă înţelepciune. Inteligenţă avem. Ne trebuie, însă, şi 
înţelepciune.  

Acesta este apelul pe care vroiam să vi-l prezint şi cred că 
acum am putea să mergem să îi întâlnim pe colegii noştri. Vă 
mulţumesc foarte mult!  


