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Xxx1
Dl. Adrian Năstase
/…/

Va trebui să continuăm să folosim astfel de momente, pentru a
înţelege care sunt problemele, în primul rând, pentru a vedea care
sunt chestiunile de rezolvat.
1. Referendumul naţional pentru votarea
modificărilor la Constituţia României

Dl. Adrian Năstase
Al doilea punct - referendumul naţional. Aşa cum aţi văzut de
fapt, am discutat la şedinţa de Guvern, am lansat ideea unui
armistiţiu pe perioada până în octombrie 2003 şi, în general,
răspunsurile au fost pozitive, cu una sau două excepţii, dar care
sigur că nu fac decât să arate încă o dată asemănarea de spirit
între doi dintre liderii politici, însă cred că este important ca noi să
respectăm această ofertă pe care am făcut-o şi am să vă rog să
ţineţi seama de aceste lucruri, în aşa fel încât chiar dacă vor apare
anumite atacuri, noi să dăm dovadă pe această perioadă de
eleganţă. Sunt convins că electoratul va aprecia. Aveţi probabil
scrisoarea pe care am transmis-o - a redactat-o Vasile - cred că era
foarte bună. Mi-am permis să modific la un moment dat, în loc de
români, cetăţeni ai României, pentru că ne adresăm şi altora şi
atunci sunt şi ei români.
Comentarii în legătură cu referendumul? Te rog, Rus.
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Dl. Ioan Rus
Domnule preşedinte, s-au făcut convocări, videoconferinţă,
Comisia tehnică centrală a făcut ceea ce era necesar să se facă în
conformitate cu graficul aprobat. În toate judeţele s-au făcut astfel
de întâlniri cu primarii, cu toate structurile instituţiilor statului din
judeţe. Eu sper că s-au multiplicat secţiile de votare, astfel încât
peste tot acolo unde sunt cinci kilometri peste vreo două secţii să
apară a treia. Toate aceste chestiuni sunt rezolvate. Materialele
legate de popularizare au ajuns peste tot, hârtia au şi luat-o
judeţele. Tot ce înseamnă organizare este în grafic. Urmează să
clarificăm chestiunea listelor. Există încă acele diferenţe între
Direcţia de Evidenţă Informatizată, ultimul recensământ, Institutul
Naţional de Statistică. Sper ca astăzi să lămurim o cifră de 16,7 16,8 milioane, să finalizăm şi această chestiune.
Probleme constatate în judeţe. Noi am avut 42 de directori
care au fost în fiecare judeţ. Ar trebui rezolvate urgent. Unele sunt
legate de secţiile de votare organizate de Ministerul Apărării.
Dl. Adrian Năstase
Iartă-mă te rog. Cine merge la briefing astăzi?
Bine. Nu, e bine să anunţăm la început, fiindcă trebuie să-ţi iei
nişte note. Da, okay.
Dl. Ioan Rus
Pe Ministerul Apărării am mai discutat cu Puiu pe chestiunea
asta să facă un ordin. Ei încă nu sunt foarte aproape de treaba
aceasta. Mai trebuie doamna Stănoiu să lămurească. În toate
penitenciarele mai sunt unii care nu le e clar cum să facă, să
lămurim şi asta. Şi a treia chestiune pe care v-o propun este să
decalăm deschiderea sezonului de vânătoare cu o săptămână, din
19 octombrie în 26 octombrie, ca să nu ne trezim că mergeţi careva
la vânătoare pe ziua de 19.
Sediul Partidului Social Democrat
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Dl. Adrian Năstase
De acord.
Dl. Ioan Rus
Sunt multe probleme şi au apărut din mai multe judeţe.
Dl. Adrian Năstase
Stabilim cu Ilie Sârbu. Ce anume?
Dl. Bogdan Niculescu Duvă
Trebuie, pur şi simplu, să punem sub semnul întrebării sau să
supărăm 55 de mii de oameni degeaba? Sâmbătă poate să nu ştiu
cum … dar, practic, faptul că decalezi cu acest motiv clar şi o spui
public creează adversitate la 55 de mii de oameni.
Dl. Ioan Rus
Este un risc, pe de o parte. Pe de altă parte, eu am chemat pe
directorul Romsilva, Dumitru sau cum îl cheamă, cu Şerban, i-am
dat ordin că fiecare pădurar are sarcina să aducă pe toţi ţăranii din
zona de munte la vot, fiecare şef de post bate din poartă în poartă
să aducă oamenii la vot. Mai greu le va fi să organizeze vânători
dacă ei au treaba aceasta pentru duminica respectivă.
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Nu că organizează vânători, dar aici este un mesaj ca
asociaţia asta să poată. Mai degrabă să prindem asociaţia …
Dl. Adrian Năstase
Este deja pe 19 deschiderea sezonului?
Sediul Partidului Social Democrat
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Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Numai la fazani deschide, la iepuri nu deschide. Trebuie să
spunem că …
Dl. Adrian Năstase
Eu cred că se poate administrativ. Sezonul este deschis, dar
nu se organizează vânători decât pe urmă, deci toată lumea este
blocată cu chestiunile astea, dar dacă unul vrea să iasă pe câmp să
tragă la fazani …
Mai este ceva. Dacă ei merg duminică, Bogdan, la vânătoare,
nu mai vine nimeni să voteze ziua. Cei 55 de mii de care spui tu
stau şi dorm, pe urmă iau băutură, nu mai vin să voteze.
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Domnule preşedinte, nu pleacă toţi în duminica aia, nu pleacă
niciodată toţi duminica la vânătoare, dar aşa le creezi o stare. Nu
ştiu, am zis şi eu, poate am greşit. Scuzaţi-mă.
Dl. Florin Georgescu
…
Dl. Ioan Rus
Era una dintre propunerile pe care comisia le-a făcut.
Dl. Adrian Năstase
Imediat vânătoarea a devenit subiectul cel mai important.
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Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Mai bine să voteze împotrivă 25 de mii de oameni …
Dl. Adrian Năstase
Nu, trebuie vorbit cu Şelaru şi cu Dumitru, cu rugămintea de a
nu organiza vânători din astea pe fondurile de vânătoare în
duminica aia. Asta se poate că dacă …
Dl. Miron Mitrea
…
Dl. Adrian Năstase
În felul ăsta, da? Bun.
Dl. Ioan Rus
O să vorbesc şi cu Dumitru şi cu Şelaru. Vedem, găsim o
soluţie.
Dl. Adrian Năstase
Da. Dacă mai e ceva? Mai e ceva? Imediat. Dan.
Dl. Dan Matei Agathon
Domnule preşedinte, la 12,00 era o şedinţă a Biroului Electoral
Central şi după aceea prima conferinţă de presă cu reprezentanţii
partidelor politice şi sunt două aşteptări şi tensiuni. O dată cu
prezentarea listelor de alegători, ce spunea Ucu, 16 milioane şi nu
ştiu cât, şi ar trebui să ştiu când se va trimite la Biroul Electoral
Central această listă, că ăsta întreabă în fiecare zi.
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Iar a doua rugăminte, domnule preşedinte, pe zona externă
am înţeles că s-au comandat numai 10 mii de buletine de vot.
Dl. ..
20.000 ieri
Dl. Dan Matei Agathon
După ce am vorbit noi.
Dl.
După ce noi am pus 12 mii de buletine de vot.
Dl.
…
Dl. Dan Matei Agathon
Da, dar cred că sunt 2 milioane de cărţi … Dv. ştiţi foarte bine
că …
Dl. Adrian Năstase
Am o rugăminte, haideţi să vorbim pe rând, da? Tu ai vorbit.
Acum vorbeşte Dan Matei, după aceea vorbeşte Geoană şi după
aceea vorbeşte Dinu.
Dl. Dan Matei Agathon
Urnele de vot, după cum ştim foarte bine, sunt organizate
numai la sediul ambasadelor şi consulatelor şi atunci rămân zone
foarte mari unde sunt muncitori în general la construcţii şi dacă nu
trimitem echipe cu urne volante şi dacă nu trimitem şi câţiva băieţi
Sediul Partidului Social Democrat
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care să facă un pic de promovare asupra modului şi ce înseamnă
asta …
Dl. Adrian Năstase
Să nu intrăm în foarte multe detalii. De asta sunteţi voi cu
comisia asta, de asta avem o comisie tehnică, de asta avem o
comisie nu ştiu de care, ca să discute lucrurile astea. Nu are rost să
ne apucăm să discutăm detalii aici. Mircea.
Dl. Mircea Geoană
Eu spun că am ieşit din ambasade şi din consulate şi avem
urne volante, ne ducem după ei în locurile unde muncesc, la
biserici, la consulate onorifice, deci facem un efort de a ieşi dincolo
de ambasade, unde vin prea puţini, ăsta e adevărul. Este un efort
foarte mare pe care îl facem în afară. Este o notă care e deja la
Şerban, i-o dăm şi lui Matei ca să poată să vorbească în cunoştinţă
de cauză la Biroul Electoral.
Dl. Ioan Rus
Eu cred că trebuie mai mult de 250 de mii de buletine în
exterior, pentru că s-ar putea ca toţi cei care, chiar dacă nu au
contract de muncă, dacă sunt în interiorul celor 90 de zile în care
eşti legal în străinătate, s-ar putea să nu se ferească şi să vină să
voteze că ei sunt legal acolo şi după calculele noastre, vor veni
multe sute de mii de români care sunt acolo. Sunt puţini cei care au
depăşit 90 de zile şi sunt, să spunem, ilegal. Cei care sunt în
interiorul acestui termen, dacă se duc toţi ataşaţii de Interne, ar
trebui şi toţi ataşaţii militari şi aşa mai departe să meargă spre
zonele unde sunt concentrări, că sunt pe şantiere, că … s-ar putea
să voteze oamenii, să nu se ascundă, să nu se ferească de treaba
aceasta, deci poate chiar mai mult decât 250 de mii.
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Cifra nu o ştim încă, Dane. Diferenţa dintre născuţi şi morţi în
România face 23-24 de milioane. La recensământ au ieşit 22
milioane şi atâţia, deci este o diferenţă de un milion între
recensământ şi câţi s-au născut şi câţi au murit în România. După
aceea este o altă diferenţă între ce are Direcţia de Evidenţă
Informatizată, câte buletine a dat, nu ştiu ce şi Institutul Naţional de
Statistică. Toate acestea le conciliem. Nu mai ştim câţi au plecat din
ţară. Este mai complicat să stabilim o cifră pe care să o dăm, dar
sperăm ca astăzi să ajungem la cifra pe care am avansat-o de 16
milioane şi … cu drept de vot. Se fac diverse corespondenţe între
instituţii, se … în sfârşit este mai complicat socoteala un picuţ, dar o
să ajungem la o cifră, poate chiar astăzi, care să fie agreată de
toată lumea.
/.../
Dl. Octav Cozmâncă
Domnule preşedinte, este foarte importantă problema celor
care vor vota în străinătate, dar mai importantă este problema celor
care vor vota în ţară şi vreau să vă spun că, din informaţiile pe care
le am eu, sigur, s-au făcut eforturi stăruitoare şi eu apreciez faptul
că s-a discutat în Guvern, s-a făcut o videoconferinţă specială
numai pentru referendum, s-au pregătit o serie de pliante şi aşa mai
departe, însă lucrurile se mişcă greu lucrurile în judeţe în momentul
de faţă. Nu este un banner pe nicăieri în legătură cu Constituţia. Te
pomeneşti cu orice banner, inclusiv cu circulaţia rutieră, cum este la
Prahova, asta au grijă să-şi pună băieţii ăştia pe toţi stâlpii, dar în
legătură cu referendumul nu e nimic. Sigur, nu o să împânzim ţara
acuma cu afişe pe toţi stâlpii, dar măcar câteva bannere în punctele
importante de intrare, de ieşire din oraşe, în intersecţiile principale
cred că ar trebui.
Şi doi, problemă importante, domnule preşedinte, prezenţa
noastră în judeţe şi mai ales la emisiunile de televiziune, radio şi în
presa scrisă. Cred că trebuie să fie o publicitate specială în sensul
ăsta. Poate ne mai spune şi Vasile Dâncu câteva lucruri. Şi legat de
prezenţa la vot, am transmis în judeţe - şi vă rog, stimaţi colegi, să
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vedeţi - o adresă în legătură cu instituirea criteriului de performanţă
pentru prezenţa la vot pe comune, oraşe, municipii şi judeţe şi,
bineîneţeles, pe cale de consecinţă, responsabilitatea primarilor
noştri de comune, consilierilor, celor care răspund din partea
delegaţiei permanente a judeţului de localităţile respective, că nu
vine după aia nu ştiu care - şi nu vreau să dau două-trei exemple
acuma şi probabil că o să apreciaţi că spun adevărul şi o realitate ei vor pe listele de deputaţi, dar în comunele sau oraşele de care
răspund este jale pe linia organizaţiei noastre şi inclusiv poate fi
chiar la referendum dacă nu se implică oamenii noştri. Şi de aceea,
vă rog să observaţi această machetă, acest formular pe care l-am
transmis în judeţe, inclusiv cu avizul dv., să vedeţi dacă lucrurile în
acele două judeţe de care răspundem fiecare sunt apreciate în mod
corect, sunt reale după ce se încheie votul.
Această problemă vroiam să o ridic. Şi vreau, domnule
preşedinte, să facem o videoconferinţă şi la partid. Deja am făcut
probele vineri. Funcţionează sistemul cu întreaga ţara şi am putea
tot pe schema referendumului, în principal, să ne axăm
videoconferinţa pe linie de partid şi apoi, sigur, dacă sunt şi alte
probleme pe care le putem discuta cu judeţele.
Dl. Adrian Năstase
Este foarte important. … … (nu se mai aude).
Dl. Octav Cozmâncă
Pentru început să o facem lunea şi să comunicăm şi hotărârile
Delegaţiei Permanente la judeţe. Lunea după amiaza după 17,0018,00. De altfel, nu ar fi nici în timpul programului, nu ar comenta
nimeni că facem în timpul programului, că mulţi sunt prefecţi,
preşedinţi de consilii judeţene, să putem transmite operativ şi
hotărârile Delegaţiei Permanente şi alte lucruri interne ale partidului.
Dar să vedem, sunt mulţi parlamentari în cazul ăsta care nu vor fi în
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judeţe. Este delicată problema. Ori lunea, ori vinerea, dar vinerea
se suprapune cu cea de la Guvern.
Dl. Adrian Năstase
Vedeţi cum faceţi … această infrastructură şi va fi o modalitate
de comunicare excepţională. Adrian Severin întâi, pe urmă Doru şi
pe urmă Rodica.
Dl. Adrian Severin
O propunere foarte scurtă. Ar trebui poate să vorbim cu CNA
pentru ca CNA să dea o serie întreagă de hotărâri pentru posturile
de televiziune. În concret, ar trebui să se interzică transmiterea de
publicitate în timpul programelor care explică Constituţia, pentru că
şi aşa nu sunt programe superatractive astea cu explicarea
Constituţiei, dacă le mai şi întrerupi, s-a pierdut atenţia, nu înţelege
omul nimic. Este o chestiune care mi-a fost şi mie sesizată de unii
oameni. Nu cred că este complicat. Este un interes public aici şi sar putea …
Şi a doua chestiune. Eventual, să fie o obligaţie pentru toate
posturile de televiziune ca un număr de minute, 5 secunde sau cât
este, să apară VOTAŢI CONSTITUŢIA pe 19 octombrie. O
propoziţie şi gata, şi după aceea să meargă mai departe. Este o
chestiune în interes public, nu este o problemă de partid asta. Şi
pentru că nimeni nu spune sau că în data de 19 octombrie,
referendum pentru Constituţie, atâta tot, fără să spui votaţi pentru
sau contra, dar să vină şi să se prezinte la vot.
Asta era propunerea, nu vreau să elaborez mai mult, dar cred
că CNA ar putea să facă, o instituţie publică în interes public.
Dl. Adrian Năstase
Da. CNA deja a început să se ocupe de chestiunile astea, dar
nu ştiu dacă şi aceste elemente foarte concrete. Bun.
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Dl. Doru Ioan Tărăcilă
Domnule preşedinte, două chestiuni. Prima legată de acea
videoconferinţă cu organizaţiile judeţene. Eu cred că este bine
lunea, pentru că, practic, se pregătesc materialele până vineri când
ajungem acasă şi noi oricum ţinem Delegaţia Permanentă, deci nu
este o problemă că se transmit dinainte. Până vineri se stabileşte
ce avem de făcut fiecare şi am decis.
A doua chestiune, însă, este mult mai importantă. Vă spun
sincer că, în legătură cu mediatizarea pe partid, eu care sunt din
interiorul Delegaţiei Permanente nu-mi este foarte clar ce am de
făcut, sincer vă spun şi mi-e teamă să nu greşesc. Am luat decizia
ca noi cu sigla de partid să facem afişele, am făcut zeci de mii de
pliante mici pe care trebuie să le ducem în toate cutiile poştale, să
le ducem din sat în sat, dar nu ştiu dacă este foarte corect. Am
înţeles totuşi să nu implicăm foarte tare partidul. Eu cred că este o
greşeală.
Dl. Adrian Năstase
Asta este …
Dl. Doru Ioan Tărăcilă
Nu în mass media, pentru că la radio, la televiziune … vorbesc
de pliante şi de afişe, pentru că sunt acelea făcute de Executiv şi a
făcut prefectul, nu ştiu, 20 de mii sau o sută de mii în fiecare judeţ,
dar cred că aceleaşi sau mai multe trebuie să le facem noi şi le-am
şi comandat noi. M-am gândit să nu greşim, pentru că în afară de
afişe pe partid, noi am comandat pliante de partid cu modificările
Constituţiei pe care membrii organizaţiei noastre să le dea din casă
în casă la cel puţin 40% din populaţia judeţului.

Sediul Partidului Social Democrat
- Str.Ion Ionescu de la Brad, nr. 1-

16

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permente a Partidului Social Democrat
- 6 octombrie 2003 -

Dl. Adrian Năstase
Vă rog să observaţi că aici este o chestiune foarte sofisticată.
Noi spunem cu toţii că nu este o chestiune de partid, dar ea are
componente de partid şi de precampanie electorală. Nu ştiu dacă
vă sculaţi dimineaţa să ascultaţi emisiunea de la radio. Eu de multe
ori o ascult. Băsescu, astăzi, în tandemul cu Octav a spus, bun,
dincolo de măgăria lui, la sfârşit a spus aşa: Le vom spune
oamenilor noştri mergeţi la vot să voteze da pentru Constituţie, da
pentru dreptate şi adevăr. Este foarte clar că el introduce o
componentă de partid în campania electorală şi tu ar trebui să ridici
astăzi la Biroul Electoral Central această chestiune. Dacă partidele
pot să introducă aceste formule care sunt … Tu poţi să spui că
anunţul de dimineaţă al lui Băsescu a fost un anunţ de partid, un
anunţ electoral şi implică de fapt campania pentru partid în
campania pentru Constituţie şi că lucrul acesta este necinstit,
incorect.
Bun, şi noi putem să facem uşoare jocuri de acest gen. Unul la făcut şi Octav cu Constituţia europeană a României. Noi, dacă ne
fixăm câteva repere care vor face parte din campania noastră
viitoare, atunci putem să intrăm pe formule indirecte de susţinere.
Lansăm acum anumite formule de sprijin pentru vot, iar apoi le
preluăm într-un mesaj mai amplu care va fi mesajul nostru electoral.
De asta este foarte important ce facem, că noi doar am discutat
dacă DA-ul ăla are o semnificaţie sau nu sau dacă este multiplu de
atenţionare pe anumite zone. Se poate discuta la infinit, dar nu asta
e important. Noi putem să introducem în campanie alte elemente
care să facă parte din campania noastră pentru alegerile următoare
prin astfel de formule.
De asta vreau să vedem cum acţionăm. Este foarte, foarte
important. Fiecare zi este importantă şi grupul nostru de creaţie şi
de analiză ar trebui să examineze în fiecare zi. Imediat. Rodica, pe
urmă Nicu Văcăroiu şi pe urmă Solcanu. Nu, măi, trebuie dat
drumul. Depinde cine le dă în mână la cetăţeni, că sunt oamenii
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noştri, deci … şi ei pot să mai adauge ceva verbal. Da, da, corect.
Da, Rodica.
D-na Rodica Stănoiu
Ce vroiam să spun? Am sesizat săptămâna trecută nu aş zice
nelinişte, poate e prea mult, dar o anumită stare de incertitudine la
o serie de ambasadori, reprezentanţi, de exemplu Banca Mondială,
că nu am reuşit să avem numărul respectiv … Poate că trebuie la
toate întâlnirile.
Dl. Adrian Năstase
Pe 19.
D-na Rodica Stănoiu
Rămâne sigur. A doua chestiune, domnule preşedinte. Eu ştiu
sigur că a fost o idee perversă …
Dl. Adrian Năstase
Ce anume?
D-na Rodica Stănoiu
Sigur că a fost o idee perversă ca proiectul de Constituţie să
fie prezentat la Televiziunea Naţională de Mihai Lucian, dar
acţiunea este totuşi cam prea perversă ca totul să fie acaparat de
el. Dacă prezenta un minut, două, trei ceea ce înseamnă
Constituţie, un 3%, era foarte bine, credibil, din altă parte susţinut,
dar ca toate minutele de Constituţie să le prezinte Mihai Lucian,
care mai e şi antipatic, care dă şi prost pe sticlă, care e şi cine e,
care … mi se pare … Da, asta e tot.
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Dl. Adrian Năstase
Da. Nicu.
Dl. Nicolae Văcăroiu
Două probleme. Una este legată de Parlament, apropo de
referendum. Nu ştiu dacă nu ar fi bine ca ultima săptămână, dar de
miercuri, ori toată, ori de, poate că ar fi bine. De ce? Avem o
justificare. Iniţiativa pe Constituţie a fost parlamentară şi,
bineînţeles, cu apel făcut ca toţi parlamentarii să fie prezenţi în
circumscripţiile electorale lângă cetăţeni să le explice. Asta este o
problemă.
Şi a doua probabil că este avută în vedere, dar ţinând seama
de faptul că am extins numărul de circumscripţii electorale cred că
trebuie să fim atenţi, cetăţeanul să nu caute, adică să ştie
circumscripţia unde se duce să voteze, pentru că în unele zone au
apărut unele localităţi noi, probabil că sunt rearondări de străzi. De
regulă, să păstrăm ce am avut întotdeauna repartizare, că omul a
învăţat drumul, dar unde sunt circumscripţii noi trebuie să gândim
mult, că dacă îl trimitem undeva nu se mai duce dincolo. La sate, la
oraşe nu. La oraşe am rămas pe ce avem. Poate că şi în anunţul
nostru să le spunem: circumscripţiile electorale unde aţi votat, adică
să nu le … Da, bun Atât.
Dl. Ion Solcanu
Domnule preşedinte, exact asta era ideea, săptămâna viitoare
Parlamentul să fie în teritoriu, că este o Constituţie votată de
Parlament. Nu ştiu ce o să facă PRM, dar nu o să se bage ei să
spună nu, în condiţiile în care şi PNL şi PD şi UDMR vor face
campanie. Ca propunere, sigur că da.
O altă chestiune, cred eu, importantă este să convingem
Biserica ca preoţii, popii, în duminica respectivă, pe data de 19
octombrie, dat fiind faptul că nu este vorba doar de partidul nostru,
este Constituţia ţării, să dea mesaje în biserică, pentru că este
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foarte corect: aţi terminat, aşa… mergeţi acuma şi votaţi. Nu le
spune cum să voteze - mergeţi şi votaţi Constituţia. Le poate
sugera şi asta. Prin biserică neapărat trebuie să o facă. Şi toate
cultele, nu numai cel ortodox.
Dl. Valer Dorneanu
Domnule preşedinte, mă alătur şi eu nedumeririi pe care a
exprimat-o doamna Rodica Stănoiu şi domnul Tărăcilă cu
mediatizarea pur şi simplu a textului Constituţiei. La Televiziunea
Naţională nu prea văd nimic în afară de minutul lui Mihai Lucian.
Văd, în schimb, o Maşină de tocat pe 19 octombrie, adică ne toacă
după … deci pe TVR 1 mai nimic. La TVR 2 …
Dl. Adrian Năstase
La ,,Maşina de tocat" reţine dacă va fi …
Dl. Valer Dorneanu
Nu, dar nu e trecut nici măcar … ,,Maşina de tocat“ este pusă
pe 19 octombrie.
Dl. Vasile Dâncu
…
D-na Dorina Mihăilescu
…
Dl. Octav Cozmâncă
De luni, în fiecare zi.
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Dl. Adrian Năstase
Nu este o problemă să organizăm dezbateri pe Constituţie la
Televiziunea Română. Totul este să pregăteşti şi să …
Dl. Valer Dorneanu
Cele de pe 19 majoritatea sunt pe TVR 2.
Dl. Adrian Năstase
Rodica ia legătura cu … ia legătura cu Valer, asta este
concluzia, ca să nu mai umplem … şi să participe la emisiune.
Dl. Valer Dorneanu
Şi la cea de la B1, domnule, văd că avem protectori mari.
Muraru, de pildă, a fost şi expert. Domnule preşedinte, utilizăm o
asistenţă de la Curtea Constituţională. O fi una foarte inteligentă,
foarte expresivă, dar cred că totuşi trebuie o notorietate, o
credibilitate.
A doua chestiune. Tot circulă tot felul de apeluri, şi de la
sindicate, văd aici: Citeşte şi dă mai departe! Care este făcută în
numele Ligii pentru combaterea antiromânismului, Uniunea Vatra
Românească, Liga Studenţilor, Liga Naţională a Luptătorilor din
Decembrie 1989, Asociaţia Naţională a Pensionarilor, deci pe lângă
unele care nu spun nimic, cum este Grupul Seara? sau altul, este
Vatra Românească, este Asociaţia Naţională a Pensionarilor. Ar
trebui să discutăm cu toţi, pentru că nu se poate să se întâmple
lucruri de genul ăsta.
Dl. Adrian Năstase
… restul sunt structuri decorative, deci nu asta este problema.
Trebuie să discutăm … Inspiraţia va fi foarte bună.
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Dl. Doru Ioan Tărăcilă
Domnule preşedinte, spuneaţi mai devreme de mesaje, de tot
felul de pliante care sunt date de PRM şi de Alianţa Populară.
Sâmbătă şi duminică au distribuit prin localităţi tot felul de pliante
potrivit cărora să se prezinte la vot, dar să voteze împotrivă.
Dl. Adrian Năstase
Aia e foarte bine.
Dl. Doru Ioan Tărăcilă
Dar ei au prezentat, România Mare şi Alianţa Populară a lui
Constantinescu.
Dl. Octav Cozmâncă
Că trimite lumea la vot este excepţional, că ne ajută la număr.
Dl. Doru Ioan Tărăcilă
Sigur că da.
Dl. Octav Cozmâncă
Problema de bază la noi este să facem 51%.
Dl. Adrian Năstase
Anticiparea, sigur că da.
Dl. Adrian Năstase
Dacă îl trimiţi la vot şi îi îndeamnă să voteze împotrivă, din
punctul nostru de vedere nu este rău, cred.
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Dl. Vasile Dâncu
Domnule preşedinte, m-a invitat domnul preşedinte executiv să
fac un raport pentru astăzi şi i-aş ruga pe colegii mei să citească
raportul acesta cu atenţie, dacă tot l-am pus aici. Impactul politic
referitor la TVR înseamnă trei emisiuni de România politică, 2 +1,
trei emisiuni Maşina de tocat, două emisiuni de limba germană,
două emisiuni de limba maghiară, Controversele istoriei, Două
minute, Vitamina S, toate astea sunt. Fiecare înseamnă mai multe
emisiuni. Să sperăm că vom avea oameni, pentru că oamenii noştri
nu prea merg la emisiuni de televiziune. De câte ori mă sună cei de
la televiziuni disperaţi că nu au om pentru talk-show-urile noastre.
Aş vrea să vă spun că din punctul acesta de vedere,
Televiziunea Română, Radioul şi televiziunile teritoriale au un
program coerent pentru asta. De asta ar fi bine ca parlamentarii să
meargă în teritoriu şi o săptămână pot să vorbească pe posturile
teritoriale foarte bine.
Noi am pus în acest raport mai multe lucruri. Am pus la început
proiectul nostru de publicitate neconvenţională care, după părerea
mea, va avea un extraordinar de mare impact dacă ne sprijină toţi
colegii. Vreau să vă spun că după şedinţa noastră cu autorităţile pe
care am avut-o, Comisia tehnică cu autorităţile centrale şi instituţiile
de reglementare centrale am avut un efect extraordinar, deci toată
lumea pregăteşte materiale, au nişte concepte extraordinare. De
exemplu, Apele Române au construit un concept Da pentru
Constituţie! şi un afiş cu sigla lor şi Da pentru ape curate, deci au
dezvoltat conceptul într-un mod foarte frumos şi toată lumea face
acest lucru. Eu cred că vom putea activa toate publicurile acestea.
Planningul de televiziune este un mix de 8,5 milioane de
telespectatori pe zi, 11,2% la radio şi 6 milioane de cititori din toate
astea. Sigur, trebuie multiplicate şi se fac de patru ori. Trebuie
multiplicate de patru ori aceasta ca să atingi acest lucru, dar acesta
este planningul în funcţie de tiraje.
Avem, însă, o problemă legată de faptul că tragem foarte mulţi
de volan. Eu, domnule preşedinte, cred că asta este o probă pentru
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noi, o probă de lucru. Eu am stat doi ani de zile, am acceptat să mi
se întâmple tot felul de lucruri, era perioada de învăţare. Mi-aţi spus
de la început că va fi foarte greu, că vin din alt mediu. Aşa este, dar
acum văd că lucrăm din ce în ce mai greu. Am stabilit, am discutat
despre down-ul respectiv. Jumătate din tiraj vreau să spun că nu lam mai făcut, că am mai putut să reducem. Am făcut împreună cu o
altă agenţie de publicitate, cu Ogilvy, o campanie laterală cu
clipurile. Trimitem astăzi spoturile publicitare pentru Radio şi
Televiziune cu Un vot pentru Constituţie şi cu altceva, cu istorie, un
lucru pentru teritorial care va merge pe tot teritoriul. Şi după aceea
mi-a părut rău oarecum că am făcut asta, dar am făcut-o din
respect pentru dv. ca să puteţi să fiţi liniştit şi să puteţi dormi
noaptea liniştit pentru asta. Am încercat să dublăm mesajele şi nu
se dublează în mod normal în aceste manifestări, dar aş vrea să nu
mai fiu boicotat. Dacă aveţi încredere în mine, atunci vă rog să-mi
daţi încrederea că ştiu ce fac.
Eu am venit aici şi am încercat. Partidul ăsta e şi partidul meu.
Mă simt la fel de responsabil, nu dorm noaptea nici eu dacă ştiu că
ceva nu merge. De exemplu, vineri m-am trezit cu telefoane de la
televiziuni ca să nu se dea mesajul nostru. Este răspunsul lui Ralu
Filip pentru dv. Este jignitor pentru primul ministru al României,
pentru că este un mesaj de boicot. Nu a făcut o directivă despre
asta, pentru că lapte sau mâncaţi sare iodată se dau directive ca să
se mărească timpul de publicitate regulamentar. Se poate da
publicitate în plus, din asta gratuită pentru noi. În cazul nostru, nu
avem aşa ceva. Îi anunţă că avem bani pentru asta. Se spune:
membrii Consiliului salută demersul Guvernului de a finanţa o
campanie … În calitate de garant … posturile de radio şi televiziune
să garanteze gratuit spoturi finanţate de Guvernul României. Eu o
să solicit, domnule preşedinte, la CNA să facă o directivă în sensul
ăsta, pentru că Constituţia este mai importantă decât sarea iodată
sau decât faptul că oamenii beau lapte în România. Nouă nu ne-a
făcut asta. S-au dat foarte multe telefoane ca să fim atacaţi în ziare
de ce am dat la McErikkson aia, eu şi Şerban, că noi am fi vinovaţi
de chestiunea asta.
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Eu vreau să spun că am lucrat atâţia oameni, lucrăm zi şi
noapte la chestiunea asta şi nu mi se pare normal să fim tot timpul
… Eu înţeleg cuţite mici pe la spate, înţeleg competiţia, eu nu mă
lupt cu Dorina, de exemplu, dar aş vrea să găsim o formulă de
dialog şi să găsim o formulă de lucru. Dacă se ocupă cineva de un
lucru, dacă mă lăsaţi pe mine să fac un lucru, vreau să fac lucrul
acesta. Dacă credeţi că ştiu să-l fac. Nu putem. Ne aflăm - şi asta
mă îngrijorează şi cu asta, nu aş vrea să exagerez foarte mult în
discuţie - dar ne aflăm la mijlocul unui ciclu politic. Circul politic
trecut din 1992-2000, un ciclu european normal de opt ani, a fost
întrerupt de nefericirea aia cu CDR. Acest ciclu s-a produs pentru
că la jumătatea ciclului scade încrederea în instituţii în general, în
instituţiile care conduc ţara, în guvern, în parlament, în astea.
Acuma suntem într-un moment de genul ăsta.
Eu cred că acuma ar trebui să găsim o formulă să facem ceva
ca să fim mai solidari. Dacă ne atacăm pe la spate … Nu se poate
să primească televiziunile tot felul de telefoane să li se spună
preşedintele nu vrea această campanie, campania aceasta este a
lui Dâncu, nu este bună această campanie. Este o exagerare şi eu
cred - şi îmi pare rău să spun asta - cred că am devenit un partid
fricos, semănăm un pic cu Dorina, dar sper să nu se supere. Începe
să ne fie frică de culori, de sigle. Suntem un partid mare, care avem
oamenii cei mai buni şi putem să defilăm într-un mod … cu capul
sus, nu să ne fie frică, să ne otrăvim între noi relaţiile. Cum să
lucrăm cu colegii care te sabotează tot timpul? Aşa ceva nu se
poate, chiar dacă este o regulă a competiţiei în partid, dar aşa ceva,
chestiuni din astea mici …
Eu cred că este foarte importantă această campanie. Datorită
începutului prost cu televiziunile, va trebui să plătim şi altele, că
Radu Filip le-a spus că noi avem bani şi acum ei nu ne mai dau.
Vom negocia cu ei, dar va trebui să plătim asta, pentru că nu avem
… Până şi Valentin Nicolau aşteaptă de la Ralu Filip să nască o
hârtie prin care să poată să ne dea clipurile campaniei. Cred că
este importantă şi unitatea mesajului şi mai trebuie să ne
respectăm unii pe alţii, pentru că suntem în pericol dacă nu
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suntem… Eu zic că dacă în acest an nu vom avea un mesaj unitar
şi nu vom fi uniţi, indiferent de competiţii, vom avea o problemă la
alegerile viitore. S-ar putea să se rostogolească începând din
această toamnă un fel de bulgăre de zăpadă, dacă noi nu ştim să-l
oprim la timp. Vă mulţumesc şi îmi cer scuze.
Dl. Adrian Năstase
Vasile, nu vreau să folosim şedinţa Delegaţiei Permanente
pentru a discuta această problemă. Am discutat-o deja la Guvern şi
cred că este suficient. Vreau să înţelegi foarte clar: Şi eu şi ceilalţi
colegi avem încredere în tine. Problema este că nu avem încredere
în Băsescu, iar declaraţia lui de azi dimineaţă îţi arată foarte clar că
el foloseşte DA pentru o precampanie. Tu poţi să fii convins că
suntem un partid mare, suntem de altfel cu toţii convinşi, dar este
clar că el va folosi o parte din campania noastră pentru a-şi susţine
campania lui. Că va avea efect sau nu asta este altceva.
Şi de asta, dacă puneai DA pentru Constituţie, Oui pentru nu
ştiu ce era altceva, dar DA-ul ăsta, trebuie să ne fie foarte clar, va
avea o semnificaţie specială în campania care urmează şi dacă mai
are şi o culoare apropiată de culorile lui … Noi introducem
subliminal o anumită imagine. Aşa cred eu. Eu nu am spus public
lucrul ăsta nicăieri, Vasile. Ceea ce am discutat între noi a fost la
Guvern sau aici. Eu cred, însă, că nu are rost să ne enervăm pe
chestia asta, fiindcă noi nu aveam de unde să ştim că ei vor folosi
DA-ul ăsta, ei poate nu au ştiut că noi vom folosi DA-ul ăsta deci,
până la urmă, este o poveste, o intersecţie de strategii. Problema
este să avem flexibilitatea necesară, fără să ieşim din mesaj, să
folosim şi alte culori şi am văzut că lucrul ăsta începe să se facă,
pentru a folosi şi alte formule. Până la urmă, ceea ce va fi important
este ca noi să sensibilizăm în legătură cu Constituţia electoratul. Nu
vom sensibiliza neapărat printr-un da. Modalităţile vor fi diverse.
Prin tot felul de tipi care vorbesc despre Constituţie, deşi nu ştiu ce
conţine şi aici va trebui să fim atenţi, cel puţin să le dăm Constituţia
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s-o citească, doar câteva lucruri, ca să nu ajungem la situaţii
penibile.
Dar este extrem de importantă toată această campanie pentru
noi şi sub aspectul credibilităţii. Eu cred, din acest punct de vedere,
că o campanie nu poate să fie fixată cu o lună înainte şi pe urmă
rămâi pe ea până la capăt. Sigur, pe un mesaj, pe un format, în
mare măsură, pentru că altfel şi aşa timpul e foarte scurt, dar altfel
trebuie să recalibrăm lucrurile, să le orientăm în funcţie de ceea ce
observăm pe piaţă şi eu îţi spun, pentru mine cel mai bun reper
este chiar Băsescu, pentru că el îţi arată foarte clar că el urmăreşte
ceea ce facem noi şi foloseşte, ca la judo, energia pe care noi o
lansăm împotriva noastră. Asta este îngrijorarea principală, dar este
o îngrijorare şi nu este vorba neapărat de neîncredere, cât este
vorba de performanţă, că până la urmă urmărim un anumit tip de
performanţă şi aici avem, cred, cu toţii acelaşi interes.
De aceea, eu aş propune să nu mai discutăm despre
subiectele astea, pentru că ne enervăm. Rugămintea mea este,
într-adevăr, ce avem de discutat să discutăm exclusiv între noi.
Vasile răspunde de acest proiect. Ce avem de spus îi spunem lui,
nu spunem la televiziuni, nu spunem în afară, pentru că, întradevăr, ne pierdem credibilitatea sub aspectul coordonării
eforturilor. Şi, de asemenea, eu vreau să-l propun pe Vasile să facă
parte din comisia aceea de transparenţă pe care noi o creăm şi sub
aspectul banilor, ca să nu apară probleme.
Da, Dorina sau … Nu poate sau ce anume?
Dl.
Trebuie cineva de la partid. …
Dl. Adrian Năstase
Bun, vedem. Dorina.
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D-na Dorina Mihăilescu
…
Dl. Adrian Năstase
Spune ceva mai tare că nu te auzim.
D-na Dorina Mihăilescu
Mă îndoiesc că cineva poate să spună că lucrurile care au fost
discutate în interior au fost vreodată date în afară. Este a doua oară
când domnul Dâncu mă acuză de faptul că aş fi încercat
subminarea acestei campanii… şi prima dată i-am solicitat să
spună clar numele persoanelor care susţin că au fost sunate de
mine. Vă dau garanţia faptului că nu există … pentru care domnul
Dâncu nu poate nominaliza asemenea persoane. … Faptul că
acum două săptămâni de zile a fost anunţat şi … şi anume că
această campanie va fi finanţată şi că finanţarea se va face în mod
egal acesta a fost ultimul lucru stabilit … că cei de la televiziune nu
vor primi bani a generat o stare de conflict şi o stare de reacţie
negativă la adresa celor care gestionează … Acesta este motivul
pentru care câteva dintre televiziuni au spus următorul lucru: În
momentul în care nu facem parte din grupul celor agreaţi, noi nu
ratăm evenimentul, din această cauză şi-au făcut emisiuni proprii
pe care le-au difuzat după cum i-a tăiat capul, cu prezentatorii pe
care i-au ales ei după cum i-a tăiat capul, însă au specificat faptul
că nu li se pare normal ca o anumită categorie să fie finanţată şi de
regulă, în mediile lor se acuză faptul că această categorie de
televiziuni este cea care atacă permanent Guvernul, iar cealaltă să
fie proştii de serviciul … Aceasta a fost …
Ceea ce poate puţină lume ştie este faptul că dacă aceşti
oameni sunt permanent într-o competiţie când este vorba de grile şi
de programe, în momentul în care este vorba de bani ei sunt ca
degetele la o mână, aparţin aceleaşi lumi …Şi nu trebuie uitat faptul
că această campanie este premergătoare campaniei electorale de
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anul viitor şi acesta reprezintă din punct de vedere financiar pentru
toţi aceşti oameni din mass media un punct … Din această cauză,
la nivelul întregii mass media, se stabilesc adevărate carteluri care
impun creşterea preţurilor, tocmai pentru a-şi asigura zonele
financiare extrem de solide. Tipurile de mesaje care se transmit,
câtă vreme se poartă această poveste dintr-o parte în alta, poate să
ne facă rău. Vă rog să mă credeţi.
Dl. Adrian Năstase
Bine. Încă o dată, coordonare Vasile Dâncu. Doi - discuţii
numai în cadrul echipei. Trei - nediscriminare în ceea ce priveşte
utilizarea banilor, fiindcă altfel cădem, bineînţeles, între scaune şi
sigur că ne vor muşca în mod special undeva.
Dl. Ioan Rus
Totuşi eu sunt preşedintele comisiei tehnice, ce discriminare
dacă nu avem nici un ban la dispoziţie, adică cine cu cine este
discriminat? Noi avem zero lei pentru treaba aceasta.
D-na Dorina Mihăilescu
…
Dl. Adrian Năstase
Nu, dar acum încep să …
Dl. Ioan Rus
Dorina, eu nu am intervenit când ai vorbit tu. Cine poartă
discuţiile cu discriminarea o să vă spun eu într-o zi. Când noi nu
avem la dispoziţie nici cinci bani …
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Dl. Adrian Năstase
Stai puţin. Şi în campania asta, ca să înţeleg eu bine, nu se va
da nici un ban pentru publicitate?
Dl. Ioan Rus
Numai 15 miliarde de la Guvern.
Dl. Adrian Năstase
La mass media nu se dă nici un ban, ziare şi televiziuni?
Dl. Ioan Rus
…Nu am dat, dacă vreţi...
Dl. Adrian Năstase
Nu e în ordine, stai puţin, adică nu suntem aici într-o echipă de
naivi. Nu discutăm despre banii care astăzi sunt pe masă, discutăm
despre banii care se vor da şi despre angajamente.
Xxx1/B
Dl. Adrian Năstase
Banii ăia care se vor da ei trebuie daţi fără discriminare, dar
asta să fie foarte clar. Ăia care se vor da, nu ăştia care nu s-au dat.
Ăştia care nu s-au dat s-au dat fără discriminare. Nu s-au dat
discriminat, dar ăia care se vor da, ăia trebuie daţi
nediscriminatoriu, ca să nu încurcăm cele două momente.
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Dl. Mihai Tănăsescu
Domnule preşedinte, este vorba de nişte bani. Nimeni nu
spune ce sumă. Ce criterii vor fi folosite asta este treaba lor, dar
cred că este normal să ştim şi noi, domnilor, uite, în campania asta
ne trebuie 10 miliarde, 15 miliarde, 200 de miliarde şi, sigur,
criteriile le vor stabili ei, dar până acuma nu ştie nimeni despre ce
este vorba. Despre câţi bani este vorba? Hai să avem un plan, să
vedem cât ne costă toată treaba aceasta.
Dl. Ioan Rus
Mihai, de-acuma ne încurcăm complet. Noi am cerut 320 de
miliarde. Tu ne-ai dat 100. După aia, de la Abu Dabi, nu ştiu de
unde ne-am certat, am ajuns la 200 şi ai spus că şi pe ăia trebuie
să îi iei de la …
Dl. Mihai Tănăsescu
260 de miliarde.
Dl. Ioan Rus
223. Găseşti aşa ceva pe la fiecare minister, că nu ai banii
ăştia şi atunci am rămas blocaţi acolo, că diferenţa de la 320 cât am
calculat iniţial, am ajuns la 200 şi … care ai spus că şi pe ăia
trebuie să îi ai de la Mitrea, de la Mihăilescu, de la Rus, ajungem la
rezerva bugetară să întărim şi de acolo să mi-i dai. Care ministru o
să dea, cred?
Dl. Mihai Tănăsescu
Ca să fie foarte clar, aceste 223 de miliarde sunt bani care
sunt în rezerva bugetară şi o să-i primiţi. Pentru mediatizare există
un buget sau există un plan cu cât ne va costa această mediatizare
şi câţi bani trebuie să plătim? Aceasta este problema. Dacă există
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acest plan, hai să-l discutăm şi vedem de unde luăm banii
respectivi, nu se pune problema asta. Problema se pune să avem
un plan şi să vedem de unde luăm banii.
Dl. Adrian Năstase
Da. Bogdan, ai vrut să spui ceva?
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Era în afara administrării procesului. Concret, vroiam să spun
tot o chestiune pur politică. Cred că ar fi bine să spunem că există o
campanie pe care o asigură Guvernul şi care este finanţată de la
banul public şi care nu are şi nu poate avea culoare politică, dar să
spunem azi, şi există o campanie pe care o fac partidele care au
votat Constituţia şi care sunt datoare să o promoveze şi care cu
resursele lor vor face uz de numele lor şi vor spune votaţi
Constituţia. Şi este treaba lor că peneliştii îşi fac pliante, treaba
noastră că noi ne facem calendare şi treaba nu ştiu cui … Dacă o
spunem, prevenim. Asta este opinia mea.
Dl. Adrian Năstase
Da. Mie mi se pare foarte corect şi asta ar trebui discutat la
Biroul Electoral Central astăzi. Şi trebuie spus acolo, domnule,
facem acest lucru toţi? Avem şi această posibilitate, este în ordine.
Dacă da, bine, dacă nu, iarăşi bine, dar noi credem că ar fi bine.
Nu, nu, avem nevoie de cel puţin încă unul sau două partide care
să spună da. De asta spun că e bine să fie pusă acolo şi pe urmă
ieşit cu chestia asta. De acord. Bine. Valer.
Dl. Valer Dorneanu
Tot o chestiune politică. Nu ştiu dacă acuma trebuie să
valorificăm sau când. Asociaţiile astea trebuie să se înregistreze la
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tribunal, ori formula asta da nu este corectă, ea trebuie să
reprezinte rezultatul unei prescurtări, care trebuie să înceapă cu
forma asociaţiei, convenţiei de fapt. Poate nu noi, dar cineva trebuie
să sesizeze. Bun, dar asta este o chestiune juridică întâi.
Dl. Adrian Năstase
Haideţi să nu ne ocupăm acuma. Mergem mai departe, că
suntem în mare întârziere.
2. Activitatea Senatului şi a Camerei Deputaţilor.
Dl. Adrian Năstase
Activitatea Senatului şi a Camerei. Da, Nicu.
Dl. Nicolae Văcăroiu
Domnule preşedinte, legat de activitatea Senatului am avut
două probleme pe care le cunoaşteţi, cu două legi şi mai ales cea
de joi legată de reorganizarea ministerului domnului Rus. Vreau să
reţineţi că nu este o problemă de fond. Discuţia nu este pe ideea că
sunt obiecţii, ci pur şi simplu va fi jocul de acum încolo în
Parlament. Tot ce înseamnă legi organice ei le vor ataca dacă noi
nu avem majoritatea, chiar dacă sunt de acord cu conţinutul. Dar
mi-au şi spus-o direct şi asta va fi formulă. Din păcate, trebuie să
găsim o formulă să facem ceva. O să încercăm să modificăm şi
ziua, numai lunea să dezbatem legi organice, să nu se suprapună
cu şedinţa de Guvern, dar vreau şi insist: luni, nici un ministru
deputat nu are altă activitate, este la Senat. Nu se întâmplă nimic
dacă stă trei ore acolo luni şi atunci o să mergem în formula asta.
Separat, va trebui să vedem ce facem cu doctorii şi rectorii.
Domnule preşedinte, nu sunt prezenţi. Am făcut apel şi eu şi
domnul Solcanu la fiecare... Nu îi chemăm decât cinci ore pe
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săptămână, vă rog să reţineţi, două lunea şi trei joia. Ce să vă
spun? Ne fac un mare favor dacă vin pe fugă la o chemare
extraordinară, dar în rest, îmi pare foarte rău că trebuie să vă spun,
nu avem. O să vedem ce facem.
A doua problemă. Ce am pierdut am pierdut pe mâna noastră.
Afară nu am pierdut, că reluăm votul, dar a speculat presa, a
preluat, aţi văzut ce a ieşit de acolo...
Şi o a treia. A intrat în sângele unor senatori şi deputaţi, chiar
dacă sunt la primul mandat. Domnule preşedinte, nu pot să stea pe
bancă un minut. Vă rog eu să mă credeţi. Au dat un vot, se duc jos
în subsol. Ce să le fac, să le închid uşa? Stau pe hol la un ceai, la o
cafea, la un iaurt, nu ştiu ce fac acolo. Vin două minute, bagă capul,
îi spune lui ăla votezi, cutare, iară dispare. Eu nu mă refer la toţi. Pe
treaba asta s-a creat o reacţie a celor care sunt un nucleu de 25-30
care sunt permanent prezenţi şi ăilalţi care o întind, iar ăştia
prezenţi nu vor să îi mai voteze pe ăia. Şi o să discutăm. Trebuie să
ţinem o evidenţă strictă să înţeleagă că asta ar însemna o
caracterizare a activităţii lor.
Dl. Adrian Năstase
V-am rugat să-mi daţi listele cu cei care nu călcat instituţia şi,
de asemenea, cu cei care lipsesc … Şi trebuie să facem din nou
listele. Trebuie să anunţăm lumea că senatorul dv. din judeţul nu
ştiu care nu a fost decât o oră, nu a fost prezent la votul ăsta, ăsta
…
Dl. Octav Cozmâncă
Este ideea de la Cameră unde s-a făcut. La Senat nu a făcut.
Nu, nu, la Cameră au fost alte probleme, de altă factură. La
ordonanţa cu Bădoiu şi ala astealalte. Şi astea trebuie consemnate.
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Dl. Adrian Năstase
În orice caz, eu aş vrea să trimitem la organizaţiile judeţene
periodic , le semnez eu…fiindcă până la urmă, ăsta este un job ca
ori care altul, este full-time… Nu este Marea Adunare Naţională.
Dl. Nicolae Văcăroiu
Şi vom avea un an greu.
Dl. Adrian Năstase
Bătaia politică se numără … şi la declaraţii sunt numai ei. Nu
se poate. Mecanismul politic este constituit în principal de echipele
parlamentare, care pot fi mult mai liberi prin ceea ce spun. … dar
parlamentarii pot …
D-na Rodica Stănoiu
Sunt parlamentari pe care nu I-am auzit o dată în trei ani cu
declaraţii politice. Nu au făcut timp de trei ani de zile o declaraţie
politică sau de luat o atitudine politică.
Dl. Nicolae Văcăroiu
Domnule preşedinte, nu asta e problema.
Dl. Miron Mitrea
…
D-na Rodica Stănoiu
Poate o fac în teritoriu.
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Dl. Nicolae Văcăroiu
Domnule preşedinte, trecând peste asta, repet, problema este
foarte serioasă. Suntem într-un an decisiv. Vom încerca să avem o
discuţie şi să insistăm în grup să înţeleagă. Vom face şi această
mutare, legile organice să le băgăm lunea în cele două ore, este
suficient timp, astfel încât să grăbim lucrurile. Avem o săptămână
fără şedinţe separate, cel puţin la Senat nu vom mai avea şedinţă
de plen, pentru că avem momentul de mâine, în afară de ziua de
astăzi, avem momentul de mâine - 10 ani de când România a
devenit membră a Consiliului Europei şi facem un apel aici, toţi
colegii, inclusiv pe linie de partid, să participe la această
manifestare. Ştiu că sunteţi plecat. De acord. Dar la colegi
rugăminte să participe. Este o reuniune şi suntem direct interesaţi,
mai ales că pe timpul nostru, al PSD, s-a realizat evenimentul şi joi,
de asemenea, şedinţă de plen. Este vorba despre preşedintele
Poloniei, Kwasnievski, care la ora 11,00 va ţine un speach în plen şi
vom propune să mergem pe formula asta care înţeleg că s-a
agreat, începând de joi până pe 19 octombrie, Parlamentul să fie în
teritoriu.

Dl. Ioan Solcanu
O informaţie de la PD, că ne părăseşte Traian Rece.
D-na Hildegard Puwak
Eu sunt între … şi cred că şi alţi colegi ne ducem la Cameră şi
la Senat în plen. Rugămintea ar fi ca totuşi şedinţele să fie conduse
de colegii noştri şi nu de PRM. Eu am avut o situaţie foarte
neplăcută, după cum ştiţi, la Senat, când şedinţa a fost condusă de
o - tac - şi care nicicum nu a vrut să ia în dezbatere legi, a lăsat să
meargă declaraţiile politice până la ora 18,00.
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Dl. Valer Dorneanu
Se întâmplă.
D-na Hildegard Puwak
Se întâmplă, dar nu cred că este bine. Da, supunem activităţii
Parlamentului. Ba da, pentru că declaraţiile politice, în mod normal,
la Senat se termină la ora 16,30.
Dl. Nicolae Văcăroiu
Normal, lucrările ar trebui să le începem la ora 15,00. Liderii de
grup, de regulă, ţin pe la 15,30 şi atunci, în loc să începem la 15,00,
începem la 15,45 şi se decalează declaraţiile politice sunt o oră şi
jumătate. Nu avem cum, marea majoritate sunt ai noştri care vor
găsi … O să avem grijă să vă chemăm …
Dl. Adrian Năstase
…. /.../ … cum o cheamă ?
D-na Dorina Mihăilescu
Cînd dvs hotărâţi...poate fi publicat.
Dl. Adrian Năstase
……
3. Activitatea Guvernului
Dl. Adrian Năstase
Activitatea Guvernului. Unele lucruri importante ar fi legate de
sindicate. … /.../. Îi rog pe toţi colegii...nu trebuie lăsate...
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Înţeleg că a fost … şi am spus ceea ce spun de obicei, nu am
spus nimic diferit, dar sigur că nu sunt foarte fericiţi cei de la
Chişinău cu aceste declaraţii. Eu le-am pus într-un ambalaj elegant,
dar sigur, pe fond, ei au o foarte mare problemă în momentul de
faţă. Au sperat destul de mult într-o formulă în care să stea aproape
de spaţiul economic nou creat şi, din păcate, au fost lăsaţi în afară.
Acum apare un fel de pasiune pentru Europa, dar în condiţiile unei
situaţii politice interne foarte complexe. Nu facem acum analize, dar
situaţia acolo este destul, destul de complicată.
Dl. Mircea Geoană
…
Dl. Adrian Năstase
Da, o să vină la … Nu, eu aş vrea să nu mai discutăm foarte
mult. Ceea ce vreau, însă, ceea ce ţi-am spus şi la Consiliul
Europei, noi aveam acest fond pentru Moldova pe care, însă,
trebuie să-l transferăm la Fondul românilor din afara graniţelor şi
să-l dăm prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale, la fel
cum fac ungurii. Nu are rost să depindem de acordul celor de la
Chişinău ca să dăm banii noştri. Dacă vor să participe şi ei cu bani
la un fond comun asta este altceva şi atunci îl gestionăm împreună,
dar aşa, pe banii noştri, decidem noi cum să folosim banii. Aici cred
că este o chestiune de bun simţ. Ei vor acuma, ne-au cerut să le
dăm lista cu toate proiectele, la cine am dat banii. Bun, nu insist,
vedeţi aceste lucruri.
Mai interesantă vizita la Roma şi participarea la deschiderea
Conferinţei Interguvernamentale. Temele le cunoaşteţi. Este
important poate să adaug că am avut ocazia unor întâlniri cu unii
dintre cei care pentru noi sunt foarte importanţi în procesul de
decizie. Nu ştiu, însă, în ce măsură discuţiile astea rapide şi
binevoitoare, de altfel, sau poziţiile binevoitoare se vor transfera la
nivelul aparatului tehnic din ministerele respective şi apoi din
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comisie. De aceea, cred că este nevoie să batem mai departe până
în noiembrie toate zonele acestea birocratice în special. Nu am
găsit nicăieri rezerve din punct de vedere politic, dar discuţiile vor
depinde de detalii. Dan Ioan Popescu va fi astăzi la Bruxelles. Aş
spune că, în mare măsură, decizia finală va depinde de felul în care
va merge discuţia lui cu cei de la Comisie. Hilde, te rog.
D-na Hildegard Puwak
Echipa tehnică de care am vorbit şi în Guvern şi care a rămas
acolo toată săptămâna a avut întâlnirile pe care le-am stabilit şi la
energie şi la Exim. Acolo problema este cea a dezacordului între
Exim, care este mai deschis spre a accepta explicaţiile la energie,
decât DG-Extinderea de data aceasta. Acum Direcţia Generală
Extindere este blocată pe energie şi Exim mult mai deschis, după
toate explicaţiile. Au fost acolo preşedinţii ANRE, toată comisia
aceasta. Sub aspect tehnic s-au mai deblocat anumite aspecte la
capitolul acesta. Ravasio o să trimită astăzi observaţiile la proiectul
de scrisoare pe care urmează să-l transmiteţi dv. la primii miniştri.
Mai este de aşteptat şi de umblat. Eu am să fiu lunea viitoare în
Germania. Acolo mi-am fixat întâlnirile cu cei doi miniştri al
economiei şi al finanţelor.
Dl. Adrian Năstase
Cine vine din Germania, din Anglia …
D-na Hildegard Puwak
Dennis Shane vine mâine. Am mai vorbit cu el şi în alte părţi
unde l-am întâlnit, dar este foarte importantă vizita lui aici, mai ales
că cu Marea Britanie, la nivel politic, nu avem probleme, dar sunt
destui în structurile …
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Dl. Adrian Năstase
Eu am vorbit la Roma foarte mult cu Tony Blair. Am avut şi o
şansă în autobuzul cu care am mers la recepţia dată de
preşedintele Italiei. Am stat unul lângă altul şi, practic, douăzeci de
minute i-am spus tot ce aveam de spus. Nu ştiu dacă l-am plictisit
foarte tare, dar oricum i-am spus toate lucrurile, începând de la
problema vizelor, care după părerea mea are o mare şansă să dea
un semnal politic important din partea Marii Britanii. Sigur că Tony
Blair nu este în cea mai bună situaţie politică în ţară în momentul
ăsta şi asta mi-a spus şi el, dar, pe de altă parte mi-a spus: De
îndată ce am să pot, rezolv această chestiune. Eu sunt convins că
ori în toamna asta, ori în primăvara viitoare, vom avea o decizie
favorabilă.
D-na Rodica Stănoiu.
…
Dl. Adrian Năstase
Da. 15. Eu am vorbit şi de economia funcţională de piaţă. Am
vorbit şi cu Schroeder. Schroeder m-a întrebat foarte direct: Cu ce
pot să te ajut? Adică ăsta este stilul lui. I-am spus: Acum, economia
funcţională de piaţă. Avem nevoie. Sunt multe lucruri, nu trebuie
insistat acum pe foarte multe lucruri. Trebuie să ne luăm pentru
fiecare etapă câte una sau două probleme care ne interesează şi
pe care să încercăm să le promovăm.
D-na Hildegard Puwak
…
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Dl. Adrian Năstase
Da, va fi important. S-a creat, inevitabil, o anumită aşteptare şi
evident că o decizie proastă aici ne va crea o problemă, în primul
rând, internă, nu atât externă. Şi externă, de negocieri, dar sunt unii
de la Delegaţia de aici care nu sunt favorabili, adică lucrurile
pleacă, în mare măsură, de aici.
Da, bine. La Roma, repet, mi s-a părut foarte mult că există
încă disponibilitate la nivel politic cu toţi cei cu care am discuta şi,
practic, m-am întâlnit cam cu toţi, chiar şi la olandezi. Este
important că noul secretar general este un om foarte apropiat de
noi. Mircea, este un tip care, după părerea mea, va fi mai amical cu
noi decât a fost chiar Robertson, deşi …
Dl. Mircea Goeană
…
Dl. Adrian Năstase
El o să vină în curând în România şi trebuie să ne pregătim
foarte bine, cu chestiuni foarte concrete. L-am rugat pe Şerban să
facă o echipă, să vedem problemele cu companiile olandeze care
au dificultăţi aici, în aşa fel încât până vine el să avem răspunsul la
cât mai multe dintre ele. Asta va fi, restul sunt vorbe, nimeni nu se
mai încurcă cu teorii foarte mari, dar sunt nişte chestiuni de
interese, fiecare dintre aceşti primi miniştri are problemele de
interne şi are nevoie de un anumit ajutor. Pe de altă parte, şi ei sunt
dispuşi să ne ajute, dacă ştim să comunicăm cu ei.
Da.
Debitele din pensii nu au existat în evidenţa Caselor teritoriale
de pensii. Proiectul protocolului cu Federaţia sindicatelor
pensionarilor din România. Astea sunt aspecte pe care va trebui să
le introducem într-o strategie mai serioasă legată de grupurile ţintă
care ne interesează. Octav
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Dl. Octav Cozmâncă
Domnule preşedinte, în mapa cu analiza debitelor, aici poate
să … sunt nişte propuneri foarte curate. Ai citit Mihai. Este vorba de
vreo 100 de miliarde, cu aplicarea greşită a hotărârii de guvern
privind recalcularea pensiilor. S-au dat sume în plus şi acum trebuie
luate înapoi. Oricum nu o să le mai luăm niciodată sau o să le luăm
în ani de zile. Aici spune patru-cinci ani. Eu nu cred în patru-cinci
ani şi ne creăm o problemă cu milioane.
Dl. Mihai Tănăsescu
Oricum, asta cu preluarea la datoria publică nu, poate găsim
altă soluţie. Este o problemă serioasă.
Dl. Adrian Năstase
Cu cât mai repede o rezolvăm, cu atât mai bine. Trebuie
rezolvată, pur şi simplu. Bun.
Dl. Octav Cozmâncă
Legat de proiectul de protocol de colaborare, pe baza scrisorii
pe care v-a trimis-o federaţia. Este o federaţie mai mare, de peste
700 de mii, spun ei. Am negociat cu ei proiectul de protocol. Dacă
aveţi observaţii, vă rog să ni le transmiteţi şi să vedem ca moment
politic când să aibă loc această semnare. Ei au avut o întrunire cu
filialele lor judeţene la Predeal, a fost şi doamna ministru Elena
Dumitru, a fost şi un secretar de stat de la Ministerul Sănătăţii, au
apreciat lucrul ăsta şi sunt încurajaţi şi vor să colaboreze cu noi şi
să ne sprijine.
Dl.
Şi iniţiativa este a lor.
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Dl. Octav Cozmâncă
Este a lor. Este o scrisoare trimisă domnului preşedinte
Năstase şi pe baza acestei scrisori am iniţiat convorbiri cu ei.
4. FORUMUL naţional al muncitorilor. Proiectul de
regulament.
Dl. Adrian Năstase
Forumul naţional al muncitorilor. Proiectul de regulament.
Dl. Octav Cozmâncă
Da, am pregătit proiectul de regulament, domnule preşedinte şi
acum urmează, dacă îl aprobăm astăzi în Delegaţia permanentă,
sigur, el va fi supus şi aprobării Biroului Executiv, aşa cum prevede
statutul, dar între timp să începem pregătirile pentru constituirea
forumului la nivel central. Răspunzători de această chestiune erau
domnii Văcăroiu şi Sasu şi i-aş ruga să definitivăm regulamentul în
aceste zile. Dacă aveţi observaţii vă rog să ni le transmiteţi. Şi doi,
vă rog să începem să pregătim constituirea acestui forum, probabil
imediat după referendum.
5. INFORMARE privind situaţia din Tulcea
Dl. Adrian Năstase
Informare privind situaţia din Tulcea.
Dl. Octav Cozmâncă
Domnule preşedinte, în Tulcea este o situaţie mai delicată, ca
în fiecare an. Sunt probleme legate de aprovizionarea de toamnăiarnă, mai ales în Delta Dunării şi nu numai şi sunt patru probleme
mari aici. Rugămintea, dacă sunteţi de acord, să fie analizată şi
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rugăm pe colegii mei să analizeze această problemă şi până joi
poate găsesc soluţii, adică am făcut acest gest măcar pentru
aprovizionarea toamnă-iarnă, pentru că am luat măsuri în fiecare an
până acum, din câte ştiu eu.
6. INFORMARE privind Liga Studenţilor Social
Democraţi
Dl. Adrian Năstase
Da. Liga Studenţilor Social Democraţi. Este o informare.
Dl. Octav Cozmâncă
Domnule preşedinte, este o informare. Ăştia vor să-ţi ţină
congresul în perioada 1-2 noiembrie. Sigur, o să vedem ca dată din
nou, dar problema mai importantă e că e la Băile Herculane. Mi se
pare mai delicat. Cred că congresul de constituire ar trebui să-l
facem aici şi să fiţi pregătiţi dv. măcar o jumătate de oră, o oră.
Dl. Adrian Năstase
Nu măi, că va fi o mulţime de atacuri şi de speculaţii pe zona
asta … La Băile Herculane îl punem şi pe Almaş într-o situaţie
delicată şi ăsta va fi subiectul, ăsta va fi titlul. Da, corect.
Dl. Octav Cozmâncă
Da, cred că o să-l ţinem la Bucureşti, să găsim soluţia la
Bucureşti.
Dl. Adrian Năstase
Da.
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Dl. Octav Cozmâncă
1-2 noiembrie, la începutul lui noiembrie propune. O să mai
discutăm cu ei, dar oricum …
Dl. Adrian Năstase
Unde?
7. Calendarul manifestărilor, briefinguri, conferinţe
de presă

Dl. Adrian Năstase
Calendarul manifestărilor, briefinguri, conferinţe de presă.
Mâine la ora 12,00 cine vine la conferinţa de presă? Poate că tot
referendumul discutăm, nu? Şi să vină poate Vasile să explice.
Dl. Octav Cozmâncă
Da, a fost domnul Dorneanu săptămâna trecută. Vasile să vină
mâine.
Dl. Adrian Năstase
Şi poate mâine să explice şi sondajul. Oricum, ori astăzi ori
mâine el trebuie să apară şi atunci el trebuie comentat foarte rapid.
Este important să apară, pentru că este bun. Dacă vine un sondaj
mai rău, pe urmă se va spune că încercăm să corectăm nu ştiu ce.
8.Diverse
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Dl. Adrian Năstase
Eu mai am două teme la final. Prima. Sunt nişte probleme pe
care le-am discutat la Strasbourg cu preşedinţii de consilii judeţene
şi vă propun patru chestiuni politice care ar trebui să se transfere la
Guvern:
Adoptarea unei hotărâri de guvern pentru constituirea unui
comitet interministerial condus de primul ministru pentru a gestiona
şi armoniza relaţiile între autorităţile publice locale. Practic, aici
există o lipsă de coordonare care devine preocupantă. Nu vă spun
mai mult. Probabil toţi aţi discutat cu preşedinţii de consilii, ştiţi
despre ce este vorba.
Doi. Punerea în aplicare a celor trei legi privind
descentralizarea, respectiv evidenţa persoanelor, situaţiile de
urgenţă şi paşapoartele.
Pentru prima măsură răspuns Şerban Mihăilescu, Ioan Rus,
Viorel Hrebenciuc şi Octav Cozmâncă. Pentru cea de-a doua Ioan
Rus, Şerban Mihăilescu, Gabriel Oprea şi Mihai Tănăsescu.
Trei. Adoptarea unor acte normative. Hotărâre de guvern
privind continuarea descentralizării financiare, proiectul de lege
privind descentralizarea.
Patru. Pregătirea unui proiect de hotărâre de guvern privind
,,Anul 2004 - anul administraţiei puterilor locale“. Răspuns Mircea
Cozma, Liviu Dragnea, Şerban Mihăilescu şi Mihai Tănăsescu.
Asta este o idee mai veche a lor. Sigur însă că nu ne
deranjează, ne face foarte bine în planul relaţiei cu …
Dl.
Putem să le dăm la presă?
Dl. Adrian Năstase
Ba eu cred că da. Astea ar trebui date şi vi le dau atunci aşa
cum sunt, asta substanţă la …
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Şi avem acum o chestiune care poate să intereseze presa şi
mai mult, nişte măsuri organizatorice. La Arad, înţeleg că Ilie Sârbu
ar fi de acord să fie desemnat ca preşedinte interimar al organizaţiei
judeţene, în locul lui Dorel Popa. El cunoaşte foarte bine zona
respectivă. Octav îmi spune că a discutat cu el.
Dl. Octav Cozmâncă
Da.
Dl. Adrian Năstase
Eu nu am vorbit cu Ilie Sârbu, dar dacă lucrul ăsta s-a discutat
…
Dl. Octav Cozmâncă
Da, eu am vorbit, domnule preşedinte. Este total de acord.
Este din Arad, are toate cunoştinţele, rudele în Arad, adică … şi nu
există nici o problemă sub aspectul contestării lui de către cei de la
Arad, adică nu am avea probleme acolo să creăm …
Dl. Adrian Năstase
Ar fi formula elegantă de a-l schimba pe Dorel Popa, care este
un băiat de treabă … Poftim?
Dl.
A vorbit cineva cu el?
Dl. Octav Cozmâncă
Dorel rămâne vicepreşedinte...A vorbit Ilie când a fost acum la
el la Arad.
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Dl. Adrian Năstase
Trebuie pregătită.
Dl. Octav Cozmâncă
O să vorbesc cu el, nu e nici o problemă.
Dl. Adrian Năstase
Trebuie vorbit cu el înainte, ca să nu afle din presă. Eu vă
propun să aprobăm de principiu chestiunea asta, dar să nu o
anunţăm astăzi deocamdată, până nu …
Dl. Octav Cozmâncă
Mâine vine la Bucureşti şi discutăm cu el şi atunci …
Dl. Adrian Năstase
Foarte bine. Şi după aceea anunţăm, la conferinţa de presă de
mâine.
La Vâlcea avem probleme cu domnul Gaspar, care nu acceptă
să fie preşedinte interimar. Sau acceptă?
Dl. Acsinte Gaspar
Domnule preşedinte, aveţi asigurarea anumitor particularităţi
acolo şi nu cred că este bine ca acum, cu două săptămâni înainte
de referendum, să facem această mişcare. Eu am discutat cu
domnul preşedinte executiv, cu domnul Cozmâncă şi am crezut că
s-au înţeles care sunt motivele pentru care în momentul de faţă să
nu se facă această schimbare. Eu am vrut … acuma pe mine mă
cunoaşteţi, eu sunt omul care vreau să fac totdeauna o treabă şi să
o fac ca lumea. Chestiunea aceasta ca preşedintele să fie unul din
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Bucureşti, când să mă duc acolo … adică trebuie să fie
preşedintele de acolo, dintr-o localitate, ca să poată să fie tot timpul
cu organizaţia acolo. Aşa, prin corespondenţă, prin telefon, mă duc
la sfârşit de săptămână? Eu sunt unul care … nu mă caracterizează
pe mine, adică mă puneţi la treabă …
Dl. Adrian Năstase
Deocamdată, preşedinţii interimari vor fi importanţi pentru a
permite schimbarea preşedinţilor actuali şi pentru a pregăti alegerile
viitoare. De aceea, noi trebuie să ne gândim la nişte soluţii
concrete. Preşedintele executiv va fi cel care va asigura
conducerea şi acolo probabil că Mircea Perpelea este cel care ar
trebui să fie desemnat. Nu ştiu, nu-mi dau seama.
Dl. Acsinte Gaspar
Va fi o problemă şi din punctul ăsta de vedere.
Dl. Adrian Năstase
Da, bun. Eu accept faptul că până la referendum nu ar fi bine
în Vâlcea să facem această schimbare, dar de îndată ce trece
referendumul, vom găsi o soluţie sau alta. Oricum, nu mai putem
lăsa lucrurile să meargă aşa. Şi atunci aveţi responsabilitatea până
atunci, domnule Gaspar, în prima şedinţa a Delegaţiei Permanente
după referendum, să ne prezentaţi o soluţie pentru organizaţia de
acolo.
Dl. Acsinte Gaspar
Am înţeles.

Sediul Partidului Social Democrat
- Str.Ion Ionescu de la Brad, nr. 1-

49

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permente a Partidului Social Democrat
- 6 octombrie 2003 -

Dl. Adrian Năstase
La Bihor situaţia nu merge foarte bine, dar eu nu cred că
suntem, deocamdată, în situaţia să …
Dl. Octav Cozmâncă
Tot după referendum.
Dl. Adrian Năstase
Tot după referendum probabil.
Dl. Miron Mitrea
Eram acolo la discuţia care a avut loc.
Dl. Adrian Năstase
La Bihor?
Dl. Miron Mitrea
O aruncăm din nou în aer datorită faptului că vrem să meargă
numai pe mâna prietenului meu şi al dv., Magyar. Magyar nu are
curajul să spună la toţi oamenii ăia ce-ţi spune ţie la telefon, nu aer
curajul. Şi mie mi-a spus de-o parte când ne-am întâlnit. Toţi
oamenii care sunt acolo şi care conduc organizaţia lor. Păi nu am
mai fost la Oradea de nu ştiu cât timp. Eram întâmplător în sală
când m-ai sunat tu la telefon şi ştiai … Mai era un pic şi mă luau la
bătaie, că iară îl băgăm pe prefectul ăla care este împotriva
noastră, care este de la PUR, care este un derbedeu şi care îi
înjură în ziar, pe care îl fac în toate felurile şi că nu îi lăsăm în pace
şi că … la care Magyar avea o singură chestie, îl lăsaţi pe actualul
prefect, cum îl cheamă, Serac mă dă să îl mănânce ungurii.
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Părerea mea este că acolo lucrurile sunt destul de … trebuie
văzute la faţa locului, nu de la Bucureşti. Eu ştiu care este … nu e
coleg cui trebuie, ştii la ce mă refer.
În schimb la Arad eu vă spun că lumea îl primeşte pe Ilie cu
braţele deschise.
Dl. Adrian Năstase
Adică nu ştiu cum să iasă din povestea asta.
Dl. Miron Mitrea
Nu, dar îl iubesc pe Ilie. Nu ştiu cum vor, ştiu sau să nu să
iasă, dar îl iubesc pe Ilie. Îl aştepta cu greu Popa să vină
preşedinte. Toată lumea în oraş va răsufla uşurată să scape de
Popa, toată lumea, şi ăia care ne sprijină sau nu ne sprijină.
În schimb, la Oradea noi am găsit o organizaţie mult mai clară
decât altădată şi actualul prefect, Tavi, nici nu a apărut, fostul
prefect sau ce era el. Ăla care este cu problema acolo, fostul
subprefect. Războiul acolo este că fostul subprefect de la PUR vrea
să fie prefect şi ei vor să pună subprefect un ungur, să trimită o
propunere. Este o nouă înţelegere pe care …
Dl. Octav Cozmâncă
Asta e o înţelegere foarte clară cu câteva organizaţii.
Dl. Miron Mitrea
Eu nu spun că nu e bine aşa.
Dl. Octav Cozmâncă
Eu vreau să spun foarte clar. Mie îmi plac lucrurile tranşante şi
spuse pe şleau. Eu i-am chemat pe Serac şi pe acel subprefect la
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Bucureşti şi am convenit acest lucru, domnule preşedinte, cum am
făcut şi la … cum am făcut-o şi în alte părţi. S-au întors înapoi şi au
discutat cu totul şi cu totul altceva nu în delegaţia permanentă, întrun grup şi de oameni mediocri şi submediocri care ne fac politica,
fac mici şmecherii. Asta este problema de fapt. Eu spun ce cunosc
eu. Din moment ce a fost un asemenea angajament trebuie să ne
respectăm cuvântul şi aici a spus da şi acolo s-a dus şi a prezentat
cu totul altceva. Dar nu se poate aşa ceva, asta nu e o … politică.
Dl. Adrian Năstase
Cu asta am început. Nu luăm o decizie pentru Bihor acum.
La Constanţa l-am chemat la mine pe Donţu. După părerea
mea, Donţu este reper, este omul în jurul căruia gravitează
stabilizarea sau liniştea şi construcţia mai departe a organizaţiei şi
atunci cred că ar trebui să fim de acord ca el să fie preşedinte
executiv, în aşa fel încât acolo să se realizeze o formulă de
echilibru cu Chintoan ca preşedinte şi Donţu preşedinte executiv,
urmând ca după aceea, sigur, la organizaţia municipală să găsim o
altă soluţie. Ce spui? Eu am vorbit cu el şi a acceptat.

Dl. Miron Mitrea
Acceptă el să plece de la Constanţa, de la organizaţia
municipală? E bine dacă acceptă. Vreau să spun doar câteva
cuvinte şi vreau să mă întorc la discuţie chiar dacă este târziu. Noi
discutăm anumite organizaţii văzându-le de la Bucureşti, nu mai
mergem acolo. Îmi pare rău, de obicei sunt de acord cu Tavi. Nu
ştiu ce ai înţeles tu cu prefectul, subprefectul şi ăia, dar toată
organizaţia, cu excepţia … Cu toată dragostea, dar eu spun că toţi
ceilalţi cu care m-am întâlnit acolo, ziarişti, toată lumea, toţi erau
împotriva acestui prefect pe care nu îl cunosc şi era municipiul
Oradea când am fost eu în Oradea să tai panglică şi toată lumea
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era fericită, când PSD, pentru prima oară, presa a spus că a făcut
ceva. Eram grozavi, dar era această problemă a tuturor.
Dl. Octav Cozmâncă
Din ultimul sondaj, de la vreo patra organizaţie în Oradea nu
am luat … Asta e realitatea.
Dl. Miron Mitrea
Tavi, eu am vrut să spun exact ce gândesc, lumea toată acolo
vorbeşte că e colegul tău şi de aia vreţi să-l promovezi. Nu e bine.
Nu, dar e colegul tău, presa m-a întrebat asta. Nu e bine. Eu încerc
să te protejez. Nu e bine. Singura discuţie a fost cu ăsta. El aşa se
laudă. Nu-l cunosc. Eu îţi spun ce e acolo în judeţ.
Avem la Constanţa cum spune premierul. Aşa este. Eu spun
exact ce gândesc, că la Constanţa Donţu este … deja a ratat-o. A
venit la mine, plânge în birou, nu face faţă. Este foarte bun
manager … Din contră, am ratat un pic şi povestea asta cu … Nu
face faţă. Îmi pare rău pentru el. Nu se schimbă oamenii. O să
vedem altă soluţie. Bineînţeles că la chestia cu Donţu asta este
soluţia. L-am supus preşedintelui executiv, îi dăm termen, va face
ce îi spunem şi dacă îi promitem că îl punem pe liste deputat şi va
face ce spune. Este bine că pleacă Rece … De altfel, acolo nu
avem decât 1-2 parlamentari cu care putem face ceva, restul nu
putem face, ne ascundem. Ce să ne ascundem? Noi am salvat …
Dl. Adrian Năstase
Nu putem face pentru că, din păcate, acolo s-au creat destul
de multe grupuri şi trebuie să începem să punem puţină ordine.
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Dl. Miron Mitrea
Domnule preşedinte, un singur lucru contează şi pe ăla îl
cunoaştem şi îl controlăm amândoi suficient de bine, cu băiatul ăla
stăm de vorbă şi îi spunem, măi, vin alegerile. Este clar că ar trebui
să punem un alt prefect. Este clar că nu putem. Este clar că dacă
am pune alt prefect şi l-am schimba pe ăsta cu băiatul lui Gelu, cu
cel mai bun băiat al lui Gelu ne-am pune pe toată lumea în cap …
deci este mai bine să rămână ăsta că, în felul ăsta, oamenii înjură
pe cine înjură acolo. Că dacă îl aducem pe băiatul pe care îl ştim
noi, că vor anumiţi băieţi prefect, abia atunci am intrat în …
Dl. Adrian Năstase
Nu, de asta nici nu am mai discutat acest subiect, dar nici nu
am să fiu de acord ca tipul ăla pe care nu l-am schimbat de la
prefectură să ajungă preşedintele organizaţiei, fiindcă acuma a
început …
Dl. Miron Mitrea
Ca şi prietenul nostru deputat, cum îl cheamă, Fane, că m-a
trimis Năstase să fiu preşedintele organizaţiei.
Dl. Adrian Năstase
Dar Rece nu a venit la mine, a venit cu un plan scris … Îmi
pare rău că nu-l mai am, cred că… Să-mi arate cum el, dacă va fi
preşedintele organizaţiei, va pune ordine acolo şi va face nu ştiu ce.
Adică …
Dl. Miron Mitrea
Noi trebuie să facem acelaşi joc …Nu, nu, e mai bine acuma.
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Dl. Adrian Năstase
Şi dacă a plecat a plecat din cauza asta.
Dl. Miron Mitrea
Probabil că Arhire este foarte nervos acuma, discută mult pe
tema asta.
D-na Rodica Stănoiu
Eu nu am văzut, dar …
Dl. Miron Mitrea
Nu, Constanţa va fi din nou o placă din asta de surf şi dacă
prinde din nou toată … mergem bine.
Dl. Adrian Năstase
Încep să se adune. Bogdan, tu ai fost acolo, cum ţi s-a părut?
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Nu pot să nu mă duc acolo, domnule preşedinte, din cauza …
Încerc să fiu puţin mai rezervat şi totuşi nu cunosc oamenii din
organizaţie foarte bine. Cred că se înnoieşte. Cu siguranţă, … nu
poate ţine în mână frâiele unei organizaţii cel puţin deocamdată, dar
tot aşa de bine, cel puţin deocamdată, cred că nu trebuie schimbat,
ci sprijinit şi am impresia că, din câte am aflat eu, ei împrospătează
puţin linia şi asta este important. Acolo erau doar câteva cuie, nu
erau multe, care trebuiau scoase şi bătute altele.
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D-na Hildegard Puwak
Acolo, domnule preşedinte, mi-am petrecut o zi întreagă cu
probleme de organizaţie, şi de partid şi de femei. Mie mi se pare că
nu este o organizaţie care se leagă sau are o anumită … Nu e,
acolo sunt n organizaţii. Prefectul mi s-a părut foarte slab, vreau să
vă spun, poate a avut o zi proastă în sâmbăta în care am fost eu,
ca să nu spun altfel. Poate a avut o zi proastă prefectul.
Dl. Miron Mitrea
… când am fost acolo, că el nu merge cu mine la alegeri că el
reprezintă Guvernul, la alegerile locale.
D-na Hildegard Puwak
Domnul Chintoan aşa cum îl ştim, bun profesionist, dar nu om
politic, deci ce să vă spun. Da, foarte serios, dar Donţu ne face şi
lucruri bune, dar ne face şi destule deservicii. Poate reuşim să-l
punem la ordine.
Dl. Adrian Năstase
Donţu este un om foarte disciplinat. Important este ca el să
înţeleagă. Acuma ce se întâmplă? Şi de la Bucureşti băieţii ăştia ..
Constanţa, ei având foarte multe zone de interese, şi la Bucureşti
au fost foarte multe zone de călărit zonele de interese în mod diferit
şi la un moment dat, şi Donţu şi alţii nu au mai sesizat ce vrem. Eu
cred …
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