SECRET
Exemplar Unic

STENOGRAMA
şedinţei Delegaţiei Permanente
a Partidului Social Democrat
Sediul PSD
Bucureşti, 13 octombrie 2003

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

1.
INFORMARE referitoare la stadiul organizării Referendumului naţional privind
revizuirea Constituţiei României ____________________________________________________9
Dl. _____________________________________________________________________________________ 9
Dl. Adrian Năstase ________________________________________________________________________ 9
Dl. Miron Mitrea __________________________________________________________________________ 9
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 10
Dl. Dan Ioan Popescu _____________________________________________________________________ 12
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 12
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 13
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 13
Dl. Dan Ioan Popescu _____________________________________________________________________ 13
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 13
D-na Rodica Stănoiu ______________________________________________________________________ 14
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 14
Dl. Dan Ioan Popescu _____________________________________________________________________ 14
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 14
Dl. Dan Ioan Popescu _____________________________________________________________________ 15
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 15
Dl. Dan Ioan Popescu _____________________________________________________________________ 15
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 15
Dl. Dan Ioan Popescu _____________________________________________________________________ 15
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 15
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 16
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 16
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 16
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 16
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 16
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 16
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 17
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 17
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 17
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 17
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 17
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 18
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 18
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 18
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 18
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 18
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 18
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 18
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 18
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 19
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 19
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 19
Dl. Ioan Rus ____________________________________________________________________________ 19
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 19
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 20
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 20
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 21
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 21
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 21
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 21

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

2

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permente a Partidului Social Democrat
- 13 octombrie 2003 Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 21
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 22
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 22
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 22
D-na Rodica Stănoiu ______________________________________________________________________ 22
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 22
Dl. Ovidiu Muşetescu _____________________________________________________________________ 22
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 22
Dl. ____________________________________________________________________________________ 22
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 22
Dl. Ioan Rus ____________________________________________________________________________ 23
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 23
Dl. Ioan Rus ____________________________________________________________________________ 23
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 23
Dl. Ioan Rus ____________________________________________________________________________ 23
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 25
Dl. Ioan Rus ____________________________________________________________________________ 25
Dl. Ioan Rus ____________________________________________________________________________ 26
Dl. ____________________________________________________________________________________ 26
Dl. Ioan Rus ____________________________________________________________________________ 26
Dl. ____________________________________________________________________________________ 26
Dl. Viorel Hrebenciuc _____________________________________________________________________ 26
Dl. ____________________________________________________________________________________ 27
Dl. Viorel Hrebenciuc _____________________________________________________________________ 27
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 27
Dl. Viorel Hrebenciuc _____________________________________________________________________ 27
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 27
Dl. Viorel Hrebenciuc _____________________________________________________________________ 27
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 27
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 28
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 28
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 28
Dl. Ioan Rus ____________________________________________________________________________ 28
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 28
Dl. Viorel Hrebenciuc _____________________________________________________________________ 28
Dl. Nicolae Văcăroiu______________________________________________________________________ 28
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 29
Dl. Viorel Hrebenciuc _____________________________________________________________________ 29
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 29
Dl. Viorel Hrebenciuc _____________________________________________________________________ 29
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 29
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 30
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 30
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 31
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 31
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 31
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 31
Dl. Acsinte Gaspar _______________________________________________________________________ 31
Dl. Ioan Rus ____________________________________________________________________________ 32
Dl. Acsinte Gaspar _______________________________________________________________________ 32
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 32
Dl. Viorel Hrebenciuc _____________________________________________________________________ 32
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 33
Dl. Viorel Hrebenciuc _____________________________________________________________________ 33
Dl. Ioan Rus ____________________________________________________________________________ 33
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 33

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

3

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permente a Partidului Social Democrat
- 13 octombrie 2003 Dl. Viorel Hrebenciuc _____________________________________________________________________ 33
Dl. Bogdan Niculescu Duvă ________________________________________________________________ 34
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 34
Dl. Ioan Rus ____________________________________________________________________________ 34
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 34
D-na Rodica Stănoiu ______________________________________________________________________ 34
Dl. () __________________________________________________________________________________ 34
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 35
Dl. ____________________________________________________________________________________ 35
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 35
D-na Dorina Mihăilescu ___________________________________________________________________ 36
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 36
Dl. Mihai Tănăsescu ______________________________________________________________________ 36
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 37
Dl. Mihai Tănăsescu ______________________________________________________________________ 37
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 38
Dl. ____________________________________________________________________________________ 38
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 38
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 38
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 38
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 39
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 39
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 39
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 39
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 39
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 39
Dl. Nicolae Văcăroiu______________________________________________________________________ 39
Dl. Victor Ponta _________________________________________________________________________ 40
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 40
Dl. Victor Ponta _________________________________________________________________________ 40
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 40
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 40

2.

INFORMARE asupra activităţii Guvernului.____________________________________41
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 41
Dl. Mihai Tănăsescu ______________________________________________________________________ 41
Dl. Ilie Sârbu ____________________________________________________________________________ 41
Dl. Mihai Tănăsescu ______________________________________________________________________ 41
Dl. ____________________________________________________________________________________ 41
Dl. Mihai Tănăsescu ______________________________________________________________________ 41
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 41
Dl. Mihai Tănăsescu ______________________________________________________________________ 42
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 42
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 42
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 42
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 42
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 42
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 42
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 42
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 43
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 43
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 43
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 43
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 43
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 44
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 44

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

4

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permente a Partidului Social Democrat
- 13 octombrie 2003 Dl. Mihai Tănăsescu ______________________________________________________________________ 44
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 44
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 44
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 44
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 44
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 44
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 45
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 45
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 45
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 45
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 46
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 46
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 46
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 46
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 46
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 46
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 46
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 47
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 47
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 47
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 47
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 47
Dl. Mihai Tănăsescu ______________________________________________________________________ 47
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 47
Dl. Acsinte Gaspar _______________________________________________________________________ 48
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 48
Dl. Mihai Tănăsescu ______________________________________________________________________ 48
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 48
Dl. Mihai Tănăsescu ______________________________________________________________________ 49
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 49
Dl. Mihai Tănăsescu ______________________________________________________________________ 49
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 49
Dl. Mihai Tănăsescu ______________________________________________________________________ 49
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 49
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 50
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 50
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 50
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 50
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 50
Dl. Mihai Tănăsescu ______________________________________________________________________ 50
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 51
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 51
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 51
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 51
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 51
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 51
Dl. Dan Ioan Popescu _____________________________________________________________________ 52
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 52
Dl. ____________________________________________________________________________________ 52
Dl. Dan Ioan Popescu _____________________________________________________________________ 52
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 52
Dl. Dan Ioan Popescu _____________________________________________________________________ 52
Dl. Mihai Tănăsescu ______________________________________________________________________ 53
Dl. ____________________________________________________________________________________ 53
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 53
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz _______________________________________________________________ 53

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

5

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permente a Partidului Social Democrat
- 13 octombrie 2003 D-na Dorina Mihăilescu ___________________________________________________________________ 53
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz _______________________________________________________________ 53
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 53
Dl. ____________________________________________________________________________________ 53
D-na Dorina Mihăilescu ___________________________________________________________________ 53
Dl. ____________________________________________________________________________________ 54
D-na Dorina Mihăilescu ___________________________________________________________________ 54
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 54
D-na Dorina Mihăilescu ___________________________________________________________________ 54
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 54
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz _______________________________________________________________ 54
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 54
Dl. Ioan Rus ____________________________________________________________________________ 54
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 55
Dl. Ioan Rus ____________________________________________________________________________ 55
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 55
Dl. Victor Ponta _________________________________________________________________________ 55
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 55
Dl. Victor Ponta _________________________________________________________________________ 56
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 56
Dl. Victor Ponta _________________________________________________________________________ 56
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 56
Dl. Victor Ponta _________________________________________________________________________ 56
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 56
Dl. Victor Ponta _________________________________________________________________________ 56
Dl. ____________________________________________________________________________________ 56
Dl. Victor Ponta _________________________________________________________________________ 57
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 57
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 57
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 57
Dl. Victor Ponta _________________________________________________________________________ 57
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 57
Dl. Victor Ponta _________________________________________________________________________ 57
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 58
Dl. Victor Ponta _________________________________________________________________________ 58
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 58
Dl. Marian Sârbu_________________________________________________________________________ 58
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 59
Dl. Marian Sârbu_________________________________________________________________________ 59
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 59
Dl. Marian Sârbu_________________________________________________________________________ 59
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 59
Dl. Marian Sârbu_________________________________________________________________________ 59
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 59
Dl. Marian Sârbu_________________________________________________________________________ 59
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 60
Dl. Marian Sârbu_________________________________________________________________________ 60
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 60
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 60
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 60
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 60
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 61
Dl. Marian Sârbu_________________________________________________________________________ 61
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 61
Dl. Marian Sârbu_________________________________________________________________________ 61
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz _______________________________________________________________ 61

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

6

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permente a Partidului Social Democrat
- 13 octombrie 2003 Dl. Dan Ioan Popescu _____________________________________________________________________ 62
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 62
Dl. Dan Ioan Popescu _____________________________________________________________________ 62
Dl. Marian Sârbu_________________________________________________________________________ 62
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 62
D-na Dorina Mihăilescu ___________________________________________________________________ 62
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 62
Dl. Marian Sârbu_________________________________________________________________________ 63
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 63
Dl. Marian Sârbu_________________________________________________________________________ 63
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 63
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 63
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 64
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 64
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 64
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 65
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 65
Dl. ____________________________________________________________________________________ 65
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 65
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________ 65
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 65
Dl. Ion Solcanu __________________________________________________________________________ 65
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 66
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 66
Dl. ____________________________________________________________________________________ 66
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 66
Dl. ____________________________________________________________________________________ 66
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 66
Dl. ____________________________________________________________________________________ 67
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 67
Dl. ____________________________________________________________________________________ 67
Dl. Florin Georgescu______________________________________________________________________ 67
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 67
Dl. ____________________________________________________________________________________ 68
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 68
Dl. Alexandru Athanasiu___________________________________________________________________ 69
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 69
Dl. Alexandru Athanasiu___________________________________________________________________ 70
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 70
Dl. ____________________________________________________________________________________ 70
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 70
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 70
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 70
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 70
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 71
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________ 71
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 71
Dl. Victor Ponta _________________________________________________________________________ 71
Dl. Alexandru Athanasiu___________________________________________________________________ 71
D-na Rodica Stănoiu ______________________________________________________________________ 71
Dl. Alexandru Athanasiu___________________________________________________________________ 72
D-na Rodica Stănoiu ______________________________________________________________________ 72
Dl. Alexandru Athanasiu___________________________________________________________________ 72
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________ 72
Dl. Alexandru Athanasiu___________________________________________________________________ 72
Dl. Victor Ponta _________________________________________________________________________ 72

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

7

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permente a Partidului Social Democrat
- 13 octombrie 2003 Dl. Alexandru Athanasiu___________________________________________________________________
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________
Dl. Adrian Năstase _______________________________________________________________________
Dl. Miron Mitrea _________________________________________________________________________
Dl. Octav Cozmâncă ______________________________________________________________________

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

73
73
73
73
73
73
73
74
74
74

8

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

Xxx1-A
1. INFORMARE referitoare la stadiul organizării
Referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei
României
Dl.
… Se poate face treabă. O echipă şi oameni mulţi acolo, care
vor să facă treabă şi cred că se poate pregăti ceea ce dorim pentru
anul viitor, să câştigăm, dacă se poate, chiar majoritatea. Vă
mulţumesc.
Dl. Adrian Năstase
Okay. Bine. Miron, câteva cuvinte, te rog.
Dl. Miron Mitrea
Domnule prim-ministru, noi la Constanţa am câştigat 8
consilieri judeţeni, am reuşit să mai strângem vreo 9 şi acum ne
cumpără alţii, o chestiune care … Aşa înseamnă, până la urmă,
când lucrezi cu naţionali, tu îi cumperi, pe alţii îi cumpără alţii. Am
pierdut câteva poziţii importante. Vă aduc aminte, însă, că pe Felix
Stroe l-am luat de la PNŢCD. Aşa cum a vândut o dată, ne-a
vândut şi pe noi. Până la urmă, toată povestea asta nu trebuie să
ne îngrijoreze foarte tare. Este neplăcută, dar ăsta este adevărul.
Alegerile locale noi le-am pierdut îngrozitor în Constanţa. La
alegerile parlamentare am reuşit să câştigăm şi, vă aduc aminte, de
la Bucureşti noi nu am câştigat cu organizaţia judeţeană şi am
câştigat prin manevrele de presă pe care le-am făcut noi de la
Bucureşti cu anumiţi oameni de acolo, în special cu Radu Mazăre,
care ne-a ajutat să luăm jumătate din parlamentari.
Sediul Partidului Social Democrat
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Este greu de spus cine are dreptate. Toată lumea dă... că ăla e
vinovat. Părerea mea este … Eu aş mai spune ce cred că trebuie
făcut. Nu mai contează ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că Chintoan
nu m-a sunat şi în viitor, când are o … trebuie să mă sune, nu
după, după eşecul partidului, ci pe mine, care răspund înainte şi să
ne punem de acord. Trebuia să sune. Îi dădeam o soluţie. Îl băgam
unde trebuie pe băieţii ăia de la Medgidia, pentru că noi stabilisem
la Guvern, joi, că eu vin poimâine la Constanţa şi îl pun pe Pintilie
şef de organizaţie, cu sau fără băieţii ăia de la …
Părerea mea e că trebuie să păstrăm toţi oamenii în delegaţia
permanentă, deci să nu acceptăm noua delegaţie permanentă, că
nu are nici un fel de bază, dar nici să nu îi scoatem pe cei care au
venit în noua delegaţie permanentă, să-l dăm afară definitiv din
partid pe domnul Stancă, să-l trimitem să se ocupe de afacerile lui
şi să pregătim conferinţa din toamnă pe această idee, el preşedinte,
preşedinte executiv cel pe care l-am numit şi o delegaţie
permanentă formată din toţi parlamentarii şi primarii, fără alţi
şmecheraşi care s-au aciuit, directoraşi şi aşa mai departe, primari
importanţi. Sigur, poate vin şi alţi primari, o delegaţie permanentă
serioasă, cum trebuie. Asta este părerea mea şi eu m-aş miercuri
duce şi să rezolv pe … şi să rezolv pe …
Dl. Adrian Năstase
Noi avem acum … până acum aveam o problemă, acum avem
două probleme. Până acum, problema noastră era organizaţia, că
funcţiona prost. Acum, avem o problemă şi în sensul că sunt unii
dintre cei care sunt în organizaţie, care pe acest fundal vor să
creeze o schismă şi să ducă, eventual, în alte părţi un număr de
primari şi eventual, un număr de parlamentari. Probabil că este
doar un joc la acest moment. În orice caz, noi nu avem voie să
creăm acolo o astfel de schismă.
De aceea, formula noastră nu va fi o formulă solomonică, în
acest moment trebuie să fie o formulă de consensualizare care să
ne permită, gradual, să luăm măsuri. De aceea, şi în discuţia pe
Sediul Partidului Social Democrat
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care am avut-o mai înainte şi propunere mea este ca, deocamdată,
să îngheţăm deciziile spectaculoase, să meargă Miron miercuri
acolo, primarul respectiv putem să-l punem fără probleme
preşedinte de organizaţie, dar nu asta este miza adevărată. Donţu
trebuie să-şi ia în primire postul de preşedinte executiv, pentru că el
a lăsat cumva lucrurile deschise tocmai ca să poată să joace mai
bine în faza următoare. Va trebui să-l luăm la acest moment pe
Iorguş şi să-l aducem ca vicepreşedinte. Toţi parlamentarii trebuie
ţinuţi în delegaţia permanentă, pentru că altfel creăm două grupuri
de parlamentari şi riscăm să creăm probleme.
Este adevărat că sunt diverse persoane care încearcă să
conducă de pe margine organizaţia. Trebuie să începem de pe
acum să lucrăm exclusiv într-o modalitate absolut centralizată şi
atunci Miron o să preia foarte serios această problemă în perioada
următoare şi el va fi singurul canal prin care discutăm. Singurii care
discută cu organizaţia sunt Miron, cu Octav şi cu mine, deci nu mai
sunt alţii care mai stabilesc ce trebuie făcut şi cum trebuie făcut,
pentru că, practic, anumite abordări diferite de la Bucureşti se
transpun în crearea unor grupuri divergente acolo şi nu ne putem
permite aşa ceva şi nici nu este bine. Şi este important, la fel, cum
abordăm relaţia cu primarul, cu Mazăre. Am discutat şi această
chestiune cu Miron. El o va discuta, în momentul în care merge
miercuri acolo, dar să stabilim exact condiţiile de cooperare şi cu el,
altfel va fi prea târziu pe urmă să stabilim regulile.
Acestea ar fi. Iar prefectul va trebui luat şi el în barcă, pus
vicepreşedinte pentru diverse raţiuni, dar deocamdată, formula,
repet, trebuie să fie o formulă nu de excludere, ci de includere, ca
să folosesc termenii de la Uniunea Europeană. Şi repet, sunt
anumite riscuri, s-a văzut deja, noi am pierdut deja o partidă acolo
prin câteva posturi din administraţia locală, care s-au pierdut
datorită unei mai bune coerenţe la nivelul PD şi PNL, dar şi datorită
acestei trădări din partea unor mercenari pe care noi i-am folosit.
De fapt, nu i-am folosit foarte tare, pentru că, până la urmă, deciziile
la nivelul consiliului s-au luat tot în favoarea celor în favoarea
cărora s-au luat şi până acuma hotărârile, deci nu a fost o chestiune
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de partid. Cel care creează, însă … Acolo totuşi trebuie găsit un tip
care - nu este elegant ce spun acum - să plătească pentru
povestea asta şi cel care a creat valuri şi cel care antrenează foarte
mult lucrurile în această direcţie este Stanca. De aceea, Miron va
vedea dacă este cazul. Miercuri trebuie declanşată procedura
pentru excluderea lui din partid, ca să nu mai aibă autoritatea de a
propune diverse lucruri pentru a se juca în diferite feluri. Poate după
aceea vor să-l ia cei de la PUR sau din altă parte. O să vedem, asta
deja va fi problema lor, împreună cu Traian Rece, eventual.
Cred că este foarte important să clarificăm lucrurile şi să
stabilim nişte reguli mult mai ferme. Intrăm în linie dreaptă. Situaţia
de la Constanţa este neclară, este incertă. În orice caz, avem
nevoie acolo în continuare de diplomaţie, nu neapărat de bardă.
Barde existau la alte partide. Apropo, nu mai ştiu ce face Barde. A a
vrut să vină la noi … da, da. Este un băiat deştept, însă era băgat
în foarte multe afaceri, din câte ţin eu minte.
Bun. În orice caz, asta este linia de conduită, dacă sunteţi de
acord. Da? Şi cine merge astăzi la briefing? Miron? Eu cred că este
foarte bine şi atunci şi anunţă chestiunea asta, pentru că va fi foarte
important felul în care facem anunţul de la Bucureşti, că ei vroiau
după amiază, unii dintre parlamentari, unii dintre primari să facă
diverse anunţuri şi cred că este bine să oprim această dinamică.
Da, bine.
Dl. Dan Ioan Popescu
…
Dl. Adrian Năstase
Exact. Nu, nu, el coordona şi până acum, pentru că el
răspundea de … Nu. Exact. Se îngheaţă de fapt …

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

12

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

Dl. Miron Mitrea
Toţi parlamentarii rămân în delegaţia permanentă, vom analiza
situaţia pe teren …
Dl. Adrian Năstase
Ştie Miron ce să spună la briefingul ăsta şi este foarte
important să meargă miercuri acolo. Şi îl rog pe Chintoan să fie
atent, să nu facă mişcări bruşte. Noi navigăm pe vapoare care au
nevoie de foarte multă … de distanţă mare pentru a face volte, nu
mergem cu bărci din astea de pescuit. Tu încerci să spui o
chestiune pozitivă. Este foarte bine, soluţii foarte bune,
constructive, care vor întări organizaţia, care ne vor permite să
aducem oameni de valoare în organizaţie, deci tu eşti cu discursul
pozitiv, iar el merge cu corecţiile respective în momentul în care
discutăm de ele. Bine? Este în ordine. Succes în viaţă şi în
organizaţie. La revedere.
Republica. Sper să o rezolvăm repede. Am primit o hârtie de la
…
Dl. Dan Ioan Popescu
Vreau să fiu foarte corect sau să încerc să fiu foarte corect. Nu
am vorbit cu Miron nimica.
Dl. Adrian Năstase
Da. Este foarte importantă săptămâna aceasta pentru
pregătirea referendumului. Este o pregătire extrem de intensă, dar
va trebui să vedem ce zone sunt încă neatinse. S-ar putea ca
bombardamentul de informaţie să meargă doar pe anumite zone şi
să nu atingem unele dintre zonele importante care necesită o
mobilizare mai largă. Cred că mesajul preşedintelui a fost foarte
bun şi realizat la momentul potrivit. Este esenţial, repet, în perioada
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care urmează să vedem însă ce anume mai este de făcut. Mai sunt
doar câteva zile. Va fi important ca membrii Delegaţiei Permanente
şi miniştrii să meargă în teritoriu, în aşa fel încât să vedem şi la
nivel local ce se poate face în aceste zile. Parlamentarii deja sunt în
teritoriu şi va fi extrem de important să maximizăm, să mărim, să
spunem, expunerea pe aceste mesaje. Nu cred că vor fi foarte
multe rezerve, deşi am observat o mobilizare contrară, generată de
PRM şi de unele dintre organizaţiile neguvernamentale.
Este, sigur, important. Cu această ocazie vom putea să vedem
şi un anumit vot de refuz care se va contura. Va fi un vot de
neinteres, dar şi un vot de refuz şi vom putea trage, pe judeţe,
foarte multe concluzii în legătură cu votul adevărat, că sondajele
sunt una şi votul adevărat este altceva.
Da, să revenim la ce spunea Dan. Eu am făcut …
D-na Rodica Stănoiu
…
Dl. Adrian Năstase
O să revenim la tema referendumului, dar vreau să încheiem
capitolul ăsta, că nu am putut s-o facem datorită presei şi v-am ţinut
de vorbă, ca să zic aşa.
Dl. Dan Ioan Popescu
Domnule preşedinte, în opinia mea, organizaţia de Constanţa şi spun din experienţa pe care am avut-o şi ştiţi bine experienţa dv.
şi Miron, şi la Bucureşti - părerea mea e că este nevoie de un
semnal că liderul lor este din afara organizaţiei.
Dl. Adrian Năstase
Ce anume?
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Dl. Dan Ioan Popescu
Liderul lor este din afara organizaţiei. Pe oricine aţi pune din
cadrul organizaţiei, tensiunea va continua. De asta am ridicat
problema ca Miron să se ducă cu un anumit mandat, suplimentar
faţă de cel care coordonează oricum judeţul, pentru că el trebuie să
fie din acest moment, după părerea mea, liderul organizaţiei.
Celălalt, care este preşedinte, trece ca un fel de preşedinte
executiv.
Dl. Adrian Năstase
Ştii ce se întâmplă? Acolo, dacă nu avem … dar sigur, ideea ta
…
Dl. Dan Ioan Popescu
Asta este părerea mea.
Dl. Adrian Năstase
Este adevărat, dar Miron nu are cum să fie acolo toată ziua şi
atunci, practic, ei rămân în continuare să-şi facă de cap şi nu se
întâmplă absolut nimic, deci …
Dl. Dan Ioan Popescu
…
Dl. Adrian Năstase
Acuma, sigur, el are asta, dar problema este cum construim
acolo organizaţia. Aduceţi-vă aminte că am discutat data trecută săl numim pe Donţu preşedinte executiv şi el este de fapt cel care are
acolo cea mai bună structură de … Pe Theodosie?
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Dl. Octav Cozmâncă
Dacă nu ar fi ăla, ar fi bine.
Dl. Adrian Năstase
Da.
Dl. Miron Mitrea
Domnule prim-ministru, dacă nu o să ieşim, o să păţim ca în
2000, când era să mă mut înainte de alegeri acolo, că a fost
culmea, în 2000 nu am stat la Vrancea, am stat la Constanţa. Să
sperăm că nu va fi nevoie. În 2000, aduceţi-vă aminte, eu am făcut
teritoriul, nu ei.
Dl. Adrian Năstase
Bun, hai să trecem la chestiunea cu Republica. Ovidiu. Ai
văzut materialul de la …?
Dl. Ovidiu Muşetescu
Nu, nu l-am văzut. Eu am crezut că mă chemaţi pentru
Hunedoara, ca să fiu cinstit, dar vă spun şi despre Republica.
Dl. Adrian Năstase
Da. Nu, ăsta este materialul. Dă-i-l lui Ovidiu. Ăştia de la
Republica spun că Autoritatea Pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiunilor Statului îşi bate joc de ei. Poate eu am tradus mult
prea succint ce scrie acolo, dar în esenţă despre asta este vorba.
Au venit săptămâna trecută, s-au întâlnit cu voi şi … asta este
concluzia lor.
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Dl. Ovidiu Muşetescu
Domnule preşedinte, Republica este o societate privată. Noi
am reuşit într-o situaţia absolut disperată. De patru luni …
Dl. Adrian Năstase
Ovidiu, stai, că nu ne interesează subiectul. Te-am chemat
numai să-ţi atrag atenţia că asta este problema ta. Post-privatizare,
pre-privatizare sau privatizare, pur şi simplu, deci mergi tu la
televizor şi explică care este treaba.
Dl. Ovidiu Muşetescu
Am înţeles.
Dl. Adrian Năstase
Ca să nu iasă numai băieţii ăştia sau să iasă el sau să iasă nu
ştiu cine. Eu îţi atrag atenţia că este jobul tău, că nu poţi să discuţi
doar cu ruşii şi doar cu americanii şi cu cine vrei tu. Este o
problemă a ta, gestioneaz-o de la un capăt la altul, ca să nu mai
vină tipii ăştia aici să stea în faţă. Dacă nu eşti de acord cu ce fac
ei, ieşi la televizor, mai faci o emisiune cu Ionuţ Popescu şi explici
care este treaba, dar nu ne-o lăsa nouă şi tu stai liniştit şi-ţi bei
cafeaua la Autoritatea Pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiunilor Statului. Da? De asta te-am chemat. Ia, te rog,
hârtia aia, vezi cine are dreptate, discută cu ei, dă-i în judecată,
reziliază contractul dacă nu este bun, dar ocupă-te de problema
asta până la capăt.
Dl. Ovidiu Muşetescu
Pot să spun ceva?
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Dl. Adrian Năstase
Spune, sigur.
Dl. Ovidiu Muşetescu
Domnule preşedinte, cine îi învaţă îi învaţă bine. Asta este
rezultatul. Nu au nici un motiv să facă ce fac.
Dl. Adrian Năstase
Ieşi la televizor şi explică chestia asta, nu ne-o spune nouă,
da?
Dl. Ovidiu Muşetescu
Este o formă de presiune şi şantaj asupra francezilor.
Dl. Adrian Năstase
Nu e nici un fel de presiune şi nici şantaj. Ieşi la televizor şi
spune că este o formă de şantaj şi de … ieşi acolo la televizor.
Dl. Ovidiu Muşetescu
Am înţeles.
Dl. Adrian Năstase
Fă conferinţă de presă, du-te la televizor şi spune uite care
este treaba, dă argumente şi bate-te pentru asta.
Dl. Ovidiu Muşetescu
Pentru că sunt oameni în spatele acestui Dobre, care îl învaţă
…
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Dl. Adrian Năstase
Spune care sunt oamenii care îi învaţă. Păi nu se poate aşa,
Ovidiu, tot le acoperim. De trei ani de zile acoperi toate poveştile cu
privatizarea din perioada 1997-2000, dar nu putem să continuăm
aşa la infinit, că începem să răspundem pentru asta. Păi ai venit cu
o singură chestiune din care să rezulte că a fost o privatizare care
nu a fost în ordine? Pentru că sunt aceiaşi oameni care sunt acolo?
Iar în campania electorală asta se va spune când noi vom ridica
această problemă, aţi avut toate instituţiile statului la îndemână. Nu
aţi demonstrat o singură iregularitate în procesul de privatizare.
Asta este problema ta. Dacă vrei, poţi să mai spui treizeci de
secunde ceva, dar eu îţi repet: este problema ta. În faţa Delegaţiei
Permanente îţi spun lucrul ăsta, pentru că ţi-am spus-o la Guvern
de nu ştiu câte ori şi nu ai înţeles-o.
Îţi iei, îţi pregăteşti hârtiile, pentru că intrăm în campanie
electorală.
Dl. Ovidiu Muşetescu
Eu am predat toate hârtiile acelor instituţii care pot să facă
investigaţiile astea... Eu vă dau un exemplu.
Dl. Adrian Năstase
Rus, ţi-a dat hârtiile respective domnul ministru?
Dl. Ioan Rus
Nu mi-a dat nimica. Dacă prin hârtiile alea există …
Dl. Ovidiu Muşetescu
Păi pe astea le-am găsit, de unde să scot altele, domnule primministru?
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Dl. Adrian Năstase
Eu ţi-am atras atenţia în faţa Delegaţiei Permanente, Ovidiu.
De acuma faci ce vrei. Bine, îţi mulţumesc foarte mult. Ocupă-te de
Republica, fă conferinţa aia de presă şi rezolvă cu ei.
Stimaţi colegi, ori suntem serioşi de acum înainte, ori, dacă nu,
ne luăm concediu şi mergem direct la Strasbourg şi reprezentăm
ţara în delegaţia permanentă de acolo, în opoziţie. Eu am să rog,
săptămâna viitoare, aş vrea să facem, de acum săptămânal, şi o
trecere în revistă a declaraţiilor politice ale vicepreşedinţilor şi
membrilor Delegaţiei Permanente. Hai să vedem puţin, păi dar unul
e ministru, altul e secretar de stat, ăla nu discută decât despre
vapoare, ăla despre roţi, ăla despre maşini-unelte, ăla despre
agricultură. Dacă sunteţi vicepreşedinţi la partid, iertaţi-mă, trebuie
să faceţi declaraţii nu numai despre Constituţie, dar şi despre
semnificaţia politică şi să intrăm în bătălia politică, cu Boc, cu nu
ştiu ce. Dacă e prea tare, spunem, domnule, este prea tare pentru
noi Boc şi nu ne permitem să intrăm în discuţii cu el. Nu se poate să
îi lăsăm doar pe Dan Matei, pe Duvăz.
Din acest moment, facem o monitorizare şi la partid, să vedem
dintre vicepreşedinţii şi membrii Delegaţiei Permanente cine iese la
bătaie. Pe Adrian Severin nimeni nu-l trimite în bătălie. El aşa mi-a
spus, că ar vrea nu numai să scrie la Ziua, dar să iasă şi public să
vorbească în numele partidului, dar dacă nimeni nu-l trimite în
dezbateri în numele PSD? Şi are dreptate. Eu nu pot să îi reproşez
ceva atâta vreme cât nu i-am dat această şansă. Şi sunt mulţi alţi
colegi în aceeaşi situaţie. Eu vă rog foarte mult. Intrăm într-o altă
zonă de bătălie politică. Da? Bine. Trecem la ordinea de zi acum.
Ovidiu, te ocupi de povestea asta, da?
Dl. Ovidiu Muşetescu
Da.
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Dl. Adrian Năstase
Mai bine nu. Du-te măi, de ce ne-o spui nouă, că ne-ai spus-o
de cincisute de ori şi pe ei îi găsim din nou aici şi vine pe urmă
presa şi îi filmează aici. Ieşi tu. Nu la partid, că nu are nici o treabă
partidul cu asta. El este ce este la APAPS, fă Conferinţă de presă
acolo, nu-mi spune mie. Nu aici. Chestiunile de la APAPS, nu
amestecăm chestiunile politice cu chestiunile de guvernare.
Autoritatea Pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiunilor
Statului să facă conferinţă de presă şi explică, arăţi cum este, ce
vor, ce alternative, variante. Spune-le cum trebuie. Cu pumnul în
masă, Ovidiu, nu mai ţine.
Dl. Ovidiu Muşetescu
… cu cinci oameni, să pun pe masă ce am pus, să văd ce mi
se reproşează. Încă o dată, instituţiilor alea specializate le-am dat
tot. Amintiţi-vă de Petromin, un an şi jumătate, au luat trei căruţe de
documente şi acum fac mişto … Am dat tot ce am, tot.
Dl. Adrian Năstase
Asta este una. Sunt şi celelalte, însă …
Dl. Ovidiu Muşetescu
Pe Boc îl pot ataca, daţi-mi-l mie pe Boc şi …
Dl. Adrian Năstase
Ştii ce se întâmplă. Ştii ce se întâmplă, Ovidiu, şi dacă vrei să
discutăm, discutăm. Tu vrei să îi îngropi în hârtii pe băieţii ăia, care
nici ei nu au nici un interes să facă mai mult. Este datoria ta
dinăuntru să spui unde sunt punctele care... nu sunt la tine....

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

21

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

Dl. Ovidiu Muşetescu
Acolo pot să spun, dar nu m-a întrebat nimeni.
Dl. Adrian Năstase
A, bun, deci trei ani de zile nu te-a întrebat nimeni.
Dl. Ovidiu Muşetescu
Nu.
D-na Rodica Stănoiu
…
Dl. Adrian Năstase
Una este să trimiţi tone de hârtii şi alta este să spui, domnule,
este o chestie, o ştiu că am lucrat aici şi ştiu că nu e în ordine.
Dl. Ovidiu Muşetescu
Dacă ştie cineva unde să pună degetul, eu îi spun.
Dl. Adrian Năstase
Nu, dar o să vorbim la un moment dat cu ziariştii să ne dea ei
informaţii despre privatizare. Da, bine. Spor la treabă. Cine?
Dl.
…
Dl. Adrian Năstase
Da, da. Nu, nu, nu.
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Dl. Ioan Rus
…a întrebat unde sunt facturile. Au intrat banii? Nu.
Dl. Adrian Năstase
Păi nu, una este să te prefaci că rezolvi o treabă şi le dai la tipii
ăştia hârtiile, pe care le bagă în sertare şi ei la rândul lor. Asta i-am
spus lui Ovidiu şi este a nu ştiu câta oară când i-o spun. Nu, dar
trebuie puţină adrenalină în sistem. Face bine. Da. Cu
referendumul.
Dl. Ioan Rus
Acuma putem să discutăm relaxat.
Dl. Adrian Năstase
Pe tine cum te cheamă?
Dl. Ioan Rus
Domnule prim-ministru, suntem în grafic cu toate problemele
legate de referendum. Nu se pun probleme deosebite în derularea
activităţii până acum. Este o campanie pozitivă în majoritatea
judeţelor, chiar o activitate bună şi a partidului nostru, a tuturor
organizaţiilor, practic, peste tot. Urmărim şi asta, deci toată lumea
se implică. Este pe negativ foarte puternic în Transilvania. I-am dat
domnului Duvăz câteva dintre materiale. Funar a dat cu semnătura
lui, deci semnat … în care cere populaţiei să nu voteze şi aşa mai
departe. Toţi cei care au împărţit manifeste au fost prinşi de Poliţie
şi audiaţi, dar nu avem literă de lege şi nu putem să le facem nimic.
În declaraţiile lor ei spun că le-au luat de la organizaţia PSM Cluj
sau Dej sau, în sfârşit. PRM. Bun, acum nu ştim … că ăia nu au
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fost prinşi - pe ceilalţi i-am prins efectiv - că femei angajate ale
primăriei municipiului care aveau 200 de afişe de alea, 300 din alea
în poşete şi au declarat la Poliţie că … Alea nu ştim dacă sunt de
PSM, s-au făcut de fapt de PRM şi scris PSM vă îndeamnă să nu
votaţi, că nu am prins pe nimenea ca să ştim cu exactitate şi asta
aşa va merge, pe unii îi prindem, nu îi prindem … nu mai pierdem
timpul discutând.
Singura problemă pe care o avem este cea legată de
organizarea altor secţii de votare. Aici este o problemă extrem de
complicată, 15153 de secţii de votare, dintre care Ministerul Apărării
are 400 de secţii, restul toate sunt ale Ministerului de Interne. Am
încercat ieri să îi explic lui Puiu, dar nu e aici, să se facă ceva cu
armata asta, deci nu fac secţii de vot, un refuz generalizat avem de
la Ministerul Apărării. Cu toată responsabilitatea spun acest lucru.
Şi acuma încercăm, negociază Toma şi cu generalul Popescu, să
încercăm sâmbătă noaptea să dăm … armatei, că nu mai avem
oameni. La 15 mii de secţii, ori trei oameni, înseamnă 45 de
salariaţi ai Ministerului de Interne, ori trei schimburi şi nu mai ştim
de unde să cuplăm şi acum încerc să predau sâmbătă seara, la ora
zece, la Ministerul Apărării şi să preiau de la el duminică dimineaţa
la ora 8,00, ca să doarmă şi ai mei o noapte. Şi ca să nu fie un
singur minister, să dau şi eu ceva. Să vedem, nu vor semna sub
nici o formă. La 400 de secţii din 15 mii. I-am spus lui Puiu, zice,
băi, eu mă întâlnesc cu ăştia militarii, eu nu ştiu ce să fac. Mi-a
promis că face ceva, am vorbit de dimineaţă. Am vorbit ieri cu el.
Nu ştiu, dar trebuie să decidem noi. Este o propunere. Mie cel mai
fezabil aşa mi s-ar părea, să ajutăm şi noi cu ceva, dacă se predă
între ministere, că să fac acum o combinaţie din asta de 15 mii de
posturi este aproape imposibil. Mergem pe varianta pe care o
avem, sâmbătă la ora 22,00 am predat în toată ţara la Ministerul
Apărării. Duminică dimineaţa la ora 8,00, predă totul la Ministerul de
Interne, cu ce mai avem acolo, gardieni publici, alte lucruri,
pesedişti, penelişti, de ăilalţi, ca să încercăm … Am vorbit cu …
Nu, problema este următoarea. La sate, peste tot … Ieri am
discutat chiar cu generalul ăla din Cluj. Deci era secţie de votare în
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Someşeni unde este aeroportul, unde este o unitate militară cât
satul. Nu există. Iar la ieşirea din Cluj, în Floreşti, iară este o unitate
militară cât statuia lui Matei Corvin, nu există secţie de votare, că
nu au primit bani de la Guvern şi … Şi nu au făcut nicăieri în toată
ţara, pe motivul că ei, în ziua de 19 le-a dat drumul la militari acasă.
Acolo nu mai vine nimeni la vot. Dacă îi bagă înainte să plece la
vot, a votat toată lumea şi ăia sunt 100 de mii.
Dacă îmi mai permiteţi. Aici neapărat trebuie să interveniţi dv.,
ca noi azi-mâine să organizăm. Şi, în sfârşit, cred că putem depăşi
acest moment. Este Şerban, cutare, noi. Nu am luat nici un ban, dar
pe cei 10 litri de la maşinile Poliţiei cu alea am dus toate afişele,
toate alea şi vom vedea noi la rectificare ce vom face, să ne mai
dea Mihai ceva bani, nu avem cum să … Acuma nu prea se mai
dau, dar …
Dl. Miron Mitrea
Stai o clipă că am o idee. Discutaţi cu Popescu, lasă că
vorbeşte Adrian, secţia civilă alăturată duc o urnă mobilă la ieşirea
din unitate, urnă mobilă.
Dl. Ioan Rus
El trebuie să îi ia încolonaţi şi să îi ducă la secţia civilă la
9.00… Dacă ducem urna mobilă râde lumea de noi că am dus la
ologi, la cutare şi la soldaţi urne mobile. Asta este o chestiune. Şi
mai sunt în câteva locuri probleme legate de listele finale, deci lista
finală. Avem o problemă acolo, pentru că trebuie deplină concordie
între Statistică, Direcţia de Evidenţă Informatizată a Persoanei şi
Primărie. Cum este în Cluj-Napoca, cum e, aşa e, ridicăm mâinile
sus, nu vă atingeţi de asta. Cum ne-am atins, cum sare ăla că … Şi
mai sunt în câteva judeţe, oraşe, cutare, unde, în sfârşit, cum zice
el aşa o lăsăm, că nu avem cum să spunem că au mai murit, au
plecat, câtă vreme el ca primar investit spune nu, domnule, atâta e
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lista, atâta am avut şi în 2000, nu vă atingeţi aici. Acolo nu avem
cum să facem.

XXX1-B
Dl. Ioan Rus
…Preşedintele acestei comisii este prin rotaţie. Primul a fost
Popescu. Ieri, conferinţa de presă am făcut-o împreună, a vorbit
foarte frumos, este o chestiune foarte bună. De data asta, o să fie
ori Florin Georgescu, ori Bolcaş, ori Norica Nicolai, ori …
Dl.
Numai...Ăia de la Pro Democraţia …
Dl. Ioan Rus
Noi le prezentăm facturile, cutare, toate celea. Pe materialele
noastre o să ne poată ataca puţin, pentru că au făcut … şi
penelistul şi altul şi altul au materialele, chiar nu cred că o să fie nici
mâine probleme legate de transparenţa acestei activităţi.
Dl.
…
Dl. Viorel Hrebenciuc
Eu sunt convins că vom ieşi cu mult peste 50%. În schimb, eu
cred că ar trebui să facem exact cum am făcut în campania
electorală, un loc, un sediu din ăsta prin care să treacă politicienii,
adică mă refer la dv., la toată lumea, exact ca la campania
electorală. Trebuie să ne gândim la un loc unde urmărim cât vine,
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cum vine lumea la vot pe judeţe, ca să facem puţin spectacol. Nu
ştiu dacă la partid.
Dl.
…
Dl. Viorel Hrebenciuc
… calculatoare, tineri care se agită, adică e un întreg
spectacol.
Dl. Adrian Năstase
Care e problema?
Dl. Viorel Hrebenciuc
Bun, undeva unde să vină televiziunile.
Dl. Miron Mitrea
Până şi Băsescu a zis dacă o să pierdeţi ei mai mult e vina
voastră, iar chiar dacă o să câştigaţi e mai mult meritul nostru.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Noi trebuie să ne organizăm, că o să vină televiziunile. Adică
să fie ca la alegeri, ca în zi de alegeri.
Dl. Miron Mitrea
Nu, vorbim de sprijinul partidului şi noi sprijinim orice acţiune
puternică de sprijin. Aşa cum PRM face una împotrivă, noi, PSD,
facem una pentru. La Guvern şi aici.
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Dl. Adrian Năstase
În sala asta sau în cealaltă.
Dl. Miron Mitrea
Urmărim, dăm declaraţii la 399 de mii de unguri şi trei români
… Le ştim.
Dl. Adrian Năstase
Bun. Este bine că le aveţi …
Dl. Ioan Rus
Cred că e mai bine la Guvern…
Dl. Miron Mitrea
Votăm toţi la Bucureşti sâmbătă. Eu votez la Bucureşti. …
Domnule preşedinte, dacă rămâne Adrian în Bucureşti şi
votează ca preşedinte al partidului şi îl filmează, e mult mai
important ca Nicu Văcăroiu să fie la Piteşti sau la Curtea de Argeş
Viorel la Bacău. Eu mă duc la Târgu Mureş şi câţi mai mult în Ardel.
Şi câţi mai mult în Ardeal.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Oricum ne organizăm la judeţe.
Dl. Nicolae Văcăroiu
Nu este o problemă.
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Dl. Miron Mitrea
Ucu rămâne aici că are probleme organizatorice cu Gabi
Oprea, tu ca preşedinte de partid....în rest în teritoriu, votăm şi nu la
întâmplare. Trebuie să fim foarte aproape, să … Şi acolo presa
locală va fi impresionată că mergem. Eu duminică mă duc la Sibiu...
Dl. Viorel Hrebenciuc
Şi votezi la amândouă! Numai să nu-l prindă ca pe ….
Dl. Octav Cozmâncă
Două chestiuni. În primul rând, domnule preşedinte, este
excelent că votăm două zile, şi sâmbătă. Este un lucru extraordinar
şi se va constata că este o hotărâre înţeleaptă.
În al doilea rând, sunt total de acord cu Ucu şi vă rog insistent.
Şi eu am încercat să vorbesc cu cei de la Armată. Puiu este plecat,
generalul Popescu este plecat, nu ştiu cum naiba se întâmplă. Sunt
acţiuni aşa importante şi ministrul şi şeful Marelui Stat Major sunt
plecaţi, totuşi sunt nişte reguli în armată, nu au cu cine să vorbeşti
la armată. Am vorbit cu Encuţescu, cu ăia vorbeşti degeaba, nu au
nici un fel de forţă, de putere, nu îi ascultă nimeni acolo. Am vorbit
de aceste chestiuni, am încercat şi eu să mă implic, dar nu se
poate. Singura soluţie azi e cu generalul Popescu. În sfârşit …
A treia chestiune.
Dl. Viorel Hrebenciuc
… dacă votează Constituţia.
Dl. Adrian Năstase
De unde ştii?
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Dl. Octav Cozmâncă
A treia chestiune. Noi, astăzi la ora 18,00, avem o
videoconferinţă ţinută de domnul preşedinte Adrian Năstase cu
delegaţiile permanente de la judeţe. Inaugurăm sistemul de
videoconferinţe pe linie de partid. Astăzi la ora 18,00. Sunt patru
judeţe la care încă nu sunt conexiunile destul de bine realizate,
adică vizibilitatea nu este ca lumea şi încercăm până la ora şase să
remediem, iar două judeţe sunt în renovare şi nu s-a putut instala
sistemul ca atare. De astăzi vom avea săptămânal videoconferinţe.
Astăzi este prima. Cine doreşte să participe este invitat la ora 18,00
în sala unde ţineam înainte Delegaţia Permanentă. Iar sâmbătă şi
duminică vom pune în funcţie sistemul Intranet de urmărire în
paralel cu ce se întâmplă la Biroul Electoral Central, raportat la
prezenţa la vot şi, evident, în final rezultatul votului.
Să facem o echipă, domnule prim-ministru, care să stea tot
timpul, sâmbătă-duminică la sediul central, bineînţeles, prin rotaţie,
cu Dorina, cu Remus, cu trupa pe care o ştiţi.
Dl. Adrian Năstase
Încercăm de multă vreme să punem în funcţiune sistemul ăsta
de videoconferinţe. El ne va permite să avem o legătură
permanentă cu organizaţiile judeţene. Noi, practic, ne vedem cu ei
doar la Birourile executive, când mai mergem prin teritoriu. Aşa,
vom putea, în fiecare săptămână şi poate şi în timpul săptămânii,
pe departamente, pe probleme, facem informări de diferite tipuri. Nu
trebuie să fie aceiaşi oameni, vin secretarii executivi sau vin
vicepreşedinţii care coordonează nu ştiu ce domeniu sau cu
preşedinţii, deci putem... De asta vă rog de acum înainte să
planificaţi astfel de videoconferinţe în care să invitaţi diferite
structuri: organizaţia de tineret sau organizaţia de femei sau alte
structuri, astfel încât formula asta să fie o formulă de comunicare în
timp real între centru şi organizaţiile locale.
Ţin foarte mult la acest proiect. El s-a dovedit foarte util la
nivelul Guvernului şi, pornind de la acest model, cred că putem să
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realizăm mai ales pe această perioadă o activare mai puternică.
Chestiunea cotizaţiilor sau chestiunea documentelor, chestiunea
sediilor. Şi trebuie luat la rând fiecare, se pot organiza absolut
tematic, oameni care răspund din judeţe, anunţate din timp şi
pregătite lucrurile foarte clar, fără să îi mai chemăm la Bucureşti şi
să îi deplasăm. Întâlnirile se vor face fără presă, bineînţeles, dar să
fim conştienţi de faptul că scurgeri de informaţii pot să apară. De
aceea, trebuie totuşi o anumită atenţie în ceea ce priveşte
mesajele.
Dl. Octav Cozmâncă
Le facem lunea după amiază la sediu şi … adică să …
Dl. Adrian Năstase
Bun, cele, să spunem clasice, la nivelul conducerii sau privind
relaţiile cu conducerea organizaţiilor, dar celelalte pot fi făcute în
celelalte zile pe diferite teme. Videoconferinţa o inaugurăm astăzi.
Repet, cine doreşte să vină din Delegaţia Permanentă să vină, este
binevenit. La ora 18,00.
Dl. Octav Cozmâncă
La ora 18,00, aici, în sala unde ţineam înainte Delegaţia
Permanentă.
Dl. Adrian Năstase
Da. Domnul Gaspar
Dl. Acsinte Gaspar
Domnule preşedinte, legat de ziua de sâmbătă, la ora 22,00 se
închide provizoriu votarea. Sâmbătă seara la ora 22,00 se închide
Sediul Partidului Social Democrat
- Str.Ion Ionescu de la Brad, nr. 1-

31

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

provizoriu votarea, pentru că ea va continua a doua zi. În afară de
măsurile acestea de pază exterioară pe care trebuie să le asigure
armata şi … va trebui să discutaţi cu Biroul Electoral Central să
transmită birourilor electorale de circumscripţii să ia la secţiile de
votare măsurile care trebuie luate în legătură … Poftim?
Dl. Ioan Rus
S-au transmis.
Dl. Acsinte Gaspar
S-au transmis? Adică trebuie luate măsuri de sigilare a urnelor,
toate chestiunile acestea, care să nu pună în discuţie … adică în
sensul ordonanţei pe care Guvernul a adoptat-o.
Dl. Adrian Năstase
Mai am totuşi două probleme legate de referendum. O primă
chestiune. Trebuie să vedem foarte atent povestea aceea cu
Consiliul Naţional Secuiesc. Ea ne creează o problemă, dar
creează o problemă şi UDMR. De aceea, aş vrea să îl rog pe Viorel
şi pe Ucu să discute această problemă şi cu Marko Bela şi să
reacţionăm în termeni care să ne ajute şi pe noi şi pe ei, pentru că,
în mod evident, avem un punct de vedere asemănător, dacă nu
identic şi este bine să ne coordonăm acţiunea. Viorel.
Dl. Viorel Hrebenciuc
… astăzi de dimineaţă şi vreau să vă informez cu tot ce s-a
întâmplat la Târgu Mureş. Acum mi-aţi dat prilejul - şi două minute
reţin Delegaţia Permanentă. Poziţia lui Marko Bela şi a conducerii
UDMR a fost extrem de dură la adresa radicalilor, mergând până la
excluderea lor din UDMR, cu discursul foarte, foarte bun din punctul
nostru de vedere. Eu astăzi aveam programată la ora şase
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întâlnirea cu ei. O să îi rog să ne vedem mai devreme ca să ne
coordonăm, eventual, în unele poziţii ale partidului, dacă credeţi că
este cazul să luăm, să dăm o declaraţie pe care să o dau eu, dacă
tot s-a dat liber la declaraţii acuma şi să ne întâlnim mai repede azi
cu Rus, cu Solcanu când ne vedem, ne coordonăm bine că şi ei miau spus acelaşi lucru, ştiţi.
Dl. Adrian Năstase
…
Dl. Viorel Hrebenciuc
Da, nu e Dâncu, am înţeles. Ei stăpânesc situaţia, dar totuşi …
Dl. Ioan Rus
N-o mai stăpânesc aşa.
Dl. Adrian Năstase
Asta partea proastă… dar de fapt lucrurile intră pe altă zonă pe
care nu o mai controlăm noi.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Domnule preşedinte, eu le-am spus. Din punctul meu de
vedere, dacă mă luaţi cum eram în 1994-1995 vizavi de ei, eram cel
mai fericit cu situaţia de acuma, pentru că, practic, ei nu mai intră în
Parlament. Ei au spus, domnule, mie îmi convine să nu intre, că din
7% vreo 3% vin la partid la PSD, deci nu am o problemă aici, noi
câştigăm cel mai mult din neintrarea voastră în Parlament şi asta
este. Dacă n-o să aibă creier să fie toţi într-un loc, n-o să mai fie în
Parlament, nu vor avea nici măcar un reprezentant şi asta e viaţa,
ce să le fac. Este problema lor, în primul rând, şi pe urmă devine a
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noastră. A noastră devine după alegerile viitoare, în funcţie de alte
coaliţii pe care va trebui să le facem.
Dl. Bogdan Niculescu Duvă
Domnule preşedinte, vă rog să-mi permiteţi un singur lucru. Cu
siguranţă, la briefing va fi o întrebare în legătură cu ce s-a întâmplat
în aceste două zile şi cu declaraţiile lui Marko Belo şi cu atitudinea
UDMR. Premergător întâlnirii care va avea loc şi ceea ce veţi
hotărî, trebuie să avem un răspuns măcar de o frază astăzi la
briefing. Trebuie să spunem urmează să ne întâlnim, vrem să
vorbim, trebuie să lămurim, vrem să punem la punct, nu ştiu ce
vrem să răspundem, dar premergător trebuie un răspuns.
Dl. Octav Cozmâncă
La ora 17,00 veniţi aici pentru videoconferinţă.
Dl. Ioan Rus
Sunt două chestiuni. Una este cea a relaţiilor dintre UDMR şi
PSD, care este okay, iar cealaltă este cea între acţiunea lor şi
autoritatea statului român.
Dl. Adrian Năstase
Parchetul nostru …
D-na Rodica Stănoiu
…
Dl. ()
Şi eu sunt de acord cu aceeaşi poziţie, măcar până la
referendum să nu avem măsuri de forţă, măsuri tipice de putere,
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pentru că în felul acesta am putea, într-adevăr, să creăm o stare de
iritare generală, de teamă inclusiv pentru români. În momentul în
care am interveni cu măsuri de forţă înseamnă că lucrurile sunt atât
de grave, românul de rând ştie că noi ar trebui să ştim cât sunt de
grave şi atunci îi neliniştim şi pe români, nu numai pe ceilalţi. Eu
cred că lucrul puternic pe care ar trebui să-l facem - eu personal
sunt foarte îngrijorat de chestiunea asta cu Ţara secuilor, mult mai
îngrijorat decât cu statuia; statuia nu mi se pare aşa gravă, dar
chestia asta pe mine mă îngrijorează foarte tare şi o văd ca pe un
scenariu care poate să meargă mai departe, mult mai departe. Sunt
convins că în acest moment este, în primul rând, o provocare şi că
este vizat chiar referendumul, dar ea va merge şi după referendum.
În orice caz, până atunci eu atâta aş spune, că, în orice caz,
autonomie teritorială pe criteriul etnic este exclusă, nici nu se
discută chestia asta şi nu pentru că noi vrem constituţie europeană,
dar nimeni în Europa aşa ceva nu acceptă. O să dăm fiecărui etnic
…
Dl. Adrian Năstase
Dar, spre exemplu, am spus exact aceste lucruri la Strasbourg
recent şi ar trebui preluată povestea aceea şi pe imagine ar trebui
dată la televiziuni, pentru că este exact această chestiune şi care a
fost deja afirmată şi nu la Bucureşti, ci a fost afirmată la Strasbourg,
la Consiliul Europei.
Dl.
O considerăm …
Dl. Adrian Năstase
Corect. Şi se poate da povestea de acolo. Da. Da. Exact
chestiunea asta, că nu poate fi vorba de autonomie teritorială pe
criterii etnice şi asta este deja o poziţie europeană, nu este doar a
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noastră. Aia e separat a drepturilor colective, da. Dorina şi pe urmă
trecem mai departe, da?
D-na Dorina Mihăilescu
Domnule preşedinte … de două săptămâni de zile ei au doar
… pe zona PRM. În momentul în care noi le dăm un răspuns,
practic, tot referendumul va fi acoperit de … şi nici românii din …
Dl. Adrian Năstase
Da, okay. Eu vreau să vă mai rog, tot în legătură cu
referendumul - nu trebuie să râdeţi, că e deja în afara criteriilor
etnice- cred că este important ca domnul Cazan să ne facă astăzi
după amiază o foaie A4, şi cu Florin şi cu ceilalţi şi pe probleme
sociale, poate Sandu, câteva lucruri care s-au întâmplat în perioada
asta, pentru oamenii noştri care merg în teren. Toate elementele
economice, teoretic, arată foarte bine. Este vorba de creşterea
economică, este vorba de inflaţie. Dar, dincolo de aceste chestiuni,
poate câteva lucruri concrete legate de investiţii, investiţii noi şi
sociale, de asemenea. Nu foarte multe vorbe, foarte concrete, cu
unităţi de măsură, în aşa fel încât noi … Putem să mai spunem
vizele, NATO şi acum Uniunea Europeană. Proiectul ăsta politic
intră într-un proiect de modernizare a României şi de aceea el este
important, pentru că nu se înţelege încă forte clar de ce şi, iată,
acest proiect pornit de PSD ne-a adus asta, asta, asta. Suntem aici.
Trebuie să continuăm.
Vom avea, sper Mihai, şi ar trebui să explici foarte clar acest
lucru şi cred că şi Mircea - aţi primit mesajul de la Hilde că ar dori
reprezentanţii americani la FMI să spargă în două tranşa din 15,
deci trebuie văzut foarte atent - şi … Şi de?
Dl. Mihai Tănăsescu
…
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Dl. Adrian Năstase
Bun, dar să ţină seama de faptul că e vorba de un impact
politic, inclusiv pe referendum, pentru că miza este … deci pe 15
seara trebuie dat comunicat, este comunicatul lor. Pe acest
moment noi putem să ieşim foarte puternic şi trebuie pregătită o
întreagă strategie. Eu voi fi probabil la Bruxelles, dar aş intra direct
la Televiziunea Română, eventual, dacă este cazul, dacă se
finalizează toată povestea asta, dar pe urmă trebuie făcut un
ansamblu. Dezbaterile se pot face la televiziuni joi, vineri, în mare
măsură, pe această temă. Să nu pierdem din vedere acest element,
care va fi foarte important înainte de …. Şi atunci, acest material
foarte scurt, cu elemente economice şi elemente sociale, acest
material foarte scurt cu elemente economice şi elemente sociale
trebuie să fie trimis la oamenii noştri în teritoriu. O pagină, două
pagini maximum, dar să vorbim aceleaşi lucruri. Domnule, uite ăştia
trei ani şi uite de ce este importantă reforma politică, uite de ce
avem nevoie să continuăm, uite de ce trebuie votată Constituţia.
Şi eu vă rog încă o dată, haideţi să utilizăm ceea ce a spus
Banca Mondială, nu am spus noi: În doi ani, 2001-02002 - cu
sărăcia - 6 puncte, de la 35 la 29. Aşa, fiecare îşi dă cu părerea
cum este cu sărăcia în România. Pentru prima dată avem un punct
de referinţă, un element de referinţă. Banca Mondială spune că în
doi ani de zile sărăcia a scăzut în România de la 35 de puncte la
29, şase puncte în doi ani, ceea ce este excepţional. Nu ştiu cât
mai este în 2003, nu ştiu cât va fi în 2004, dar aceste elemente
trebuie preluate puternic de la Banca Mondială. Eu am discutat cu
reprezentantul lor aici şi l-am rugat să dea drumul la aceste date
înainte şi au fost extraordinari …
Dl. Mihai Tănăsescu
S-au ţinut de cuvânt.
Sediul Partidului Social Democrat
- Str.Ion Ionescu de la Brad, nr. 1-

37

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

Dl. Adrian Năstase
S-au ţinut de cuvânt, dar noi acuma trebuie să folosim aceste
chestiuni şi este acolo şi sărăcia extremă care a scăzut, spun ei. Nu
ştiu, au dreptate, nu au dreptate, nu ştim, dar o să fie unul nu ştiu
unde pe stradă care spune că e sărac, altul că nu are pământ, altul
că nu are ce să mănânce. Sunt probabil multe cazuri de genul ăsta,
dar noi până acuma am avut o problemă cu credibilitatea acestor
date în zona socială, cu sărăcia. Ori noi ar trebui să dăm această
poveste, inclusiv pe televiziuni, pe liniile acelea care curg … crol se
numesc.
Măi, gândiţi-vă bine la lucrurile astea. Părerea mea este că
trebuie să ieşim şi cu aceste mesaje, nu numai mesajul cu Europa,
pentru că aici suntem noi uşor descoperiţi, că noi tot spunem că va
fi bine, că o să ajungem în 2007 în Europa. Noi spunem: Constituţia
face parte dintr-un proiect mai amplu. Trei ani de zile l-am
desfăşurat şi iată care sunt rezultatele. Aveţi încredere în noi,
pentru că, iată, mai departe sunt şase şi iată ce înseamnă aceşti
trei ani. Zece lucruri, nu mai multe.
Dl.
… la televiziuni …
Dl. Adrian Năstase
Exact. Nu, astăzi o vindem.
Dl. Octav Cozmâncă
A dat-o Brucan ieri.
Dl. Adrian Năstase
A dat-o Brucan ieri?
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Dl. Octav Cozmâncă
Asta spun, că a început să iasă pe piaţă, adică asta vroiam să
spun.
Dl. Adrian Năstase
Este raportul privind sărăcia …
Dl. Octav Cozmâncă
În schimb, a mai fost o emisiune la PRO TV cu Roman şi cu
Stolnici şi nu se ţin de cuvânt cu ce s-au angajat, cu armistiţiul
politic, ne-au criticat zob, corupţia şi sărăcia. Pe aceste două teme
au tras din toate poziţiile.
Dl. Adrian Năstase
Măi, cu sărăcia avem argumente, cu corupţia nu avem. Cu …
Dl. Florin Georgescu
… în 2003 … dar dacă era în termeni reali … Un articol al lui
Chebeleu …
Dl. Adrian Năstase
Am înţeles. Nicu, te rog, tu vroiai să spui ceva.
Dl. Nicolae Văcăroiu
Numai două probleme. Una legată de referendum. Înţeleg că
joi s-a făcut o corecţie, deci putem fi în teritoriu inclusiv duminică?
Înţeleg că s-a scos, s-a modificat, s-au scos cele 24 de ore, deci
vineri, sâmbătă, duminică putem să fim pe teritoriu.
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Şi a doua rugăminte. Am peste zece minute delegaţia Algeriei.
Să-mi daţi voie să mă retrag. Mulţumesc foarte mult.
Dl. Victor Ponta
Doar o secundă. Sâmbătă seara o să fie acel concert pentru
tineri. 1500 de tineri o să vină din toată ţara, cum ştiţi cu armata.
Aia ţine la tineri, e singura variantă. Noi o să trimitem invitaţii la
toată lumea, dacă cineva poate să treacă ar fi excelent. Sunt 1500
de tineri şi semnalul acesta Votaţi Constituţia, că aţi scăpat de
armată. Cine poate să treacă un pic ar fi excelent. La Teatrul
Naţional.
Dl. Adrian Năstase
Se transmite?
Dl. Victor Ponta
Da, o să se transmită pe nişte ecrane mari. Este Vama Veche
… Este spectacolul acela …

Dl. Adrian Năstase
Am fost aseară la festivalul cu copii...

Dl. Octav Cozmâncă
O lansăm azi. După aceea o dăm şi pe e-mailuri, pe fax, pe nu
ştiu ce. După şedinţă rămânem şi o facem, că nu e mult, o pagină şi
jumătate, atât.
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2. INFORMARE asupra activităţii Guvernului.
Dl. Adrian Năstase
Activitatea Guvernului.
Dl. Mihai Tănăsescu
Am lucrat sâmbătă-duminică, s-au găsit soluţiile necesare, ne
închidem aşa cum am informat la sfârşit de săptămână.
Dl. Ilie Sârbu
Avem probleme în continuare. Am mai cedat de la mine.
Dl. Mihai Tănăsescu
O mie de miliarde de la el, o mie de miliarde de la mine de la
dobânzi şi încă vreo 400-500 de miliarde de la protecţie socială. Nu
că vi le …
Dl.
…
Dl. Mihai Tănăsescu
Nu, nu, eu am vorbit doar de ultimele discuţii care au fost joi la
Guvern.
Dl. Florin Georgescu
Dar să transmiţi preşedintelui departamentului …
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Dl. Mihai Tănăsescu
Dar v-am transmis tot raportul, cu toate actele. Bine, o să ţi le
dau astăzi, nici o problemă. Nu avem timp acum, că sigur, pot să vă
vorbesc, dar nu cred că avem timp acuma.
Dl. Miron Mitrea
Zău, măi Florine, zău. Nu, dar parcă te păcălim sau nu ştiu ce.
Dl. Florin Georgescu
Da, dar vreau să văd.
Dl. Miron Mitrea
Da, dar ia-o mai colegial aşa. Mă simt de parcă sunt chemat la
răspundere. Fii şi tu mai colegial, aşa, că nu am dormit cu bugetul
ăsta.
Dl. Florin Georgescu
Şi eu la fel …
Dl. Miron Mitrea
Ştiu, dar eu te sprijineam, este adevărat, Florin.
Dl. Florin Georgescu
Eu am întrebat.
Dl. Adrian Năstase
Corect. Nu, nu, de asta eu cred că este foarte important. Pe
ăştia ţi-I spun şi eu. Creştere economică anul viitor 5,5%.
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Dl. Florin Georgescu
5,5%. A crescut între timp.
Dl. Adrian Năstase
Inflaţie 9% şi …
Xxx2 - A
Dl. Florin Georgescu
… 2,5, avem impozitarea progresivă la veniturile economice
ale persoanelor fizice. Sunt peste 19% unii, bravo, şi cotă finală.
Bun. Zice, dar desfiinţaţi IVG-ul? Noi să-l desfiinţăm? Îl întărim,
înfiinţăm un SRI al Ministerului Finanţelor, să nu mai stea Finanţele
la mâna SRI şi a altora să le dea ce vrea din doi în trei, unde nu
sunt ei băgaţi pe acolo şi ceea ce observăm şi avem noi informaţii,
cum au Internele, Justiţia şi SRI, dânşii de la Interne, ne ducem şi
luăm şi facem şi întărim, deci nu avem cum să devenim noi
polonezii, începând cu Kwasniewski, Senatul, când s-a văzut cu
domnul Văcăroiu i-a spus aceeaşi poveste. Aşa că să vedem ce fac
Cehia, Polonia şi să ştergem chestia aia că băgăm noi de la 1
ianuarie, când 45% nu vor şi dacă mai iese unul să le spună că nu
vrea, nu vor 80%. Să punem …
Dl. Adrian Năstase
Noi vom merge în Parlament cu o formulă duală, cum am şi
spus, de altfel.
Dl. Florin Georgescu
De ce duală?
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Dl. Adrian Năstase
Pentru că nu ştim cum vom face pentru 2005.
Dl. Florin Georgescu
Domnule preşedinte, dacă noi am întreba poporul, dacă eu vam spus şi v-am arătat că nu e bine, cui să dai un mesaj că nu e
bine, că nu ştiu cum voi face, dacă atâta popor nu vrea, dacă pe
bune nu e bine, pentru că româneşte …
Dl. Mihai Tănăsescu
Dar poporul vrea.
Dl. Florin Georgescu
Care popor, domnule, poporul dezinformat?
Dl. Adrian Năstase
Florin, în Parlament … Noi nu putem, după ce am … Florin, tu
trebuie să vezi aici problema în ansamblu. Noi am discutat
săptămâni la rând această formulă.
Dl. Florin Georgescu
Şi am zis că …
Dl. Adrian Năstase
Dar nu putem acum să spunem, doar pentru că a fost domnul
Văcăroiu în Polonia, că schimbăm sistemul.
Dl. Florin Georgescu
Nu, dar poporul nu vrea.
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Dl. Adrian Năstase
O să vedem, poporul, deocamdată, a … Şi poporul nu vroia
nici la referendum şi de asta îi facem acum campanie, ca să vrea.
Depinde ce vrem noi. Problema nu e cu poporul, că argumentul
ăsta cu poporul l-am făcut noi într-un fel, ca să justificăm un anumit
lucru, dar ştim bine cum e cu argumentul cu poporul.
Dl. Florin Georgescu
Nu, dar e real.
Dl. Adrian Năstase
Măi, deocamdată nu ştiu oamenii. Ce să ştie, că … şi nici noi
încă nu ştim care e formula cea mai bună agregată, dar într-un an
de zile o să ştim. Deocamdată, însă, noi, din punct de vedere
politic, mergem la Parlament cu o formulă duală în care punem în
paranteză şi sistemul ăsta care este acuma şi sistemul ăla.
Parlamentul, un an de zile sau câteva luni sau nu ştiu ce discută şi
o să mai meargă domnul Văcăroiu şi în Slovacia, o să mai meargă
şi în alte părţi, mai vede şi în Ţările Baltice şi poate o să avem mai
multe informaţii. De asta spun că nu are rost acum ca noi să trecem
de la o extremă la alta şi o lăsăm deschisă pe cele două variante
când mergem în Parlament. De asta am spus că facem o dezbatere
şi vedem. Poate mergem pe formula slovacilor. Ei au introdus deja
sistemul de 19% pentru toate, şi TVA şi impozit şi ăla profit. Nu ştiu
…
Dl. Florin Georgescu
Este o analiză mai amplă.

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

45

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

Dl. Adrian Năstase
Exact. Asta vreau să spun, că şi noi trebuie să o facem. Şi
atunci noi o lăsăm deocamdată şi o trimitem la Parlament deschisă
pe cele două variante şi se face discuţia asta şi în final o să vedem
care este cea mai bună variantă.
Dl. Florin Georgescu
Şi atunci comparativ cu alte ţări.
Dl. Adrian Năstase
Corect.
Dl. Florin Georgescu
Dar dacă acolo, domnule prim-ministru, scrie că se introduce
imperativ de la 1 ianuarie 2005 … trebuie poate să … sau altceva.
Dl. Adrian Năstase
Nu, trebuie trecut acolo în paranteză, cum se face de fiecare
dată când sunt variantele neclare şi noi trimitem cele două variante
care să meargă la Parlament.
Dl. Florin Georgescu
Eu nu am văzut Codul Fiscal şi de aia am ridicat problema, ca
să vorbim aceeaşi limbă.
Dl. Adrian Năstase
Aşa va fi, că noi aşa am discutat.
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Dl. Florin Georgescu
Nu ştiu, dar să nu fie imperativ, de la 1 se introduce asta,
pentru că deja în Adevărul de sâmbătă, partea economică a lor a
început să dea în noi. Domnule, aţi zis că ne daţi deduceri fiscale,
după aia renunţaţi? Şi ăştia au început şantajul cu cota unică. Nu
ştiu de ce. Formula în care transmitem, că asta spune imperativ. De
la întâi, ce să mai vorbesc acolo?
Dl. Adrian Năstase
Noi aşa trebuie să mergem, cu o formulă în care spunem,
domnule, şi Parlamentul şi Guvernul, în perioada care urmează, îşi
vor definitiva un punct de vedere, pornind de la ce s-a …
Dl. Florin Georgescu
Pot să scriu în lege aşa, în Codul fiscal că … ?
Dl. Adrian Năstase
Nu, în Codul Fiscal pui în paranteză (juriştii ştiu foarte bine)
cele două variante care se pun.
Dl. Florin Georgescu
A plecat aşa, cu paranteză, Mihai?
Dl. Mihai Tănăsescu
Da.
Dl. Florin Georgescu
Păi nu a plecat cu paranteză. Să le pună pe drum, că de aia …
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Dl. Acsinte Gaspar
Domnule preşedinte, în şedinţa de Guvern de mâine trebuie să
corijăm, pentru că spune etapa întâia de la 2004, etapa a doua, de
la 2005.
Dl. Adrian Năstase
Nu, noi trebuie să dăm un semnal foarte clar de deschidere
pentru dezbatere, că dacă noi spunem de acuma aşa, ne creăm o
problemă singuri, iar, pe de altă parte, nici nu putem să spunem că
e exact invers. Ce anume? … Exact. Nu, Mihai, aşa cum am vorbit,
este important să o punem în forma asta în care o trimitem la
Parlament pe cele două variante, tocmai pentru că vrem să
încurajăm dezbaterea pe cea mai bună formulă. Sigur, nu ne putem
permite deocamdată să mergem pe o altă variantă, iar oricum, să
ne angajăm pentru după 2005 este o tâmpenie, pentru că va fi
oricum un alt guvern în care să fie Florin Georgescu ministru de
finanţe, de exemplu. Aşa a spus … Am dat un exemplu. Da, e clar.
Am dat un exemplu. Şi atunci ce rost are să ne fixăm de pe acum
pentru guvernul celălalt care poate vrea să elimine complet
impozitele.
Dl. Mihai Tănăsescu
Domnule preşedinte, sigur, dezbaterea parlamentară şi, mă
rog, acest mixaj pe toată perioada este absolut ideală, dar acum să
revenim asupra unei decizii guvernamentale pe care am luat-o,
după părerea mea, este o chestiune de neseriozitate.
Dl. Adrian Năstase
Decizia guvernamentală, Mihai, este că anul viitor mergem pe
sistemul ăsta.
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Dl. Mihai Tănăsescu
Este clar asta, e clar.
Dl. Adrian Năstase
Iar să luăm decizii la fel ca şi Uniunea Europeană sau FMI
pentru alt guvern mi se pare incorect.
Dl. Mihai Tănăsescu
Şi atunci cum facem, venim acuma şi …
Dl. Adrian Năstase
Venim şi spunem următorul lucru: Guvernul este favorabil, în
măsura în care - ăsta este punctul nostru de vedere, de aceea le
lăsăm deschise - pentru anul viitor, în mod categoric, am stabilit că
nu introducem cota unică, că nu avem … În ceea ce priveşte legile,
deocamdată, în România autoritatea supremă este Parlamentul.
Noi am pus în formula de la Guvern şi varianta noastră, a
Guvernului, care este preferată din punct de vedere teoretic, şi
formula actuală, dar decizia se va lua în cadrul Parlamentului.
Dl. Mihai Tănăsescu
Parlamentul, exact. Şi Parlamentul să spună care este …
Dl. Adrian Năstase
Dar este important să arătăm în formularea respectivă că nu
mergem cu un punct de vedere blocat, cu atât mai mult cu cât am
merge cu el blocat pentru un alt guvern şi mergem cu o formulă de
deschidere. Politic, noi putem să spunem - şi tu poţi să spui, am
spus-o şi eu, de altfel - considerăm că o variantă de acest gen, sub
rezerva unei examinări foarte atente, poate să fie o soluţie foarte
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bună. Dar să fim foarte atenţi, ca să nu intrăm într-o zonă în care să
fim atacaţi fără să putem să beneficiem de eventuale avantaje.
Dl. Florin Georgescu
Asta doresc, pentru că eu nu vreau să intru în dispută cu Mihai
acolo, că asta aşteaptă lumea, da?
Dl. Adrian Năstase
Exact.
Dl. Florin Georgescu
Este adevărat că acolo scrie Partidul Social Democrat. Eu
recunosc că sunt mai social. Dânsul poate e mai democrat. Prea
multă democraţie duce la liberalism, la liberalism extrem, la anarhie.
Eu sunt mai social. Ei, ca să nu mă apuc eu să vorbesc pe acolo,
eu trebuie să mă înţeleg cu dânsul de aici, deci când vine acolo să
dăm frumos, să treacă. Dacă ne apucăm de teorii, mă apuc şi eu de
scris cărţi de …Mihai şi matale dacă poţi şi stau mai departe de
vorbă. Să ne înţelegem bine, să plece cum ziceţi dv., aşa, că altfel
nu e bine acolo.
Dl. Adrian Năstase
Eşti de acord cu ce am spus eu?
Dl. Florin Georgescu
Eu sunt foarte de acord, dar domnul profesor …
Dl. Mihai Tănăsescu
De ce eşti supărat?
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Dl. Florin Georgescu
Nu sunt supărat, eu sunt … A făcut România 1-1 şi trebuia să
bată, nu ne-am calificat, am pierdut şi calificarea cu Norvegia, cu
ăia. Ideea este următoarea, domnul prim-ministru spune una,
dumneata spui alta. A zis s-o laşi deschisă, că iară o bagi cum vrei
tu. Trimiteţi-o la Parlament şi stabilim acolo. Ce să stabilim acolo?
Acolo el e pe un scaun şi eu sunt pe alt scaun. Eu vreau să plecăm
înţeleşi de aici şi eu de asta ridic problema şi nu cu supărare. O
ridic cu supărare că o ridic a zecea oară şi am nevoie de arbitru, că
eu cu dânsul şi cu domnul Văcăroiu nu ne înţelegem, suntem 2-1,
dar reiese că el e cu trei mii şi atunci am nevoie de arbitrajul dv., să
spuneţi băi cum faceţi ca să nu ne certăm pe acolo.
Dl. Adrian Năstase
Da, corect.
Dl. Florin Georgescu
În problema asta. Restul, ne înţelegem foarte bine.
Dl. Adrian Năstase
Corect.
Dl. Octav Cozmâncă
Am observat.
Dl. Adrian Năstase
Da, da. Am o rugăminte. Este foarte târziu. Este în ordine. Dan
şi pe urmă trecem rapid la celelalte subiecte. Te rog.
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Dl. Dan Ioan Popescu
Ministerele de specialitate, în directă coordonare cu Ministerul
de Finanţe. Cât au Finanţele atât au şi ministerele de specialitate.
Doi. Problema care îi scapă domnului Solcanu şi pe care o consider
extrem de importantă este legată de administraţia publică locală.
Cetăţeanul are datorie către RADET local şi părerea mea e că
acest lucru trebuie să-l rezolvăm, pentru că este o bombă pe care o
mărim de la zi la zi şi nu o rezolvăm niciodată.
Dl. Adrian Năstase
Este discuţia din Guvern …
Dl.
Eu ştiu ce vrea să spună el. El vrea să spună aşa, că facem
prin lege de la cetăţean-autoritate, dar după aceea trebuie să facem
şi de la autoritate la el. El rămâne cu …
Dl. Dan Ioan Popescu
Autorităţile pe care le am plătesc din 44 de dolari, cât mă costă
să fac un megawat, 9 dolari pe penalităţi, deci este aberant, din
punctul meu de vedere. Asta este realitatea şi trebuie să găsim o
soluţie.
Dl. Adrian Năstase
…
Dl. Dan Ioan Popescu
Da, pentru că eu am făcut o prostie pe care nu o mai repet - şi
o spun public - acuma să mai plătesc ceva la bugetul de stat.
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Dl. Mihai Tănăsescu
Nu mai plăteşti la bugetul de stat?
Dl.
….
Dl. Adrian Năstase
…. /.../

Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
O delegaţie condusă de preşedinte, nu daţi numele.
D-na Dorina Mihăilescu
Problema accesului …
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Este important, puteţi să spuneţi asta.
Dl. Adrian Năstase
Da.
Dl.
…
D-na Dorina Mihăilescu
…
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Dl.
…
D-na Dorina Mihăilescu
Nu, problema era …
Dl. Adrian Năstase
O să vedem ce …
D-na Dorina Mihăilescu
Nu, domnule preşedinte, nu se putea …
Dl. Adrian Năstase
Eu vă spun lucrul următor. …. Şi, sigur, cu PUR înţeleg că s-a
…
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Este o declaraţie mai veche a lui Voicu, nu e de acuma. Este o
declaraţie mai veche, de marţi sau ceva de genul ăsta,
premergătoare forumului.
Dl. Octav Cozmâncă
După referendum, am discutat …
Dl. Ioan Rus
Aici … În legătură cu măsurile cu consiliile judeţene, noi
pregătim, deci lucrăm la treaba aceasta, Legea descentralizării,
care va include toate alea şi am discutat şi cu Viorel dacă mai
mergem pe un tip de astfel de hotărâri sau venim cu un proiect care
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să înglobeze toate aceste probleme şi ar fi una din temele extrem
de importante şi de campanie electorală 2004, care sună
extraordinar de bine peste tot.
Dl. Octav Cozmâncă
Sunt două lucruri diferite. Legea descentralizării este una şi
care, în sfârşit, trebuie făcută, doi, sunt nişte chestiuni punctuale pe
care le putem rezolva înainte de Legea descentralizării. Şi, trei,
dacă reuşim să îi convingem pe ăştia din Elveţia să mai aibă
răbdare, să punem în Legea descentralizării totul, este cu totul altă
problemă. Ieri am avut o discuţie cu domnul preşedinte la
Strasbourg, am continuat-o după aia şi sunt destul de agitaţi, ca să
mă exprim aşa, şi ar trebui măcar un pas, măcar ceva să facem
până atunci, că Legea descentralizării n-o să treacă până la
sfârşitul acestui an, nu văd cum. Nu văd cum.
Dl. Ioan Rus
Nu, nici nu o terminăm, dar se lucrează.
Dl. Adrian Năstase
Bun.
/.../
Dl. Victor Ponta
Singura rugăminte este cu locul. A existat propunere şi de la
Cluj şi de la Timişoara sau Bucureşti. Dacă spuneţi Bucureşti, îi
conving la Bucureşti .
Dl. Adrian Năstase
… să hotărâm dacă se face la Snagov …
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Dl. Victor Ponta
Eu nu am ştiut de discuţia asta.
Dl. Adrian Năstase
…
Dl. Victor Ponta
Nu, era o … ca …pentru studenţi. În Bucureşti sau în
provincie, asta este singura rugăminte.
Dl. Adrian Năstase
La Bucureşti.
Dl. Victor Ponta
Corect. Vreo 200 sunt şi invitaţi câţi vrem. Vine şi secretarul
general de la … Poftiţi?
Dl. Adrian Năstase
…
Dl. Victor Ponta
Aducem câteva propuneri de spaţii şi … dar nu la Snagov, că
nu e bine la Snagov pentru studenţi.
Dl.
Romexpo e bun, pentru studenţi e foarte bun, e şi mobil.
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Dl. Victor Ponta
Mie îmi spuneţi în Bucureşti şi vă aduc câteva propuneri şi
decideţi. Important era Bucureşti sau provincie, pentru acces.
Dl. Octav Cozmâncă
… data, domnule preşedinte. În programul dv., ne-am uitat, şi
pe 1 era, cum aţi făcut voi iniţial. Nu înţeleg, noi în două zile am
adus 5000 de oameni şi 200 nu putem aduce până pe întâi, care
este problema?
Dl. Adrian Năstase
Voi aţi spus aşa.
Dl. Octav Cozmâncă
Păi voi aţi propus.
Dl. Victor Ponta
Ştiu. Înainte să ştim de Sao Paolo şi de secretarul general.
Este liber pe 8-9. Da, ca să fie întoarcerea de la Sao Paolo şi să
vină secretarul general al …Am întrebat eu. Pe 8-9 sunteţi aici. Este
exact acelaşi lucru. Pe sâmbătă, duminică. Nu, vrem să o facem
două zile şi dv. când veţi veni, sâmbătă sau duminică?
Dl. Adrian Năstase
… două zile de regulă. De ce două zile?
Dl. Victor Ponta
Ştiu, dar am avut experienţa şi de la Costineşti, că sunt mai
mulţi oameni care vor să vorbească şi nu au ocazia să vorbească.
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Dl. Adrian Năstase
Atunci … mai mult.
Dl. Victor Ponta
În funcţie de când veniţi, atunci aveţi discursul şi facem.
Dl. Adrian Năstase
… cu sindicatele.
Dl. Marian Sârbu
Domnule preşedinte, sunt cele două tabere pe care … cu
domnul Cozmâncă şi cu domnul Cazan, să finalizăm protocolul
acela în cursul acestei săptămâni şi cu Viorel Hrebenciuc, luni,
eventual, să-l prezentăm la Delegaţia Permanentă să fie aprobat,
pentru ca să-l semnaţi joi. Domnul Cozmâncă spunea că ar fi bine
dacă s-ar face cumva două evenimente … să le anunţăm la partid.
Nu ştiu dacă … Nu cred că este timp.
Iar în legătură cu ceilalţi, cu celelalte trei care sunt în … asta
cu ei, au rămas trei probleme, mai sunt câteva chestiuni … La
Ministerul Economiei, angajarea aceasta a scăderii de trei puncte
procentuale de la cotizaţii, în ce măsură se duce … şi de la patron
şi de la salariat şi preţul la utilităţi. Cu preţul la utilităţi este o discuţie
continuă la Ministerul Economiei şi Comerţului. Nu ştiu în ce
măsură se va rezolva sau ce va putea să dea, dar pe tot pachetul
acesta, acestea două sunt, salariul mediu pe economie şi
partajarea asta a contribuţiilor. Ar trebui totuşi să am şi eu un
mandat în negociere, chiar şi pe alte lucruri care sper să fie mai …
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Dl. Adrian Năstase
...
Dl. Marian Sârbu
Aşa e.
Dl. Adrian Năstase
…
Dl. Marian Sârbu
Nu, nu am spus asta.
Dl. Adrian Năstase
Tu exagerezi puţin ca să …
Dl. Marian Sârbu
Ceea ce dăm celorlalţi, dacă dăm ceva. Eu i-am ţinut de vorbă,
aşa cum ştiţi foarte bine, în perioada asta şi este o treabă pe care a
impus-o din raţiuni normale, fireşti. Ideea cum o să amenajăm ceea
ce dăm, ceva, între unul şi altul asta este o treabă pe care o
rezolvăm pe parcurs.
Dl. Adrian Năstase
…
Dl. Marian Sârbu
Dacă le dăm ceva.
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Dl. Adrian Năstase
… iar după aceea, într-adevăr, …
Dl. Marian Sârbu
Domnule preşedinte, această schismă despre care vorbiţi şi
care este reală era inevitabilă şi în apropierea alegerilor este
aproape inevitabilă. Important este cum amenajăm în continuare …
acesta ca să câştigăm o parte importantă din mişcarea asta
sindicală.
Dl. Adrian Năstase
Bine.
Dl. Miron Mitrea
Apare schisma şi în interiorul BNS.
Dl. Adrian Năstase
Da, păi asta am vrut să subliniez.
Dl. Miron Mitrea
Da, şi în interiorul BNS, că la BNS sunt federaţii care sunt la
mine la Transporturi, care sunt foarte calme, nu sunt nervoase şi
are şi el şi care nu vor sprijini. De aceea vedeţi că Doru vine cu o
idee nouă, să facă partid, deci el vine cu ceva special. Cu Hossu nu
ne vom înţelege, m-am întâlnit şi eu cu el. Hossu e cu creştindemocraţia. El cere să facă opoziţie faţă de noi. Orice îi dăm, şi
menţionez, putem să îi dăm tot ce cer ei acolo, el va găsi motiv să
nu se înţeleagă cu noi. BNS … Doru va ţipa în continuare, noi avem
doi … El are şi o problemă BNS, el a avut doi deputaţi la noi, din
care unul a fugit de la el. Mă refer la Chiriţă. Chiriţă, după ce a intrat
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în Parlament ca benesist, acuma este cel mai mare ceneserelist,
datorită scandalului intern. Şi părerea mea e că, până la urmă,
punem mână de la mână - şi sper că nu înregistraţi - o să spargem
şi BNS, să îi aducem şi pe ăia de la Uniunea Transportatorilor pe
care am făcut-o acum, îi băgăm în CNSLR Frăţia. Aşa s-a întâmplat
şi în Italia şi în altă parte, partidele social democrate au sprijinit
mişcarea social democrată, I-a făcut mari şi au fost unii cu alţii o
vreme. Asta e, nu văd altfel cum.
Dl. Adrian Năstase
Va trebui să avem o atitudine concertată.
Dl. Marian Sârbu
Am vorbit şi cu domnul Cozmâncă.
Dl. Miron Mitrea
Eu sunt dispus pe Transporturi. Sunt cu noi băieţii.
Dl. Marian Sârbu
Este clar, sunt aminte personalităţi din partid care au clar
influenţă asupra unora dintre federaţii şi atunci eu o să fac o listă cu
fiecare în parte şi dăm la fiecare ce …
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Problema care era a fost prea complicată. A fost, oricum,
alimentat mult. Şi noi am avut şi negocieri să îi facem deputaţi prin
1996 şi pe Doru şi pe Brătianu, deci cu mine au dus negocierile.
Aşa este, au avut sprijinul nostru.
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Dl. Dan Ioan Popescu
Eu sunt de acord cu ce spune Marian. Trebuie să îi luăm pe
fiecare, că fiecare avem influenţă pe anumite zone. Problema este
că anumite lucruri trebuie rezolvate tacit, pentru că, de exemplu, nu
putem reveni la preţul gazului, o aberaţie de genul ăsta. Una din aia
cu utilităţile, asta este. Păi de aia spun ...
Dl. Adrian Năstase
… şi FMI spune foarte clar …
Dl. Dan Ioan Popescu
Domnule preşedinte, cred că putem găsi soluţii tacite ca să
ieşim … Eu la asta mă refer, că nu putem reveni sub nici o formă,
dar să găsim soluţii tacite. Eu am transmis, dacă îl mai văd pe Duţu
în stradă, mai creşte preţul o dată.
Dl. Marian Sârbu
Dincolo de …
Dl. Adrian Năstase
… face expoziţia …
D-na Dorina Mihăilescu
S-a primit pe Câmpina şi în general pe Prahova. Sunt câteva
persoane care lucrează acolo şi a fost bine.
Dl. Adrian Năstase
… campania va trebui să …
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Dl. Marian Sârbu
Domnule preşedinte, sunt lucruri absolut, aproape explicabile.
El este foarte nervos acum, pentru faptul că s-a produs această
schismă. El ştie foarte clar că nu are, din punctul nostru de vedere,
nici un fel de sprijin şi cum spunea Miron, şi dacă le dăm acum nu
ştiu ce, tot va merge pe linia lui pe care o are, dar este foarte
important de la noi să stabilim să dăm ceva din toată treaba asta,
ca să ridicăm preţul …
Dl. Adrian Năstase
L-am rugat pe Mihai … săptămâna viitoare. ..
Dl. Marian Sârbu
Între timp, eu îi ţin de vorbă.
Dl. Adrian Năstase
…
Dl. Octav Cozmâncă
Domnule preşedinte, am avut o discuţie cu conducerile acestor
asociaţii. Patru sunt la număr. În sfârşit, în loc de conduceri au venit
vreo 60 de oameni, au ridicat o serie de probleme şi aş ruga,
propun să fie analizate de fiecare minister în parte şi apoi să facem
o discuţie în Delegaţia Permanentă. Mi se pare că totuşi e o forţă
extrem de importantă. Chiar dacă sunt în rezervă şi retraşi, în orice
caz, în mare parte sunt, vorba aia, cu disciplina militară în sânge şi
putem conta foarte mult pe ei. Au declarat răspicat că sunt dispuşi
să ne ajute. Este posibil să încheiem cu uniunea şi un protocol de
colaborare şi cred că putem conta pe ei. Au o influenţă
extraordinară în cartiere, în blocurile unde locuiesc şi nu cred că
sunt o forţă de neglijat, mai ales că sunt lângă noi. Au declarat-o
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clar. Toţi cei 60 care au fost erau din judeţe, nu din toate judeţele.
Sigur, cea mai puternică este a Armatei, Internelor, după aceea mai
puţin SRI şi SPP, mai puţin, ăştia sunt numai în Bucureşti.
Părerea mea e că avem oameni pe care putem conta în acest
segment, cu influenţă extrem de mare în rândul populaţiei şi trebuie
să îi tratăm ca atare. Nu sunt lucruri extraordinar de mari. Sunt
câteva chestiuni mai delicate, o să discutăm cu Mihai, cu Ministerul
Muncii, cu Ministerul Apărării şi cu Ministerul Administraţiei şi
Internelor şi o să vă propunem o soluţie joia lunea viitoare în
Delegaţie.
Dl. Adrian Năstase
Da, bun. Mai departe, manifestări importante la nivel naţional şi
internaţional. Măi, noi ar trebui, însă - şi asta poate discutăm şi la
videoconferinţa cu prefecţii, dar şi la cea de astăzi - să avem din
timp un calendar cu evenimentele importante. Sfânta Paraschiva,
de exemplu, este mâine. Noi am fi trebuit să introducem mult mai
din timp acest eveniment. La fel, aniversarea a nu ştiu câţi ani de la
crearea oraşului nu ştiu care, toate aceste ocazii locale. Noi trebuie
să facem un calendar cu sprijinul colegilor din teritoriu cu toate
aceste acţiuni care vor fi ocazii în care noi trebuie să fim prezenţi.
Din păcate, în anumite situaţii noi nu am fost prezenţi şi au fost alţii
acolo. Şi asta aş vrea, să facem acest calendar, în afară de cele
importante la nivel naţional.
Dl. Octav Cozmâncă
Am început. Sfânta Maria …
Dl. Adrian Năstase
A fost un exemplu foarte bun, dar trebuie să continuăm. Şi pe
cele locale, care sunt foarte importante. O sărbătoare locală,
castanii nu ştiu de care, usturoiul nu ştiu de care …
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Dl. Octav Cozmâncă
Ieri aţi fost acolo cu …
Dl. Adrian Năstase
Da.
Dl.
…
Dl. Adrian Năstase
Bun, sunt foarte importante ocaziile astea, că uneori noi ne
chinuim să strângem o sută de oameni într-o sală, dar ei sunt
adeseori adunaţi şi nu aşteaptă decât prezenţa noastră.
Dl. Octav Cozmâncă
La mânăstirea Bran de lângă … au fost 15 mii de oameni. A
ţinut Răzvan un discurs specific.
Dl. Adrian Năstase
De asta spun, această agendă de evenimente interne este
foarte, foarte importantă. Te rog.
Dl. Ion Solcanu
Vineri sunt la Iaşi mulţi oameni. Poate vine, domnule
preşedinte, domnul Ilie Sârbu.
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Dl. Adrian Năstase
Sunt absolut de acord.
.
xxx2 -/B
Dl. Adrian Năstase
Acuma sigur că l-a zdruncinat accidentul şi …
Dl.
…
Dl. Adrian Năstase
Aia e altceva, dar ca să ştim ce spunem, tu îi dai un telefon
domnului ministru şi îi spui, domnule ministru, hai să ştim ce
spunem.
Dl.
Iar domnul Ionescu, care probabil va închide comunicatul, …
Dl. Adrian Năstase
Domnule, dar schimbaţi şi voi cărţi de vizită, că faceţi parte din
aceeaşi echipă. Asta mă deranjează. Nu se poate într-o chestiune
care este delicată să nu existe o minimă consultare şi, sigur, şi
termenii în care se face o referire la colegi. Mie mi se pare că este
foarte importantă autoreţinerea şi din punctul ăsta de vedere, când
e vorba de colegi. Eu consider că este unul dintre lucrurile cele mai
importante care ne poate ţine împreună, pentru că altfel se creează
sentimentul unor incompatibilităţi personale, care sunt cele mai
greu de digerat. Uită-te la Mihai şi la Florin de câte ori au puncte de
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vedere diferite, dar ei lucrează foarte bine împreună, dincolo de
aceste chestiuni.
Dl.
Eu m-am referit la domnul …
Dl. Adrian Năstase
Nu a reieşit foarte clar.
Dl.
S-au trezit şi ei.
Dl. Florin Georgescu
Iertaţi-mă. Sigur, ar trebui, în afară de această problemă, care
este o problemă, dar va trebui acum, în două minute, în cinci
minute, să stabilim, pentru că vreau să fiţi siguri că aceste două
subiecte vor ţine.
Dl. Adrian Năstase
Vor ţine. Noi, deocamdată … Bun, haideţi să vă spun cum văd
eu lucrurile. Pentru Hilde, deocamdată, noi nu putem să intervenim,
pentru că asta este o miză politică. În ceea ce o priveşte pe ea,
sigur că nu este conflict de interese, s-a spus foarte clar. Rămâne
cealaltă zonă, care este a familiei ei, dacă au fost corect operate
sau nu. Sigur că o chestiune de acest gen, care într-un fel s-a
petrecut într-o curte pe care ea o gestionează creează totuşi
anumite reverberaţii, să nu ne minţim. Problema este cât de mari
sunt daunele acolo şi aici a fost marea bătălie, unii care au spus că
trebuie daţi toţi banii înapoi şi în felul ăsta se recunoştea o vină
maximă, sau este vorba doar de o operaţiune în care nu se scot
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ambii rinichi sau ambii plămâni, ci doar o parte din ei când se face
operaţia. Intru imediat pe zona cealaltă. Şi atunci se corectează
local povestea asta şi pierderile sunt mai mici.
Noi, deocamdată, avem un respiro până pe 27. Se întâlneşte
comisia mixtă, trebuie făcute evaluările respective, trebuie închisă
cercetarea cât mai curând, sigur, împreună cu ceilalţi, dacă se
poate, nu-mi dau seama. Aici trebuie să vedeţi voi, împreună şi cu
cei de la Bruxelles, împreună cu PNA, împreună cu voi, cu OLAF-ul
şi aşa mai departe.
Dl.
…
Dl. Adrian Năstase
Este foarte bine. Şi hai să vedem, domnule, din ăia 30 de
oameni poate s-au dus doar 20, 10 nu s-au dus. Trebuie dat din
150 de mii s-au cheltuit aiurea 20 de mii, ăia trebuie daţi înapoi.
Sigur, trebuie văzută chestiunea asta cu foarte mare atenţie.
Corectitudine, dar în acelaşi timp, şi cu inteligenţă, pentru că, în
mod evident, ceilalţi alimentează prin Delegaţia Uniunii Europene
de la Bucureşti şi creează presiune maximă, inclusiv Evenimentul
zilei, care a generat acest moment mai special, cerând de la
purtătorul de cuvânt al lui Verheugen un punct de vedere. Vă rog
foarte mult să vă puneţi de acord.
În ceea ce-l priveşte pe Beuran, Beuran ştim foarte bine că a
realizat această operaţiune ştiinţifică importantă nu acum, ci în
urmă cu şapte ani. Evident că toată lumea ştia despre această
poveste, pentru că toţi au fost complici, ca să zic aşa, la momentul
respectiv sau unii au fost complici pe asta, alţii au fost complici pe
altele. Bun. În mod evident, el a fost atacat acum nu din motive
morale, că dintr-o dată deontologia profesională a devenit
standardul cel mai înalt în zona universitară de medicină, dar nu e
treaba noastră să analizăm aceste chestiuni. Problema este
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următoarea. Sunt câteva variante. O variantă este, din nou, să
separăm zona universitară de zona managerială şi noi nu l-am
angajat ca profesor la Guvern, l-am angajat … putea să fie jurist,
cum au mai fost guverne care au avut miniştri jurişti, nu trebuia
neapărat să fie profesor universitar de tăiat organe. Din acest punct
de vedere, noi nu avem o problemă. Şi mai mult, observăm că a
început să pună ordine în sistem. Bun, avem o problemă şi este o
pierdere pe care trebuie să ne-o asumăm, asta este, e o chestiune
ca în sport, nu poţi să dai numai tu gol, dau şi ceilalţi. Problema
este câte dai şi câte primeşti, că la un moment dat contează
rezultatul final.
De asemenea, să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă l-am
schimba acum. Am aduce un tip care să fie foarte docil pentru
grupurile de interese care ne impun această chestiune. Un alt tip
care să fie în locul lui va fi timorat şi nu va mai putea să acţioneze
de nici un fel. Acum, Mircea este foarte bine antrenat, are cerul gurii
negru în momentul de faţă şi nu mai are ce să piardă şi atunci
poate să fie eficient ca ministru. Ăsta este paradoxul. De aceea,
dincolo de ceea ce este spiritul de echipă şi aşa mai departe, eu
cred că trebuie să-l apărăm şi să-l sprijinim. Sigur, el o să mai aibă
multe de tras. Problema lui e că a fost neantent cel puţin, ca să nu
spun cu alte cuvinte …
Dl. Alexandru Athanasiu
El a greşit că …
Dl. Adrian Năstase
Sandu, nu povesti, le ştiu şi eu pe astea puţin, m-am uitat pe
cărţi. Nu …
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Dl. Alexandru Athanasiu
El putea să iasă din asta aşa, liniştit. Amândoi pot fi subiecţi la
furt intelectual… Ieşea din asta elegant.
Dl. Adrian Năstase
În sfârşit, public tot nu ieşea extraordinar, dar cel puţin … Bun,
asta e. pe zona medicală, voi ştiţi foarte bine că ei cu mâna mai
curând taie decât să scrie. Nu sunt foarte mulţi cei care au scris
enorm sau, sigur, unii care au făcut mai mult în clinici, dar cei mai
mulţi dintre ei au scris în felul ăsta. De asta eu cred că aici, din nou,
trebuie să fim foarte atenţi.
Dl.
…
Dl. Adrian Năstase
Cartea de bucate.
Dl. Miron Mitrea
Eu acum, peste două minute, mă duc acolo şi spun aşa, dacă
am înţeles bine, că din punct de vedere al doamnei Hildegard
Puwak, s-a stabilit că nu e conflict de interese, există o comisie
stabilită …
Dl. Adrian Năstase
Uniunea Europeană.
Dl. Miron Mitrea
Uniunea Europeană a spus că nu este conflict de interese …
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Dl. Adrian Năstase
Iar în ceea ce priveşte afacerile de familie există o comisie
mixtă care urmează să decidă până în 27.
Dl. Miron Mitrea
La care ne vom supune cu toţii.
Dl. Adrian Năstase
Este în regulă. Foarte bună ideea.
Dl. Victor Ponta
Nu este bine, tocmai asta e problema. În Ministerul Educaţiei
există o anchetă făcută de PNA şi OLAF. Ministerul Educaţiei, nu
domnul ministru, ci Ministerul Educaţiei, care a gestionat acel
program, este cel anchetat, nu poate să facă anchetă. Aici este
problema, iar cei de la PNA, Amariei asta a spus, atunci ce
anchetăm?
Dl. Alexandru Athanasiu
Ce anchetează? Vă spun eu, domnule Ponta, ce anchetează deturnare de fonduri europene. Dacă vreţi să vă spun care este
obiectul anchetei la PNA, este deturnare de fonduri europene.
Deturnarea de fonduri europene este cu totul altceva.
D-na Rodica Stănoiu
La PNA nu este deturnarea de fonduri europene.
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Dl. Alexandru Athanasiu
Nu asta anvizajează ei până acuma.
D-na Rodica Stănoiu
… ei anchetează cum s-a respectat programul punct cu punct
… împreună cu OLAF.
Dl. Alexandru Athanasiu
De aia este Parchetul …
Dl. Adrian Năstase
…
Dl. Alexandru Athanasiu
Nu, domnule preşedinte. Centrul Naţional … contractează pe
baza programelor cu promotori, cu firme care urmează să facă
programul respectiv. El, Leonardo da Vinci, când se încheie o
perioadă din contract, cere un raport intermediar şi atunci se dau
banii. Deci el urmăreşte cum s-a executat contractul. Cum să nu
poată ministerul, prin acel program Leonardo da Vinci, să verifice
dacă s-a executat contractul? Păi el e cel care dă banii şi vede
dacă co-contractantul lui şi-a îndeplinit obligaţiile din contract. Păi
asta nu este o anchetă în sensul penal, ci este o verificare a
executării obligaţiilor dintr-un contract.
Dl. Victor Ponta
Este prea târziu.
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Dl. Alexandru Athanasiu
Eu nu spun că este o …
Dl. Adrian Năstase
Poate vă întâlniţi voi după aceea şi … Înainte de asta, ar trebui
şi Mitrea să ştie ce spune.
Dl. Miron Mitrea
Eu am înţeles aşa, că aşteptăm rezultatul anchetelor în
desfăşurare ca să putem formula un punct de vedere. Ce anchete?
Sunt multe. Lasă, că ştiu eu să scap bine. La Beuran spune că
datorită faptului că este un ministru eficient, s-a pornit un atac. Ca
dovadă este faptul că dânsul a scris acum şapte-opt ani aceste
cărţi. Privind cariera lui universitară, este o problemă asupra căreia
va decide el, nu noi. Senatul. Nu, Senatul Senat.
Dl. Adrian Năstase
S-o lăsăm deocamdată la Senat şi mai vedem pe urmă. În
şedinţa viitoare o mai mutăm şi mai departe. Da, bine. Miron.
Dl. Miron Mitrea
Senatul Senat şi …
Dl. Adrian Năstase
Nu Văcăroiu. Senatul Universităţii de Medicină.
Dl. Miron Mitrea
Cu Brădişteanu nu am probleme, l-a rezolvat o comisie din
Senat. Bine.
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Dl. Adrian Năstase
Cine merge la conferinţa de presă mâine? Mircea Geoană,
okay. Ce anume? Da, bine. Vă mulţumesc foarte mult.
Dl. Miron Mitrea
Nu zic nimic de descentralizare, că nu mai …
Dl. Octav Cozmâncă
Era ideea …Da, da, l-am luat eu.
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