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Caseta 1A
Dl. Adrian Năstase
Bună dimineaţa. Dragi colegi, haideţi să începem. Stimaţi
colegi, avem nenumărate teme şi astăzi. Sunt destul de multe
puncte şi pe ordinea de zi. Vă consult dacă în legătură cu ordinea
de zi aveţi observaţii? Dacă nu, eu vă propun să începem de
îndată.
Avem o primă temă, care este interesantă şi importantă, legată
de legile electorale, o dezbatere care, într-un fel, este în momentul
de faţă, probabil, punctul cel mai fierbinte, pentru că sunt foarte
multe interese ale partidelor politice legate de calendar, legate de
modalităţile de vot şi aşa mai departe. De altfel, după amiază o să
ne întâlnim cu domnul preşedinte Iliescu, facem o consultare, în
urma consultărilor pe care le-a avut cu celelalte partide politice şi o
să discutăm câteva dintre aceste aspecte, pe baza unor concluzii
care s-au tras acolo. Dar o să vedem astăzi câteva dintre punctele
de vedere pe care să le fixăm şi în perspectiva discuţiilor
următoare. Este foarte important să avem un punct de vedere
comun. Sigur, variante sunt foarte multe, până la urmă. Este
important, însă, ca şi noi să ne definim un punct de vedere şi apoi
să-l putem negocia cu ceilalţi.
Din acest punct de vedere, ziua de astăzi este importantă şi,
sigur, şi perioada următoare este importantă în negocierile cu
celelalte partide şi la comisie. Dacă a venit Viorel înseamnă că nu e
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nici un fel de problemă. Eram îngrijorat că nu avem raportări pentru
discuţiile noastre cu legile electorale şi discutam şi despre întâlnirea
de după amiază.
Acesta este primul punct de pe ordinea de zi. Şi îl rog pe
Viorel să ne facă o informare în legătură cu felul în care au debutat
dezbaterile la comisie.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Domnule preşedinte, ce a reieşit din discuţii? Din nou, PNL şi
PD au insistat pentru vot uninominal la Cameră şi Senat şi două
tururi la alegerile de primari. Acestea sunt principalele puncte care
consider că vor fi într-un fel discordante între noi şi ei, noi mergând
pe ideea doar la Senat, deşi în particular ştiţi foarte bine care sunt
discuţiile. Bun, acuma fiind de faţă şi presa la această primă
şedinţă, toată lumea ...
Dl.
Unde, acolo?
Dl. Viorel Hrebenciuc
Nu, acolo, acolo. Apropo de noul regulament, presa nu va sta
decât primele zece minute, exact ca la Constituţie, ne-am ghidat
după ei şi astfel încât discuţiile sper să capete altă turnură. Se
insistă foarte tare pe două tururi. Asta este chestiunea pe care
trebuie s-o mai analizăm. În rest, n-o să fie probleme deosebite din
ce am văzut. Nu, două. Au fost discuţii de dezbateri generale,
domnule preşedinte, adică nu au fost de fond şi nici nu intrasem în
nici un fel de negociere, ştiţi. Am vrut să văd, să iau pulsul, ca să
spun aşa.
Dl. Adrian Năstase
Eu nu cred că ... Nu vorbeşte la microfon. ... să avem un
punct de vedere pentru după amiază. În primul rând, calendarul.
Ce anume? După amiază ora este 18,30, deci este recepţia aceea
de la Curtea Constituţională cu ocazia Zilei Constituţiei şi după
aceea, la Cotroceni, mergem la această întâlnire, în aceeaşi
formaţie în care am fost şi data trecută pentru discutarea agendei.
Bun, calendarul.
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Dl. Viorel Hrebenciuc
Eventual, domnule preşedinte, vroiam să vă propun să fie la o
săptămână de 12 iunie, să nu punem mai mult, iar la alegeri
prezidenţiale şi parlamentare, tot pe 12 decembrie şi 19 decembrie
şi să analizăm şi propunerea aceea a lui Quintus, deşi mi se pare
foarte riscantă.
Dl. Adrian Năstase
Sunt două variante aici şi vreau să vă spun că intenţia
celorlalte partide se îndreaptă spre această variantă care pe fond
eu nu cred că ne deranjează.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Dar vom avea trei tururi, să ştiţi, pentru că o să avem primul
tur, să zicem, pentru prezidenţiale ...
Dl. Adrian Năstase
Nu, nu. In ideea în care facem şi prezidenţiale şi parlamentare
pe 28 noiembrie.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Dacă Curtea Constituţională o să fie de acord cu ...
Dl. Adrian Năstase
Dacă preşedintele, celelalte partide, toată lumea ne asigură că
este constituţional, eu nu cred că noi avem o problemă.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Nu avem nici o problemă atunci, nu, dar asta a fost
propunerea noastră iniţială de fapt.
Dl. Adrian Năstase
Măi, Nicu Popa a mai vorbit cu băieţii ăştia, spune că se poate
totuşi. O întoarce în toate felurile.
Dl. Acsinte Gaspar
...
Dl. Adrian Năstase
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Încă o dată, să fie foarte clar. Noi considerăm că este
constituţional pe 12. Dacă domnul preşedinte, cu autoritatea
dânsului, cu interpretarea pe care o face Constituţiei, cu celelalte
partide, cu Uniunea Europeană, cu NATO, cu toată lumea ne spun
că este constituţional pe 28 noiembrie, nu avem nici o problemă.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Domnule preşedinte, dar asta era propunerea noastră iniţială,
28.
Dl. Adrian Năstase
Exact, deci amândouă, primul tur pe 28.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Dacă cumva o să ajungem, până la urmă, la uninominale la
Senat, ar trebui şi turul doi la Senat făcut cu turul doi la Preşedinţie.
Dl. Adrian Năstase
Da.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Că mergem pe urmă în amândouă tururile, dacă se ajunge la
asta.
Dl. Adrian Năstase
Da.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Dacă ajungem cu uninominalul.
Dl. Adrian Năstase
Da. Problema este dacă al doilea tur îl facem după două
săptămâni sau după o săptămână.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Nu avem motive să spunem de ... Nu mai avem motive să
spunem o săptămână acuma. Ne grăbeam, adică am pus o
săptămână din cauza Crăciunului.
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Dl. Adrian Năstase
Ce anume?
Dl.
Şi la primari?
Dl. Adrian Năstase
Bun, dar şi la primari e aceeaşi problemă atunci. Bun, nu poţi
să spui o săptămână la primari şi două săptămâni la ...
Dl. Viorel Hrebenciuc
Da, că până numără .... Vom pune 6 şi 20 atunci.
Dl. Adrian Năstase
Ce anume?
Dl. Viorel Hrebenciuc
Domnule preşedinte, eu vă spun o chestiunea. Ei au ridicat
problema chestionarului la ... Le-am explicat că noi la comisie nu
avem ce să discutăm calendarul, decât să facem o propunere
Guvernului cel mult, pentru că este ... şi au fost de acord că este
problema Guvernului, ştiţi, adică s-a centrat toată chestiunea pe
calendar datorită chestiunii cu ...
Dl. Adrian Năstase
Noi nu trebuie să hotărâm acuma alegerile parlamentare şi
prezidenţiale.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Sigur că nu.
Dl. Adrian Năstase
Avem tot timpul. Ceea ce este important este să decidem
alegerile locale.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Pe ...
Dl. Adrian Năstase
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Iar în ceea ce priveşte alegerile parlamentare şi prezidenţiale,
vor avea loc simultan, la sfârşitul anului viitor.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Sigur.
Dl. Adrian Năstase
Când anume? În funcţie de consultările pe care le vom face cu
Curtea Constituţională. Ce anume?
Dl. Miron Mitrea
Anul ăsta Paştele este pe 11 aprilie. În mai termină ţăranii
praşila, în iunie sunt mai liberi. E cel mai bun 6 iunie. 6-20, 6-13, nu
mai ştiu, nu mai contează, dar dacă mergem cu o săptămână aici,
trebuie să mergem cu o săptămână şi dincolo, adică trebuie să
avem paritate. Ei sunt foarte nervoşi pe două teme. Liberalii au
spus că, în cazul în care mergem pe un singur tur, ei nu participă şi
am spus că în cazul în care merg cu şantaje nu stau de vorbă şi leam spus următoarea chestiune: Vă aduc aminte care a fost cutuma
parlamentară referitoare la această chestiune, fiind la masă, prin
1996 eram singurul acolo, în 1996 v-am chemat cu Cozmâncă şi
am discutat cu voi şi am căzut de acord şi am introdus legea. În
2000, domnul Diaconescu l-a sunat pe domnul Năstase, care m-a
luat pe mine de mână, de la ei erau un liberal şi un pedist - nu erau,
dar asta nu aveau de unde să ştie ei - şi ne-au spus care este
legea. Noi le-am spus că nu suntem de acord şi a doua zi au dat
ordonanţă de urgenţă. Nu înţeleg de unde este nervozitatea
voastră, voi nu ne-aţi consultat niciodată pe noi.
Dl. Adrian Năstase
Hai să mai vedem o dată şi să le luăm ... Domnule Gaspar, să
luăm textele astea ca să le avem după amiază cu noi.
Dl. Acsinte Gaspar
... cele care au rămas să fie introduse cu cele ...
Dl. Adrian Năstase
Nu, cum s-a procedat în 2000, în perioada 1997-2000.
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Dl. Acsinte Gaspar
Nu am participat şi nu ... dar s-au dat 6 ordonanţe atunci.
Dl. Miron Mitrea
Cea mai importantă modificare s-a produs în birou la
Diaconescu, când el ne-a chemat, pe tine te-a chemat şi tu m-ai
luat pe mine de mână. Nu erau liberalii şi pediştii acolo, dar actualii
liberali şi pedişti nu ştiu.
Dl. Adrian Năstase
Să facem o listă în legătură cu lucrurile astea.
Dl. Miron Mitrea
În 1996, Tavi, i-am chemat la Guvern şi am negociat cu ei luni
în şir.
Dl. Adrian Năstase
Aşa este.
Dl. Octav Cozmâncă
Am discutat foarte mult. ...
Dl. Miron Mitrea
Ei şi-au susţinut punctul de vedere, noi nu am fost de acord,
cu cinci am fost, dar nu are rost să spun, deci cu cinci am fost de
acord, iar a doua zi ei au dat o ordonanţă 5 plus 2, aşa cum au vrut
ei. Noi avem în 1996 proces-verbal şi anunţat de Tavi că noi am
fost de acord cu partidele. Au fost Saşa şi Bogdan a fost în 1996 la
masă la Guvern când am negociat. În procesul verbal se spune că
toţi sunt de acord ca Guvernul Nicolae Văcăroiu să dea ordonanţă
de urgenţă. În 2000 au făcut-o de capul lor şi au mai dat 5 în 2000.
Au mai dat 5 (ordonanţe).
Dl. Adrian Năstase
Da. Cu calendarul cred că ne-am înţeles. Noi nu avem o
problemă specială, doar că ele trebuie să fie simultane şi ... Ce
anume?
Dl. Miron Mitrea
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Ideea cu primul tur de la prezidenţiale şi turul doi deodată nu
putem s-o acceptăm.
Dl. Adrian Năstase
Corect.
Dl. Miron Mitrea
Cu uninominale, dacă îmi permiteţi, părerea mea e că o să
ieşim cu ele. Dacă n-o să ieşim cu ele ... Toţi de acolo se dau
foarte tari şi stă la pândă PRM, şi PRM şi UDMR sunt singurii care
sunt împotrivă.
Dl. Adrian Năstase
Putem să mergem pe formula jumătate-jumătate?
Dl. Miron Mitrea
Numai la Camera Deputaţilor se poate jumate-jumate.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Dacă facem şi la Cameră ... .... Nu vorbeşte la microfon ...
Dl. Adrian Năstase
Da.
Dl. Viorel Hrebenciuc
... pe când Curtea ...
Dl. Adrian Năstase
M-am uitat acum la ce au făcut ruşii cu mecanismul.
Dl. Miron Mitrea
Jumate-jumate, dar jumătate în Rusia ... senatorii şi deputaţii
... sunt cu doi senatori. Asta e marea problemă.
Dl. Adrian Năstase
Deci imposibil.
Dl. Miron Mitrea
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Imposibil. Ei l-au adus acolo pe flăcăul ăsta - şi Viorel i-a dat
cuvântul - de la Pro Democraţia. Ăsta are o soluţie. Lui îi este frică
de uninominale. El spune aşa: sunt parte uninominali, o parte, şi o
parte restul, pe liste. Adică lor le este frică de chestia asta.
Dl. Adrian Năstase
Cu Smaranda Dobrescu.
Dl. Miron Mitrea
Guvernul Stolojan a ...
Dl. Adrian Năstase
Toată lumea vrea şi o luăm noi pe urmă cu pensiile. Dacă îţi
închipui că se va mai întâmpla lucrul ăsta, te înşeli ... Nu putem să
le luăm noi ca să le rezolvăm interesele celorlalţi.
Dl.
Părerea mea e s-o împingem cu aceste ...
Dl. Adrian Năstasea
Asta e şi părerea mea.
Dl. Doru Ioan Tărăcilă
Domnule prim-ministru, eu vreau să vă reamintesc că noi am
făcut acelaşi lucru la modificarea Constituţiei legat de imunitate. Ei
s-au opus. Deşi noi am avut textul să modificăm articolul din
Constituţie şi l-am întrebat pe domnul preşedinte, ei au spus că noi
am votat contra, apoi am intrat în malaxor, deşi nu ei sunt la putere.
Dl. Adrian Năstase
Da.
Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
În orice caz, ieşim extrem de şifonaţi dacă noi ...
Dl.
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...
Dl. Adrian Năstase
Ce anume?
Dl.
Problema este complicată. ...
Dl. Adrian Năstase
Da. Păi nu, asta e deja un cartel de presă, e clar. Păi în
momentul în care aceeaşi informaţie îţi apare simultan în trei ziare,
este clar că ei s-au înţeles.
Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Nu e vorba de interese, nu e vorba de asta, însă noi riscăm să
vedem ceea ce am anunţat. Practic, ziarele care au continuat, după
ce noi am dat dreptul la replică, să puncteze toată chestiunea asta,
cred că trebuie să facem acţiune în instanţă fără nici un fel de
problemă. Eu mă refer la Naţional. Şi să discute domnul avocat,
deci domnul avocat să discute cu el, după aceea să explice de ce
după ce am dat dreptul la replică, după ce Vadim a recunoscut că
nu s-a întâlnit cu mine, cu Cozmâncă, după ce am explicat cum s-a
întâmplat cu telefonul, şi ştiţi foarte bine, că eraţi toţi acolo. Vadim
s-a referit ... Aşa, că l-am adus noi la TVR1 şi explică Stelian
Tănase că a fost ideea lui la propunerea lui Dorel Şandor. Asta
trebuie - în Independentul de astăzi am văzut. Deci trebuie să
arătăm că este de fapt o combinaţie pe care o fac băieţii ăştia.
Sigur, trebuie să fim atenţi în ceea ce priveşte relaţia cu presa, dar
... Poftim?
Dl.
Cu presa, asta i-a enervat.
Dl. Adrian Năstase
Da, da, sigur, corect.
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Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Este treaba lor ce vor să facă. Deocamdată, ei fac combinaţii
cu PD şi cu PNL. Nu ştiu ce vor face mai târziu, iar noi, în nici un
caz, nu putem să facem nici o înţelegere cu PRM, dacă nu ne
gândim cumva să ieşim din Internaţionala Socialistă, să ne
înţelegem, să fie foarte clar între noi.
Dl.
Şi nu numai asta.
Dl. Adrian Năstase
Nu numai. Asta ... cum să spun ...
Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Noi trebuie să avem foarte clare lucrurile astea, în primul rând,
ca să nu ne jucăm cu aceste poveşti. Bun. Iar, pe de altă parte,
trebuie să clarificăm şi public şi atunci publicăm acţiunea asta,
pentru că, pe de o parte, se clarifică povestea cu Stelian Tănase,
că el l-a chemat, nu noi l-am trimis acolo. Pe de altă parte, ei au
încercat să facă un anumit joc, crezând că Vadim o să ne atace pe
noi foarte tare la televizor. Asta a fost ideea lui Stelian Tănase, dar
s-a păcălit Stelian, că băiatul ăsta şi-a schimbat felul şi pe urmă că
şi-a schimbat registrul, dar asta nu era problema noastră, era o
problemă a lor de regie. Dar, în orice caz, nu pot după aceea,
pentru că nu ne-au atacat, să o dea pe noi. Asta trebuie foarte clar
explicat.
Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Ce anume?
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Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Da, corect.
Dl.
...
Dl.
... ei şi-au justificat acţiunea ... prin faptul că ...
Dl. Adrian Năstase
Da. Bogdan, ai vrut să ne spui ceva.
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Vroiam să vă spun - poate era bine să vă spun înainte - am
informaţia pusă înainte să înceapă această poveste, că se
pregăteşte acest tip de atac în rândul opoziţiei, şi anume să ne
pună în braţe PRM şi să estompeze, pe de o parte, alianţa de care
vorbeşte domnul Mitrea şi care este reală şi e singura speranţă, cel
puţin pentru teritoriu, la ei de guvernare, ei nu au altă speranţă şi,
pe de altă parte, să folosească faptul că Vadim încearcă să se
spele în ipoteza unor alegeri prezidenţiale în care să aibă şansa să
concureze şi chiar el poate să gândească să şi câştige. Şi atunci,
pe această schimbare de registru a lui, pe această alianţă pe care
ei o preconizează, încearcă toată povestea, să pună în braţe,
Vadim se schimbă, pentru că PSD are nevoie de un alt fel de
Vadim şi de alt fel de PRM şi să ni-i pună şi în braţe, deci să ne
creeze şi un punct negativ din punctul ăsta de vedere.
Dl. Adrian Năstase
Dorina.
D-na Dorina Mihăilescu
Vreau să spun că, în acelaşi timp - şi dacă ne uităm la ... în
urmă cu două săptămâni a început, au fost toate atacurile pe
dreapta şi a fost prezentată în ediţia Sfera politicii şi Stelian Tănase
... de noi şi, în acelaşi timp, din ce am aflat, discuţiile cu Vadim sunt
12
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mai vechi şi este posibil ca ei să-l intimideze pe Vadim care, fără
să-şi dea seama, să le facă în acelaşi timp jocul. Emisiunea a fost
pregătită cu aproape 10 zile înainte.
Dl. Adrian Năstase
Da. Mircea.
Dl. Mircea Geoană
În legătură cu tactica asta, s-a activat destul de mult pe
străinătate, în principal Stolojan. Domnul preşedinte ştie de
acţiunea lui Mungiu de la Bruxelles. Fac două lucruri. Pe de o
parte, au început să activeze reţeaua de ONG-uri care le sunt
apropiate şi mă aştept s-o folosească mai mult inclusiv afară, nu
numai pe Mungiu, am auzit că şi pe alţii vor să-i folosească. În al
doilea rând, acolo spun cu insistenţă, plecând de la faptul că la
referendum maniera de organizare a alegerilor viitoare va fi una
denaturată de către noi şi a fost tema principală de atac a lui
Stolojan la Bruxelles de fapt. Bun, au reacţionat ceva de acolo. Şi
altă critică pe care au făcut-o - dar a fost creată de Scheele, asta e
interesant - că cheltuim prea mult pentru apărare. În rest, nu au
avut chestii de fond la Bruxelles când a fost Stolojan. Dar principala
chestiune este că noi fraudăm, asocierea cu Georgia, deci o chestie
din asta scârboasă care trebuie să ne aşteptăm în continuare să
continue, apropo de ... deci PRM, pe de o parte, pe de altă parte,
faptul că suntem tentaţi să fraudăm alegerile şi să folosim forţa
noastră pentru denaturarea alegerilor. Deci vor folosi ONG-urile
inclusiv afară.
Dl. Adrian Năstase
Mircea, eu îmi aduc aminte că în perioada până în 1996 noi
am avut tot felul de organizaţii de partid în străinătate şi eu cred că
este momentul acuma, împreună cu Titus Corlăţean, să vă apucaţi
să lucraţi puţin, să creăm aceste structuri, în aşa fel încât să
începem să avem în străinătate anumite grupuri care eu nu cred că
sunt interzise, cei care au cetăţenie dublă cred că pot să fie, mai
ales ... ceilalţi sunt simpatizanţi, dar să avem structuri politice care
să poată să reacţioneze, să participe la unele dintre acţiunile astea,
să-şi spună un anumit punct de vedere. Eu cred că în cel puţin 2025 de ţări importante ar trebui să avem astfel de structuri. Şi faceţi
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un inventar, vedeţi care sunt oamenii, pentru că ei vor conta foarte
mult în perioada următoare.
Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Da, da. Am discutat data trecută exact tema asta cu
organizaţiile neguvernamentale şi sigur că pornim şi am discutat şi
despre acţiunea lui Mungiu şi am spus că am luat decizia să nu
participăm ca să nu legitimăm acest gen de activităţi şi ... Ce
anume?
Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Da. Deşi există o soluţie. Adrian Severin, care este membru în
Societatea Academică, ar putea să spună că el nu este de acord cu
concluziile respective şi să atace foarte tare. Da, Adrian, te rog.
Dl. Adrian Severin
Oarecum, asta am vrut să spun şi eu, şi anume că trebuie să
facem totuşi şi o politică cu ONG-urile existente, inclusiv o politică
de contact prin care, discutând cu ei, să aflăm dinainte cam ceea ce
doresc să facă. Prin discuţiile astea, anumite lucruri pot fi prevenite
sau cel puţin ne putem informa în legătură cu ele. Şi atunci, nu
vreau să intru mai mult în detalii, dar un război pe faţă cu ele nu
cred că ne poate aduce nici un fel de câştig, în schimb, o anumită
politică mai subtilă, poate, inclusiv o anumită delimitare de ele în
anumite ocazii. Eu chiar intenţionam la un moment dat. Eu nu am
mai avut, practic, nici o legătură cu ei, decât aşa, când ne-am
întâlnit pe stradă, dar de ce să nu mă duc, de ce să nu spun acolo,
domnule, sunt şi eu aici şi vreau şi eu să ştiu ce concluzii trageţi voi
şi să mă pot, eventual, opune concluziilor sau delimita de ele şi aşa
mai departe. Nu vreau să pierdem acum timpul cu detalii, dar o să
încercăm să punem la punct ceva, chiar cu unii colegi de aici, şi să
vedem ...
14
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Dl. Adrian Năstase
Da. Oricum, trebuie să reactivăm toate structurile, ceea ce am
şi vorbit data trecută. Da, Viorel.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Ar trebui să insistăm pe dialogul cu ele în anumite lucruri. Ei
trimit invitaţii tot timpul. Eu nu ştiu, dacă tot timpul te legi aşa, de la
orice, câştigăm mai mult decât dacă am sta de vorbă.
Dl. Adrian Năstase
Nu, dar uite de exemplu, dacă este o reuniune organizată de
Fundaţia ,,Horia Rusu" pe corupţie şi în care ei vor să-l cheme pe
Blănculescu, eu nu cred că e bine să meargă Blănculescu acolo.
De exemplu, ca să ... Nu văd, nu cred, pentru că asta creează
vizibilitate evenimentului. Dacă nu, ea rămâne într-o zonă de
discuţii ale lor, de şuetă a lor. Trebuie să fim atenţi.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Aveţi dreptate.
Dl. Adrian Năstase
Sunt de acord să participăm la temele care ne interează, dar
nu să participăm să intrăm în jocul lor. Mihai.
Dl. Mihai Tănăsescu
Tot legat de ONG-uri, domnule preşedinte, astăzi are loc, sub
patronajul şi al ambasadorului Guest şi al ambasadorului Scheele,
o reuniune a unor parlamentari, Mona Muscă şi alţii, vizavi de
modul în care să se finanţeze aceste ONG-uri. Ei doresc - şi mulţi
parlamentari au făcut o propunere - ca o anumită parte din impozitul
pe venit al persoanelor fizice să poată să fie deductibilă şi să poată
fi folosită cu această destinaţie pentru finanţarea ONG-urilor. Repet,
ambii ambasadori participă la acest eveniment. Suntem invitaţi şi
noi. Sigur, trebuie să venim cu o formulă de agreere sau nu a unui
asemenea sistem.
Părerea mea este că - sigur, de prezenţi trebuie să fim
prezenţi; şi UDMR cere acelaşi lucru ...
Dl. Adrian Năstase
15
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Eventual, pentru cele care sunt de utilitate publică.
Dl. Mihai Tănăsescu
Atunci putem să facem o departajare de acest gen, dacă
consideraţi.
Dl. Adrian Năstase
Nu ştiu. Şi trebuie văzută reglementarea europeană în
chestiunea asta. Adrian.
Dl. Adrian Severin
În legătură cu această chestiune, într-adevăr, am simţit şi eu o
anumită activare a mai multor forţe, să spunem aşa, inclusiv în
fundaţiile acestea străine care funcţionează în România. O
informaţie pe care mai de mult vroiam s-o dau este faptul că ni s-au
transmis din Ungaria reglementări de acest tip şi atunci propunerea
cu care eu am încercat, dar nu am apucat încă să organizez,
funcţie de anumite contacte, nici nu am vrut să pun ISD în faţă,
pentru că asta însemna să punem în fond PSD în faţă şi să apară
altceva, însă ideea de a reglementa în România printr-un act
normativ fundaţiile aşa-zise de teorie politică pe tipul Friederich
Ebert, Jean Jaurais, Olof Palmer şi aşa mai departe şi fundaţiile
Westiminster Foundation, deci care sunt în străinătate, astea cred
că am putea face şi, în condiţiile acestea, am avea şi noi profitul
nostru, iar, pe de altă parte, am limita înmulţirea lor în partea care,
să zicem, nu ne interesează. Admiţând un minim în partea cealaltă,
luăm şi noi ceea ce este şi limităm pierderea în total.
Eu personal încerc să fac, să determin o fundaţie, şi anume
Friederich Ebert, să ia ea iniţiativa de a ne aduna pe toţi, pentru că
dacă iau eu ca institut iniţiativa o să să spună iarăşi că e un joc al
PSD şi atunci să ne adune ea, însă pe agenda noastră, şi să
încercăm să discutăm. Însă, aici aş vrea, la un moment dat, ca
partidul să fie de acord, adică conducerea partidului să fie de acord
să reglementăm în România fundaţii de tipul - spun Friederich
Ebert, pentru că pe asta o cunoaştem cel mai bine.
Dl. Adrian Năstase
Sunt două probleme, deci două variante. Una cu institutele
acestea ale partidelor şi alta, nenumăratele ONG-uri, care sunt de
16
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obicei de dreapta la noi şi care doresc finanţare de la stat. Aici
trebuie introduse, sigur ... În primul rând, nu ştiu dacă trebuie să fim
de acord. Dacă suntem de acord, cel mult cu cei care sunt de
utilitate publică, dar atunci, pentru că Guvernul este de fapt cel care
face jocul şi face selecţia, dar atunci nu vor fi ei de acord. Dar nu
cred, deja dăm bani la partidele politice. Eu cred că este suficient.
Organizaţiile neguvernamentale, cu sponsorizări, cu alte poveşti.
Ce anume?
D-na Hildegard Puwak
... de la Uniunea Europeană.
Dl. Adrian Năstase
Da, da. Dar ar trebui - avem lista lor? Cine să meargă la
discuţia asta? Nu, la discuţia de care spune Mihai că va fi după
amiază.
Dl. Mihai Tănăsescu
... de care spune Hilde.
D-na Hildegard Puwak
... pentru dezvoltarea ...
Dl. Adrian Năstase
Cereţi, înainte să mergeţi acolo, toate aceste lucruri, toate
aceste date. ... Bineînţeles. Asta ar trebui făcut.
Dl. Şerban Mihăilescu
Avem o mare problemă. Noi nu am formulat o ...
Dl. Adrian Năstase
Adrian Năstase
După aceea, când vin la putere. Aşa cum au făcut şi cu alea
de dinainte. Asta este. Ei au introdus povestea cu utilitatea publică
tocmai ca să introducă ... Asta e, ce să faci? Dacă e politică ... Aşa
apreciem noi, că aici, dacă nu ai criterii, nu poate să-ţi reproşeze
nimeni.
17
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Caseta 1B
Dl. Adrian Năstase
... la interviuri nu au ieşit. Pe urmă, am văzut cum lucrează
liberalii. La fiecare departament se lucrează pe e-mail, pe internet,
au o reţea între ei prin care comunică, care funcţionează, care
trăieşte. Şi la noi, departamentele sunt nişte structuri pe hârtie.
Dăm bani, de idioţi, aici la nişte oameni pe care i-am angajat la
fiecare departament ca să ce? Eu nu am văzut nimic de la ei. Şi
toţi vicepreşedinţii partidului sunt trecuţi aici, ca să mai aibă o
funcţie în plus. Eu nu cred că este în ordine. La Politici financiare şi
monetare, Florin Georgescu şi Mihai Tănăsescu. S-au întâlnit când
au fost probleme legate de buget, dar când este o problemă legată
de felul în care ne atacă unii şi alţii nu am văzut reacţii, decât dacă
discutăm aici să pornească o anumită chestiune, deci nici la acest
departament, care a fost mai activ nu există o viaţă între şedinţele
noastre. Vicepreşedinţii vin aici la partid o dată pe săptămână,
dacă nu sunt plecaţi în străinătate. Nu este în ordine.
Nu puteţi să fiţi şefi de departamente, lăsaţi, oameni buni, locul
la alţii. Că punem pe alţii mai tineri, alţii mai liberi. Dacă vorbim de
politici industriale, Dan Ioan Popescu şi Şerban Mihăilescu. Prima
acţiune şi care a fost bună, a fost cea cu parcuri industriale, dar
este una singură în atâtea luni. La agricultură Sârbu şi Lăpuşan. Nu
ştiu, se întâmplă aici ceva? Eu nu ştiu nimic despre departamentul
ăsta. Numai când apare Lăpuşan, că are el o problemă în
divergenţă cu Sârbu şi atunci organizează la departament comisia
de conciliere. Nu este în ordine. La infrastructură-transporturi,
Mitrea şi Dan Nica. Şi turism. Sunt acolo nişte oameni care
lucrează, dar public, de la partid ... Ce anume ...
Dl. Miron Mitrea
...
Dl. Adrian Năstase
Miron, eu vorbesc despre departamente care să lucreze aici la
partid toată săptămâna, inclusiv duminica, când băieţii ăştia au
început să ne atace şi când oamenii de la noi din partid sunt acasă
cu nevestele şi cu amantele. Sau cu amantele.
18
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Dl. Miron Mitrea
Absolut de acord cu ce spui.
Dl. Adrian Năstase
Deci asta nu este în ordine. Dar nu se poate. Dacă vreţi să
staţi în vacanţă, este în ordine, dar lăsaţi-i pe alţii să muncească,
cel puţin.
Dl. Miron Mitrea
Îmi spui mie?
Dl. Adrian Năstase
Nu-ţi spun ţie, spun la toată lumea de aici.
Dl. Miron Mitrea
Nica a ieşit şi el pe departament, a fost aici. O să te deranjez
zilnic. Nu, dar răspundem de organizaţie şi chiar suntem.
Dl. Adrian Năstase
Politici în domeniul muncii şi solidarităţii sociale - Sasu şi Elena
Dumitru. Am sunat-o eu aseară pe Elena să-i spun că trebuie
reacţionat la povestea cu pensiile pe care au dat-o liberalii, fiindcă
în mod normal trebuia să fie comunicatul lor şi trebuia să fie şi
comunicatul nostru. Nu, în momentul în care am întrebat-o pe Elena
dacă ştie de comunicatul lor, nici măcar nu ştia. I-am spus să dea
afară oamenii de la minister. Are 10-12 mii de oameni care lucrează
în minister şi trebuie să-i spun eu că a apărut un comunicat
duminică în legătură cu ea şi în loc să poată să reacţioneze imediat,
iar ştirile să fie echilibrate printr-un răspuns al nostru, noi
răspundem marţi, la conferinţa de presă. Şi toate celelalte sunt la
fel, la sănătate, la educaţie.
Dl.
...
Dl. Adrian Năstaase
Putem să punem pe oricine, măi, nu asta e problema, că
punem acuma unul formal ca să mai fie încă o dată aici. Poate că e
mai bun Beuran, care are mai mult timp liber. Să-l punem pe
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Brânzan, când o să vină Brânzan aici? Hai să punem nişte oameni
care sunt mai liberi şi care pot să exercite această funcţie. Mărim şi
numărul de lideri de opinie care să meargă la talk-show-uri. Miniştrii
nu vor, nu vor decât la alea la care sunt faţă în faţă cu un tip pe
care îl cunosc, ca să răspundă cum trebuie, să meargă problema.
Trebuie deci să ne mărim numărul de purtători de cuvânt şi de ...
De aceea, eu vă propun să schimbăm complet această
chestiune. Dacă sunt vicepreşedinţi ai partidului, nu mai trebuie să
fie şi şefi ai departamentelor. Să punem şi alţi oameni, să fie un
număr mai mare de oameni care conduc. Vicepreşedinţii să
coordoneze departamente, să le dea sfaturi, să le dea telefoane,
dar să fie aici nişte oameni care să stea toată ziua. Să dea drumul
la calculatoare. La cultură, Păunescu şi Ponta. La ... Poftim?
Dl.
Cu tineretul?
Dl. Adrian Năstase
Cu tineretul, da, că de asta le-am făcut împreună, nu ştiu de
ce. La apărare sunt Paşcu - ne coordonează de la Londra - şi cu
Tărăcilă. Politică externă şi integrare Hilde şi cu Mircea. La
administraţie şi ordine publică Rus şi Dorneanu. Noi am făcut
conducerea departamentelor ca să le dăm un job la toţi
vicepreşedinţii. Nu cred că am făcut bine. La justiţie şi legislaţie
Rodica Stănoiu şi Acsinte Gaspar. Poftim?
Dl. Acsinte Gaspar
Noi am lucrat pe probleme de Constituţie, de ...
Dl. Adrian Năstase
Ştiu.
Dl. Acsinte Gaspar
S-a reacţionat când au apărut probleme ...
Dl. Adrian Năstase
Domnule Gaspar, cum să spun, e un mecanism greoi cel pe
care îl avem. Convenim aici să facem peste trei zile o şedinţă care
va produce după aceea un material în următoarele două zile şi
20
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după aceea se face o conferinţă de presă. Nu aşa trebuie, trebuie
reacţionat în timp real. Departamentele astea trebuie să aibă viaţă
ele însele, să organizeze dezbateri aici la partid, să cheme trei
oameni; organizaţiile astea neguvernamentale de care vorbeaţi
până acum trebuie să vină aici, o discuţie cu 10 oameni, 20 de
oameni, trei sindicalişti, patru patroni, trei oameni de pe stradă. Eu
aşa aş înţelege departamentul ăsta, trei ziarişti. Dar noi, practic,
avem două activităţi la partid pe săptămână? De asta ziariştii se bat
să afle de aici ce discutăm noi aici şi pe urmă conferinţa de presă,
dar noi am lăsat clădirea aia din Kiseleff. Putem să organizăm acolo
diverse lucruri. Nu e păcat că o ţinem degeaba clădirea aia? La
relaţii cu partidele politice Hrebenciuc, Gingăraş.
Eu cred că este timpul să facem nişte schimbări şi, după
părerea mea, aici este substanţa de muncă, la departamente. Dacă
nu se face nimic la departamente sau aproape nimic, nici la
direcţiile din teritoriu nu se întâmplă nimic.
D-na Hildegard Puwak
Domnule preşedinte, ce se întâmplă? Greşeala a fost că s-a
anulat ... excepâtnd două sau trei judeţe în care ...cu integrarea
europeană, ... alte judeţe nu sunt ...
Dl. Adrian Năstase
Dacă noi am avea şefi de departamente cum trebuie, atunci, la
videoconferinţele astea, deşi am putea să organizăm nu numai una
generală, lunea, în care să le facem capul mare cu misiunile lor, ci
am putea să le facem pe departamente, cu oamenii din teritoriu şi îi
forţăm să-şi construiască aceste structuri. Eu sunt foarte
nemulţumit de aceste aspecte şi părerea mea este că trebuie să
numim oameni care au timp să facă aceste lucruri. Trebuie să
numim nişte oameni, toţi vicepreşedinţii, toţi cei care conduc aceste
lucruri, dar să începem să implicăm nişte oameni. Uitaţi-vă, am în
faţă un material de la liberali, trimis de la un consilier, Cristina nu
ştiu cum, nă vă mai dau numele, de la liberali. În atenţia
preşedinţilor comisiilor permanente de specialitate. Stimate
doamne, stimaţi domni, având în vedere faptul că lunile decembrie
şi ianuarie PSD îşi va face bilanţul pentru primii trei ani de
guvernare - nu-l face,, dar în sfârşit, să spunem că l-ar face - şi pe
marginea acestuia va desfăşura o amplă campanie - să spunem că21
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l va face, deşi nu ştim încă - conducerea PNL vă solicită insistent ca
până la 20 decembrie să transmiteţi un punctaj al realizărilornerealizărilor în domeniul dv. faţă de ceea ce au promis în
programul de guvernare, pentru a putea contracara campania lor.
Vă transmitem, ataşat, programul de guvernare al PSD 2001-2004.
Vă reamintesc că până luni, nu ştiu ce, aştept propunerile de
persoane care vor reprezenta ... Pentru informaţii suplimentare ... Şi
a dat adresa pe e-mail.
Aşa funcţionează ... Poftim?
Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Acuma, singura chestie pe care eu ... Acuma este greu. Dacă
este la agricultură, aici e o problemă care se vede. Ministerul face o
treabă, departamentul vine şi spune altceva. Nu e în regulă, adică
riscăm ca lucrurile să fie puse în paralel.
Eu am reţinut din ce ai spus tu, până nu facem mese rotunde
cu participarea altor departamente. ... Noi nu putem să rupem actul
de guvernare cu departamentele, că departamentul vine acum
cumva în spatele actului de guvernare, nu are cum să spună
altceva.
Dl. Adrian Năstase
De fapt, departamentele nu există. După ce ne-am enervat,
după trei luni de zile ...
Dl. Miron Mitrea
Okay.
Dl. Adrian Năstase
Am ajuns, am făcut nişte structuri docile aici ca să lucreze pe
ăia de la guvernare, dar eu cred că nu aşa trebuie făcut. Cred că
trebuie să-i lăsăm pe unii să ne spună dacă au şi alte idei, dacă
există şi alte variante. Nu trebuie să ne speriem de asta.
Dl. Miron Mitrea
22
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Nu e vorba de speriat, este vorba de imaginea publică. E
vorba de imaginea publică. Eu nu sunt fericit când Guvernul a spus
... Guvernul e al partidului. Nu e bun ministrul Mitrea sau Ilie Sârbu,
plecăm noi şi vin ăia care ne critică din partid la conducere.
Dl. Adrian Năstase
Asta e o singură situaţie, la agricultură.
Dl. Miron Mitrea
Pentru că aici e singura situaţie în care vorbeşte altcineva
decât cel care conduce şi la Guvern, pentru că dacă ar exista altul,
probabil că ar fi mai multe, i-ar critica mai mult din start.
Dl. Adrian Năstase
Nu mai critică nici ei, că s-au domesticit.
Dl. Miron Mitrea
Cred că ar fi important să avem ... nu mai vin cu departamentul
la guvernare, dar hai să mutăm foarte multe acţiuni pe care le
facem publice la ministere în ultimul an, să le mutăm în curte la
partid ...
Dl. Adrian Năstase
Nu ai cum să le faci, pentru că alea vor fi chestiuni tehnice. Nu
poţi să ieşi cu atac politic fără să semnezi biroul de presă al PSD.
Dl. Miron Mitrea
Nu, nu.
Dl. Dan Ioan Popescu
În situaţia asta trebuie să faci un documentar ...
Dl. Miron Mitrea
Aia e altceva. Nu la asta mă refer. În loc să mai avem acţiunea
prin ministere, putem la partid, care e problema?
Dl. Adrian Năstase
Sunteţi invitaţii mei, dar la fiecare săptămână nu se întâmplă
nimic.
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Dl. Dan Ioan Popescu
Săptămânal, avem în judeţe conferinţe de presă. Săptămânal.
Dl. Adrian Năstase
Ministerul?
Dl. Dan Ioan Popescu
Departamentul ... în orice situaţie.
Dl. Adrian Năstase
Trebuie aduşi nişte oameni, cred că în felul ăsta mai
descoperim şi nişte oameni din partid. Hai să le facem şi la partid,
că altfel iar rămânem pe zona funcţionarilor publici şi funcţionarii
publici, când citesc sondajele lui Dâncu, sau nu ale lui Dâncu, că
ale lui sunt bune, celelalte, ori încep să se enerveze, şi pierdem şi
iar o luăm de la capăt în opoziţie. Nu cred că e bine.
Dl. Dan Ioan Popescu
Eu am nişte idei corecte şi nu cred că ...
Dl. Adrian Năstase
Eu vă propun următorul lucru. Putem să dăm un termen de trei
luni de zile. Facem o analiză peste trei luni de zile. Nu s-a schimbat
nimic?
Atunci, în mod automat, schimbăm pe toţi şefii la
departamente.
Dl. Miron Mitrea
Eu mi-am exprimat părerea la cele unde nu s-a întâmplat
nimic.
Dl. Adrian Năstase
Poftim?
Dl. Miron Mitrea
Exprimam părerea pentru cele la care nu s-a întâmplat nimica.
Nu-i schimbăm pe toţi, că ...
Dl. Adrian Năstase
24
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Nu, e vorba de abordare, Miron, că tu n-ai să poţi să stai
niciodată - tu eşti foarte bun, dar n-o să poţi să stai aici, Miron. Asta
este problema.
Dl. Miron Mitrea
Eu sunt dispus să dau funcţia executivă pentru cea politică,
Adrian, şi ştii asta.
Dl. Adrian Năstase
Ştiu, dar nu poţi să le faci pe amândouă în acelaşi timp şi
nimeni dintre noi nu poate să facă. Eu de asta am renunţat la
funcţia de la partid şi l-am lăsat pe Octav, iar ceea ce facem la
nivelul ăsta trebuie să facem şi la nivel local, la nivelul preşedinţilor
executivi şi nu se înţelege foarte bine lucrul ăsta, din păcate, şi la
nivelul departamentelor. Este aceeaşi filozofie. Trebuie să mărim
ritmul. Pentru asta e nevoie nu doar să dăm sfaturi la telefon şi să-i
dăm telefoane din când în când lui Dan Matei să facă comunicate,
ci trebuie efectiv să se producă comunicatele aici, să existe
mecanismul de monitorizare aici pe fiecare departament, pe fiecare
zonă. Fiecare departament trebuie să baleeze în faţa lui să vadă ce
este de făcut. Departamentul Elenei Dumitru trebuia să funcţioneze,
să ştie că duminica nu e vacanţă şi trebuia să participe sau cel
puţin să urmărească comunicatele de presă şi să pregătească un
răspuns. Nu avem sistemul ăsta şi să nu ne facem iluzii că-l vom
controla prin telefon. Este nevoie de oameni aici care să aibă şi
capacitatea şi dreptul de a decide. Nu vrem să descentralizăm
decizia la partid, dar asta este foarte rău.
Părerea mea este că trebuie să facem lucrul ăsta, chiar dacă
vom mai greşi. Reacţii ale unor oameni. Păi câţi dintre membrii
Delegaţiei Permanente şi şefii de departamente participă la
dezbateri, la talk-show-uri? Ori sunt obosiţi, ori au altă treabă, ori
sunt plecaţi în străinătate. Nu se poate. Trebuie să inventăm nişte
lideri care să participe la aceste lucruri, iar dacă nu le dăm şi un titlu
- şef de departament, şef adjunct de departament - să participe la
nişte dezbateri, de unde să-i aducem? Eu vă rog foarte mult să vă
gândiţi la aceste lucruri. Să spunem, rediscutăm acest subiect la
sfârşitul lui ianuarie şi vedem ce s-a întâmplat până atunci, fiindcă
intrăm din nou într-un malaxor de dezbateri publice la care avem
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nevoie, pe de o parte, de monitorizare, iar, pe de altă parte, de
participanţi. Va fi greu, ştiu că este greu, dar ...
Dl. Miron Mitrea
...
Dl. Adrian Năstase
Nu, dar asta spun de luni de zile, Miron, şi nu se întâmplă
nimic cu departamentele.
Dl. Miron Mitrea
Eu ştiu că spui, nu ştiu dacă cu departamentele, dar vreau să
spun că începând din ianuarie-februarie, gata cu guvernarea care a
fost până acuma, se schimbă cu totul raportul. De fapt, eu cred că
trebuie să lăsăm câte un înlocuitor pe la ministere, nu pe la ... Asta
este, noi, din ianuarie-februarie, trebuie să ieşim pe scena politică.
Degeaba trimit eu pe nu ştiu cine să discute, indiferent cât e de
frumos şi de tânăr, că nu se uită nimeni la el, că asta e, în politică
se uită lumea la 20 de oameni dintr-un partid, nu la 100 şi anul viitor
va trebui să ne batem. Lăsăm uşor - nu că lăsăm mai uşor - lăsăm
lucrurile cum ...
Doi. Ceea ce cred că nu ai spus, dar te-ai gândit, este faptul
că noi nu ne-am creat încă oferta politică pentru anul viitor şi va
trebui în ianuarie, prin departamente, s-o creăm în dezbaterea
publică, domnule. Se poate face asta, ianuarie este o lună foarte
potrivită pentru aşa ceva. Decembrie probabil că nu, dar ianuarie e
foarte bună, iar de anul viitor, sigur, vor începe localele în 6 iunie. 6
iunie, dacă noi am hotărât aşa, înseamnă că noi din februarie
suntem în luptăm, gata, ce să mai ... În teritoriu, liste ... Sunt vreo
25-27 de mii de candidaţi, domnule. Clar, cine face treaba asta? Ne
rupem noi, cei care am mai făcut-o, rămânem numai la guvern să
facem, doi miniştri, sau ...
Dl. Adrian Năstase
Sigur că trebuie să facem, dar oricum nu putem să le facem pe
toate, Miron.
Dl. Miron Mitrea
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Păi n-o să putem, dar în anul de alegeri va trebui să facem mai
multă politică şi mai puţin altceva.
Dl. Adrian Năstase
Dar aici am creat ...
Dl. Miron Mitrea
Eu nu am nimic împotriva departamentelor.
Dl. Adrian Năstase
Am construit, Miron, sediul ăsta de ce, să ne întâlnim noi lunea
aici, că nu ne era suficient de bine în Kiseleff?
Dl. Miron Mitrea
Nu am ştiut că-l transformaţi.
Dl. Adrian Năstase
Asta e treaba. Nu am spus că facem aici nişte structuri viabile,
nu pentru asta am creat departamentele, nu pentru asta am angajat
o sută de oameni? Şi are e rezultatul?
Dl. Miron Mitrea
...
Dl. Adrian Năstase
Bun, trebuie nişte oameni, trebuie aduşi parlamentarii, dar
trebuie să fie cineva cu telefonul, cu nu ştiu ce, aduce oameni ...
Dl. Miron Mitrea
Domnule preşedinte, dacă vine cineva ...
Dl. Adrian Năstase
Da.
Dl. Miron Mitrea
ll aduc pe omul ăla aici ...
Dl. Dan Ioan Popescu
Faptul că sunt 90% ...
27

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a PSD
Bucureşti, sediul central PSD, 8 decembrie 2003

Dl. Adrian Năstase
Corect.
Dl. Dan Ioan Popescu
...
Dl. Miron Mitrea
De la 1 ianuarie, trebuie să ...
Dl. Adrian Năstase
Trebuie să ne pregătim oamenii, dragi colegi, pentru viitoarele
guvernări. Nu vom putea să formăm guvernul după 2004 cu aceiaşi
oameni care sunt acuma, oricât de tare credem că suntem de
neînlocuit.
Dl.
Putem.
Dl. Adrian Năstase
Păi de unde îi luăm dacă trebuie să facem acum un alt guvern,
în afară de cei care sunt aici? Deci cum îi pregătim pe oamenii
ăştia, nu luându-i lângă noi, ţipând la ei, discutând, pregătindu-i? Eu
asta încerc să spun.
Dl. Miron Mitrea
...
Dl. Adrian Năstase
Nu are importanţă, sigur. Există, dar ...
Dl.
Să fie membri ai partidului.
Dl. Adrian Năstase
Sigur că da, să fie din partid. Altfel, iară vom merge, dă telefon
cineva şi spune, uite, ştiu pe cineva care e bun.
Dl. Ion Solcanu
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Domnule preşedinte, fiecare dintre preşedinţii departamentelor
ar trebui să fie aici cel puţin o jumătate de zi ...
Dl. Adrian Năstase
Corect.
Dl. Miron Mitrea
Noi considerăm că ...
D-na Hildegard Puwak
...
Dl. Adrian Năstase
Hilde. Să ridice mâna cei care au fost săptămâna trecută aici,
în afară de luni. Vă rog să ridicaţi mâna. Da, deci, bun ... Hilde, noi
nu putem să generalizăm pornind de la tine. Cu toată dragostea.
D-na Hildegard Puwak
... fără motivaţia ...
Dl. Adrian Năstase
Este în ordine, eu vă motivez. Din contră, vreau să vă motivez,
dar ...
D-na Hildegard Puwak
...
Dl. Adrian Năstase
Hilde, eu nu am vorbit despre tine.
D-na Hildegard Puwak
Nu vă supăraţi, eu nu vorbesc despre mine.
Dl. Adrian Năstase
Dacă vrei, mai fac o dată analiza departamentelor. Dacă nu a
fost suficient de clară, o mai fac o dată, dar nu putem, nu poţi să-mi
răspunzi la ceea ce am spus eu vorbind numai de departamentul
tău şi ceea ce faci tu, că nu despre asta e vorba.
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D-na Hildegard Puwak
...
Dl. Adrian Năstase
Hilde, ştiu foarte bine despre ce este vorba, deci nu încerca să
mă convingi. Dacă vrem să ne batem pentru alegeri, trebuie s-o
facem începând de acuma şi trebuie s-o facem şi la partid, nu
numai la guvern.
Dl. Dan Ioan Popescu
Trebuie să schimbăm ponderea pe partea politică ... că a fost
mai mult pe ... şi atunci vom muta ...
Dl.
Ăsta este răspunsul.
Dl. Dan Ioan Popescu
Asta este.
Dl. Adrian Năstase
Eu v-am transmis acest mesaj cu săptămâni în urmă. Nu s-a
întâmplat nimic. Înseamnă că modelul ăsta nu funcţionează.
Poftim?
Dl.
În plan politic. ...
Dl. Miron Mitrea
Noi va trebui de la 1 ianuarie să ... În loc să fac bilanţul la
Guvern, îl fac aici.
Dl. Adrian Năstase
Noi trebuie să ocupăm ... Prin rotaţie, duminica, un
departament face aici conferinţă de presă.
Dl. Miron Mitrea
Eu am făcut în toamnă.
Dl. Adrian Năstase
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N-o să facem atât de multe încât să-i plictisim pe alegători, nuţi face griji. Bun, el făcea calcule câte mii de conferinţe o să facem
şi că nu avem timp suficient până la alegeri. Nu. Trebuie să
începem să lucrăm. V-am arătat cum lucrează liberalii. Ei vor să
câştige alegerile. Problema este vrem şi noi? Iar dacă nu, începem
să dăm cu toţii mesajele pe care le-a dat Viorel, că o să câştige
Băsescu la Bucureşti, că o să câştige la ...
Dl. Viorel Hrebenciuc
... ...
Dl. Dan Ioan Popescu
Atunci ia Bucureştiul, măi.
Dl. Adrian Năstase
Staţi, staţi puţin, măi.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Că ia Băsescu, asta spun ...
Dl. Adrian Năstase
Nu, problema este că mesajele pe care le dăm trebuie să fie
superoptimiste, indiferent de analizele noastre. Toţi. Câştigăm,
rupem, ăsta este mesajul, pentru că sunt oamenii noştri care
aşteaptă acest mesaj. Altfel, vor crede că noi ne îndoim, dacă noi
dăm senzaţia că ...
Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Mesajele trebuie să fie, repet ... în momentul în care discutăm
cu activiştii asta este o teorie esenţială, vom câştiga, vom rupe.
Restul, sigur, discuţii supersofisticate aia e altceva, dar cu alegătorii
nu ai voie să spui altceva.
Dl. Viorel Hrebenciuc
...
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Dl. Adrian Năstase
Bine. Ne face bine discuţia asta luni de dimineaţă, pentru că
eu cred că e nevoie de adrenalină, dacă nu, scade adrenalina până
la sfârşitul săptămânii şi eu vă spun, la sfârşitul săptămânii,
urmăresc ce se întâmplă pe circuite, pe nu ştiu ce şi încep pe urmă
să sun pe ăla, pe ăla. Dan ştie. Îl sun pe Octav, nu-i merge
telefonul, îl sun pe ...
Dl. Octav Cozmâncă
O dată.
Dl. Adrian Năstase
O dată. Şerban, îl sun pe Şerban, care e secretara lui Octav, şi
rezolvă problemele până la urmă, dar ... Eu vă rog foarte mult,
telefoanele deschise ... Poftim? Şerban, nu am cum să ... asta se
face la sfârşitul anului.
Dl. Şerban Mihăilescu
... cu caricaturile alea de ... de aia nu răspund. Nu este zi de la
Dumnezeu în care organizaţiile noastre ... pe categorii de vârstă, cu
ce e de analizat, cu ce au făcut ...
Dl. Adrian Năstase
Şerban ...
Dl. Şerban Mihăilescu
Iertaţi-mă ...
Dl.
Domnule preşedinte, dv. daţi ...
Dl. Adrian Năstase
Eu vă mulţumesc foarte mult, dar nu aţi putea să faceţi şi alta_
Dl.
Ziarul de Transilvania.
Dl. Adrian Năstase
32

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a PSD
Bucureşti, sediul central PSD, 8 decembrie 2003

Dar nu numai. Domnule, dar am mai creat grupul de reacţie
rapidă, iar la ora 10 de-abia ...
Dl. Viorel Hrebenciuc
... şi toată lumea e de acord, ce să mai ...
Dl. Adrian Năstase
Dar nu se poate, am stabilit că facem grup de reacţie rapidă la
partid.
Dl. Şerban Mihăilescu
L-am făcut.
Dl. Adrian Năstase
L-a făcut cine, s-a întâlnit de trei ori.
Dl. Şerban Mihăilescu
Am făcut un program de ...
Dl. Adrian Năstase
Aia e altceva. Nu, eu vorbesc de grup, grupul care nu
funcţionează, Şerban. Măsurile pe care le luăm durează trei zile,
asta e problema. Da, te rog.
Dl. Miron Mitrea
...
Dl. Adrian Năstase
Da.
Dl. Dan Ioan Popescu
Să-şi intre în exerciţiu, asta este.
Dl. Adrian Năstase
Nu funcţionează deocamdată. Am tot spus. Iar am vorbit de
grupul de reacţie rapidă. Nu funcţionează. Plătim atâţia oameni.
Măcar cu mercenari să lucrăm, dacă nu cu oameni de partid, dacă
vrem să participăm la tura asta de alegeri. Dacă nu, putem să ne
luăm vacanţă şi ne reîntâlnim înainte de 2008.
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Bun. sondajele.
Dl. Miron Mitrea
Pot să mai spun ceva?
Dl. Adrian Năstase
Da. Simplifică-le, te rog.
Dl. Miron Mitrea
Am discutat o dată faptul că vom aborda problema din aceeaşi
zonă, teoria marilor oraşe. Este teoria care în 2000 ne-a ajutat. Nu
am făcut nimic înainte şi trebuie să începem de acuma la marile
oraşe, ce facem cu marile oraşe, ce mai avem de vânat, până la
urmă. Îi păstrăm pe cei pe care i-am vânat, pe cei pe care i-am
avut. Nu mă refer acolo unde inventăm acuma candidaţi, că nu am
avut, că am avut, cum era cu ... mergem cu prefectul sau cu cine
hotărăsc ei acolo, dar noi avem zone de vânătoare şi hai să fim
oneşti, trebuie să vânăm pe cine câştigă.
Dl. Adrian Năstase
Voi aţi fost la Giurgiu? Nu.
Dl. Miron Mitrea
Avem aici, lăsând Bucureştiul la o parte, al doilea oraş în
Constanţa este Constanţa, deci l-am rezolvat. Al treilea este Iaşiul.
O să ne spună ... eu cred că se va rezolva. După Iaşi vine
Timişoara.
Dl.
Timişoara, nu. Deocamdată, are 80%.
Dl. Miron Mitrea
Hai să facem o listă să vorbim mai clar.
DL. Viorel Hrebenciuc
...
Dl. Adrian Năstase
Domnule, dar ar putea să fie independent.
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Dl. Miron Mitrea
Nu, dar asta este o soluţie bună, Ciuhandru independent
trebuie sprijinit de-ai noştri şi să mâncăm bătaie degeaba. Dacă tot
ştim c-o luăm, măcar să fim inteligenţi, să-i oferim postura de
independent şi să ieşim la rampă sau să sprijinim ... nu ştiu, era
ideea aia nebună care sigur că, vrea nu vrea, noi îl sprijinim.
DL. Viorel Hrebenciuc
Putem să mai luăm la Alba Iulia ...
Dl. Miron Mitrea
Rămâne o problemă.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Şi la Oradea dacă ... a fost faptul că iară începe ... începe o
problemă acolo. ...
Dl. Miron Mitrea
Cu revoluţionarii, fără să fie un candidat ...
Dl. Adrian Năstase
Da, Hilde.
D-na Hildegard Puwak
Nu eu am primit sarcină expresă din partea dv., că aţi vorbit cu
Giurgiul, dar am făcut-o. Am vorbit cu Marin Cristea, am vorbit cu
grupul de parlamentari. Nu pare să fie o problemă de opoziţie a lor
faţă de venirea lui Iliescu. L-au acceptat pe Iliescu, cu condiţia ...
Dl. Adrian Năstase
Ai vorbit cu el?
D-na Hildegard Puwak
Da, am vorbit trei ore cu Marin Cristea, care a zis că ne-ar
sprijini partidul şi cere partidului o soluţie onorabilă pentru el, ca se
retrage, pentru că el nu vrea să rămână în acest partid, deci nu ne
va face nici un fel de problemă. Al doilea lucru ...
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Dl.
Ne spune că pleacă.
D-na Hildegard Puwak
El va pleca, dar depinde şi cum pleacă, pleacă cu scandal, cu
conferinţă de presă, sau lasă lucrurile să curgă şi pleacă aşa cum
zice el că o va face, din onestitate. Asta este ce mi-a spus mie.
Al doilea lucru.
Dl. Adrian Năstase
Când ai vorbit cu el?
D-na Hildegard Puwak
Când m-am dus joia trecută şi ...
Dl. Adrian Năstase
N-ai mai vorbit cu Viorel.
D-na Hildegard Puwak
Eu vă spun ce mi-a spus joi, înaintea conferinţei judeţene,
când am avut ocazia să-i întâlnesc pe mai mulţi acolo. Şi lui Iliescu
trebuie să i se arate clar care sunt jaloanele dacă vine la noi, pentru
că a umplut tot Giurgiul că îl punem preşedinte de organizaţie, că îl
facem nu ştiu ce. Este nevoie de acea discuţie foarte clară, ca
fiecare să ştie încotro să se mişte. Iar restul organizaţiei - mă rog,
nu ştiu restul - dar l-am rugat pe Cristea să facă în aşa fel încât
toată organizaţia să-l accepte, pentru că depinde de dirijor şi el mia promis în a rezolva problema aşa cum o doreşte preşedintele
partidului. Asta a fost poziţia pe care mi-a spus-o mie. A fost şi
Rădoi, a fost şi senatorul Sima, au fost şi alţii acolo.
În tot cazul, Giurgiu ...
Caseta 2A
D-na Hildegard Puwak
...
Dl. Adrian Năstase
... Iliescu acolo primar?
36

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a PSD
Bucureşti, sediul central PSD, 8 decembrie 2003

D-na Hildegard Puwak
Depinde ce ... atitudinea lui acolo în oraş, pentru că ... Chiar
dacă are o perioadă de tranziţie ...
Dl.
În sondaj are probleme şi nu e plăcut de oameni.
Dl. Adrian Năstase
Da, Victor.
Dl. Victor Ponta
El a câştigat cu 9000 de voturi la 6000, în anul 2000. Problema
e că dacă îl pun contracandidat pe actualul prefect nu e nici o
şansă să fie bătut. Actualul prefect e clar că nu, iar ei nu vor să
pună un candidat.
Dl. Adrian Năstase
Da, domnul Sasu.
Dl. Ion Sasu
...
Dl. Adrian Năstase
Daţi drumul la microfon să vă auzim.
Dl. Ion Sasu
... în ideea că ar reuşi să schimbe cu dv. câteva vorbe. El mi-a
spus că aţi mai avut cu câţiva ani în urmă o discuţie şi ar vrea şi
acuma o scurtă discuţie. Sigur, el este favorabil, aşteaptă semnalul,
însă acolo sunt parametrii legaţi de situaţia lui în partid dacă vine
aici, pentru că au fost, se pare, în timp tensiuni mari acolo, dar el
este pornit pe panta asta, să vină în zona ... pentru că el spune clar,
domnule, acolo e locul meu, dar eu sigur că am făcut ce am făcut în
timp, tot felul de jocuri din astea ca să-mi salvez o situaţie. Eu ştiu
chestiunea când a plecat de la noi la liberali, dar el aşteaptă acest
semnal.
Dl. Adrian Năstase
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Bun. Noi trebuie să pregătim situaţia la noi în organizaţie, ca
să nu dăm peste cap organizaţia cu această candidatură. De asta
am rugat să se facă aceste discuţii. Să mai continuăm zilele astea
şi să vedem care sunt costurile şi pentru Marin, trebuie vorbit foarte
atent cu Marin Cristea, poate vorbeşti şi tu, poate ...
Dl.
Eu am vorbit, dar ...
Dl. Adrian Năstase
Poate s-a mai gândit după discuţia cu Hilde.
Dl. Viorel Hrebenciuc
... cred că e om serios. Mi-a arătat că ...
Dl. Adrian Năstase
Viorel, eu nu pot să iau decizii discreţionare. Eu am discutat cu
Lucian Iliescu o dată sau de două ori. Nu-l cunosc suficient de bine,
nu ştiu ce a făcut. Pe de altă parte, nu ştiu care ar fi implicaţiile la
nivelul organizaţiei, deci nu pot să mă întâlnesc cu ei fără ca voi să
pregătiţi acest moment. Eu pot să impun la un moment dat o
decizie, când ajungem la concluzia că aceasta este decizia corectă,
dar nu aş vrea să mă apuc să tai noduri gordiene, pur şi simplu, la
inspiraţie, pentru că riscăm să avem probleme în structura de acolo.
De aceea, eu vă rog încă o dată, în următoarele zile încercaţi
să clarificaţi lucrurile. Am impresia că începem să ne îndreptăm
spre această soluţie, dar pregătiţi-o cum trebuie cu Marin Cristea şi
cu ceilalţi şi atunci după aceea, în ianuarie, vorbesc şi eu cu el şi
stabilim o chestiune. Soluţia ar trebui să fie mixtă: Lucian Iliescu
candidat şi ne trebuie un alt preşedinte la partid, dacă pleacă Marin
Cristea, dar, în orice caz, Lucian Iliescu nu poate să ia şi
conducerea la partid.
D-na Hildegard Puwak
... pentru că el este cel care ...
Dl. Adrian Năstase
Corect. ... Da, da, sigur.
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D-na Hildegard Puwak
...
Dl. Adrian Năstase
Corect.
D-na Hildegard Puwak
Trebuie să dăm soluţia cea mai bună, Marin Cristea trebuie să
rămână acolo cel puţin până după alegerile locale, pentru că nu
putem să schimbăm ... ... ... dar trebuie găsită această soluţie ...
Eu nu ştiu de ce avem acum, la acest moment ...
Dl. Adrian Năstase
Bun. Hai să mai discutaţi atunci. Te mai duci tu acolo o dată şi
poate o iei şi pe Hilde cu tine.
Dl. Viorel Hrebenciuc
Da, da.
Dl. Adrian Năstase
Şi clarificaţi acolo lucrurile şi după aceea mă întâlnesc şi eu cu
ei, dar în momentul în care lucrurile sunt clare sau, în orice caz, nu
riscăm să creăm acolo o explozie la partid.
Bine, hai să mergem mai departe. Sondajele de opinie, foarte
rapid.
Dl.
Împreună cu echipa de consultanţi străini ne-am armonizat
programele pentru tot anul viitor, modul cum vom articula
cercetările. Am început de astăzi. Astăzi avem ... săptămâna
aceasta facem primele focus-grupuri explorative, 8 focus-grupuri
pentru anul acesta. În ianuarie am stabilit deja programul pentru
cercetare mare pe ţară şi 8 focus-grupuri, de asemenea, în total,
2 exitpoluri, 10 cercetări de teren naţionale, 96 de focus-grupuri şi
10 focus-grupuri pe programaţie specială.
Vreau să spun că echipele de străini care au venit - eu am
lucrat cu mulţi specialişti străini de la Banca Mondială, de la
universităţi - este cea mai bună pe care mi-aş fi putut-o eu închipui,
cel puţin din punct de vedere al cercetării. Nu am întâlnit niciodată
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nişte atât de buni specialişti în domeniul cercetării calitative, în
domeniul electoral. Am adus câţiva americani, câţiva israelieni care
sunt foarte buni. Efectiv nu am mai văzut niciodată aşa specialişti şi
cred că o să facem o treabă foarte bună aici. Asta, din perspectiva
acestui tip de cercetare.
Al doilea tip de cercetări sunt studii pentru evaluarea
candidaţilor la alegerile generale, locale, precum şi performanţele
organizaţiilor locale ale PSD.
Dl. Adrian Năstase
Scuză-mă că te întrerup. Vreau să spun, nu mai bat în lemn, şi
în 1996 am avut o echipă genială. Ce spui?
Dl.
Nu a folosit.
Dl. Adrian Năstase
Nu a folosit.
Dl. Vasile Dâncu
Eu nu mă pronunţ, nu cunosc nimic despre România. Nu mă
pronunţ asupra sfaturilor pe care ni le vor da, dar cel puţin din
perspectiva cercetării pe care o facem acum, de fundamentare a
deciziilor noastre. Noi putem lua şi alte decizii decât ne spun, dar
avem psihologi ca să facem o cercetare perfectă şi ...
Dl. Miron Mitrea
... au făcut cercetarea, ne-au date nişte ...
Dl. Acsinte Gaspar
Este prematur ...
Dl. Miron Mitrea
Are şi o anumită echipă.
Dl. Vasile Dâncu
Am studiat problema aia. Nu ne bazăm pe chestiunea asta,
însă vreau să vă spun că echipa este foarte bună şi dacă pierdem,
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pierdem pe mâna noastră, nu pe mâna lor, oricum, dar nu avem
cum.
Am făcut programe de cercetări şi cred că asta ne va ajuta să
... cel puţin feed-back-ul de cercetare este foarte bun.
În al doilea rând, sunt sondajele regionale pe care le-am
stabilit. Am făcut trei sondaje în această toamnă, în care am forţat
un pic problematica, în Timiş, Cluj, Galaţi, Caraş-Severin, pentru o
cercetare judeţeană. Am stabilit discuţii cu vreo 15 judeţe. Vineri
vom stabili programul total. Am stabilit un program, dacă îl
acceptaţi, să încheiem toate studiile regionale, pe judeţe e cam la 1
martie. Facem grupuri de câte 5-6 ca să se poată discuta şi de la
partid cu organizaţiile. Şi pe problematica candidaţilor la municipii,
la localele din oraşe şi pentru alegeri generale şi primarii din marile
oraşe, inclusiv ideologiile locale, lucruri de genul acesta. Vom
definitiva vineri. I-am invitat pe toţi secretarii executivi care se
ocupă de sondaje şi marketing politic aici la noi. Vom avea o primă
discuţie pentru a termina o instruirea şi a termina calendarul acestor
cercetări.
V-aş propune ca în fiecare delegaţie permanentă, cel puţin
bilunar, să avem o informare în care să prezentăm rezultatele care
apar, rezultate mai speciale cel puţin, care apar în aceste zone.
Aceasta este situaţia sondajelor. Cred că singurul lucru acum
este în această perioadă a anului. Anul acesta seamănă, din
anumite perspective, cu 1996. În 1996 eu am făcut un sondaj în
care am vrut să fac - ăştia lucrau la sondaj, eu nu cunoşteam pe
nimeni din PDSR atunci - şi eu am făcut un sondaj pe care i l-am
dat domnului Chebeleu pentru domnul preşedinte. ... cine a lucrat
la sondaje şi am făcut un sondaj mai mare, nu l-am făcut exact ca
cel care scria în ziare, dar era un sondaj. Domnul Chebeleu l-a dat
la opoziţie, ca să-şi păstreze poziţia probabil şi ceilalţi au făcut un
fals, au pus o hârtie pe contrast şi după aceea au încercat să facă
scandal din asta.
Acum, sondajele va trebui să ...
Dl. Adrian Năstase
L-a dat la altcineva.
Dl. Vasile Dâncu
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Probabil că cineva din oamenii de acolo, dar aşa s-a întâmplat,
încât a ajuns ... Aşa era ... Acesta este programul pe care l-am
stabilit şi ...
Dl. Adrian Năstase
Viorel.
Dl. Viorel Hrebenciuc
... Am vorbit şi cu Vasile, că nu prea are încredere în baza
cercetării, în operatorii pe care aceştia îi folosesc, dar oricum, este
baza pe care ei stabilesc în cadrul coaliţiei, în cadrul alianţei
strategia, candidaţi, strategii şi aşa mai departe. Îl aveam şi pe ăla
al PUR, care este de acum de vreo două luni de zile, care,
acomodate, coincid în mare cu ceea ce ne-a dat Vasile pe cei 12
mii de subiecţi, deci o bază de date pentru partea a doua a lunii
ianuarie, când o să vă propunem să facem discuţia cu judeţele, o
primă parte legată până la sondajele care vin să certifice totul, o să
avem de-acum pentru sfârşitul lunii ianuarie când o să discutăm
toate judeţele, în stilul care ştiţi că a fost şi în 2000.
Dl. Vasile Dâncu
Eu aş vrea să fac o remarcă la sondajele astea. Sigur că orice
sondaj e bun, chiar dacă nu este reprezentativ, ceva prinde, prinde
un tren, însă am descoperit în judeţele Sălaj, Satu Mare, Botoşani,
Giurgiu, Giurgiu, multe, unde am lucrat şi eu cu operatorii mei acolo
şi unde am oamenii care lucrează, coordonatorii zonali, cei din PD
şi PNL au început o luptă şi în teritoriu pentru a-şi influenţa
ponderea în fiecare judeţ şi atunci au apărut două efecte: unul că
unde au fost mai tari unii sau alţii au influenţat sondajele şi, în al
doilea rând, am descoperit în judeţele de care vă spuneam
chestionare ale lor, teancuri lăsate la Alimentara sau în alte locuri,
unde vânzătoarele completau aşa, le dădeau la clienţi şi completau
chestionare. Deci trebuie să le luăm cu o anumită rezervă şi ceea
ce au făcut ei, pentru că nu avem controlul operatorilor nici într-un
fel.
Dl. Adrian Năstase
Dar noi nu am putea să descoperim la una dintre televiziuni un
sondaj din ăsta undeva şi să facem un reportaj? Eu, dacă aş fi la
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grupul de reacţie rapidă, aşa aş face. Dacă noi am avea şi
americani-români, din ăştia indigenizaţi, ei aşa ne-ar spune. Măi
băieţi, s-au găsit alea în ... Hai să facem un reportaj să vedem ce
se întâmplă. Cu astea găsite.
Dl. Vasile Dâncu
Astea ne spun ... nu ai o dovadă, o poză ...
Dl. Adrian Năstase
Ce anume? Problema este următoarea. Este vorba de
credibililtatea acestui sondaj care se pregăteşte şi credibilitatea
acestui sondaj trebuie pregătită de acum, ca să zic aşa.
Dl. Vasile Dâncu
Bătălia lor internă. De fapt, îi putem lăsa să se bată în
chestiunea asta, adică să-şi strice sondajul.
Dl. Adrian Năstase
Da, dar în momentul în care distrugi credibilitatea acestui
sondaj le creezi o foarte mare problemă.
Dl. Vasile Dâncu
Am înţeles.
Dl. Adrian Năstase
Pe oricare dintre variante vor merge.
Dl. Vasile Dâncu
Am înţeles exact.
Dl. Adrian Năstase
Da, bine. Activitatea Senatului şi a Camerei Deputaţilor.
Avem probleme speciale, Valer?
Dl. Valer Dorneanu
În primele două zile avem problema asta cu Marea Neagră,
distinct. Cât priveşte activitatea, cred că nu sunt probleme
deosebite. La Cameră avem, începând de joi, dezbaterea Codului
fiscal şi, de asemenea, dezbaterea Legii de abilitare. Restul nu sunt
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chestiuni. Ar fi totuşi o chestiune, apropo chiar şi de ce ne-aţi
criticat dv. pe bună dreptate, cu activitatea departamentelor. Poate
cu domnul Rus să facem săptămâna asta o dezbatere pe multiple
propuneri legislative de înfiinţare, desfiinţare de comune, în paralel
cu proiectul guvernamental. Cred că ar fi un lucru foarte bun. Sunt
foarte multe propuneri.
Dar aş vrea să ridic o problemă oarecum adiacentă.
Dl. Adrian Năstase
Aţi văzut reacţia liberalilor în legătură cu comunele?
Dl. Valer Dorneanu
Da, că le facem în scop electoral. Adevărul e că trebuie să
adoptăm o poziţie comună. Sunt în permanenţă la mine la cameră
cam câte 10 propuneri, cel puţin pe ordinea de zi, în fiecare
săptămână, unele în paralel cu ce aţi trimis dv., Guvernul, unele
susţinute de ai noştri, altele susţinute de ei.
Dl. Adrian Năstase
Nu, dar am stabilit că avem o grilă, deci că există nişte criterii,
că există nişte ... Nu sunt astea?
Dl. Valer Dorneanu
Există. Există criterii, dar în ficare judeţ se găsesc şi de-ai
noştri care ...
Dl. Adrian Năstase
Dar trebuie făcută grila respectivă şi spus ...
Dl. Acsinte Gaspar
Sunt în lege. Sunt două condiţii, în primul rând, referendumul
care trebuie făcut, a doua chestiune sunt principalii indicatori pe
care trebuie să-i îndeplinească fiecare localitate pentru a fi stabiliţi
prin lege. Şi au fost cazuri în care am respins, de pildă, adică
punctul de vedere al Guvernului a fost negativ, numai pentru faptul
că nu avea numărul de locuitori pentru a trece în categoria
comunelor.
Dl. Adrian Năstase
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Şi atunci?
Dl. Acsinte Gaspar
Însă au fost unele care au fost strecurate de colegii noştri fără
să mai aştepte punctele de vedere ale Guvernului şi au fost
promovate, dar cei de la Comisia de administraţie de la Cameră,
Olteanu, care ... La senat au fost blocate pentru că am discutat în
Biroul Permanent şi s-a cerut punctul de vedere al Guvernului. Şi,
de altfel, procedura de la Senat ar trebui împărtăşită şi la Cameră,
am mai spus eu o dată, în sensul că să nu fie promovate aceste
propuneri decât în momentul în care sunt toate avizele, să existe
punctul de vedere al Guvernului, să fie avizul Consiliului Legislativ
şi pe urmă să se trimită la comisie.
Dl. Adrian Năstase
La preşedintele camerei.
Dl. Acsinte Gaspar
La Senat aşa se face. La cameră, s-a înregistrat, se trimite
imediat la comisii, se dă termen pentru punctul de vedere al
Guvernului, iar ...
Dl.
... fără punctul de vedere al Guvernului nu ar trebui să intre în
dezbatere.
Dl. Acsinte Gaspar
Da.
Dl. Adrian Năstase
... eu nu v-am certat pentru că trimiteţi ...
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Nu, dar în 30 de zile punctul de vedere al Guvernului ...
Dl. Adrian Năstase
Vă rog să urmăriţi cu atenţie. Măi, şi noi am discutat la Guvern
de nu ştiu câte ori aceeaşi problemă şi cine nu răspunde la criteriile
astea nu poate să fie pe listă.
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Dl. Valer Dorneanu
Există presiuni deosebite cu privire la legile cooperaţiei. Am
primit o grămadă de scrisori şi de la cooperaţia asta internaţională,
cei de la Comisia pentru agricultură iarăşi încep să facă presiuni,
mai ales acum, după prezentarea acelui material aici. Poate în
departament ...
Dl. Adrian Năstase
Cred că trebuie finalizată povestea asta.
Dl. Valer Dorneanu
Şi ultima problemă, pe care o ridic şi pentru Guvern şi pentru
ministere. Noi suntem efectiv presaţi de presă în legătură cu tot
felul de sinteze, date sintetice, pe linia Legii informaţiilor. Ar trebui
să avem un punct de vedere unitar aici. Le dăm, de pildă, mare
pasiune pe dezbaterile externe, încep cu fiecare în parte. Acuma,
hai să încep cu domnul Severin. De fapt, nu le-am dat separat. Le-a
spus, domnule, nu ţinem statistici, nu facem analize altele decât
cele care rezultă din ...
Dl. Adrian Năstase
Exact. Şi ei să le facă.
Dl. Valer Dorneanu
Exact. Să le facă ei. Dar ar fi bine, eventual, să faceţi o
evaluare, pentru că dacă noi ne descoperim total la toate invenţiile
lor, făcute pe baza unei legi destul de largi, a căror implicaţii noi nu
le-am analizat destul, dar o să avem o mare problemă, cu salarii, cu
deplasări, cu cheltuieli. Cât, ce aţi cheltuit pe obiecte de inventar, ce
aţi cheltuit pe diverse capitole?
Dl. Adrian Năstase
Noi nu ar trebui să facem sinteze, părerea mea, ar trebui să le
dăm bugetul, de exemplu, şi să tragă ei concluzia. Ar trebui să dăm
informaţia brută.
Dl. Valer Dorneanu
Aşa am făcut.
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Dl. Adrian Năstase
Bine.
D-na Hildegard Puwak
Atacă Legea transparenţei. Eu cred că trebuie să facem încă o
dată, să o analizăm încă o dată şi să vedem dacă nu putem să o
amendăm, pentru că ea, într-adevăr, le dă jurnaliştilor un drept
peste tot, ceea ce înseamnă transparenţă în toată lumea, în 24 de
ore ei pot să aibă acces la orice dosărel care dacă nu a fost scris în
hotărârea de Guvern acolo că este clasificată este la dispoziţia lor.
Eu cred că este excesiv de permisivă.
Dl. Adrian Năstase
Să mai vedem o dată lucrurile astea. Adrian.
Dl. Adrian Severin
Două chestiuni. În primul rând, ştiu că este mai complicat, dar
eu spun că bunul simţ nu se poate legifera, deci orice lege am
avea, bunul simţ ne aparţine nouă sau le aparţine şi cum lor nu le
aparţine, trebuie să-l aplicăm noi în concret. Faptul că este
transparentă informaţia nu înseamnă că ne pot cere orice tip de
informaţie. N-o să-mi ceară şi numărul de la pantofi pentru că el are
acces la informaţii. Noi va trebui ... el îl cere şi noi ne simţim
obligaţi să i-l dăm, pentru că informaţia este transparentă. Dar
trebuie, în orice caz, să stabilim că numai lucruri care sunt în mod
normal logice, necesare pentru ca el să se informeze. Ăsta este
punctul unu.
Punctul numărul doi, ceea ce sunt interesaţi. N-o să le dăm, de
pildă, politica bugetară a instituţiei, care este reprezentativă pentru
analiza de care are nevoie şi pe răspunderea noastră. El vrea să
ştie Stan Păpuşă care a fost cu sacoşa la piaţă şi a aplicat bugetul
ce a făcut, pentru că dacă el nu are numele lui Hrebenciuc, lui
Severin, lui Popescu, lui Ionescu nu are nici un farmec să spună
ceva pe piaţă şi atunci el vrea nume. Noi ar trebui aici să refuzăm
să dăm date despre x sau y, ci să dăm date despre instituţie, date
relevante despre instituţie. Am în bugetul meu pentru cumpărat
casetofoane atât. Îi dau datele din buget, atât, fără să fac sinteze
analitice, pentru că asta ...
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Dl. Adrian Năstase
Adrian, eu cred că la acest moment singura modalitate prin
care putem să mai intervenim este clar prin aspecte comparative,
luând nişte reglementări de tipul normelor de aplicare pe astfel de
legi în diferite ţări. Mircea, o să te rog să faceţi voi o circulară la
ambasade şi să vedem ... Nu ştiu, trebuie văzută nu legea ca atare,
ci aplicarea. Ne trebuie elementele acestea de aplicare.
Dl. Adrian Severin
Este vorba de dreptul pozitiv şi după aceea de modul de
aplicare.
Dl. Adrian Năstase
Şi atunci noi trebuie să venim şi să spunem, domnule, în
aplicarea legii este clar că pot să existe excese, de aceea, noi
trebuie să mergem pe un model. Că dacă noi ne apucăm să
spunem dăm doar înălţimea, nu dăm şi numărul de la pantofi, ei vor
spune ce, că ambele sunt importante. Şi de aceea trebuie să venim
cu un model de undeva din afară pe care să-l punem în aplicare.
Altfel nu scăpăm de această capcană.
DL. Adrian Severin
Domnule preşedinte, iertaţi-mă ...
Dl. Adrian Năstase
Da.
Dl. Adrian Severin
Şi, pe cât se poate, depersonalizat, adică pe cât se poate cu
inteligenţă, să evităm a da date care să se ataşeze unui nume.
Dăm date care se ataşează activităţii instituţiei, nu ...
Dl. Adrian Năstase
Problema este că legea nu distinge în acest moment, aşa că
nu putem să distingem noi, asta va fi problema.
Dl. Adrian Severin
Ştiu, dar cât de cât ...
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Dl. Adrian Năstase
Miron.
Dl. Miron Mitrea
Domnul prim-ministru şi probabil că şi alţi colegi miniştri au
primit de la acea înaltă societate civilă o cerere privind articolul 72,
cel privind luarea de decizii în favoarea unor membri de familie şi
aşa mai departe, dar nu spune în cererea respectivă - sunt vreo
trei, patru sau cinci instituţii - dacă am încălcat sau nu, să le dau eu
exact cum îi cheamă şi ce fac toţi cei care sunt rude de gradul unu,
să verifice ei dacă am făcut treaba asta. Ăsta este un tip de
greşeală - aţi primit mulţi, da - ăsta este un tip de greşeală în care
putem să cădem. Eu am răspuns: am doi copii studenţi, soţia
deputat, tata mort, mama pensionară. Pa! Nu am încălcat articolul
72 din lege. Ei vor acuma exact cum îi cheamă pe fiecare. Va
începe o vânătoare dacă facem greşeli de genul ăsta, că nu mai
ştim să ieşim din ea.
Dl.
Ce documente au semnat ...
Dl. Miron Mitrea
Ce documente am semnat eu, care i-ar putea ajuta pe ei? Şi
rudele şi nu ştiu ce. Sunt foarte mulţi colegi ... Ar trebui să ridici
problema la Guvern s-o discutăm puţin, că sunt mulţi colegi care
pot să pice într-o capcană din asta, că asta nu mai ieşi din ea în
veci. Este exact ce spunea Adrian, să depersonalizăm răspunsul.
Întrebaţi-mă cum îl cheamă, unde e, ce lucrează ...
Dl.
... nu ai cum, pentru că dreptul la informare trebuie să ...
Dl. Adrian Năstase
Da. Haideţi să încheiem discuţia asta. Discutam şi cu Mircea,
am avut zilele astea nişte meciuri foarte dure pe chestiunea
transporturilor, pe capitolul pentru transporturi. Din fericire, cred că
l-am câştigat. Practic, astăzi se finalizează capitolul şi mâine
49

Stenograma şedinţei Delegaţiei Permanente a PSD
Bucureşti, sediul central PSD, 8 decembrie 2003

probabil că va fi considerat gata pentru închidere. Meciul a fost
foarte dur. Meciul a fost foarte dur. Dacă preşedinţia italiană nu
intervenea, probabil că nu reuşeam. Chiar şi aşa am avut dificultăţi
cu spaniolii, dar acolo s-au rezolvat lucrurile şi în final a mai apărut
ministrul de transporturi din Austria. L-am urmărit sâmbătă şi
duminică şi duminică, în final, s-a deblocat şi pe zona lor, astfel
acum, în cursul dimineţii, ar trebui, teoretic, să se încheie discuţia la
nivel tehnic, să nu fie ridicată la nivel politic.
Dl. Miron Mitrea
Vreau să-i mulţumesc lui Adrian pentru vizita lui Berlusconi, că
altfel nu ieşeam. I-am spus lui Dan. Senzaţia mea - am vorbit şi cu
Mircea şi cu Vasile şi cu Palacio, dacă nu, era o mare problemă pe
zona asta, dar vroiau să arunce energia, dacă se putea, în toamna
anului viitor. Cam asta era ideea, deci să mă duc pe mine cu
transporturile în primăvară şi ca să aibă motiv, fiind tot la ea, să
arunce energia mai departe. De ce, nu ştiu. Trebuie să vedem ce
probleme are comunitatea.
Dl. Mihai Tănăsescu
Cred că FMI ...
Dl. Miron Mitrea
Ei lucrează foarte bine. S-a ajuns în situaţia în care Austria s-a
opus la siguranţa maritimă. Îmi dă telefoane şi l-am întrebat să ne
spună unde este marea aia care îi deranjează pe ei. S-a opus la
principiul referitor l a 10%, care este o cotă care s-a introdus când
am rămas numai noi. Nu contează la cine ... cotă introdusă pentru
România.
Dl. Adrian Năstase
Navele arestate.
Dl. Miron Mitrea
Navele arestate, cotă introdusă pentru România. După care
Austria, în ultimul moment, a cerut redeschiderea negocierilor la ...
Deci a fost la baionetă. A fost la baionetă şi vreau să-i mulţumesc
lui Adrian pentru chestia pe care a făcut-o cu Berlusconi, că altfel
nu treceam, dacă nu ...
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Dl. Adrian Năstase
În mod categoric.
Dl. Miron Mitrea
... lui Vasile care a stat minut cu minut lângă mine. .. Asta
arată ... nu-mi mai aduc aminte câte contracte am semnat cu
Germania, cu Franţa, cu Spania, cu alţii. Anul viitor pregătiţi-vă
Agricultura, Mediu şi ceilalţi. Integrarea europeană este pe bani. ...
Dl. Adrian Năstase
Cine nu înţelege chestia asta ...
Dl.
... acordul politic ...
Dl. Adrian Năstase
De pe vremea când fenicienii au descoperit moneda s-au găsit
şi forme de exprimare a generozităţii politice.
Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Da, corect. În orice caz, asta este o poveste foarte bună. Bun,
speram să încheiem şi mai multe capitole, dar oricum mai încheiem
încă două capitole şi o să rămânem probabil cu 8 pentru anul viitor.
Cu olandezii, vreau să spun că premierul olandez, dacă
rămâne în starea de graţie cu care a plecat de aici ... Vreau să spun
că a fost excepţională vizita lui. Excepţională. Şi la fel şi cu
premierul irlandez. Nu avem probleme, adică la nivel politic, deci
ăsta este marele avantaj în momentul de faţă.
Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Asta e, da. Da.
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Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Bun. Activitatea Guvernului. Dacă aveţi probleme cu
Guvernul astăzi. Domnule Gaspar, ce probleme aveţi cu Guvernul?
Dl. Acsinte Gaspar
Nu, vreau să informez doar că Guvernul a hotărât în şedinţă
ca proiectul de Lege privind Consiliul Concurenţei, care se află la
Senat, să fie transformat în ordonanţă de urgenţă, proiectul de lege
cu concurenţa. Este înaintat la Senat.
Acum aici este o problemă legată de soluţie. Potrivit
reglementării actuale, Consililiul Concurenţei este numit de
preşedintele României, la propunerea comisiilor pentru politică
economică a celor două camere. Soluţia care s-a agreat este ca
preşedintele să numească la propunerea Guvernului.
Dl. Adrian Năstase
Este foarte bine.
Dl. Acsinte Gaspar
Şi dacă ...
Dl. Adrian Năstase
E foarte bine. Problema e alta, să numească Guvernul de nu
ştiu unde, dar intram într-un cerc pe urmă şi se vorbea despre
politizare şi aşa mai departe. Şi aşa o să fim atacaţi, dar este totuşi
o formulă care se susţine.
Dl. Acsinte Gaspar
Decizia a fost motivată pe faptul că ...
Dl. Adrian Năstase
Nu se mai poate, adică e circul de pe lume. Te rog ...
Dl. Ion Solcanu
Domnule preşedinte, a ajuns propunerea legislativă de
modificare a Statutului corpului didactic în comisii şi trebuie să fie 52
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eu nu am văzut-o, dar trebuie să fie aceea cu rectorii. Rămânem pe
aceeaşi poziţie?
Dl. Adrian Năstase
L-am votat o dată.
Dl. Ion Solcanu
Da, tocmai.
Dl. Acsinte Gaspar
Avizul Guvernului ...
Dl. Ion Solcanu
Este negativ.
Dl. Adrian Năstase
Da, te rog.
Dl. Doru Ioan Tărăcilă
Dacă avem aceste 4 legi - avem noi vreo 50, dar sunt fără
probleme celelalte - şi le terminăm toate acestea. La cele două pe
justiţie continuăm dezbaterile azi, joi sper să terminăm organizarea
şi Statutul magistraţilor. A treia este aceasta cu personalul didactic,
care este cu probleme, şi a patra, am trimis săptămâna trecută
domnului Ştireanu tot dosarul, că e o nebunie întreagă de legi
primite de la revoluţionari, ca să ştim pe care eventual să o luăm în
discuţie. Mi-a returnat mapa şi mi-a spus care este propunerea
legislativă agreată de domnul preşedinte. Deci vom merge pe
aceea.
Dl. Acsinte Gaspar
... a fost agreată la Cotroceni.
Dl. Adrian Năstase
Ministerul Finanţelor.
Dl. Mihai Tănăsescu
Doar câteva cuvinte, domnule preşedinte şi îmi permiteţi să fac
şi o informare cu ceea ce s-a întâmplat în weekendul ăsta cu
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Fondul Monetar Internaţional. Lucrurile evoluează rapid şi este bine
să ştie şi Delegaţia Permanentă unde ne aflăm.
Legat de 2004 la locale şi aşa mai departe, nu e nici un fel de
problemă, până pe 20 vom aproba aceste bugete. Am dat
instrucţiunile în ţară, suntem în contact cu ei ca să fie aprobate la
două săptămâni de la data publicării în Monitorul Oficial a Legii
bugetului, care s-a întâmplat pe data de 4.
Problema de fond este, după discuţia de joi din Guvern,
domnule preşedinte, am scris o scrisoare Fondului Monetar, care a
fost discutată ieri cu conducerea Fondului, respectiv directorul
Departamentului Europa şi vicepreşedintele Alan Kriger. Mesajul
este următorul: Se pare că, într-adevăr, semnalele către Fond ale
Uniunii Europene încep să se accentueze. Nu faceţi ajustare
trimestrială, nu avem ce să discutăm, este un angajament pe care
vi l-aţi luat, şi încă o dată, pe energie. Nu vă echilibraţi bugetele de
venituri şi cheltuieli în sensul majorării disponibilizărilor în sectorul
minier şi căi ferate, de asemenea, aveţi o problemă. Şi a treia
problemă care va fi ridicată de ei ...
Caseta 2B
Dl. Mihai Tănăsescu - continuare
... propunerea lor fiind de data aceasta mult mai aspră decât
înainte, şi anume jumătate de punct procentual din realizările anului
2003. Cu cât răspundem mai târziu, cu atât presiunea de a face
ceva va fi mult mai mare.
Percepţia mea este faptul că dacă nu luăm o decizie - şi repet,
decizia, dacă o luăm aici la partid, este o decizie foarte clară între
misiunea politică care începe în ianuarie-februarie, cu misiunea de
a continua această reformă, de a închide capitolele, deci răspunsul
nostru trebuie să vină foarte clar: da sau nu. În mod clar, ei vor veni
în februarie pentru a lega şi de articolul 4 consultări, urmând ca în
cazul în care ajungem la o înţelegere, v-am spus, să fie la
jumătatea lunii aprilie în bord. Până atunci nu vor mai face nimic.
Şi ca o paranteză. Lucram la bugetele de venituri şi cheltuieli
împreună cu Justice. A primit misiunea să nu mai participe fiindcă
participarea lui ar însemna un acord la ceea ce vrem să facem noi
şi deci nu au acest acord şi l-au retras de azi dimineaţă pe Justice,
în aşa fel încât să nu fie parte la chestiile acestea. Restul
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semnalelor sunt foarte dure, foarte, foarte dure. Am avut azi noapte
la 12 o convorbire cu Mates şi dură de tot la telefon pe tema
aceasta. Sigur, el a fost doar mesagerul, el a primit aceste
instrucţiuni de la conducerea lor. Se pare că aceste mesaje sunt
coordonate cu Bruxelles-ul.
Dl. Adrian Năstase
Da, bun, o să le studiem. Avem departament la partid, poate le
discutaţi şi aici la partid, vedeţi implicaţiile, că altfel discuţiile de la
departament noi le facem de obicei aici, în Delegaţia Permanentă.
Da.
Dl.
Trebuie să găsim ...
Dl. Adrian Năstase
Da.
Dl. Florin Georgescu
Domnule preşedinte, eu sunt în cunoştinţă cu toate aceste
elemente spuse de Mihai, ne-am văzut în permanenţă şi
departamentul a lucrat la nivelul nostru, că nu putem extindem
chestiile astea la nivelul altor membri, pentru că trebuie luată o
decizie politică. Faţă de cum stăm noi acum cu execuţia şi execuţia
parametrilor macroeconomice, trebuie ca anul viitor România să
absoarbă, adică să consume şi să investească la nivel public,
agenţi economici şi populaţie, cu 0,8 miliarde de dolari mai puţin,
pentru că astăzi, în anul acesta, vom face un deficit al contului
curent de 6,5% în PIB şi ăştia ne dau doar 5 norma. 0,8% trebuie
luat din mai multe locuri: de la populaţie şi noi, până să calculăm
2,8 milioane salariul minim pe economie, tai la agenţii economici,
care nu au voie să facă nu ştiu ce şi să echilibreze, de la Guvern,
care trebuie să strângă cureaua 0,5%, nu din cât credem noi, din 3,
ci din cât vom realiza, că se strânge cureaua de la câte kile am pe
cântar acuma în minus, cât zice el că trebuie să am, nu cât cred eu
că trebuie să am. Vrea să mă pună pe cântar pe 1 ianuarie şi de aia
trebuie cheltuiţi acum banii cât mai mult la ministere, ca să fac 2,8,
ca să mă duc la 2 cu 3. Dacă anul ăsta eu fac 2 cu 5, mă duce la 2
şi atunci drumuri, poduri, şosele, pensii şi aşa mai departe ... Deci
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să dea banii acuma, să-i dea şi în avans băieţii, că poate a venit
Curtea de Conturi şi ... Să-i ia în avans la diferite lucrări şi aşa mai
departe, în aşa fel încât să cheltuim anul ăsta la nivel rezonabil, să
nu facem economii că nu avem de ce. Concomitent, Isărescu
restrânge creditul prin înăsprirea condiţiilor de creditare şi mai
creşte şi rezerva valutară, să mai pună în cămară acolo, că nu e
destul de plină.
Toate aceste măsuri, sintetic, au o conotaţie politică. Noi acolo
discutăm tehnic, dar cuantificarea este cea pe care v-am spus-o.
Anul ăsta România, faţă de ce produce, trebuie să consume mai
mult cu 2,3 miliarde, nu cu 3 şi ceva cât consumă în 2003. Românii
s-au obişnuit acuma, i-am dus de la parizer la ceva salam de Sibiu,
o să le dăm salam italian la anul. Bun, e bine. Trebuie să ne
asumăm cu toţii răspunderea asta politică, că fără asta nu mergem
mai departe cu Uniunea Europeană şi aşa mai departe şi ieşim şi
explicăm. Mă duc şi eu, merge şi Mihai, la cine ne cheamă, Tucă,
Preda, Tănase, cu cine e de faţă, Nicolaescu, Stolojan, care vor ei
acolo, dar să-şi asume şi ei răspunderea politică, pentru că în
Uniunea Europeană se poate, cum spuneaţi şi dv., cu un anumit
preţ, cu anumite condiţii. Sigur, când strângem cureaua de 0,8
trebuie să avem noi grijă s-o strângă, începând cu mine până la
ultimul cutare, nu eu o să-mi iau brăcinari, ca Tucă şi ăla să nu mai
poate face decât da.
Altfel, decizia politică trebuie să fie una singură, să mergem
mai departe, că altfel nu avem sorţi de izbândă. Noi o să mai
cuantificăm, dar astea sunt elementele.
Dl. Adrian Năstase
Am discutat şi la Guvern o oră şi ceva exact pe temele astea.
Trebuie ...
Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Am discutat la Guvern. Putem să reluăm discuţia aici, dar este
important ca cei care mai au încă banii să nu-i ţină cu braţele doar
pe teorie că-i vor cheltui, ci să aibă voinţa necesară pentru a-i
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transfera acolo unde pot fi cheltuiţi. Dar am discutat asta de câteva
sute de ori.
Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Asta este de fapt. Nu e târziu, că sunt facturile, sunt ...
Dl. Miron Mitrea
... Mihai ...
Dl. Adrian Năstase
Bun, deci e bine. Eu am ... Şi aici e o problemă că avem 50 de
lideri şi trei departamente economice. Singurii care au ieşit să
spună populaţiei să nu consume au fost Isărescu cu Mihai şi cu
mine. Poate au mai fost şi alţii, nu am văzut eu reacţiile, dar eu nu
cred că au mai fost, că atunci când trebuie date mesajele negative
ies băieţii ăştia în faţă. Tu ce ai?
Dl.
...
Dl. Adrian Năstase
Păi, măi, cum să ...
Dl. Miron Mitrea
...
Dl. Adrian Năstase
Da, departamentul.
Dl.
Departamentul nu face nimic ...
Dl. Adrian Năstase
Păi Mihai să-ţi spună ţie şi mai luaţi încă cinci oameni să
vorbiţi. Stabiliţi. Păi măi, dar asta înseamnă ca voi să faceţi lucrul
ăsta, dar dacă după o zi sau două dăm sentimentul că-l lăsăm pe
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Mugur Isărescu singur eu nu cred că e corect şi nu ne face şi nouă
bine, pentru că mesajele sunt urmărite şi acolo. Domnule, Guvernul
ce face, ăştia la partid? Nu se poate, nu e suficient. Dacă nu facem
lucrurile astea coordonat, de asta vă spun de departamente.
Da, trecem mai departe.
Activităţi externe, nenumărate.
Piatra Neamţ. Victor, ceva special?
Dl. Victor Ponta
Nu, nu a fost aşa cum au scris în ziare. A fost foarte frumos şi
nu a lipsit absolut nimeni de sfântul Nicolae.
Dl. Adrian Năstase
Foarte bine.
Dl. Victor Ponta
Aşa că ... chiar a fost foarte bine şi mulţumesc domnului
Hrebenciuc şi domnului Rus că au fost acolo.
Dl. Adrian Năstase
Şi ecourile pe care le-am avut eu au fost foarte bune, dincolo
de discuţia eternă: câţi parlamentari de la tine ... dar astea le ştim.
Şi nu e rău, nu e rău.
Dl.
...
Dl. Mihai Tănăsescu
25 de milioane avem în buget. Sunt 25 de milioane pe
programul de 50 de milioane la buget pentru asta.
Dl.
Să nu discutăm aici, că iară ...
Dl. Adrian Năstase
Da, bun. Hai să discutăm, vedem, nu împărţim acuma,
împărţim ceva mai încolo banii ăştia.
Vizita lui Dominic Toscan. Bogdan.
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Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
A fost o vizită extrem de pozitivă, în primul rând, şi ca
reflectare media. El a fost preluat, după cum ştiţi, la televiziuni, a
avut şi talk-show pe care nu l-am văzut, dar cred că a fost foarte
bun, la ora 12,00, sâmbătă, când a fost transmis pe PRO TV.
El este o personalitate cu o viziune extrem de largă şi de
cuprinzătoare. A fost foarte interesantă, chiar dacă am fost într-un
cerc relativ restrâns, restrâns şi de spaţiu, discuţia care a fost la
institut, extrem de interesantă. Chiar vrem s-o edităm, pentru că vă
spun, are extrem de mult conţinut pentru cei care ... pentru noi
fiecare ar fi foarte bine să răsfoim punctele astea de vedere. El a
fost încântat, nevastă-sa a avut şi ea o conferinţă, însă nu a vrut să
apară pe nici o televiziune, probabil că are o condiţie contractuală.
Nu mi-a spus asta, a spus că e aici în vacanţă şi că nu apare pe
media, dar a făcut o conferinţă şi la Academia Diplomatică, unde
am avut sprijinul Ministerului de Externe şi a fost extraordinar de
bine şi toată lumea foarte satisfăcută.
În încheiere, relaţia a fost foarte caldă, cum ştiţi, şi ne-am
despărţit mai mult decât prieteni şi vom avea oricând un sprijin,
indiferent unde el va fi şi avem un sprijin, indiferent unde este el.
Dl. Adrian Năstase
Genul acesta de întâlniri este foarte important. El va rămâne
marcat de această vizită toată viaţa. Este foarte important. Nu ştim,
va fi undeva, nu va fi, el va rămâne totuşi un om important, cu un rol
important şi de asta cred că este extraordinar faptul că am reuşit
să-l aducem, să-l convingem să vină şi acum trebuie să continuăm.
Sunt şi alţi lideri importanţi din Internaţionala Socialistă care vor să
vină şi pe care ar trebui să-i invităm şi ar trebui, o dată la două-trei
săptămâni, să avem un astfel de invitat important.
Dl.
Bogdan Niculescu Duvăz
E şi ...
Dl. Adrian Năstase
Exact. Hai să facem şi o planificare de acest tip, să facem o
listă. Cei care s-au descurcat cel mai bine au fost cei de la tineret
până acuma.
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Dl. Victor Ponta
A fost ...
Dl. Adrian Năstase
E foarte important. Foarte important, dar hai să vedem mai
departe de la partidele acestea, mai ales de la cele care nu sunt la
putere. Este foarte important să echilibrăm relaţia cu ei. Şi cu
francezii avem această relaţie deosebită, dar haideţi să vedem în
Spania, să vedem în Portugalia şi în Italia ... Bertroni, poate să fie şi
Tamato. Şi Amato, pardon.
Dl. Bogdan Niculescu Duvăz
Amato a fost.
Dl. Adrian Năstase
A fost, da. El e mai de stânga, e foarte de stânga, adică ...
Haideţi să ... În orice caz, să pregătim şi o listă de personalităţi de
genul ăsta care să vină. Adrian, vroiai să spui ceva?
Dl. Adrian Severin
Mă leg de punctul ăsta. A fost implicat şi institutul. Vom
încerca în continuare să facem ceea ce spui, pentru că este exact
şi pe gândul nostru. Am cerut cuvântul doar ca să spun că nici luna
asta nu am primit bani ca să salarizăm oamenii şi nu mai ştiu ce să
fac. Sunt disperat. Nu vreau să mai discut, pentru că, efectiv, e şi
lună de Crăciun şi aşa mai departe. De luna cealaltă nu am mai
primit. Trebuie să facem colectă ca să ... Dar fără bani nu putem să
facem nici performanţă.
Dl. Adrian Năstase
Bun.
Dl. Florin Georgescu
Domnule prim-ministru, până la această dată suma este foarte
mică. Sperăm zilele acestea să mai apară. Este vorba de 600 de
milioane, atât sunt în cont. Eu am mai revenit cu adrese. Am revenit
cu adrese la toată lumea. Aştept sprijinul domnului ministru Rus cu
administraţia publică şi ...
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Dl.
...
Dl. Florin Georgescu
Nu, nu, nu, păi nu apare dacă sunt abia 600 de milioane,
înseamnă că ... Dimineaţă erau 594 de milioane când am luat de
dimineaţă. Aţi văzut care a fost reacţia domnului de la PNL, că de
fapt e cutia milei.
Dl. Adrian Năstase
Nu e nici o problemă, măi, lasă s-o facem noi, că astea le ştim.
În momentul în care va merge cineva de la partide la 10 sau 50 aici trebuie să vă hotărâţi, câte case de ajutor reciproc - să le dea
nişte bani acolo ... Eu vă spun, asta contează, restul sunt prostii.
Dar, pe de altă parte, mă deranjează faptul că iniţiativele legislative
încep să vină de la PNL pe teme pe care noi le ridicăm. Ei au
anunţat că vor depune, că au un proiect, o iniţiativă legislativă pe
case de ajutor reciproc în momentul în care noi am început să
discutăm despre ele şi stăm şi aşteptăm la ministerul de 30 de mii
de oameni al Elenei Dumitru să facă un text de cinci pagini.
Dl.
E transmis din şedinţa de Guvern.
Dl. Adrian Năstase
E transmis din partea lor. Şi noi o tot frecăm, discutăm cu ei,
cui ăla, cu unul, cu altul şi băieţii ăştia vin şi depun acolo trei prostii,
noi suntem după aceea să le corectăm, le facem legea şi rămâne
legea lor pe case de ajutor reciproc şi pe altele. Asta nu este în
ordine. De asta trebuie de acuma cu sancţiuni, dat afară oameni. Iam spus şi Elenei Dumitru: afară oamenii de la ea de la presă şi
aşa mai departe, de la departamentul de presă, că nu trebuie să
afle de la mine că liberalii duminica lucrează pe zona ei.
Da. Consiliile organizaţiilor judeţene.
Dl. Octav Cozmâncă
....
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Dl. Adrian Năstase
Manifestări importante.
La diverse. La diverse avem o problemă cu Mehedinţiul, cu
Ciobotea Petre, care a fost exclus din PSD şi soţia lui, vă
reamintesc, tocmai fusese numită, director preşedinte executiv la
Mehedinţi. Da, a fost eliberată sau a cerut eliberarea. Da, bun. Asta
e. Ce anume? Astea sunt lucrurile care ne ajută. De asta se vor
aglomera, oamenii noştri nu înţeleg, dar în sfârşit nu are rost să mai
... Da. Ce anume? Nu, dar trebuie anunţate astea. Da.
Dl. Miron Mitrea
... cu Mehedinţiul. De un an jumătate de când am luat noi
măsuri împotriva corupţiei, ei au luat o decizie la nivel judeţean, ca
toţi cei care sunt acuzaţi, până nu-şi pot dovedi nevinovăţia să fie
automat excluşi şi de au putut să lucreze ... Sunt cinci excluşi, l-au
exclus şi pe el ... suspendaţi din partid automat, dacă sunt acuzaţi
de ceva. Şi l-au suspendat din toate. Nu s-a gândit şi din consilier ...
Nu măi acuzat, a fost un flagrant şi l-a prins cu bani în mână sau,
mă rog ... este acuzat în justiţie.
Dl.
A luat unul o primă ... ... ... ... ...
Dl. Dan Matei Agathon
Iertaţi-mă, domnule preşedinte, departamentul de presă de la
PNL a lansat în conferinţa de presă de ieri un atac furibund pe
mediu. Mediu pe mediu.
Dl. Adrian Năstase
Departamentul de specialitate nu merge.
Dl. Dan Matei Agathon
Departamentul de specialitate de la PNL a lansat ieri în
conferinţă de presă un atac furibund pe mediu, fondul de mediu, de
ce nu funcţionează, că Ilie Sârbu a scos cota de 1,5% din tutun, că
nu avem nici un proiect Phare de când ...
Dl. Ilie Sârbu
... Uniunea Europeană.
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Dl. Dan Matei Agathon
Nu ştiu dacă nu am putea să ieşim pe mediu la conferinţa de
presă.
D-na Dorina Mihăilescu
A ieşit deja de ieri, că noi ...
Dl. Ilie Sârbu
Dar nu ştiu dacă ...
Dl. Adrian Năstase
Astăzi mergi la Viorel. Nu au o problemă cu mine.
Dl. Dan Matei Agathon
Dar o facem la 13,30 mâine, pentru că la 12,00 eşti la radio cu
Boc. Comisia e de dimineaţă sau ...
Dl. Adrian Năstase
La brifing să meargă Bogdan. Merge Bogdan, vorbeşte liniştit.
Dar aici sau la ...? Face brifingul Bogdan.
Dl. Dan Matei Agathon
Şi mâine?
Dl. Adrian Năstase
Mâine, la conferinţa de presă ... ... ... ... ...
Dl. Dan Dan Matei Agathon
Deci anunţă Miron în locul tău. Boc numai pe litoral, atât. Şi pe
Pârvulescu.
Dl. Adrian Năstase
Este în ordine. Vă mulţumesc foarte mult.
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