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Caseta 1 A

Dl. Adrian Nastase
In acest tur de scrutin, practic, fata de anul 2000, noi am obtinut, procentual, in
consiliile judetene cu doar in doua sau trei judete sub nivelul din 2000, daca nu
ma insel, Braila, Calarasi si Covasna. in rest, peste tot, procentual noi am
obtinut mai multe mandate de consilieri judeteni. La consilieri judeteni avem
cateva aspecte interesante. Numarul de femei este de 22%, ceea ce este destul de
bine, numarul de tineri cam 16%, daca imi aduc aminte bine. La consilierii
locali nu avem inca toate datele, dar in orice caz, le avem, dar sunt mai coborate
de fapt fata de ceea ce ne-am fi asteptat, ceea ce ne arata ca, din nou, colegii
nostri au pus pe locuri care erau considerate mai aproape de zona de risc tineri
si femei. Avem cele mai multe, dar totusi, procentual, nu este extraordinar. Mai
avem turul doi. 52, da, asa este.
In ceea ce priveste analiza pe criteriile de performanta sunt 13 judete care sunt
peste criteriile de performanta sau egale si cred ca este interesant lucrul acesta
sa-l vedem. Chiar daca am obtinut mai mult decat in anul 2000, vedem ca la
unele dintre judete a existat un prea mare entuziasm si este bine sa vedem ce s-a
intamplat. De asemenea, sa vedem lucrurile, unde sunt inflexiunile, situatiile
mai rele si acolo va trebui sa vedem masurile necesare, dar sigur, cu luciditate,
cu seriozitate si, bineinteles, dupa al doilea tur de scrutin, cand vom face
analizele complexe.

Formarea consiliilor judetene este, in momentul de fata, operatiunea cea mai
importanta si cea mai delicata. Negocierile se poarta, pe de o parte, la centru, pe
de alta parte, intr-un mod mai mult sau mai putin informal si, bineinteles, la
nivel local. Lucrurile sunt destul de delicate, pentru ca multi dintre colegii nostri
la nivel local au dezvoltat niste relatii personale tensionate, in anumite cazuri,
cu cei care fiind initial la noi, pe urma, practic, au ajuns la alte partide, iar acum
ar trebui sa negocieze cu ei formule de configuratie unica, ceea ce nu este foarte
simplu si atunci ne intelegem la centru pe anumite lucruri, dar la nivel local
lucrurile sunt foarte complicate. ii rog pe vicepresedinti sa se ocupe in mod
foarte serios de urmarirea, pe de o parte, a discutiilor la nivel central si, pe de
alta parte, a discutiilor la nivel local, in asa fel incat sa gasim solutiile necesare.
Sunt unele judete care au obtinut rezultate mai bune si care ar putea sa nu dea
nimic, intr-o logica din aceasta de analiza individuala, dar daca nu dam acolo
unde avem ce sa dam, evident ca nu avem ce sa primim unde acolo unde avem
nevoie. Negocierea trebuie facuta in sistem pachet pe toata tara, pentru ca altfel
am avea cel mult patru sau cinci judete in care am putea sa castigam in prima
runda si intr-un mod individual, dar am avea dificultati in alte zone.
Din acest punct de vedere, este nevoie de un acord foarte strict, de o foarte mare
atentie in ceea ce priveste derularea acestor discutii si o anumita disciplina a
dialogului. Unii dintre colegii nostri sunt tentati sa caute solutii chiar dincolo de
ceea ce este rezonabil si intra pe o zona in care, practic, intr-un mod mai putin
eficient, incearca sa gaseasca solutii si ne vom trezi la sfarsit ca nu au reusit
nimic. Noi nu putem sa mergem pe formulele in care pentru a consolida
pozitiile individuale ale unor colegi ne batem riscand totul. Trebuie sa mergem
pe o negociere in care, sigur, daca nu reusim pe anumite zone anumite solutii, sa
ne repliem pe o pozitie care totusi sa insemne anumite zone de castig.
Eu cred, asa cum avem noi situatia in momentul de fata, sunt foarte multe zone
unde putem sa obtinem rezultate bune. Dar eu va aduc aminte ca noi am obtinut
mai multi consilieri judeteni decat in 2000 si atunci am avut aceeasi problema a
negocierilor, cu aceleasi caracteristici legate de discutii cu partide. Sigur, atunci
erau mai multe partide si intr-un fel, la nivel local, se putea manevra mai usor.
Acum lucrurile sunt mult mai limitate si din acest motiv numarul de partide mai
limitat. Pe de alta parte, ofertele in numerar sunt mult mai substantiale. Este
incredibil ce se intampla si stiti foarte bine, de altfel.
Eu vreau sa va rog, pentru ca nu avem posibilitatea sa trecem acum si nici nu
are rost sa trecem in revista toate situatiile, doar sa consideram ca nu-i sustinem
pe cei care vin si ne spun ,,noi am putea sa cumparam, avem 16 oameni si
incercam sa cumparam la liber pe unul de nu stiu unde ca sa luam presedintia".
Nu putem sa mergem pe astfel de formule ca sa-i consolidam pe unii dintre
colegii nostri care nu au reusit sa obtina in judete in care, in mod teoretic, ar fi

trebuit sa avem majoritati, nu am reusit sa obtinem mai mult. Este nevoie de o
disciplina, repet, a negocierii, indiferent ca unii mai dau telefoane intr-o parte,
in alta, sa stim ca toate lucrurile le decidem intr-un singur punct de comanda,
aici, la sediul partidului. Sunt unii dintre cei care incearca solutii de diferite
feluri, personale. Nu dau nume, nu vreau sa dau exemple acum. Pe unele le
cunoasteti. Nu cred ca avem sanse de reusita in felul asta. Reusita depinde de
disciplina dialogului, de disciplina negocierii. Acesta este mesajul. Octav
Cozmanca este aici toata ziua. Daca e nevoie, ma cautati si pe mine. Ieri si
alaltaieri am stat aici aproape toata ziua. Am discutat cu oamenii nostri, am
vorbit cu multi dintre ei. Vreau sa le multumesc unora dintre colegii care au
acceptat imediat nevoia unor sacrificii, sa spunem, in structurile locale, dar care
ne aduc beneficii la nivel central. Am vorbit cu Ion Solcanu care, sigur ca nu era
foarte fericit ca trebuie sa dea un post de vicepresedinte, dar a acceptat lucrul
acesta ...

Dl. Octav Cozmanca
Se putea intampla sa le dea pe amandoua!

Dl. Adrian Nastase
Al doilea, ar fi trebuit sa-l dai si pe al doilea. La fel, la Dambovita, unde,
practic, ei puteau sa formeze singuri, adica aveau chiar majoritatea in consiliu
si, practic ....

Dl. Octav Cozmanca
si la Constanta, 20. Era absolut ... A fost intelegator.

Dl. Adrian Nastase
Repet, noi nu putem sa negociem un pachet si sa obtinem in alte parti decat daca
dam unde ne putem permite sa dam si dam de acolo unde am avut rezultate mai
bune. Aceasta este o chestiune foarte clara si o facem la nivel central, ca altfel,
daca negociem ...

S-au intamplat cateva lucruri interesante. Sigur, PRM este rau si extremist
atunci cand discuta cu noi. Este european atunci cand discuta cu opozitia. Asta
ar trebui sa spunem. Eu m-am intalnit cu cativa lideri de la PNL care au spus
foarte clar - intamplator m-am intalnit, nu a fost o intalnire organizata - si care
mi-au spus: din acest moment, noi stim ca, practic, PRM a fost spalat de catre
opozitie prin intelegerile lor, prin faptul ca au semnat cateva protocoale la nivel
local. PRM, cel putin in momentul de fata, datorita israelienilor si datorita
opozitiei, este un partid frecventabil. Este frecventabil.

Dl. Octav Cozmanca
Cu un minim de control necesar.

Dl. Adrian Nastase
Da. stiti probabil ca Stolojan si Basescu, - de fapt Basescu a vrut sa incheie
acordul respectiv cu Vadim cand s-au intalnit si vroiau sa-l incheie, dar sa nu fie
presa de fata.
Mergem mai departe. Strategia pentru turul al doilea. Aici avem o problema
importanta. Am avut de dimineata o intalnire la World Room. Am stabilit
diverse lucruri. Viorel o sa ne mai spuna cate ceva. Strategia ca atare vizeaza, pe
de o parte, ceea ce facem la nivel central. Eu am sa merg astazi la Antena 1. La
ce ora este?

Dl. Dan Matei Agathon
La 19,00.

Dl. Adrian Nastase
Vine exact peste meci?

Dl. serban Mihailescu

Numai o clipa. Este meciul Suedia-Bulgaria. Cu bulgarii o sa fie o problema, nu
va fi o nenorocire. si intrati imediat cum se termina repriza. Toata pauza nu e
nimic. Asta e viata, nu avem ce face. Emisiunile sunt stabilite, m-am uitat.

Dl. Adrian Nastase
Asta este, sa ne fie foarte clar.

Dl. serban Mihailescu
Suedia-Bulgaria e mai buna solutia decat Franta-Anglia.

Dl. Adrian Nastase
Absolut. Ati vazut ca in Franta, din cauza asta, nici nu au pus emisiune de
evaluare a alegerilor pentru Parlamentul European, aseara, din cauza meciului.
Nu am vazut in viata mea in doua minute in prelungiri, amandoua golurile. Este
incredibil, incredibil!
si maine la B1TV la ce ora, tot la meci sau nu? si ce meci e maine seara?
Oricum e pentru cunoscatori. Asta este.

Dl. serban Mihailescu
Totusi, importante sunt mesajele care se preiau in presa scrisa a doua zi, cum a
fost si la TVR 1.

Dl. Adrian Nastase
Dar daca va fi un meci important ai sa vezi ca merge spre inferior. Nu ai cum, e
normal. Nici noi ne-am uitat, sa nu ne mintim. Va multumesc foarte mult. Cu
banuiala si cu atentie.
Rugamintea mea, pregatiti-mi mesaje asta seara, maine, toti colegii care
considera ca sunt lucruri de spus. Sigur, este echipa ca atare care lucreaza, dar si

de la nivel local. Este important ce spunem in legatura cu Bacaul. L-am rugat pe
Viorel sa-mi pregateasca cateva cuvinte, ca daca Sechelariu se leapada de noi,
nu stiu, poate noi spunem dar noi il iubim totusi, noi il iubim sincer. Sa vedem
cum reactionam. E o chestiune totusi importanta.
Sa nu uit sa va spun ca astazi va trebui sa luam o decizie si in legatura cu
demisia lui Rus. Demisia lui Rus, dupa parerea mea, vine foarte bine. Multi
dintre clujeni aveau in minte sindromul Ciorbea. Domnule, castiga baiatul asta,
il votam si pe urma pleaca la Bucuresti. Ati aratat scrisoarea asta la toata lumea?
Ar trebui scrisorile lui Rus si pentru colegii din Delegatia Permanenta. El a
procedat precum armatele romane, care isi distrugeau podurile in urma ca sa nu
se mai poata retrage, sa mearga inainte. Decimarea era dupa batalie, era
pedeapsa. insa este foarte important mesajul acesta si sa-l punem pe pozitiv,
pentru ca el are o semnificatie pozitiva. Ce anume? Alegerile? si asta trebuie, sa
dam si rezultatele.
Ce vroiam sa spun in legatura cu Rus? Eu ar trebui sa spun astazi ceva la
Antena 1. Nu pot sa particip la brifing cum ar fi vrut Viorel.

Dl. Titus Corlatean
Dar v-am anuntat de ieri.

Dl. Adrian Nastase
Dar eu la 11,30 am intalnirea cu presedintele chinez. Decizia o luam astazi.
Poate sa anunte Titus deja ca am propus-o si diseara eu o confirm si o explic
mai mult. Nu e o decizie foarte spectaculoasa. Este vorba de un interimat, o
decizie pe care s-o luam imediat. si propunerea mea - m-am consultat si cu
presedintele - este pentru Cristian Diaconescu, de la Justitie, in asa fel incat el sa
asigure interimatul si la Administratie si Interne, in ideea ca avem negocierile
europene in perioada aceasta pe justitie si afaceri interne. Decizia este, practic, o
decizie care vizeaza perioada urmatoare, pana cand vom lua o decizie dupa
presedintia irlandeza. Poate va trebui sa vedem mai atent. Am vazut ca unii
dintre colegi au dat deja stiri in legatura cu o posibila remaniere a Guvernului.
Nu stiu daca lucrul acesta se va face sau nu, dar oricum, dupa alegeri, dupa
presedintia irlandeza, pentru prima faza de negocieri poate va fi nevoie de unele
reasezari. Oricum, si la secretarii de stat trebuie sa vedem si la regii trebuie sa
vedem, la judete. Dupa alegeri, noi va trebui sa vedem si in zona administratiei
unele modificari.

Dl. Nicolae Vacaroiu
Avem o problema cu ...
Dl. Ioan Mircea Pascu
Anutul ca atare poate sa fie facut si dupa aceea ramane chestiunea aceea la ora
13,00, cand merge altcineva. Care e problema?

Dl. Adrian Nastase
Ce anume?

Dl. serban Mihailescu
... si ramane la ora 13,00 normal.

Dl. Adrian Nastase
Okay. Putem la 10,45.

Dl. Viorel Hrebenciuc
in legatura cu interimatul lui Cristi sa nu dam apa la moara ... Trebuie sa
explicam totusi foarte bine treaba aceasta cu interimatul, ca atacul la care este
supus Rus este ca nu si-a facut treaba cu JAI si acuma noi il punem pe Cristi ca
sa faca treaba asta. Eu nu stiu daca e bine.

Dl. Adrian Nastase
Nu pentru asta.

Dl. Viorel Hrebenciuc

Apare iarasi o chestiune temporara care spune ca pe urma Rus revine oricum.
Aici e marea problema. Ori facem o treaba definitiva, ori n-o facem.

Dl. Ioan Mircea Pascu
Aici a spus Basescu.

Dl. Viorel Hrebenciuc
Sigur ca da. Adica le dam apa la moara exact pe ce ne-au atacat, adica nu facem
altceva acuma. Nu am nimic cu Cristi, cu toata lumea. Adica punem interimar
dupa ce ... Eu va spun ca nu e bine.

Dl. serban Mihailescu
E prin lege mai mult de 30 de zile.

Dl. Viorel Hrebenciuc
Sigur. Nu este o chestiune care sa ... Nu stiu, mai vorbiti cu domnul presedinte,
dar nu cred ca e cea mai buna solutie.

Dl. Adrian Nastase
Atunci facem altceva. Ne mai sfatuim. Ma mai sfatuiesc si eu cu Rus ca sa
vedem, ca noi de fapt vrem sa-l ajutam.

Dl. Ioan Mircea Pascu
Asta e chestiunea. L-am auzit deja pe Basescu. astia au dat adevaratele ratiuni demisia pe Transilvania - adevaratele ratiuni pentru care ...

Dl. Adrian Nastase
Am vazut, am citit comunicatul lor. Eu cred ca trebuie spus ca am luat
deocamdata nota de chestiunea asta si diseara la Antena 1 o sa merg acolo si
atunci ...

Dl. Nicolae Vacaroiu
Atunci nu mai facem ...

Dl. Adrian Nastase
Nu. Facem la ora 13,00 cu Titus. Pe parcursul serii. I s-a acceptat demisia. Asta
trebuie anuntat. Nu stim. I s-a acceptat demisia. Poate nu astazi, poate o facem
maine. Nu stiu, poate ca nu reusim, in definitiv. si atunci, daca e vorba de o
decizie luata, sa-mi dati mie mandat sa discut si cu domnul presedinte sa vedem
formula cea mai buna, ca sa nu mai facem maine o sedinta. Acceptam
deocamdata demisia lui Rus si formula cea mai buna o vedem in cursul zilei si
daca reusim pana diseara e in ordine, daca nu, maine, vedem care este cea mai
buna varianta.
si, intr-adevar, cred ca acesta este un punct important, fiindca altfel puteam sa
facem operatiunea asta dupa ce a plecat. Te rog, serban.

Dl. serban Nicolae
Pentru a asigura interimatul trebuie un decret care sa mentioneze si perioada
maxima de 45 de zile.

Dl. Adrian Nastase
Peste 30 de zile. 45?

Dl. serban Nicolae

45.

Dl. Adrian Nastase
Okay. Oricum, este foarte important sa retinem ca indiferent ca e vorba de
formula interimara, fie de numirea unui ministru, procedura, practic, este
aceeasi. Bine.
Mai departe, strategia pentru turul doi. Spuneam ca eu o sa merg la emisiunile
acestea de televiziuni. imi dati materiale. incerc sa spun ce vom face.
Vicepresedintii, ministrii la munca in teritoriu si urmarirea cu atentie a situatiei
din judete.

Dl. Dan Matei Agathon
Cu turul intai la Costinesti ati fost informat?

Dl. Adrian Nastase
Nu.

Dl. Dan Matei Agathon
Am castigat cu 840 de voturi din 874 si-l avem pe Traian primar din primul tur,
desi era depasit de celalalt. Din pacate, la comuna din judetul Iasi acum conduce
liberalul cu 45 de voturi.

Dl. Adrian Nastase
Nu intra in turul doi?

Dl. Dan Matei Agathon

Are o conotatie mult mai dura.

Dl. Adrian Nastase
De fraudare si nu stiu ce.

Dl. Dan Matei Agathon
Acolo si-au detasat stafful de campanie, acolo au facut un spectacol la
Costulesti ... Daca castigam si in Iasi ...

Dl. Adrian Nastase
Noi trebuie sa explicam situatiile care ne intereseaza. De strategie, Viorel, sa
stim ce spunem si in legatura cu Bacau si in legatura cu alte zone ca sa nu
vorbim lucruri diferite. inca o data, parlamentarii, disciplina declaratiilor. Nu
are rost sa-i punem pe unii sau sa-i lasam pe unii dintre ei sa-l atace pe Dan
Popescu sau pe nu stiu cine, senatori sau deputati, ca ar trebui sa-si dea demisia
si nu stiu ce.

Dl. Viorel Hrebenciuc
Domnule presedinte, strategia este centrata tot pe activitatea dv. pe ultima
saptamana dinainte de validarea alegerilor. Iesirea dv. de astazi, de maine,
miercuri dimineata la Cluj, dupa care este Consiliul European. Cea mai
importanta cinstire a Romaniei din ultimul an de zile este acest Consiliu
European din 17-18 iunie la Bruxelles, in care daca se decide inceperea
negocierii tratatului, practic, suntem in Uniunea Europeana din 2007, deci unul
din obiectivele majore pe care ni le-am stabilit aproape al doilea obiectiv major
inseamna bifat si realizat. Restul sunt chestiuni tehnice de acum. Din acest
punct de vedere, va trebui sa pregatim comunicational foarte bine acest anunt,
pentru ca de acuma lumea atata s-a invatat cu binele ca nu mai realizeaza
importanta acestui moment.
V-am spus si dimineata si va reamintesc cum tremuram toti sa intram in NATO
si acum un an de zile, cand nu se stia daca intram in NATO era o emoie
formidabila in Romania, acuma suntem membri in NATO si toata lumea face

glume in jurul acestui subiect, adica e o chestiune banala ca suntem membri in
NATO. Acelasi lucru il riscam cu Uniunea Europeana, adica toti vrem sa intram
acolo, este telul suprem al romanilor si deodata, brusc, cand se anunta e o
,,fasaiala" toata chestiunea. Aici va trebui sa ne gandim cu totii cum sa anuntam
aceasta chestiune ca, intr-adevar, o foarte mare victorie, pentru ca ati vazut, in
toate sondajele, Guvernul si dv. personal la candidatii la Presedintie, atuul
principal sunt NATO si Uniunea Europeana, legat de vize, de tot ce a insemnat
acest lucru, mai ales ca Uniunea Europeana este legata de fondurile
nerambursabile, ori romanii sunt foarte sensibili la banii care vin degeaba si
pana acuma, daca stam sa ne gandim, de 14 ani de zile nu prea a venit vreun
dolar degeaba in Romania. Acuma, cand incep sa vina miliarde de euro, iar vad
ca este o liniste din aceasta nefireasca, ceea ce ma face sa vad ca, de exemplu,
realizarile acestea, care sunt foarte semnificative, incep sa se banalizeze in ochii
electoratului.

Dl. Ioan Mircea Pascu
Este si o politica aici a celor care nu au interesul sa arate lucrurile acestea.
Presa, la randul ei, e cu ei ...

Dl. Viorel Hrebenciuc
Noi trebuie sa atacam intr-un fel pe televiziuni. De asta zic ca trebuie sa ne
gandim foarte atent cum anuntam acest lucru, pentru ca ati vazut si dv. S-a
intamplat nebunia aia cu indexarea de 2%, care a fost transformata intr-o
intreaga politica in care ne batem joc de pensionari, cand de fapt realitatea este
alta. Aici cred ca trebuie sa fim extraordinar de atenti. si daca finalizati sambata
cu o conferinta de presa care iarasi sa aiba pe televiziune impactul pe care sa-l
aiba, vor fi premise foarte bune pentru turul doi.
in ceea ce priveste alegerile de primari s-au focalizat, din nefericire, doar doua,
Clujul si Bacau, Clujul pe ideea ca al doilea ministru din Guvern poate sa piarda
sau sa castige. De asta este obligatoriu sa castige Rus. E mult mai important
decat Sechelariu la Bacau Rus la Cluj, pentru ca e al doilea ministru care
candideaza, face gestul acesta ultraspectaculos si serios cu demisia, vorba dv.,
isi taie puntile de intoarcere, a mizat toate cartile lui pe primarie si daca castiga
acest castig este fantastic si national si international. in primul rand, a disparut
PRM din Cluj, a castigat PSD, a castigat un ministru din Guvernul Nastase,
adica semnificatiile sunt cu totul deosebite si a castigat inima Transilvaniei, cum
spunea si in mesajul clujenilor. Este extraordinar de important.

Treaba cu Sechelariu a devenit importanta datorita faptului ca Bacaul este
considerat intr-un fel un fief din Moldova, nu ca cel mai tare din Moldova si
pentru ca nici un sondaj dinainte nu prevedea o asemenea rasturnare de situatie,
intamplandu-se, a creat o bucurie nemarginita mai ales Aliantei, ca sa spun asa,
liberalilor si pedistilor.
Am fost acasa ieri. Am gasit asediu total, adica o multime de ziaristi si reporteri
din Bucuresti umbla pe strazi pe acolo. Au fost Stolojan, a fost Basescu, pe
urma a venit Voiculescu. Este o presiune extraordinara pe bacauani in
momentul de fata. Doru, in prima faza, a reactionat normal. El este un tip mai
special. Eu am si spus acolo intr-un interviu ca multi il considera nebun, dar eu
le-am explicat ca unul normal nu putea sa faca ce a facut el la Bacau, pentru ca
este o extraordinar de mare discordanta intre ce a facut el ca primar. Bacaul
arata, va spun, eu nu am vazut oras. Ieri ma uitam chiar cu ochii aluia prin
cartier pe acolo. A ajuns cu asfaltul pana in casa scarii, numai ca nu face si
scarile la bloc, adica nu avea ce sa faca altceva ca primar. in schimb, un anumit
grad de lipsa de comunicare cu locuitorii s-a simtit, cel putin in ultimul an de
zile, adica nu prea l-au mai vazut la fata, ca sa spun asa. A avut anumite iesiri
care poate nu au fost dintre cele mai fericite si acestea cred ca au putut concura
la faptul ca in ultimele doua saptamani de campanie ajunge de la 73% la 34%,
in contextul in care nu a facut nici o zi campanie in Bacau si aici imi asum si eu
greseala ca l-am trimis la comune, pentru ca daca la Bacau era situatia care era
i-am zis ce sa mai cauti in municipiu, du-te la comune.
Pe ultimul sondaj facut pe 21 de localitati, 5000 de locuitori ai judetului Bacau,
sondajul a iesit perfect la toate cele 20 de localitati, mai putin Bacaul. Ca sa va
dati seama de acuratetea sondajului, daca la comuna ... spunea ca x va fi pe
locul 2, a iesit pe locul doi la alegeri si este in turul doi. Adica sondajul a fost
matematic, a iesit peste tot. Numai la Bacau este chestiunea intoarsa si asta pe
greseala de campanie, nu pe altceva, pentru ca am comparat cu Mazare. Mazare
avea aceeasi situatie in sondaj, dar zi de zi, ceas de ceas a batut Constanta cu
trupe, cu tot ce a facut, in timp ce in partea astalalta a fost exact la polul opus,
adica nu a mai batut zi de zi Bacau.
Acuma a iesit si sunt doua variante, domnule presedinte, care vor fi la
Bacau. Ori pierde la o distanta imensa, adica mai mare decat cea din turul intai,
ori castigam cu scor foarte mic, adica castigam la mustata. Eu o sa ma duc de
maine acasa dupa 9,30, o sa stau vreo trei zile acolo si sper sa scot scorul asta la
mustata, va spun sincer. Eu mi-am facut planul acuma cam ce am de facut
acolo, acasa. O sa ma contrapun celor trei care au venit la Bacau, lui Stolojan,
Basescu si Voiculescu. Eu, oricum, fata de Stolojan si Basescu in ultimul timp
am avut tot felul de reactii. O sa-l anuntam si pe Dan ca o sa ma iau putin de el,
asta e viata, el se ia de noi in fiecare zi la Antena 1 si ar trebui sa protestam

putin la CNA pe aceasta chestiune. Cea mai interesanta chestiune, tot asa, ca
element de campanie, el a fost atacat ca sunt impozitele foarte mari la Bacau si
de fapt impozitele, asa cum sunt acuma, inseamna locul 19 in Romania, iar cum
vor fi la anul, ca intre timp le scazuse, dar nu au anuntat nesimtitii din primarie
ca au scazut impozitele pentru 2005, acuma sunt afisate pe toate gardurile, s-au
bagat prin cutiile postale si peste tot, dar uite ca lumea nu a stiut, ori aici a fost
principalul atac, adica, domnule, banii de impozite pe care le fura el cu firmele
lui, la care el nu a ripostat. Daca ar fi adevarat nu as mai vorbi, dar nu e adevarat
si asta e culmea, cu minciuna, castigi.
Cam astea ar fi, domnule presedinte. Ma opresc aici.

Dl. Adrian Nastase
Daca mai sunt comentarii? Poate noi ar trebui sa facem o miza.

Dl. serban Mihailescu
Noi ar trebui sa spunem.

Dl. Adrian Nastase
Dar nu stiu daca asta este strategic, e bine sau nu.

Dl. Nicolae Vacaroiu
Nu e bine. Sa castigam, asta trebuie.

Dl. Octav Cozmanca
Cert e ca e Solcanu aici si stie bine de prezenta celor doi.

Dl. Adrian Nastase

Eu am vorbit cu Voiculescu si el mi-a spus ca nu s-a intalnit cu cei doi.

Dl. Viorel Hrebenciuc
Nu, nu s-a intalnit.

Dl. Adrian Nastase
Nu stiu cine mi-a spus ca ar fi facut conferinta de presa impreuna.

Dl. Viorel Hrebenciuc
Au dat pe toate posturile ca s-au intalnit, dar nu s-au intalnit. in prima emisiune
a lui Doru pe televiziune a tras foarte tare pe candidatii PNL si PD si cand a vrut
sa vorbeasca si despre Stavarache i-a rugat pe bacauani i-a rugat pe bacauani sai mai dea si lui voturi si sa-l incurajeze, inainte de turul 1, pentru ca Stavarache
e foarte bine cunoscut de noi si i-a rugat pe bacauani sa-l incurajeze, ca e un
baiat tanar, de perspectiva si asa mai departe. Chiar el a facut chestia asta.

Dl. Adrian Nastase
Este un om ascultat Sechelariu in Bacau. Eu am intrebat la CNA. Ei spun
urmatorul lucru. Domnule, televiziunile au voie sa dea stiri electorale, nu au
voie sa dea stiri cu candidatii, adica ei sa participe, asa ca, pana la urma, formal
nu ai ce sa spui, poti sa te plangi, dar nu ai ce sa spui. Formal, ei au facut in asa
fel incat e vorba doar de stiri cu baroni locali, cu nu stiu ce. si repet, nu avem un
temei pentru a ataca. Ma insel?

Dl. Nicolae Vacaroiu
Raul s-a produs.

Dl. Adrian Nastase

Exact. si mai este ceva ...

Dl. Viorel Hrebenciuc
Am vazut reactiile acasa. Atacurile astea clare in fiecare zi poate sa aiba alte
efecte.

Dl. Adrian Nastase
serban, vrei sa mai spui ceva?

Dl. serban Mihailescu
Avem o problema ridicata de dimineata la World Room, legata de examenul de
capacitate. Cei de la Bucuresti pun o mare problema cu un ordin care trimite
parintii la nu stiu ce ... Nu stiu exact.

Dl. Alexandru Athanasiu
Domnule presedinte, doua lucruri. Primul. As dori totusi sa fiu lasat sa conduc
acest minister. Primul lucru. Pana acum, am tacut un an de zile. Am ajuns la
capatul rabdarii. Este inadmisibil sa mi se trimita de catre un alt coleg un model
de ordin pe care doar trebuia sa-l semnez. Este inadmisibil. si cu asta am
incheiat orice discutie.
Numarul doi. Din cauza turului doi am luat masura ca afisarea si depunerea
contestatiilor sa se faca in scoli, altele decat cele unde se face testarea. S-a
anuntat de astazi, se anunta zilnic unde sunt acele scoli si ele sunt la 200 de
metri, 300 de metri de locul unde au dat copiii lucrarea, acolo unde, repet, sunt
si sectii de votare pe 20 iunie. Numai acolo. in rest, unde au dat proba si nu este
sectie de votare acolo se face afisarea si se depune contestatia. Pentru 200-300
pe tara sunt in alta parte, tot in scoli, dar nu in scoala in care a dat lucrarea. in
fiecare zi cand intra in sala copilul i se spune vei depune contestatia sau vei lua
rezultatul de la scoala cutare, adresa cutare, in fiecare zi. Avizier mare pe gardul
scolii. Dat comunicat prin presa locala de fiecare inspectorat. Sa fim seriosi. Sa
fim seriosi. Daca vrem sa ne facem intre noi probleme, sigur ca se pot face, dar

daca suntem oameni rationali, va rog nu mai puneti asemenea probleme. Nu
serban, nu mai discutam.

Dl. serban Mihailescu
Stai putin. in momentul in care se ridica o problema intr-o comunitate si cei de
la Bucuresti care sunt in proces electoral fac o sesizare trebuie s-o spunem.

Dl. Alexandru Athanasiu
Nu se face si ordin, serban.

Dl. serban Mihailescu
Nu stiu cine ti l-a facut.

Dl. Alexandru Athanasiu
Bucurestiul asta de care vorbiti, Dragos Florescu.

Dl. serban Mihailescu
Ridic aceasta problema cu grad de ...

Dl. Alexandru Athanasiu
Eu m-am enervat. Nu am vrut s-o ridic, dar daca o ridic, domnule presedinte, eu
am intrebat ... Nu cred ca vreunul din colegi - domnule presedinte, suntem intre
noi, cred ca ne putem spune sincer, chiar daca comunicam dupa aceea la toata
lumea, eu nu cred ca cineva si-ar fi permis la dumnealui sa-i trimita o copie pe
fax cum sa semneze un ordin, cum sa faca comertul Romaniei sau industria sau
resursele minerale.

Dl. Adrian Nastase
Tu ai marele dezavantaj, la fel ca si noi toti ceilalti, ca nu esti primul ministru al
educatiei.

Dl. Alexandru Athanasiu
Eu am dezavantajul ca nu sunt educat.

Dl. Adrian Nastase
Da. Asta este. Trebuie sa le luam sportiv, nu te enerva. Este vorba, sunt convins,
de buna intentie, dar nu putem totusi sa oprim toate celelalte lucruri din
Romania in ideea ca exista alegeri in Bucuresti. Nu, chiar nu se poate. Adica
trebuie sa facem lucrurile ...

Dl. serban Mihailescu
... Aura Vasile ...

Dl. Adrian Nastase
Nu e Aura Vasile si stii foarte bine cine a ridicat problema ca sa o ia Aura
Vasile si s-o transmita dimineata. Daca vrei, te informez, ca vad ca nu ai
informatii suficiente din interiorul partidului si vreau sa te ajut.

Dl. Octav Cozmanca
Am o rugaminte. Poate nu va enervez si ce inseamna ca sunt si eu putin educat,
totusi, la nivele superioare. Sandu, te rog totusi sa faci ceva in randul cadrelor
didactice. Au fost revendicari, au fost negocieri, s-au incheiat, nu s-au incheiat,
sunt pe drum, sunt amenintari? in orice caz, in randul cadrelor didactice este o
anume atmosfera. si vreau sa spun ca unele cadre didactice au votat clar

impotriva noastra. E greu de evaluat cat, cum, dar oricum mai mult decat alta
data. Asta este sigur si v-o spun cu toata responsabilitatea. Haideti sa vedem ce
putem face in turul doi. Ce poti face tu cu ministru, minister, prin inspectorate,
nu stiu cine, cum putem sa ajutam oamenii nostri?

Dl. Alexandru Athanasiu
Am dat comunicat si tot timpul au avut loc negocieri, chiar in timpul mitingului
si pe perioada aceea la noi s-au facut negocieri. Ce sa fac mai mult decat faptul
ca am aprogat in Guvern cresterea de 5%, care nici aceea nu a fost simpla,
domnule presedinte. stiti bine discutiile din Guvern si cat s-a amanat chestiunea
cu 5. Noi am continuat la minister negocierile tehnice, suntem gata. Marian
Sarbu poate sa reinceapa negocierea decizionala, politica, pe grila de salarii. Noi
am facut-o.

Dl. Adrian Nastase
Ceea ce a spus Octav este foarte adevarat si am discutat si cu Marian, am
discutat si cu tine. Este clar ca profesorii, ca in fiecare final de ciclu electoral,
ies in forta si creeaza o anumita presiune - nu vreau sa o numesc altfel - pentru a
obtine anumite rezultate. in plus, decizia cresterea salariilor la profesorii
universitari a creat o anumita asteptare si sentimentul unei discriminari. De
aceea, va trebui sa vedem. intr-adevar, astazi poate vedeti impreuna si cu
Marian si cu Mihai daca putem sa dam un semnal pentru ei, sa avem un mesaj
pentru ei zilele acestea, pentru ca ei au un rol extrem de important, ori daca nu-l
dam astazi sau maine deja e prea tarziu, daca dam vineri, mesajul nu mai ajunge
la ei.

Dl. Octav Cozmanca
in toate birourile sectiilor de votare de la comune, sate, peste tot sunt numai
profesori, cu mici exceptii, adica e o armata intreaga si astia au o influenta
colosala.

Dl. Adrian Nastase

Va rog astazi sa vedeti daca se poate face ceva pe tema asta.
Mergem mai departe si foarte repede, ca sa putem sa vedem si celelalte lucruri
pe care le mai avem de facut.
Participarea la Congresul Partidului Socialist Muncitoresc din Spania, 2-4
iulie 2004. Nu pentru PES. Eu am spus pentru Spania. Propunerea era pentru
Marian Sarbu. Marian a fost in Spania, cunoaste bine lucrurile acolo si cred ca
este normal sa mearga el acolo din partea noastra. Da? Sunteti de acord.
Pentru presedintia PES, care va fi maine - tu nu ai cum sa mergi acolo - Adrian
Severin, poti sa mergi tu la presedintia PES maine, la Bruxelles?

Dl. Adrian Severin
Da. Este foarte importanta.

Dl. Adrian Nastase
Este foarte importanta. Trebuie sa tratam cu seriozitate. Se va face o evaluare. si
ne prezinti saptamana viitoare o evaluare, pentru ca vor fi acolo niste concluzii.
Se reaseaza, pana la urma, configuratia Parlamentului European. Merge Adrian
acolo.
Ce mai avem important? Cam acestea erau deciziile. La Parlament avem ceva
special, Ioane?

Dl. Ion Solcanu
Nu avem, domnule presedinte. Astazi ...

Dl. Adrian Nastase
Doar chestiunea aceea cu Parchetul Anticoruptie ca sa corectam. Okay. Unde?

Dl. Ion Solcanu
La Senat.

Dl. Adrian Nastase
Eu am sa ma vad astazi cu ambasadorul american. Este o mare nemultumire,
mai curand a ambasadorului, decat a Administratiei. Ati vazut probabil si
comunicatul ambasadorului, destul de inelegant. El ma vizeaza pe mine. Eu am
trimis o scrisoare la Parlament.

Dl. Ion Solcanu
La comisie.

Dl. Adrian Nastase
Nu, la comisie nu am trimis. Este un punct de vedere al Guvernului si, pana la
urma, cred ca este un punct de vedere al tuturor. Am facut o evaluare a
raportului de experti si chiar daca ei mai lasa loc, insa ceea ce am spus acolo si
asta el probabil ca nu stia, peste trei ani, vom face o reevaluare a sistemului de
adoptii internationale, asa cum este el adoptat de Parlament, tocmai pentru a
vedea daca acest sistem pe o baza restrictiva functioneaza. Cee ce am discutat la
Guvern. Sau daca nu. Aici, insa, vom avea unele dificultati. stiti foarte bine ca
fara o astfel de decizie am fi avut dificultati majore si in Parlamentul European
si la Comisia Europeana. Chiar daca unii sunt nemultumiti pentru diverse
ratiuni, dar nu au iesit foarte puternic la nivelul Comisiei.

Caseta 1 B

Dl. Adrian Nastase
El vrea sa plece cu un alt tip de mesaj de aici. Bun, nu avem ce sa facem, adica
este o chestiune mult prea importanta pentru noi. Dar este foarte interesant un
articol extrem de violent, astazi in Ziua, a lui Philippe Mc Alin, fostul

corespondent de la Financial Times, cred, in Romania. Uitati-va la articolul pe
care l-a semnat astazi in Ziua.

D-na Dorina Mihailescu
Se ocupa de ...

Dl. Adrian Nastase
stiu, dar foarte interesant mesajul pe care el il da de fapt in legatura cu
ambasadorul american in Ziua. Foarte interesant articolul si va rog sa va uitati,
apropo de aceasta batalie indirecta intre ambasadorul american si Emma
Nicholson. Noi suntem la mijloc, ca de obicei.
Daca mai avem vreo problema urgenta. Nu. Mergem la treaba, repet, saptamana
aceasta, cu toate panzele sus, sa rezolvam.

Dl.
si, de asemenea, atentie la tehnicile de frauda, unele dintre ele .... deja castigate,
de la suveica la folosirea telefonului mobil si alte povesti. O sa vi le spun. Ceea
ce am aflat si eu de la unul si de la altul.
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