
Discutiile au avut loc pe 13 si 14 martie 2006, in biroul lui Nastase, la 
data respectiva el fiind presedinte al Camerei Deputatilor. Protagonistii 
sunt Octavian Cretu, actionar majoritar al Romaqua, producatorul 
Borsec si Adrian Nastase. Cretu s-a dus cu microfoane montate pe 
corp la DNA.

Adrian Nastase: O sa va rog sa puneti telefonu` acolo ca sa nu... - 
Octavian Cresu: Da, da, da! 

A. N: Ca mi-e teama ca ..

O. C (vorbeste in timp ce merge): Da, da, da! Da, ca asta este 
foarte ...Asta degeaba-i scoti bateria pentru ca are memoria aia.. 

A. N: Stiu.Da 

- O. C: Pentru memoria interna. Asa este. 

- A. N: Domnu " Cresu, trec direct la subiect. 

- O. C: Va rog! 

- A. N: Stiu ca-l cunoasteti foarte bine pe Paun 

- O. C: Domnu Presedinte 

- A. N: Da

- O. C: Oricum mi-e prieten foarte bun 

- A. N: Stiu. (Dupa alte cateva amabilitati, fostul premier explica 
situasia in care se afla la momentul respectiv) 

A. N: Deci problema este urmatoarea: Irina Jianu a adus niste 
containere pentru constructia (isi drege vocea) si alte lucruri, nu stiu 
ce, din  China 

O. C: Da. 

A. N: Ea spune ca ea a platit containerele" 

O. C: Da 
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A. N: Si ei (procurorii, n.red.) au venit la Vercon (societatea din Bacau 
controlata de Irina Jianu si Sergiu Sechelariu care a efectuat lucrarile 
de constructii la Cornu si in Zambaccian, n. red) 

O.C: Da, corect 

A. N: Deci ...Bun! Acum cateva zile iar Paun si-a schimbat declarasia si 
a spus ca de fapt sosia mea i-a dat banii, este vorba de o suma mai 
mare, ca are un inventar complet pe fiecare obiect din container, 
schimband complet linia de ancheta si chestiunea asta cum sa spun? - 
imi creeaza o problema, imi creeaza o problema de tip juridic. Poftim? 

O. C: Nu va creeaza. 

A. N: Ba da 

.. 

A. N: Am inteles. Domnu Cresu, am nevoie de sprijinul 
dumneavoastra, totusi, in chestiunea asta si am sa va spun de ce. 

O. C: Da, da 

A. N: Stiu ca aveti o anumita autoritate asupra lui si..stiu ca si domnu 
Rotaru (generalul Constantin Rotaru, fost director adjunct al SIE, 
n.red.) are o anumita autoritate asupra lui. El daca avea o anumita 
strategie, trebuia sa o discute si cu mine. 

O. C: Nu a avut cum, domnu Presedinte! 

A. N: Putea! 

O. C: Va spun, nu a avut cum! 

A. N: Putea! Eu am avut mare incredere in el si uita ca 

O. C: Dumneavoastra mi-asi dat niste bani, eu am avut niste bani de 
la ...care au ramas de la socru dumneavoastra care era in China, 
care...Bun! I-am luat, am cumparat obiectele pe care m-ati rugat si vi 
le-am trimis! 

A. N: Bun, pentru astfel de chestiuni sunt cateva semne de intrebare! 
Prima chestiune: cum dovedesti ca banii erau in China ramasi - unde? 
- ingropati in curte? Doi acuma. Deci planul de atac impotriva mea 
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este pe de o parte de luare de mita, pe de alta parte de controlul 
averii! Trei: chestiunea legata de toata povestea asta arunca-n aer 
declaratia de vama de la Bacau. Pe containere. Iar patru: povestea 
asta inseamna de fapt evaziune fiscala si plata taxelor vamale de catre 
cei de la Bacau pentru niste bunuri personale! Deci toata chestiunea 
asta este... teoretic suna bine. Dar ea are niste puncte slabe, 
extraordinar! Deci, in momentul asta, ce cred eu ca se poate Nu stiu 
daca as putea, eventual, sa dau un telefon acolo, cata nu mai gaseste 
hartiile alea, eu stiu? Se vedea ca suma in niciun caz nu este asa cum 
a spus el! Deci, suma este extrem de mare, si-atuncea ar trebui facuta 
o combinatie, eventual...Ca multe au fost materiale de constructii .. 

A. N: Eu v-am explicat care sunt punctele slabe ale constructiei pe 
care dumneavoastra o considerati buna. Deci 

O.C: Este dintr-un anumit punct de vedere, sa stiti. Este. Pentru ca nu 
est aun lucru care sa exceada posibilitasilor. Nu e. 

A. N: Deci, deci, este si-n orice caz v-am explicat toate (neinteligibil) 

O.C: Da, am inteles, am inteles! Nu, e...Deci eu am 

A. N: Pai sa spuna ca...Pentru ca daca eu sunt acuzat de anumite 
lucruri, el poate sa fie acuzat de complicitate! Si la ce-l ajuta, ca asta 
nu-nt eleg. Ca daca as intelege...Doar daca a facut un deal cu 
procurorii pentru a inregistra. 

O. C: Nu cred asta! – 

A. N: Si de asta eu cred ca e foarte periculos jocua"�. Ori astaCum sa 
spun? Mie nu-mi lasa posibilitatea decat a unui atac care sa mearga pe 
toate zonele. Pentru ca mie mi se pare din partea lui o tradare! Deci, 
ceea ce a facut, este o tradare! 

. 

A. N: A..va rog sa vorbiti cum se poate face si dasi-mi un semn maine 
sau luni ar trebui, da? 

O. C: Da 

A. N: Pentru ca mie mi-e teama ca (neinteligibil)si vine acuma, vine cu 
un desfasurator de nebunii. Astept un semnal, da? W
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O. C: Va multumesc frumos! 

A. N: Bine, la revedere! 

Inregistrarea din 14 martie 2006, a doua zi, dupa ce Cretu a 
vorbit cu Paun, care era deja plecat in China.

O. C: Sa stiti ca am vorbit 

A. N: Da - Am discutat 

A. N: Da 

O. C: Deci am incercat sa fiu cat mai convingator posibil spunand toate 
argumentele pe care le-ati dat in informatia pe care mi-ati dat-o 
dumneavoastra. A, domnu Presedinte, referitor la hartia care a foast 
data, el mi-a spus ca este un inscris dat de doamna (Dana Nastase, n. 
red.) in care nu are nicio insemnatate 

A. N: Ihi 

O. C: Deci, sunt scrise niste lucruri fara nicio insemnatate. De pilda sa 
cumpere becuri pentru lampa lui Andrei (fiul lui Adrian Nastase, n.red.) 
sau pentru a 

A. N: Da 

O. C: Probabil ca 

A. N: Deci nu are semnificatie? 

C. O: Va spun unde s-a speriat el (Ioan Paun, n. red.) pentru ca mi-a 
spus acuma 

A. N: E pacat! Pacat ca ...

O. C: El s-a speriat pentru ca domnu Ciobanu (Aurel Ciobanu, fostul 
avocat al lui Adrian Nastase) i-a spus: Domnule, dar – Domnu  Paun, 
dar daca nu v-ati gandit daca v-am scoate din tara pentru cativa ani? 

A. N: Serios? 

O. C: Pe cuvant. I-a spus treaba asta. Mi-a spus Pilu. El in momentul 
ala s-a speriat. 
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A. N: Ce! 

O. C: Deci, s-a dus acasa 

A. N: Da - 

O. C: Si el mi-a zis: "Mai, eram incoltit. Ma uitam, vorba aia, m-am 
uitat de cinci ori in spatele meu". Zice: "Te rog sa te pui in" 

A. N: Da ma, da de ce n-a venit la mine? 

O.C: i-a fost frica. 

. 

O. C: In alta ordine de idei mai e o problema! Eu v-o spun asa, ca om! 
- A. N: Da 

O. C: El.. ganditi-va ca discutam despre un om care a trait din salariu 
toata viata lui! Cu cine? El, nevasta, doi copii si bunica! 

A. N: Da da. Da. 

O. C: E foarte greu! Adeci, asta nu are 

A. N: Resurse 

O. C: Ce economii? Ce resurse, da? I s-au mancat cat a fost farafara 
slujba! Ca el a fost patru luni fara slujba! 

A. N: (neinteligibil) 

O. C: Ce se intampla, pentru ca astiaDeci acuma eu va spun 
asaaadaca isi schimba depozisia.astia o sa-l manance cu fulgi cu tot! 

A. N: Deci domnu ...

O. C: Ca sa nu mai vorbim de partea de slujba. 

A. N: Deci 

O. C: El (Ioan Paun, n. red.) e suspendat acuma! W
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A. N: Stiu! Deci, el in ceea ce priveste chestiunile de..., daca lucrurile 
merg binePai are niste bani, la el, care pot sa ramana la el, ca sa-si 
acopere problemele (neinteligibil. Va spun asta ca sa... 

O. C: Da ..

A. N: Da. Deci, asta este strict intre noi si putesi in sfarsit! Deci, imi 
dau seama care e situasia. 

A. N: Ce vreau sa va rog, deci,a..a.. eu incerc sa evit scandalurile pe 
toateinclusiv pe zona lui, inclusivpentru ca, va repet, raman decat 
doua variante: Ori gasesc o solusie convenabila cu el, ori sa il 
decredibilizez ca om. N-am alta varianta.....

(discutia s-a terminat cu promisiunea unei noi intalniri peste 
cateva zile) 
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