
O sa candidez
Demis din functia de presedinte al organizatiei municipale a PD-L Sibiu, retras din cadrul CSU Sibiu,
dezamagit de politicieni, Cristian Bicher isi anunta revenirea.

 Reporter: Cat de greu e sa faci un buget pentru o echipa de baschet?
 Cristian Bicher: Pana am fost presedinte la PD a fost usor.

 R.: Şi dupa?
 C. B.: Şi dupa. O parte din oameni a reactionat in regula, pe urma pe masura ce a trecut timpul, m-au
uitat.

 R.: De ce credeti ca sunt reticenti oamenii de afaceri in a sponsoriza sportul?
 C. B.: Sunt multi care nu cunosc legislatia, care au cifra de afaceri si profitul necesar pentru a investi in
baschet, dar nu cunosc legislatia. Ar putea dona doi la suta, dar nu o fac. Mai bine lasa la stat.

 R.: De cati bani e nevoie pentru un titlu in baschet?
 C. B.: E greu de spus si e impropriu spus. Anul acesta, Clujul a avut un buget de un milion de euro si au
terminat campionatul regulat sub noi. Nu conteaza foarte mult banii. Noi am avut jucatori foarte buni.
Exista director tehnic, antrenor, s-au apucat din timp si cu un buget foarte mic poti construi o echipa
buna, daca ai si impresari buni sa-i aduci. Nu cum radeau toti, ca aducem americani de pe Google. Au
venit multi au plecat multi. Mircea Vulc si antrenorul i-au triat pe cei mai buni.

 R.: Cat de greu va fi in acest sezon?
 C. B.: Foarte greu va fi.

 R.: Primaria nu da mai multi bani.
 C. B.: Eu am avut o discutie cu primarul Johannis si mi-a promis ca va incerca sa ne ajute. imi pare rau
ca un coleg de-al dvs. a denaturat o vorba de-a mea. Eu nu am spus niciodata ca-si va schimba numele in
CSU Municipal. Am spus ca isi va schimba numele in adaugarea numelui Municipal, la actualul nume.
Nu sa se renunte. O neatentie face rau, pentru ca discuti ceva cu un om, te intelegi si apari in presa cu
totul altceva. Daca se va putea adauga numele este OK.

 R.: Ati terminat cu politica?
 C. B.: Nu. Sunt membru al Partidului Democrat si Liberal.

 R.: Şi cum e in postura de simplu membru?
 C. B.: Foarte bine. Am avut si oferte sa ma duc in alte partide, dar am spus ca nu ma voi duce niciodata
in alt partid. Şi daca ajungem la 1%, eu tot din PD-L voi face parte. Ţin minte un articol scris de tine, in
care spuneai ca ti-e rusine ca esti roman, nu din cauza lui Mailat, ci din cauza mea, ca fac propaganda
sportului in sala. Nici vorba. Nu am facut politica in sala. Eu nu fac afaceri cu statul, nu mi-a crescut cifra
de afaceri cat am stat acolo.

 R.: Scade acum.
 C. B.: Da, scade acum. Dar nu e vina guvernarii. Este in timpul guvernarii PD-L, dar nu din cauza lor.

 R.: Din cauza masurilor lor.
 C. B.: Daca as fi fost eu acolo, nu as fi luat aceste masuri. Eu as fi incurajat consumul. E parerea mea
personala.
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 R.: Se vede luminita de la capatul tunelului?
 C. B.: Eu o vad, numai sa nu fie un tren care vine din fata. Sunt dezamagit ca sunt oameni care sunt
interesati sa faca bani din politica, sa faca bani avand un post in politica.
 R.: A fost o alegere buna Cornel Ştirbet la conducerea organizatiei municipale Sibiu a PD-L?
 C. B.: Cred ca a fost o alegere facuta cu cap, in sensul in care s-au evitat discutiile. A fost o alegere OK.
Faptul ca a venit Trihenea dupa mine, nu comentez. Eu i-am urat succes. A muncit mult pentru partid si
merita aceasta functie, dar ca rezultate, nu.
 "Am fost schimbat neprincipial"

 R.: Vor fi dupa prezidentiale alegeri si in PD-L. Veti candida pentru vreo functie?
 C. B.: Daca as candida, as candida numai pentru functia din care am fost schimbat neprincipial, din
punctul meu de vedere. Daca analizam toate rezultatele, mai putin cele uninominale, rezultatele mele au
fost bune. Am fost singurul partid care a crescut. O sa candidez. Vreau sa candidez. Totusi, pentru mine,
politica nu este cel mai important lucru. Am familie, am prieteni, exista sportul. Mai bine as renunta la
politica, decat la baschet. Probabil ca voi renunta si la baschet in momentul in care voi vedea ca nu
reusesc sa fac nimic. Sau cand vine cineva care poate sa faca mai mult decat mine. M-as bucura din tot
sufletul.
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