
Sergiu Nicolaescu a plecat la cele vesnice
Sergiu Nicolaescu, unul dintre cei mai iubiti si cunoscuti regizori romani, a plecat ieri dimineata la cele
vesnice. Regizorul avea 82 de ani si a fost internat la Spitalul Elias din Bucuresti inca din 26 decembrie,
unde a fost operat de peritonita. Moartea sa a survenit joi, la ora 8.20, in urma complicatiilor pulmonare
si cardiace severe, care "nu au raspuns la tratamentul intensiv aplicat", dupa cum au anuntat
reprezentantii Spitalului Elias, citati de Mediafax. Potrivit acelorasi surse, interventia chirurgicala a avut
loc "in contextul afectiunii digestive cronice benigne cunoscute", peritonita, localizata cu punct de plecare
apendicular fiind descoperita intraoperator si a fost rezolvata laparoscopic.
  
  Plecarea regizorului in lumea dreptilor vine la doar cateva saptamani de cand isi lua la revedere de la
cariera sa de senator si de la colegii din Parlamentul Romaniei. Pe 12 decembrie 2012, Sergiu Nicolaescu
le multumea parlamentarilor "pentru acesti patru ani minunati pe care i-am petrecut impreuna, in care
dumneavoastra mi-ati daruit stima si consideratie, simtaminte pe care si eu vi le datorez. Mai am putini
ani de trait si mi-am dorit sa-i termin in profesia mea, pentru acest lucru nu am participat la alegeri. Vreau
sa va spun un sincer «La revedere!» si vreau sa va spun in acelasi timp «La multi ani!» si sarbatori
fericite", spunea Nicolaescu de la tribuna Senatului, in ultima sedinta a actualei legislaturi. 
  
  
  
  Sotia regizorului cere decenta
  
  
  
  Trupul neinsufletit al cineastului va fi incinerat sambata, iar sotia sa, Dana Nicolaescu cere respect si
decenta din partea presei. Mai mult, consoarta regizorului le-a interzis jurnalistilor publicarea sau
difuzarea de materiale, fotografii sau filme audio/video de la inmormantarea lui Sergiu Nicolaescu.
"Precizez ca aceste lucruri au legatura cu viata mea intima, personala si de familie, intr-un moment
dramatic al vietii mele", a spus Dana Nicolaescu, intr-un document remis Mediafax.
  
  
  
  O cariera stralucita
  
  
  
  Sergiu Nicolaescu a avut o cariera stralucita, dedicandu-si intreaga viata filmului, in calitatea sa de
regizor, actor de film, scenarist si producator de film. Filmografia sa numara peste 60 de lungmetraje, cele
mai cunoscute fiind: "Atunci i-am condamnat pe toti la moarte" (1971), "Cu mainile curate" (1972),
"Osanda" (1976), "Ultima noapte de dragoste", "Nea Marin miliardar" (1979), "Ciuleandra" (1985),
"Mircea" (1989), "Coroana de foc" (1990), "Triunghiul mortii" (1999), "Orient Express" (2004), "15"
(2005), "Supravietuitorul" (2008), cea mai impresionanta creatie fiind "Mihai Viteazul", o productie a
anului 1979, cu Amza Pellea in rolul principal. Printre cele mai recente filme ale sale se numara "Ultimul
corupt", lansat la inceputul lui 2012 si care este o continuare a lungmetrajului "Poker" (2010).
  
  Sergiu Nicolaescu nu s-a remarcat doar in lumea filmului, ci si a politicii, pentru ca in 1990 a fost ales
pentru prima data parlamentar, pe listele FSN, in actuala legislatura incheindu-si cel de-al cincilea
mandat in Parlament. Singura legislatura in care nu a fost parlamentar a fost cea din 2004-2008. Sergiu
Nicolaescu a fost, totodata, membru al Comisiilor de cultura din Senat in fiecare legislatura, in ultimii ani
detinand presedintia comisiei. El s-a numarat, totodata, printre cei care au luat parte la Revolutia din
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1989.
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