
Sorin Iliesiu: \&quot;Cred ca eficienta actiunilor mele este o dovada a faptului ca pot sa  respect ceea ce promit\&quot;
De ce candidati tocmai la Sibiu pentru Parlamentul Romaniei?
  
  
  
  in primul rand pentru ca sunt om de cultura si Sibiul este oras cultural, prin excelenta. Pe buna dreptate
Sibiul a fost Capitala Culturala Europeana si datorita acestui lucru sunt extrem de onorat ca am aceasta
sansa sa fiu candidat intr-un oras de o asemenea anvergura culturala. Aceasta anvergura culturala a
Sibiului a fost implinita in mod exceptional prin Emil Cioran care s-a format in Sibiu, din punct de vedere
spiritual, intelectual, filosofic. Aici si-a trait copilaria si adolescenta, aici a facut scoala, iar eu am avut
sansa vietii mele de a realiza filmul despre Emil Cioran bazat pe interviul pe care Emil Cioran mi l-a
acordat in iunie 1990 la Paris, la dansul acasa, in mansarda din Cartierul Latin. Dupa ce am facut filmarile
la Paris, am venit la Sibiu si, consiliat de extraordinarul om Aurel Cioran, am filmat la Rasinari si la Sibiu
mai multe locuri legate de viata si de formarea lui Cioran ca intelectual, inclusiv Biblioteca ASTRA din
Sibiu.
  
  
  
  Acestea nu sunt insa singurele dumneavoastra legaturi cu Sibiul, nu-i asa?
  
  
  
  Am un singur copil, o fata de 26 de ani si jumatate, care acum o luna si jumatate mi-a spus ca se
logodeste cu un baiat al carui tata e sibian, iar casatoria va avea loc in prima jumatate a anului viitor.
Deci singurul meu viitor cuscru este sibian. Un alt lucru care ma leaga foarte mult de Sibiu este faptul ca
de multe ori am fost prezent aici la Astra Film Festival, cel mai important festival de film documentar din
Europa Centrala si de Est si sunt bucuros ca acest eveniment are loc in Romania, ca acest festival se
intampla la Sibiu, si il felicit pe domnul Dumitru Budrala ca a reusit aceasta performanta - sa faca un
festival de o asemenea anvergura. Am prezentat de cateva ori filme in concurs, uneori filme in afara
concursului, am obtinut si un premiu cu filmul meu despre Regina Maria pentru cel mai bun film
romanesc din festival, premiu acordat de Institutul Cultural Roman.
  
  
  
  Ce v-a determinat sa candidati pentru Senat?
  
  
  
  Nu a fost neaparat optiunea mea. Conducerea PNL mi-a propus sa candidez din partea PNL pentru
Parlamentul Romaniei si m-a intrebat unde mi-as dori sa candidez si am spus ca am doua locuri de care
sunt legat si unde mi-as dori sa candidez, respectiv Baia Mare, locul unde m-am nascut, unde s-au nascut
parintii mei, unde am crescut si am facut scoala si liceul sau Sibiu, din motivele pe care vi le-am expus
inainte. Şi s-a putut la Sibiu. Dumnezeu a decis ca sa pot candida la Sibiu si sunt foarte fericit de aceasta
sansa care mi s-a acordat.
  
  
  
  De ce ati decis sa intrati in politica si cum se impaca cele doua lumi - cultura si viata politica?
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  Eu am fost foarte implicat in destinele societatii Romanesti in ultimii 23 de ani. in primul rand, pe 21
decembrie, in timp ce Ceausescu isi rostea ultimele fraze am facut parte din primul grup de protestatari
langa piata actualmente a Revolutiei. Nu am certificat de revolutionar. Dupa aceea, in primavara anului
1990 am devenit unul dintre membrii grupului pentru dialog social unde am activat extrem de sustinut
timp de 22 de ani si de unde am fost exclus in februarie acest an, pentru ca am cerut demisia presedintelui
Basescu, care a reusit sa-si arondeze inclusiv grupul pentru dialog social pe langa alte organizatii si alte
publicatii. 
  
  Tot in 1990 am fost unul dintre fondatorii Aliantei Civice, in noiembrie 1990 am fost prezent la
mitingul de infiintare a Aliantei Civice. Circa 500.000 de bucuresteni au fost prezenti la mitingul lansarii
Aliantei Civice. in plus, in 1994, am fost membru fondator al Fundatiei Academia Civica, si care a creat
Memorialul de la Sighet (n.r. Memorialul Victimelor Comunismului si al Rezistentei) si de atunci si pana
in prezent fac parte din Consiliul Director al Academiei Civice. Pe toate acestea fronturi am luptat, fiind o
voce a societatii civile care a incercat sa spuna in mod clar si raspicat ceea ce trebuia spus. Actiunea mea
cea mai importanta in acest sens a fost apelul pentru condamnarea nationala si internationala a regimului
comunist ca ilegitim si criminal facut de mine in 2005 cand, inainte de respectivul apel, am lansat
Proclamatia pentru Romania care a fost primul act public in care s-a cerut in mod explicit condamnarea
comunismului, procesul comunismului si tot ce inseamna acest lucru.
  
  
  
  Ce planuri aveti pentru Sibiu si sibieni in calitate de viitor senator? 
  
  
  
  in primul rand m-am gandit la nedreptatea pe care am aflat-o de cand am venit in Sibiu, prin faptul ca in
prezent Sibiul se afla pe locul sapte la dat si pe locul 38 la primit. Şi atunci prima mea deviza ca viitor
senator de Sibiu este ca Sibiul sa primeasca la fel de mult cat da. Voi initia o lege echitabila referitoare la
cat da si la cat primeste o comunitate locala. Nu stiu daca voi reusi chiar sa fac ca Sibiul sa primeasca la
fel de mult cat da, dar macar pozitia sa fie cat mai apropiata. in al doilea rand, un lucru pe care Sibiul il
merita de zeci de ani si care nu s-a intamplat pana acum dintr-o neglijenta, este faptul ca in prezent Sibiul
nu este inclus in patrimoniul universal UNESCO, lucru pentru care s-au facut demersuri foarte importante
in ultimii zece ani, lipsind finalizarea acestor demersuri. imi asum sa ma implic in mod decisiv pentru ca
in anul viitor Sibiul sa fie inclus in patrimoniul universal UNESCO, lucru care va aduce Sibiului un plus
de prestigiu national si international si nu in ultimul rand, pentru tinerii din Sibiu, dar si pentru cei mai in
varsta, foarte multe locuri de munca specifice turismului cultural. 
  
  Tot un lucru legat de Sibiu este si faptul ca la viitoarea regionalizare a Romaniei, cerute de imperativele
democratice ale Uniunii Europene, voi sustine ideea ca Romania sa fie impartita in 12 regiuni, iar Sibiu sa
fie capitala regionala a patru judete, adica Sibiu, Hunedoara, Alba si Mures. Acest lucru, daca se va
intampla, si sper ca se va intampla, va insemna oportunitati in domeniul administrativ, in domeniul de
afaceri, in cultura, in educatie, industrie, cu consecinte certe in domeniul locurilor de munca. 
  
  
  
  Ce alte probleme ale romanilor mai aveti in vedere?
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  Voi sprijini adoptarea unor legi bune pentru tineri si pensionari, pentru familie si sanatate, pentru cultura
si educatie, pentru biserica si armata. Ca un exemplu, salariul sau pensia sa asigure un trai decent, sa fie
majorate atat cat va fi nevoie in caz de inflatie, in caz de crestere a taxelor cum ar fi TVA-ul, sau de
crestere a costurilor la intretinere. Alocatia pentru cresterea copiilor sa fie suficient sporita, macar la
dublu, astfel incat natalitatea sa revina la normal. O ultima idee se refera la adoptarea unei noi
Constitutii. Aceasta noua Constitutie trebuie sa aiba ca principal scop unitatea nationala si in aceeasi
masura bunastarea cetatenilor Romaniei in Uniunea Europeana si respectul fata de vointa natiunii
romane. 
  
  Care credeti ca sunt punctele dumneavoastra forte fata de alti candidati din Sibiu, la Senatul Romaniei?
  
  
  
  Cred ca faptul ca sunt un om de cultura este adecvat unui oras care a fost si a ramas Capitala Culturala
Europeana. Cred ca implicarea mea timp de 22 de ani in societatea civila si eficienta actiunilor mele sunt
o dovada a faptului ca pot sa respect ceea ce promit.
  
  
  
  Ce sanse credeti ca aveti?
  
  
  
  Cred ca in ciuda faptului ca n-am decat noua panouri in tot Sibiul, in timp ce contracandidatul meu,
domnul Ion Ariton are circa o suta de panouri, in momentul in care am stat de vorba cu sibienii am simtit
ca au incredere in mine.
  
  
  
  * Sibienii si nu numai ei, care doresc sa se intalneasca pentru 52 de minute cu Regina Maria, o pot face
vineri, 7 decembrie, de la ora 19, la Sala Thalia. Aici va rula productia "Regina Maria - ultima romantica,
prima femeie moderna", in regia lui Sorin Iliesiu, textele reginei fiind interpretate de actrita Maia
Morgenstern. Productia a reusit sa cucereasca publicul si juriul Astra Film Festival, pentru ca versiunea
scurta a filmului a fost distinsa cu Premiul "Made in Romania" la AFF 2006. 
  
  Proiectia documentarului va continua cu lansarea volumului de eseuri "Infernul vandut ca Paradis", de
acelasi Sorin Iliesiu, lansat saptamana trecuta la Targul de Carte "Gaudeamus" din Bucuresti.

Cuvinte cheie: turism  rasinari  romania  romanesti  buia  sala thalia  biblioteca astra  ion ariton  emil
cioran  baia mare  mansarda  bucuresti  hunedoara  capitala culturala  filmari  concurs  sanatate  sibiul
biserica  europa  institutul cultural roman  pnl  logo  arad  unesco  parlamentul romaniei  astra film fest
sibiul  uniunea europeana  demisia presedintelui  sibiul se  paris  ion  revolutie  capitala culturala
europeana  locuri de munca  filme  astra film  consiliul  senatul  candidati din sibiu  film documentar
cresterea copiilor  pal  1 decembrie  candidati pentru senat  biblioteca astra din sibiu  emil  prima  uta
dumitru budrala  miting  sibienii  vand  senatul romaniei  psi  time
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