
Theodor Paleologu a luat pulsul PDL Sibiu
Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, s-a aflat, vineri seara la Sibiu, pentru a se intalni cu liderii
locali ai PDL in perspectiva Conferintei Nationale a partidului din 14 mai, unde si-a depus candidatura la
sefia formatiunii. "Ideea de sef nu ma bantuie prea mult. in motiunea pe care o voi prezenta la
Conferinta, vreau sa promovez idei noi, care sa castige in greutate si influenta in PDL. Motivul principal
al candidaturii este exercitiul democratiei interne: dezbaterea de idei in interiorul partidului,
eventualitatea reconfigurarii diferitelor curente si comunicarea la scena deschisa cu militantii,
simptaizantii si opinia publica. Vreau ca aceste idei sa nu mai fie ignorate. Propun teme putine si lucruri
precise care sa aduca voturi", a spus Theodor Paleologu. Vizita fostului ministru a avut doua obiecive.
Primul a fost obtinerea avizului din partea PDL Sibiu privind sustinerea candidaturii la sefia partidului, in
conditiile in care orice candidat la presedintie are nevoie de sustinerea a cel putin 10 filiale locale, iar cel
de-al doilea a fost sa-i convinga de democrati-liberalii sibieni de demersul sau. "Dupa intalnirea de astazi
(n.red. - vineri) sunt mai increzator in demersul meu", sustine Theodor Paleologu. Prezent la conferinta de
presa, deputatul Cornel Ştirbet a declarat: "Urmeaza sa luam o decizie colectiva in cadrul organizatiei
judetene privind motiunile care vor fi depuse si candidatii la presedintia partidului". Acesta a spus ca a
semnat motiunea premierului Emil Boc pentru alegerile din interiorul PDL, dar in acelasi timp sustine si
ideile lui Thodor Paleologu.
  
  in cadrul conferintei de presa de la PDL Sibiu, fostul ministru al Culturii a facut referire si la
manuscrisele lui Emil Cioran, vandute recent la licitatie. "De manuscrisele lui Emil Cioran stiam din vara
lui 2009. Un critic de teatru, care se vazuse cu Eleonora Cioran, mi-a atras atentia asupra manuscriselor.
Am vrut ca Ministerul Culturii sa le cumpere. A existat mai intai o evaluare rapida si apoi una mai
completa din partea unei persoane specializata de la Biblioteca Nationala. Era insa vorba despre o suma
de care Ministerul nu dispunea si anume: 100.000 de euro. Am sperat ca la rectificarea bugetara din
octombrie 2009 sa avem acesti bani si sa cumparam manuscrisele, insa intre timp Eleonora Cioran se
razgandise. Ma bucur ca s-a gasit cineva care sa le cumpere. Este un lucru atat de important, incat restul
discutiilor palesc. Trebuie spus ca este destul de greu ca institutiile statului sa participe la o asemenea
licitatie, tinand cont de dinamica acestor licitatii. O alta problema este faptul ca ministerul Culturii nu
dispune de un buget mutianul, incat sa cuprinda sume mai mari. Bugetul Ministerulu Culturii este redus
si acest lucru a fost demostrat inca o data", a spus fostul ministru al Culturii.(C.P.)
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