
Viorel Bumbu, presedinte dintre rromi
 Prezent joi la Sibiu, cu ocazia Zilei Mondiale a Rromilor, Viorel Bumbu, din Alba Iulia, si-a lansat
candidatura la functia de presedinte al tarii  De profesie economist, Bumbu provine dintr-o familie cu 9
copii, fratii sai fiind si ei realizati profesional in tara si strainatate  Viorel Bumbu il admira pe
domnitorul Alexandru Ioan Cuza si pe Ioan Cioaba, pe care il compara cu un Corneliu Coposu al
rromilor
  
  -Ce sanse credeti ca aveti in cursa pentru Presedintia Romaniei?
  -Fara a fi lipsit de modestie, atunci cand te inscrii intr-o competitie trebuie sa pornesti invocand
optimismul, sa crezi ca ai o sansa si sa imbratisezi psihologia invingatorului.
  -In urma ultimului recensamant, cat la suta din populatia Romaniei este de etnie rroma?
  -Statistic, la ora actuala avem peste 500.000 de rromi declarati rromi la ultimul recensamant. Facand un
calcul, acestia ar fi undeva la 2,5%.
  -Sperati sa aveti si alegatori romani?
  Sunt convins, tocmai pentru ca in zona Transilvaniei numele familie mele circula in mod curent prin
gurile romanilor. Unul din fratii mei e seful Clinicii de Urologie de la Oradea si profesor universitar iar
majoritatea comunitatii medicale din Baia Mare, Timisoara, Cluj, Alba il cunoaste. In Ministerul Apararii
am avut un frate care e acum colonel in rezerva. Un alt frate e chirurg la Clinica de Urgenta din Cluj.
Chiar si in Germania am un frate ginecolog, care are si o clinica particulara. 
  -Cum de nu ati urmat medicina?
  -Sa stiti ca si parintii mei si-au pus acesta intrebare. Probabil ca structura mea, predispozitia mea spre
logica, spre intelepciune, spre relatiile cu oamenii, m-a determinat sa ma indrept spre altceva. Eu am
urmat Academia de Ştiinte Economice, iar inainte de acesta m-am inscris la Politehnica Bucuresti.
Imediat dupa absolvire, in 1982, am lucrat la Oficiul Judetean de Turism Alba iar in prezent conduc doua
restaurante.
  -Aveti vreun model de politician?
  -Am afirmat ca vreau sa fiu votat si de romani, contez si pe votul lor, pentru ca vreau sa reeditez acel
model al domnitorului din popor, Alexandru Ioan Cuza, care se plimba prin tara, statea de vorba cu
oamenii si lumea se bucura ca are parte de un conducator preocupat de problemele lor.
  -Ce atuu credeti ca aveti in fata celorlati candidati?
  -Sigur ca nu am pretentia unui politician, pentru ca eu nu sunt un politician, eu vin dintr-o zona a
societatii civile. Cred ca acesta este atuul meu, pentru ca pot fi astfel echidistant. Majoritatea
politicienilor actuali sunt demagogi, mincinosi si oportunisti. Eu nu mi-am facut publica averea, dar pot
pune oricand declaratia de avere la dispozitia celor care vor sa se convinga ca nu intru in campania
electorala ca sa ma imbogatesc. Am un restaurant, cladit din munca asidua de 4 ani in Germania, desi eram
directorul OJT Alba. Nu sunt vandut nimanui, nu sunt compromis si cred ca acest aspect sta la baza
curajului meu de a ma fi inscris in lupta pentru Cotroceni.
  -Care este legatura dumneavostra cu comunitatea de rromi din Sibiu?
  -Este a patra oara cand particip la aniversarea Zilei Mondiale a Rromilor de la Sibiu. Initial, intrunirile
se tineau in sala mare a Casei de Cultura, care devenea arhiplina, acum insa nici Sala Studio nu se umple,
lucru care ma intristeaza. De Sibiu ma leaga relatia cu Florin Cioaba si cu tatal sau, Ioan Cioaba. M-am
bucurat de respectul pe care Ioan Cioaba mi l-a purtat cooptandu-ma in aceasta miscare a rromilor, si eu,
la randul meu, l-am admirat. Nu o data, l-am numit un Corneliu Coposu al miscarii rromilor.
  
  Ioana CĂPĂŢINĂ
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