INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE: Cristian
Dumitrescu - om politic, profesor universitar, jurist,
economist

Cristian Dumitrescu este candidatul USL pentru Colegiul 2 Senat. Este
absolvent al ASE Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, şi al
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti. În 1992 a absolvit Şcoala
Naţională de Administraţie, Paris, Franţa, iar din 2002 este doctor în ştiinţe
politice, doctoratul fiind obţinut la Universitatea din Paris VIII, Franţa. Din
2007 este profesor universitar. A intrat în Parlament în anul 1992, când a fost
ales senator, demnitate pe care şi-a menţinut-o de-a lungul a două mandate,
1992-1996 şi 1996-2000. Din 2000 şi până în prezent este deputat. Este
membru în 5 comisii de mediere, iar în actualul mandat a avut peste 100 de
luări de cuvânt în plenul Camerei Deputaţilor şi este iniţiatorul a 20 de
propuneri legislative. Totodată, Cristian Dumitrescu este semnatarul a 13
moţiuni de cenzură împotriva guvernelor Boc şi Mihai Răzvan Ungureanu.
Reporter: Ce aţi făcut în prima zi din campania electorală pentru alegerile
generale din data de 9 decembrie?
Cristian Dumitrescu: Prima zi de campanie electorală m-a găsit, aşa cum era şi
normal, în Vrancea, în Colegiul meu. Dimineaţă, am participat alături de colegii mei

deputaţi şi senatori şi cu primarul municipiului Focşani, Decebal Bacinschi, la deschiderea
lucrărilor proiectului Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, care constă în reabilitarea
străzilor, modernizarea spaţiilor de parcare, a spaţiilor verzi şi crearea de locuri de joacă,
din zona de sud a oraşului, proiect care are o valoare de peste 60 de milioane de lei şi
care va creşte foarte mult calitatea vieţii cetăţenilor noştri în municipiul Focşani. Au
urmat mai multe întâlniri cu presa, cu locuitorii din zona de nord a Focşaniului, unde am
fost împreună cu primarul Decebal Bacinschi. În cea de-a doua parte a zilei am avut o
acţiune în municipiul Adjud, iar seara am încheiat-o în oraşul Panciu, unde, de
asemenea, am avut o întâlnire cu electoratul.
Rep.: De ce aţi ales să candidaţi la Senat? De ce Senat şi nu Camera Deputaţilor,
acolo unde sunteţi deja parlamentar?
C.D.: În toată activitatea mea politică şi profesională am fost un om care a crezut
în ideea de profesionalism, de consolidare a ceea ce faci şi adept al zicalei că toate
trebuie făcute la timpul lor. A grăbi lucrurile nu este pozitiv, cel puţin din punctul meu de
vedere. Cred că după două mandate de deputat în Colegiul Odobeşti, am demonstrat
aceste lucruri în activitatea avută în Parlamentul României. După ce am acumulat
experienţă şi cunoscând foarte bine oamenii şi locurile şi mai ales problemele
concetăţenilor mei din Vrancea, consider că sunt pregătit pentru această funcţie şi
mulţumesc colegilor mei din PSD care mi-au acordat această încredere. Sena-tul este
camera decizională asupra celor mai importante legi pentru ţară, în cele mai importante
domenii cum ar fi educaţie, apărare, politică externă, administraţie. Este o
responsabilitate în plus şi cred că am şi maturitatea necesară şi sprijinul şi notorietatea
cerute de o astfel de reprezentare ca să încerc să mă prezint în faţa concetăţenilor din
Vrancea. Nu este o misiune uşoară, dar cred că îndeplinesc condiţiile politicoprofesionale necesare pentru a îndeplini, sper eu, cu onoare, cinste şi demnitate această
funcţie atât de importantă.
Rep.: De ce aţi intrat în politică? Ce v-a determinat să faceţi acest pas?
C.D.: Am intrat în politică în 1990 ca urmare a acelei nevoi de schimbare. Eram
foarte tânăr, aveam o pregătire profesională substanţială, dar momentul de reconstrucţie
a României dintr-o perspectivă democratică a fost pentru mine o provocare. Chiar nu aş
fi conceput să rămân deoparte. Atunci a fost momentul când foarte mulţi intelectuali,
foarte mulţi oameni care aveau ceva de spus în societate şi-au oferit serviciile politicii.
Ceea ce din păcate azi se întâmplă din ce în ce mai puţin. Tot mai puţină lume care are
ceva de spus, care are ceva în spate, decide să meargă în această atât de învolburată şi
atât de sinuoasă activitate care este politica. Deci a fost în primul rând dorinţa de
schimbare. Am plecat de la un idealism, un idealism de reconstruire a societăţii altfel
decât cea în care trăisem.
Rep.: Ce vă recomandă pentru a le reprezenta interesele cetăţenilor vrânceni?
C.D.: Este vorba de un exerciţiu şi nu de o recomandare. Până nu intri în
vâltoarea unei competiţii electorale nu poţi să ştii dacă te recomandă ceva sau nu. Pot fi
oameni impecabili sub aspectul CV-ului, al discursului politic şi care nu sunt votaţi. Sunt
oameni care au unele dificultăţi faţă de ceea ce înseamnă idealul, dar sunt susţinuţi şi
votaţi. Competiţia politică este cea care îl verifică pe politician. Eu am trecut prin foarte
multe bătălii politice pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, le-am şi câştigat pentru că am
avut încrederea oamenilor. Calităţile înseamnă să fii în primul rând pregătit profesional,
în al doilea rând să fii un om onest, în al treilea rând să doreşti să faci ceva pentru
oamenii din jurul tău şi în al patrulea rând să şi poţi să faci acest lucru. Colectivitatea

este cea care niciodată nu greşeşte. Dacă ţi-a dat o dată mandatul şi dacă ai greşit,
colectivitatea îndreaptă foarte uşor acest lucru la următoarele alegeri. Politica este o
competiţie şi reprezintă capacitatea de a-l face pe om să creadă în tine şi de a nu-l
dezamăgi. Marea reuşită a unui politician este aceea de a rămâne în politică.
Rep.: V-aţi schimbat percepţia faţă de ceea ce însemna politica în 1990 şi ce
înseamnă politica în 2012?
C.D.: Clasa politică s-a schimbat, s-a profesionalizat. Clasa politică de astăzi e
mai bună decât clasa politică din 1990. Politica a devenit o meserie, dar datorită
entuziasmului din acea perioadă. În anii ‘90 era mult mai mult idealism în politică, mult
mai multă dorinţă de a face bine, ceea ce a dus şi la multe greşeli. Astăzi, politicienii
sunt mai aplicaţi, sunt foarte strâns legaţi de politica locală ceea ce este un lucru foarte
bun, dar în acelaşi timp este şi o foarte mare responsabilitate. Am constatat că în timp,
Parlamentul, faţă de anii ‘90, a pierdut foarte mult din credibilitate şi acest lucru nu este
în favoarea democraţiei, pentru că un Parlament care nu este credibil vorbeşte de o clasă
politică care nu este credibilă. Poporul este întotdeauna credibil. De aceea, cred că
trebuie să fim mult mai atenţi la aceste alegeri, sunt decisive, în opinia mea, pentru
viitorul României, ca să trimitem în Parlament oameni care au competenţă, oameni care
ştiu că dacă nu fac nimic există sancţiunea publică, aceea de a nu mai fi votat.
Rep.: Sunteţi om politic, profesor universitar, economist şi jurist. Ce domeniu de
activitate dintre acestea v-a adus mai multe satisfacţii?
C.D.: În primul rând sunt om politic. Omul politic trebuie să aibă şi o specializare
înainte de a intra în politică. Am o pregătire multiplă, m-a ajutat foarte mult în cariera
politică. Cel mai mult m-a ajutat nu faptul că sunt profesor de ştiinţe politice, ci faptul că
am studii juridice. Parlamentul este o instituţie care legiferează, este o instituţie în care
sunt proceduri, evaluări, mecanisme, iar cel care este jurist este avantajat. Nimic din
ceea ce înveţi nu îţi este inutil. Important este să le pui pe toate în operă şi să le
foloseşti în politică, în interesul oamenilor pe care îi reprezinţi.
Rep.: Sunteţi mulţumit de activitatea avută în Colegiul Odobeşti în cei patru ani
de mandat?
C.D.: Indiferent ce spui în politică există un judecător suprem şi acesta este
electoratul care îţi va spune, la vot, dacă îţi recunoaşte activitatea, dacă a fost eficientă
sau mai puţin eficientă. Ultima dată când m-am confruntat cu electoratul, în 2008, am
primit această încredere. Urmează un alt proces electoral, o campanie electorală şi după
aceea alegeri. Dacă eu voi fi confirmat senator asta ar însemna că, pe parcursul acestor
ani,
mi-am făcut datoria. Evaluarea calitativă rămâne una singură, votul. Vă dau
răspunsul la această întrebare pe data de 10 decembrie şi sper să fie un răspuns de
încredere.
Rep.: Aţi iniţiat şi susţinut mai multe acţiuni pentru tineret. Una dintre acestea
este Şcoala de Vară a TSD Vrancea, pe care, împreună cu preşedintele Marian Oprişan o
organizaţi de mai mulţi ani. Ce v-a determinat să vă implicaţi în astfel de acţiuni pentru
tineri?
C.D.: Sunt un om al şcolii şi am înţeles că unica şansă este de a menţine un înalt
nivel al educaţiei în România. Am încercat să încurajez tinerii şi am încercat să le spun
cât de important este să fie bine pregătiţi. Aşa s-a născut şi această idee a şcolii de vară
a TSD Vrancea în care am vrut să înarmez tinerii din PSD cu pregătire politică de înalt
nivel. Aşa am ajuns la ideea cu şcoala de vară, care, dacă îmi ajută Dumnezeu, anul

viitor va fi la a şaptea ediţie. Am încercat ca prin intermediul acestei şcoli să pregătim
peste 60 de tineri anual. Dorinţa mea este de a fi aproape de tineri şi să le transmit
mesajul că trebuie să înveţe. Viitorul va fi al celor care vor fi foarte bine pregătiţi şi care
vor fi folositori societăţii.
Rep.: Ce hobby-uri aveţi?
C.D.: Îmi place în primul rând să citesc cărţi de politică şi de istorie. Foarte multe
cărţi de istorie. Am sporturi pe care le iubesc. Iubesc schiul şi înotul. Înotul chiar îl
practic atunci când am timp. Sunt extraordinar de bucuros de faptul că preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, a reuşit pentru judeţul Vrancea să obţină
finanţare pentru un bazin olimpic de înot, care este fundamental pentru dezvoltarea
psihică şi intelectuală, dar în primul rând fizică a copiilor şi nu numai a copiilor. Cea mai
mare parte a timpului meu liber este dedicată însă studiului, pentru că sunt şi profesor
universitar şi tot timpul trebuie să citeşti, să studiezi pentru a fi bine pregătit.
Rep.: Ce vă propuneţi să faceţi pentru Colegiul pe care îl veţi reprezenta în
calitate de senator?
C.D.: Aş putea să vorbesc despre proiecte şi obiective, dar aici în judeţul Vrancea
am fost învăţaţi să urmăm o deviză «Fapte nu vorbe!». Eu voi încerca, dacă cetăţenii din
Colegiul meu vor dori să îi reprezint, să readuc demnitatea acestor cetăţeni. Sloganul
sub care s-au desfăşurat în Vrancea alegerile locale a fost «Vrancea Puternică!».
Sloganul sub care se desfăşoară campania electorală a USL este «România puternică!».
Vreau să-mi aduc contribuţia ca Vrancea să fie puternică şi asta înseamnă modernizare,
industrializare, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii, descentralizarea,
prioritatea cetăţeanului, investiţii în agricultură, finalizarea lucrărilor la Canalul Siret Bărăgan, regularizarea cursurilor de apă. Asta vreau să fac, să îmi aduc contribuţia la
îndeplinirea acestor obiective.
Rep.: Vă doresc mult succes în alegerile din data de 9 decembrie.
C.D.: Să-mi ajute Dumnezeu pentru ca toate aceste proiecte să devină realitate!
De George Noapteş
Monitorul de Vrancea

