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ION ILIESCU
PRE{EDINTELE ROMÅNIEI:

"PENTRU MINE PUTEREA ÎNSEAMN~ RESPONSABILITATE, ÎNAINTE
DE TOATE, ALTMINTERI PUTEREA DEFORMEAZ~ GÂNDIREA
OAMENILOR {I ESTE UNUL DIN FACTORII CARE DESEORI AU

EFECTE NEGATIVE ASUPRA GÂNDIRII."

Pre[edintele României, domnul Ion Iliescu,
în timpul interviului acordat CURIERULUI ROMÂNESC.

Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Silvia Constantinescu: Domnule Pre[edinte, v` mul]umesc c` a]i avut
amabilitatea s`-mi acorda]i acest interviu, chiar dac` este foarte târziu [i a]i
avut o zi grea. A]i putea s`-mi spune]i cum a decurs programul dvs. de ast`zi?
La cât a]i început activitatea?

Ion Iliescu: Diminea]`, devreme, pe la 9. Practic`m un dialog cu partidele din
parlament [i acum aflându-ne la începutul unei noi sesiuni parlamentare am
f`cut propunerea ca s` m` întâlnesc cu reprezentan]ii tuturor partidelor
parlamentare. Azi am început acest dialog. Am avut întâlnire cu vreo 5 grup`ri;
am început cu conducerea partidului de guvern`mânt, apoi m-am întâlnit cu
grupul reprezentan]ilor minorit`]ilor na]ionale, 18 minorit`]i, altele decât
maghiarii, partidul democrat, cu patidul umanist român [i acum, ultima întâlnire,
cu reprezentan]ii UDMR-ului.
A fost un dialog deschis, în care am c`utat mai ales s` re]in propunerile,
problemele pe care le consider` actuale fiecare partid în parte, privind via]a
intern`, probleme de economie social`, priorit`]ile parlamentare, priorit`]ile
legislative, probleme de politic` extern`. Am apreciat faptul c` la mesajul meu
Parlamentul a r`spuns pozitiv [i toate for]ele politice au cuplat la hot`rârea pe
care a adoptat-o Parlamentul referitor la pozi]ia României fa]` de evenimentele
care s-au succedat dup` atacul terorist din 11 septembrie din New York [i
pozi]ia noastr` fa]` de NATO, fa]` de Statele Unite. {i am mai sugerat [i ca în
perspectiva viitorului summit al Uniunii Europene din decembrie din Belgia s`
preconiz`m împreun` un fel de forum, o reuniune larg`, cu reprezentan]i ai
partidelor, dar [i ai societ`]ii civile, în care s` punem în dezbatere pozi]ia
României fa]` de viitorul Europei, perspectivele a[ez`rii viitoarei organiz`ri a
Europei, dezbatere care se desf`[oar` dup` Nisa, cu propunerile cele mai
cunoscute ca cele ale Germania, Fran]ei, etc. [i s` elabor`m un punct de
vedere al României, s` venim cu o contribu]ie româneasc` la aceast`
dezbatere. Ar fi un exerci]iu democratic [i un exerci]iu politic necesar, care de
fapt se sprijin` pe o experien]` pozitiv` anterioar`.                                         �8

GHEORGHE COM~NESCU
Mare Maestru al Marii Loji Na]ionale din România:

"TREPTELE DEMOCRA}IEI SUNT GREOAIE, PENTRU C~ ORICÂT AM
FACE NOI PE DEZIDEN}II, VENIM DIN VIA}A SOCIAL~ {I POLITIC~
ÎN CARE AM TR~IT, VENIM CU SECHELELE, CU APUC~TURILE CARE

NE-AU DEFORMAT, ÎN SPECIAL DIN PUNCT DE VEDERE MORAL."

Silvia Constantinescu: A[ dori s` v` rog s` începem cu întrebarea tradi]ional` a
CURIERULUI ROMÂNESC: Cine sunte]i domnule Gheorghe Com`nescu?

Gheorghe Com`nescu: Sunt inginer, membru al Academiei de {tiin]e din New
York. C`s`torit, am un copil. Mi-am început activitatea social` prin activitate
politic`. Activitatea politic` am început-o în 1946, eu sunt n`scut în 1928. Am
fost membru activ al Partidului Na]ional }`r`nesc; am fost în conducerea
Tineretului Universitar Na]ional }`r`nesc pân` în 1947, intitulat TUN}.

Marele Maestru al Marii Loji Na]ionale din România,
domnul Gheorghe Com`nescu.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

În 1949 am fost arestat, condamnat 4 ani pentru ac]iunii ilegale ]`r`niste; am
fost eliberat în 1953; în 1959 am fost din nou rearestat; acum am fost condamnat
la 23 de ani de închisoare. Am fost eliberat îns` în 1964, când au fost elibera]i
de]inu]ii politici în România. Mi-am terminat facultatea de construc]ii pe diverse
[antiere.
Ultima parte a activit`]ii, din 1985, am intrat într-un institut de proiectare, de
unde am ie[it la pensie în 1989. Din 1989, la 21 decembrie am activat în cadrul
Partidului Na]ional }`r`nesc; am fost pe listele parlamentare [i în alegerile din
1990, iar în 1992 am fost ales deputat din partea partidului Na]ional }`r`nesc.
Am stat întreaga legislatur`. Începând din 1993 am intrat în Ordinul Masonic
din România. Am în]eles c` asta dorea]i.

S.C.: Da [i v` mul]umesc. În Suedia, dar [i în România, în discu]iile pe care le-
am avut cu diver[i oameni despre Rotary, s-a exprimat o atitudine pozitiv`,
despre Zonta am constatat c` nu se cunoa[te nimic, în schimb, dac` am întrebat
despre ordinul francmansonic, s-a exprim` o atitudine de respingere combinat`
cu un fel de team`. Care crede]i c` este motivul pentru care oamenii au o
atitudine de team` [i aproape ostil` fa]a de acest ordin?

G.C.: V` dau un r`spuns clar: este vorba de ignoran]`, de lips` de cuno[tin]e de
istorie. Masoneria este creat` dintr-o breasl` de meseria[i. Din momentul în
care omul a ie[it din grot`, din pe[ter`, unde s-au format primele comunit`]i
omene[ti, s-a n`scut [i ideea de a se studia fenomenele naturale: precipita]ii,
tunetele, fulgerele, de ce este o perioad` de zi, de ce este o perioad` de
noapte? În felul acesta s-a creat o [tiin]` a studierii naturii.                 �12


