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DAN AMEDEU
L~Z~RESCU

Senator PLN:

"NU NE PUNE}I CONDI}II ECONOMICE
CA S~ INTR~M ÎN NATO, INTRODUCE}I-NE

ÎN NATO {I VOM REALIZA ÎN CURÂND
PERFORMAN}E ECONOMICE!”

Domnul Dan Amedeu L`z`rescu.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Pe data de 17 septembrie anul acesta l-am reîntâlnit pe
domnul Dan Amedeu L`z`rescu, cu care am avut o discu]ie
despre ultimile lucr`ri ale domniei sale [i despre cauzele
situa]iei dificile economice [i sociale a României ast`zi. Pe
domnul D. A. L`z`rescu l-am pezentat cititorilor
CURIERULUI ROMÂNESC pentru prima dat` în CR nr.
2/1995 ca [i în CR nr. 4/1999. Redau mai jos aceast`
discu]ie din 17 septembrie a.c.

Silvia Constantinescu: Anul trecut am primit de la
dvs., cu dedica]ie, lucrarea care se intituleaz`: ”De-     
o fi una, de-o fi alta, de-o fi Ialta, de-o fi Malta”.
Care este subiectul acestei lucr`ri? Este ultima dvs.
lucrare?

Dan Amedeu L`z`rescu: Nu este ultima mea
lucrare. Ultima lucrare este o traducere dup` o
pies` necunoscut` scris` de un autor francez,
Duchatel, îndat` dup` c`derea lui Robespierre,
pies` care aduce pe scen` ni[te revolu]ionari
jacobini, în vremea revolu]iei franceze, [i care
seam`n` extraordinar cu tovar`[ii no[tri de pe
vremea comuni[tilor. Piesa a fost tip`rit`, dar nici un
teatru nu vrea s-o joace, din motive bine cunoscute.
Cartea ”De la Ialta la Malta” am scris-o ca s` explic
intelectualilor români - o specie de animal foarte
rar` în România, din ce în ce mai pu]ini, în curând n-     
o s` mai existe - s` le explic de ce a ajuns poporul
român în halul în care a ajuns ast`zi, dup` 52 de ani
de comunism sub diverse forme. Acuma suntem înr-    
o form` de comunism tampon: de la Malta suntem un
stat tampon în coridorul ortodox, coridor din care
americanii pân` acuma au reu[it s` smulg`
Iugoslavia, arestându-i conduc`torul, criminalul de
r`zboi, [i Bulgaria, unde Majestatea Sa Regele
Simion a ajuns prim-ministru, adic` ceea ce
încercasem noi, ridiculariza]i de toat` lumea, în
1992 cu Majestatea Sa Regele Mihai.               � 23
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Doctor în medicin`, Quality Specialist la
Genetics Institute, S.U.A.:

”S~-I AJUT PE OAMENI M~ FACE S~ M~ SIMT
BINE {I ÎMI PLACE S~ COMBIN ACEAST~
SENZA}IE CU O MUNC~ STIMULANT~.”

Dr. Anne-Marie Theodora Ciupitu,
la primirea diplomei de doctor în medicin`.

Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Înc` de la apari]ia publica]iei CURIERUL ROMÂNESC
din Suedia (1980), am primti la redac]ie întreb`ri despre
noi, cei care edit`m aceast` publica]ie. Deja în 1995, în
num`rul 2 al CR, l-am prezentat pe arhitectul Octavian
Ciupitu, apoi, în num`rul 1 din 1998, l-am prezentat pe
Marc Paul Veniamin Ciupitu, iar în num`rul 3 al aceluia[i
an m-am prezentat eu îns`mi. V` prezint în num`rul acesta
pe un alt membru fondator al acestei publica]ii, pe dr.
Anne-Marie Theodora Ciupitu.

Silvia Constantinescu: Anne-Marie, e[ti unul din
fondatorii pubica]iei CURIERUL ROMÂNESC din
Suedia [i a[ dori s`-mi vorbe[ti despre cum a început
munca ta la aceast` publica]ie, dar mai ales despre
tine, despre munca ta, despre ce a însemnat s`
cre[ti, s` studiezi într-o alt` ]ar`, [i multe altele. Dar
cum bine [tii, tradi]ia nostr` este ca cel intervievat s`
se prezinte el singur cititorilor. Cine e[ti Anne-Marie
Ciupitu?

Anne-Marie Ciupitu: Eu sînt al doilea copil din patru
al Silviei Constantinescu [i al lui Octavian Ciupitu.
M-am n`scut pe data de 17 septembrie 1969 la
Bucure[ti. Am crescut într-o familie bun`, cu p`rin]i
care ne-au iubit, chiar [i atunci când mai f`ceam
”n`zdr`v`nii”, cum le spun p`rin]ii mei, împreun`
cu o sor` [i doi fra]i. Am avut o copil`rie plin` de
bucurii [i fericit`. {i ast`zi, ca adul]i, nou`, fra]ilor,
ne face pl`cere s` ne întâlnim, nu numai ca fra]i, ci
[i ca oameni, [i avem contacte foarte apropriate.
Copil`ria noastr` senin` a însemnat mult pentru
viitorul meu, m-a format ca un om balansat [i c`ruia
îi place via]a.
Pîn` la vîrsta de 8 ani am tr`it în România, unde am
început [coala la Liceul de Muzic` num`rul 1 din
Bucure[ti la vîrsta de 7 ani, cu vioara ca instrument
principal. În noiembrie 1977, toat` familia s-a mutat
în Suedia.         � 9

PETRU {ERBAN
MIH~ILESCU

Ministru pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului României:

”DUP~ UNSPREZECE LUNI DE PARTICIPARE
LA ACTIVITATEA CABINETULUI ADRIAN

N~STASE, M~ SIMT DIN CE ÎN CE MAI
MÃNDRU C~ SUNT ROMÂN.”

Domnul Petru {erban Mih`ilescu,
în mân` cu instrumentul de lucru cel mai important,

telefonul mobil.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Silvia Constantinescu: Sunte]i într-o scurt` vizit` la
Stockholm. Care este scopul vizitei?

Petru {erban Mih`ilescu: La Stockholm am venit
într-o misiune ”discret`” [i prefer s` discut`m
despre aceasta cu alt` ocazie.

S.C.: Atunci s` începem cu întrebarea tradi]ional`:
cine sunte]i domnule Mih`ilescu?

P.{.M.: M` numesc {erban Mih`ilescu, sunt ministru
pentru coordonarea secretariatului general al
guvernului, membru al cabinetului condus de domnul
Adrian N`stase, [i membru, evident, al Partidului
Social-Democrat. Pe lâng` sarcinile normale care
decurg din func]ia de secretar general, mai am, la
ora actual`, [i alte atribu]ii, cum ar fi cea legat` de
protec]ia copiilor afla]i în dificultate, protec]ia
consumatorilor, protec]ia veteranilor de r`zboi, [i
altele. Este o activitate extrem de dinamic`. În
aceste prime 11 luni de guvernare social-democrat`
s-au ob]inut câteva succese notabile...

S.C.: Am s` v` întrerup, pentru c` despre aceasta
am s` v` rog s` vorbi]i dup` ce v` prezenta]i pe dvs.
în[iv` - ce studii ave]i, ce experien]` de munc`
ave]i, despre hobby-uri, despre familie, etc.

P.{.M.: La baz` sunt inginer de ma[ini unelte. Sunt
c`s`torit, am o fiic` care lucreaz` în mass-media, la
un post de radio francez din Bucure[ti.
Hobby? Munca în administara]ie - de 30 de ani
lucrez în administra]ie, nu-mi las` prea mult timp [i
pentru hobby-uri.       � 24


