De ce vă place politica?
Existenţa politicii este o dovadă de civilizaţie: este rău cu politică dar mai rău
fără. Ea se bazează pe dreptul de a argumenta şi de a fi reprezentaţi, de aceea contează să
fie practicată de oameni bine intenţionaţi şi bine pregătiţi.
1. Cum aţi ajuns să faceţi politică?
La fel ca în toate profesiile, oamenii intră în politică din diverse motive. Cei mai
mulţi sunt sincer convinşi că pot face din lume un loc mai bun.
În agitaţia politică de după revoluţie am simţit imboldul să intru în acţiune, să am
şi eu un cuvânt de spus.
2. Ce vă leagă de PSD?
În 1991 am analizat oferta politică şi am decis că cel mai bine mă reprezintă FSNul din acea perioadă. Am întâmpinat şi multă neîncredere fiind un tânăr care ţineam să
port barbă încă înainte de 1989. Dar sunt obişnuit cu greutăţile şi întotdeauna mi-am
susţinut progresul doar cu munca şi priceperea mea. Nu aş putea face altfel de politică
decât social-democrată.
3. De ce aţi avut probleme în PSD?
De obicei, ca să avansezi într-un partid politic trebuie să taci şi să faci ceea ce ţi se
spune. Eu sunt însă un om cu coloană vertebrală. Este accesoriul meu preferat. În ultimii
ani am preferat să stau mai retras, dar acum a venit din nou timpul acţiunii.
4. Aţi învăţat ceva din aceşti ani de opoziţie?
După alegerile locale din 2004, am învăţat foarte multe despre natura umană: mă
refer atât la persoana mea dar şi la mulţi aşa zişi prieteni. Când vine clipa înfrângerii
nimeni nu îţi stă alături: cei cărora le-ai dăruit multe sunt primii care te urăsc şi te
trădează. Am mai învăţat că un primar plăteşte atât pentru greşelile proprii cât şi pentru
ale subalternilor. De aceea trebuie păstrată permanent comunicarea directă cu cetăţenii.
5. Cu ce v-aţi ocupat în ultima vreme?
În anul 2005 am plecat cu capul sus din administraţia publică şi am întemeiat o
firmă, în domeniul tehnic. Am continuat şi activitatea politică în structurile în care a fost
nevoie de experienţa mea.
6. Aţi mai practicat meseria de bază?
Practic, am două meserii de bază. Ca absolvent al Universităţii Politehnice din
Bucureşti am continuat să practic meseria de inginer. Pot spune însă că am o a doua
meserie în administraţie: 12 ani de experienţă de consilier local, viceprimar, primar şi
prefect precum şi studii de specialitate în cadrul Institutului Naţional de Administraţie.
Cred că formaţia mea tehnică m-a ajutat în activitatea de primar şi de prefect al capitalei.
7. De ce doriţi din nou funcţia de primar al sectorului 6?
Pentru că toţi locuitorii sectrorului 6, inclusiv eu, merităm o nouă şansă. Primarul
actual a dovedit că este mai aproape de minciună şi nedreptate decât de oameni şi de

nevoile lor. Cred că în următorii ani, sectorul 6 are nevoie de un primar cu experienţă, un
om responsabil care a demonstrat capacitatea de bun organizator: un primar de profesie.
Cetăţenii vor compara şi vor putea alege.
8. De ce aţi pierdut în 2004?
Am avut multe realizări dar am făcut şi greşeli. În administraţie contează atât
ansamblul, cât şi fiecare detaliu în parte. Cu puţină neşansă poţi pierde chiar şi fără vină.
Exista multe posibilităţi: partidul poate să cadă în dizgraţie, sau liderul său poate fi
considerat prea distant, ori este pur şi simplu ghinion. Eu cred că a fost însă o epidemie:
toţi au crezut atunci că erau mai mari decât partidul căruia îi aparţineau. Acele greşeli nu
trebuie să se mai repete.
9. De ce credeţi că veţi fi ales în 2008?
Ofer garanţia experienţei, implicării şi realizărilor din mandatul 2000-2004. Am
întocmit proiecte pe care actualul primar le-a lăsat să zacă prin sertare. Există şi fondurile
necesare, trebuie doar să nu se mai fure. Mai este şi multă prostie în primărie: s-au făcut
în 2005 credite care nu au fost utilizate până în prezent. Iată de ce sectorul 6 are nevoie
de un primar profesionist, un bun administrator.
10. Care este principalul proiect pe care îl propuneţi?
Sunt patru proiecte principale: descongestionarea traficului rutier în zone ca
Răzoare, Iuliu Maniu sau Virtuţii, construirea unui spital public, reluarea construcţiei de
case pentru tineri şi siguranţa deplină în şcoli atât pentru elevi cât şi pentru profesori. De
asemenea, cred că este nevoie de o asistenţă socială mai eficientă şi care să cuprindă mai
multe persoane nevoiaşe.
11. Sunteţi un om înstărit?
Sunt un om fericit pentru că mă bucur de înţelegere şi susţinere în familie. Sunt un
om care pune cinstea între valorile de prim rang. Nivelul de trai al familiei mele, pe care
îl consider ca fiind unul decent, se numără abia printre următoarele preocupări care îmi
guvernează viaţa.
12. Veţi câştiga alegerile din iunie 2008?
Se spune că nu opoziţia câştigă alegerile, ci partidele aflate la putere le pierd.
Cred că bucureştenii sunt deziluzionaţi şi plictisiţi de administraţia actuală şi doresc o
schimbare.
Bucureştiul merită primari mai buni!

