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MIRCEA  
IONESCU-QUINTUS 
Pre[edintele Partidului Na]ional Liberal, 
Vicepre[edinte al Senatului României: 

 

”O SERIE DE LEGI ECONOMICE, LEGI ALE 
PROPRIET~}II AU ÎNTÂRZIAT PÂN~ ACUMA, 

DEOARECE PÂN~ ÎN 1996 N-A EXISTAT 
VOIN}A POLITIC~ A GUVERNAN}ILOR S~ LE 

ABORDEZE, S~ LE DISCUTE {I S~ LE 
ADOPTE!” 

 
 

 
 

D-ul senator Mircea Ionescu- Quintus. 
Foto: Octavian Ciupitu/© CR. 

 
 Silvia Constantinescu: Zece ani de la c`derea 
regimului Ceau[escu, [i totu[i una dintre problemele 
determinante pentru transformarea României într-o 
]ar` cu o economie modern`, într-o ]ar` care s` 
corespund` condi]iilor cerute pentru intrarea 
României în Uniunea European` n-a fost înc` 
rezolvat` - retrocedarea averilor confiscate în timpul 
regimului comunist. Care este situa]ia ast`zi? 
 

Mircea Ionescu-Quintus: În primul rând doresc s` v` 
spun c` nu este vorba de c`derea, ci de r`sturnarea 
regimului. Pare acela[i lucru, dar el nu a c`zut de la 
sine, ci cum [ti]i, datorit` unor oameni,  care, mul]i 
dintre ei, [i-au pierdut via]a, din nefericire. Iat`, în 
curând se împlinesc 10 ani de la acele momente 
istorice!  
Succesiunea la conducerea ]`rii a unor forma]iuni 
politice a f`cut posibil` ca abia acum, în clipa în care 
vorbim, s` se poat` dezbate în Parlament legile care 
trebuiau f`cute cu ani [i ani în urm`. Chiar ast`zi, în 
Senatul României, dup` ce au trecut prin Camera 
Deputa]ilor, a fost adoptat` prima parte a legii 
reconstituirii dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole [i urmeaz` partea a doua, cu 
destina]ie forestier`; prin Camera Deputa]ilor a trecut 
[i legea restituirii imobilelor fo[tilor proprietari [i 
legea privatiz`rii IAS-urilor. Aceste dou` legi sunt 
trimise la Senat, dar Senatul lucreaz` mai greu. 
Împotrivirea opozi]iei în Senat este mult mai 
puternic` decât în Camera Deputa]ilor.               ☛25 

 

DAN AMEDEU  
L~Z~RESCU 

Senator PNL: 
 

”ÎN CEI 10 ANI DE LA C~DEREA LUI 
CEU{ESCU, BENEFIC PENTRU ROMÅNIA 

S-A ÎNTÂMPLAT FOARTE PU}IN, 
MALEFIC PENTRU ROMÂNIA S-A 

ÎNTÂMPLAT FOARTE MULT!” 
 

Silvia Constantinescu: 10 ani de la c`derea lui 
Ceau[escu. Ce s-a întâmplat benefic pentru România 
în aceast` perioad`? 
 

Dan Amedeu L`z`rescu: În cei 10 ani de la c`derea 
lui Ceau[escu, benefic pentru România s-a întâmplat 
foarte pu]in, malefic pentru România s-a întâmplat 
foarte mult. C`derea lui Ceau[escu este consecin]a 
în]elegerii de la Malta între pre[edintele Statelor 
Unite, George Bush, [i Secretarul General al 
partidului comunist din Uniunea Sovietic`, Mihail 
Gorbaciov.  
Tot a[a cum la conferin]a catastrofal` de la Ialta unde 
Churchill [i Roosevelt ne-au  vândut pe 50 de 

 

 
 

D-ul senator 
Dan Amedeu L`z`rescu. 

Foto: Silvia Constantinescu/© CR. 
 

ani ru[ilor, lui Stalin (conferin]a care a avut loc între 
4-11 februarie 1945, când Andrei Vâ[inski, 
subsecretar de stat la externe, ministru fiind Molotov, 
care a participat la conferin]a de la Ialta, s-a înapoiat 
la Moscova [i a fost numaidecât trimis de Stalin, 
având asentimentul lui Churchill [i Roosevelt, în 
România, ca s`-i bat` cu pumnul în mas` Regelui 
Mihai [i s` înlocuiasc` guvernul generalului Nicolae 
R`descu, cu guvernul comunist al lui Groza), tot a[a 
la conferin]a de la Malta, care a avut loc la 2 
decembrie 1989, cånd se împlineau 200 de ani de la 
revolu]ia francez`, s-a hot`rât  r`sturnarea lui 
Ceau[escu. Trei s`pt`mâni mai târziu a izbucnit 
revolu]ia din România care l-a r`sturnat pe 
Ceau[escu.                                                           ☛10 

 

DORU  
NOVACOVICI 

Pre[edinte de onoare al UMRL: 
 

”ÎN AFARA HOTARELOR }~RII EXIST~ ZECI 
DE MII DE SPECIALI{TI ÎN TOATE 

DOMENIILE CE FORMEAZ~ UN POTEN}IAL 
UMAN ENORM CARE AR PUTEA AJUTA }ARA 
ÎN SITUA}IA DIFICIL~ ÎN CARE SE G~SE{TE.” 

 

 
 

D-ul Doru Novacovici. 
Foto:© D.N. 

 
Silvia Constantinescu: Domnule Doru Novacovici, 
sunte]i acum pre[edintele de onoare al UMRL. 
Înainte de a prezenta aceast` organiza]ie, fi]i amabil 
[i prezenta]i-v` cititorilor CURIERULUI 
ROMÂNESC. 
 

Doru Novacovici: M-am n`scut la 2O noiembrie 
1933 la Bucure[ti. Tat`l, ofiter inginer în armata 
regal` român`, mama, profesoar`. Sunt inginer, 
expert în constructii, c`s`torit [i am doi copii. În anul 
1959 am fost arestat [i condamnat la 10 ani munc` 
silnic`, 7 ani degradare civic` [i confiscarea averii, 
pentru crim` de uneltire contra ordinei sociale 
comuniste. În perioada anchetei, prin b`t`ile primite, 
mi-au distrus auzul în propor]ie de 70%. În anul 1978 
am reusit s` ajung ca refugiat politic în Fran]a [i apoi 
în anul 1979 s`-mi reunific familia ca urmare a 
manifesta]iei permanente de pe Esplanada Trocadero 
la Paris. În Fran]a am activat ca jurnalist [i analist 
politic privind situa]ia din România [i ]`rile 
comuniste, profesând tot timpul meseria de inginer, 
expert în construc]ii. Am publicat sute de articole în 
ziarele din Fran]a demascând teroarea din România 
[i asuprirea poporului român în perioada regimului 
Ceau[escu. Între 1980 [i 1989 am organizat [i 
sus]inut zeci de conferin]e privind oprimarea 
poporului român, demolarea bisericilor, a satelor etc., 
în diverse ora[e din Fran]a, Elve]ia, Belgia. Am 
organizat [i am participat la aproape toate 
manifesta]iile din fa]a Ambasadei comuniste a 
României din Paris, în perioada 1979-89.          ☛22 


