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De ce s-a sup`rat
Voronin pe România
I

ntrarea Rom=niei \n Uniunea Euro-
pean` a provocat o furtun` la
Chi[in`u: sute de mii de oameni [i-

au declarat inten]ia de a-[i redob=ndi
cet`]enia rom=n`. Gestul reparatoriu
oferit de Bucure[ti basarabenilor a
devenit o salvare pentru rom=nii din
st=nga Prutului. Inten]iile de fug` de pe
mo[ia boierului Voronin dep`[esc orice
previziune: aproximativ un milion de
basarabeni vor s` intre \n UE pentru a
sc`pa de comuni[ti.

Dup` ce la \nceputul acestui an Vo-
ronin i-a promis lui B`sescu c` va
permite deschiderea a \nc` dou` con-
sulate rom=ne[ti \n Republica Moldova,
pre[edintele de la Chi[in`u a declan[at
\n ultimele trei luni un atac f`r` pre-
cedent \mpotriva Rom=niei. V` pre-

zent`m pe larg evolu]ia principalelor
evenimente pe rela]ia Bucure[ti-
Chi[in`u \n primele trei luni ale anului
2007. Aproape o dat` pe s`pt`m=n`
Voronin se zbor[e[te c`tre Rom=nia,
speriat de faptul c` ar `utea r`m=ne
f`r` supu[ii pleca]i \n c`utarea unei
vie]i mai bune. Ziua unirii Basarabiei
cu Rom=nia - 27 martie- a reprezentat
un apogeu: poli]i[tii lui Voronin au ie[it
pe str`zile Chi[in`ului [i au arestat \n
st=nga [i \n dreapta. Comuni[tii s-au
\ntors la ceea ce [tiu mai bine: la
m`ciuc`.

Pozi]ia lui Voronin este una c=t se
poate de precar`. {i-a pierdut orice urm`
de credibilitate la Moscova dup` ]eapa
magistral` dat` ]arului Putin c`ruia i-a
refuzat un proiect de stabilire permanent`

a trupelor ruse pe Nistru. Rusia \nc`
pedepse[te Chi[inaul - iar Voronin nu
mai are nici o intrare la Kremlin, mai
ales dup` ce tocmai a fost refuzat acolo
[i pre[edintele ucrainean Iu[cenko. Nici
la Uniunea European` nu are mare
trecere Voronin - Republica Moldova
r`m=ne \n continuare ]intuit` \n Politica
European` de Vecin`tate, f`r` [anse
vizibile de aderare. Doar vocea Rom=niei
cere pentru Republica Moldova o [ans`
egal` cu a Croa]iei. |ns` dac` ]ara dintre
Prut [i Nistru nu va fi primit` \n Uniune
- m`car oamenii s` fie l`sa]i s` duc` o
via]` mai bun`, reprimind cet`]enia
rom=n` care le-a fost r`pit` de Armata
Ro[ie.

George DDAMIAN
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Ziari[ti re]inu]i

O dat` cu liberalii re]inu]i au ajuns la
poli]ie [i echipa de filmare de la „PRO TV
Chi[in`u“ prezent` la eveniment. Potrivit lui
C`t`lin Giosan, directorul postului de tele-
viziune, motivul invocat de c`tre comisarul
Dumitru Rusu este c` jurnali[tii au fost
re]inu]i „din gre[eal`, \n \mbulzeala care s-a
creat“. „Este evident, \ns`, c` re]inerea
colegilor no[tri a fost un act inten]ionat,
\ntruc=t reporterul Maia Andru[ca avea
microfonul \n m=n`, iar operatorul avea
camera pe um`r. Din imaginile filmate se
vede clar c` echipa noastr` se afla la o
distan]` de mai bine de 50 de metri de locul
\n care protestatarii erau urca]i cu for]a \n
ma[ina poli]iei“, a ad`ugat Giosan. 

Ceva mai t=rziu, \n chiar sediul
Comisariatului de poli]ie Centru, a fost
re]inut` echipa de filmare a postului „DTV“,
care venise s` ia imagini despre re]inerea
membrilor PL. Potrivit lui Ion Tergu]`,
directorul „DTV“, poli]i[tii au scos caseta din
camera de filmat [i au demagnetizat-o, iar
reporterul Tatiana Gavriliuc a fost amenin]at`
c` i se va intenta dosar penal dac` va insista
asupra acestui subiect.

Uniunea Jurnali[tilor de la Chi[in`u [i-a
exprimat indignarea [i protestul \n leg`tur`

cu agresarea unor persoane, re]inerea [i
deteriorarea materialului video filmat - acte
ilegale s`v=r[ite la 27 martie de reprezentan]i
ai organelor de poli]ie din Chi[in`u asupra a
dou` echipe de filmare ale posturilor de
televiziune ProTv Chi[in`u [i DTV. Pro TV
a \naintat un protest oficial, \n care afirm` c`
ac]iunea poli]iei a fost un atac deliberat la
adresa libert`]ii presei [i cere ca poli]i[tii
vinova]i s` fie cerceta]i pentru abuz \n
serviciu.

Salva]i de de preo]i

|n jurul orei 13.00 un alt grup de tineri,
reprezent=nd aripa t=n`r` a Mi[c`rii
Unioniste, s-a adunat la Cimitirul din str.
Armeneasc`, relateaz` ziarul Timpul. Ei au
venit cu steagurile [i cu celelalte materiale
ascunse \n pung`, dar au fost urm`ri]i

\ndeaproape [i filma]i de poli]i[ti \n civil. \n
pofida acestui fapt, un grup de clerici de la
Mitropolia Basarabiei au organizat mici
parastase la mormintele celor aproape 20 de
deputa]i care au votat la 27 martie 1918
pentru Unirea Basarabiei cu Patria-mam` [i
care sunt \nmorm=nta]i \n Cimitirul Central.
Constantin Jardan-Butnaru, liderul acestor
tineri, ne-a spus c` doar prezen]a preo]ilor i-
a salvat pe ei de la o eventual` re]inere. El
a men]ionat c` anul trecut aceia[i tineri s-au
ales cu dosare penale pentru c` au
comemorat deputa]ii din genera]ia Unirii.

Tot pe 27 martie scriitorul Nicolae
Dabija, pre[edintele Forului Democrat al
Rom=nilor din Republica Moldova, a fost
convocat la poli]ie, unde i s-a deschis dosar
pentru subminarea statalit`]ii Republicii
Moldova, prin organizarea unui miting
neautorizat la statuia lui ßtefan cel Mare -
care \ns` a avut loc cu dou` zile \nainte.

Voronin pune
m`ciuca pe opozi]ie

Provoc`rile regimului comunist de la
Chi[in`u la adresa Rom=niei au culminat pe
27 martie - ziua Unirii Basarabiei cu Rom=nia
- c=nd au fost re]inute 26 de persoane care
au ]inut s` aniverseze aceast` zi. 
Pe 27 martie, \n jurul orei 11.00, la
intersec]ia str`zilor Bernardazzi [i
Armeneasc`, 15 reprezentan]i ai Partidului
Liberal (PL), care se \ndreptau spre Cimitirul
Central din str. Armeneasc` pentru a depune
flori la mormintele deputa]ilor din Sfatul ]`rii,
au fost re]inu]i, \nc`rca]i \n dube [i du[i la

Comisariatul de poli]ie al sectorului Centru.
Membrii PL se deplasau pe trotuar, f`r` s`
pericliteze ordinea public` [i circula]ia
transportului. Printre cei re]inu]i s-au
num`rat Mihai Ghimpu, pre[edintele, [i
Dorin Chirtoac`, vicepre[edintele PL. Ei
purtau dou` drapele ale RM [i unul al UE [i
niciun fel de pancarte. Dintre cei 15
membri ai Partidului Liberal din Republica
Moldova 4 au fost amenda]i cu c=te 200 de
lei, cercet`rile continu=nd \n cazul
celorlal]i 11.
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Pe 16 ianuarie pre[edintele Traian B`-
sescu a efectuat o vizit` de lucru de c=teva
ore la Chi[in`u fiind \nt=mpinat \n fa]a
sediului Pre[edin]iei de un grup de 50 de
persoane care scandau „Tr`iasc` Rom=nia
Mare !“, „B`sescu, B`sescu !“.

Coloana oficial` a [efului statului a oprit
\n fa]a Palatului Preziden]ial, iar Traian
B`sescu s-a dus s` le str=ng` m=inile
oamenilor care \l aclamau.

|n urma acestei \nt=lniri cei doi pre-
[edin]i au convenit deschiderea a dou`
consulate rom=ne[ti, temporar, la B`l]i [i
Cahul pentru rezolvarea problemei acord`rii
vizelor pentru cet`]enii moldoveni.

B`sescu a precizat c` \n Rom=nia sunt
aproximativ 530.000 de cereri de programare
pentru ob]inerea cet`]eniei rom=ne, exist=nd
dificult`]i \n a procesa un asemenea volum
de solicit`ri. „Vom da prioritate studen]ilor [i
absolven]ilor de studii superioare \n acor-
darea cet`]eniei rom=ne [i vom modifica
ulterior legisla]ia“, a spus Traian B`sescu.

Prima sup`rare 
a lui Voronin

Pe 26 ianuarie, \n discursul rostit cu
ocazia \nt=lnirii cu diploma]ii str`ini acredita]i
la Chi[in`u pre[edintele Republicii Moldova,
Vladimir Voronin, s-a ar`tat deranjat de
insisten]a cu care cona]ionalii s`i \ncearc` s`
ob]in` cet`]enie rom=n`.

„Dac` Uniunea European` (UE) nu vede
o problem` \n faptul c` patru milioane de
cet`]eni ai Republicii Moldova vor putea
beneficia de libert`]ile europene \n cazul \n
care vor dispune de pa[apoarte rom=ne[ti,
atunci, cred eu, vom fi \n stare s` g`sim
argumente pentru Uniunea European` de a
solu]iona problema acestor patru milioane de
oameni pe baza cet`]eniei moldovene[ti“, a
declarat, v`dit sup`rat, pre[edintele Voronin.

„Nu vrem [i nu vom fi de acord cu
acele probleme ale vecin`t`]ii europene care
au ap`rut pentru cet`]enii [i mediul de
afaceri din Moldova dup` aderarea Rom=niei
[i Bulgariei la UE“, a mai spus Voronin.
„Republica Moldova, cet`]enii ei au obliga]ia
s` fac` tot posibilul pentru a beneficia \n cel
mai scurt timp de acele patru libert`]i care
fac at=t de atractiv` UE. Noi ne vom bucura

[i mai sincer de succesele vecinilor no[tri
din vest c=nd cet`]enii Moldovei vor dispune
de toate drepturile de circula]ie de care se
bucur` cet`]enii Rom=niei vecine“, a
acontinuat pre[edintele de la Chi[in`u.

Avertisment 
de la Bucure[ti

Pe 4 februarie, pre[edintele Traian
B`sescu a afirmat la ProTV/: „M` tem c`
dep`[im nivelul etnicilor rom=ni din Moldova
cu solicit`ri de cet`]enie \n perioada urm`-
toare, de aceea, este esen]ial ca Moldovei s`
i se dea o perspectiv` european`, pentru c`,
altfel, tenta]ia tuturor cet`]enilor Republicii
Moldova, pentru a beneficia de dreptul la
mi[care, la munc`, va fi s` cear` \n mod
legitim cet`]enie rom=n`“.

Potrivit [efului statului rom=n, problema
revenirii Republicii Moldova [i a cet`]enilor
ei \n interiorul Uniunii Europene „nu este o
chestiune care trebuie s` ]in` de B`sescu,
care ast`zi este, m=ine nu, de Vladimir
Voronin, care ast`zi este, m=ine nu. Noi

vorbim de un popor, desp`r]it arbitrar [i
care trebuie s` se \nt=lneasc`, s` se
re\nt=lneasc`, s` se re\ntregeasc`“.

B`sescu a subliniat c` \n problema
vizelor responsabilitatea este \mp`r]it` \ntre
Bucure[ti [i Chi[in`u: „Chi[in`ul nu a
aprobat deschiderea a dou` consulate la
B`l]i [i la Cahul, ceea ce a concentrat tot
efortul pe Consulatul de la Chi[in`u. Dup`
discu]ia pe care am avut-o cu pre[edintele
Voronin, s-au dat spa]ii, cred c` deja avem
c=te trei oameni [i la Cahul, [i la B`l]i.
Probabil c` s`pt`m=na viitoare vor \ncepe s`
func]ioneze [i cele dou` consulate, ceea ce
va ajuta foarte mult la sc`derea presiunii pe
Consulatul de la Chi[in`u“.

ßeful statului consider` \ns` c`
problema, \n prezent, o reprezint` cererile de
acordare a cet`]eniei rom=ne: „Evaluarea
noastr` este c` \n momentul de fa]` avem
800.000 de cet`]eni ai Republicii Moldova
care cer cet`]enie rom=n` [i evaluarea este
c`, p=n` la sf=r[itul anului, s` se ajung` la
1,5 milioane din 3,8 milioane, popula]ia
Republicii Moldova“.

Cronologia unei
sup`r`ri anun]ate
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Prima reac]ie 
a Moscovei

La 14 februarie cotidianul rus Neza-
visimaia Gazeta titra „Republica Moldova
devine rom=neasc`“ afirm=nd c` onorarea
tuturor cererilor cet`]enilor moldoveni care
solicit` cet`]enie rom=n` poate conduce la
situa]ia \n care, p=n` la sf=r[itul acestui an,
Republica Moldova ar putea deveni pe ju-
m`tate rom=neasc`. Amintind o declara]ie a
pre[edintelui Traian B`sescu potrivit c`reia
se a[teapt` ca ambasada Rom=niei la
Chi[in`u s` primeasc` 1,5 milioane de cereri
pentru ob]inerea cet`]eniei rom=ne,
Nezavisimaia Gazeta men]iona c` tot at=]ia
aleg`tori au votat \n ultimele alegeri pentru
parlamentul moldovean. 

Posibilitatea ca Republica Moldova s`-[i
piard` statalitatea a fost invocat`, \ntr-un
scurt interviu acordat cotidianului rus citat,
de c`tre pre[edintele Congresului comu-
nit`]ilor ruse[ti din Republica Moldova,
Valeri Klimenko. Potrivit lui Klimenko,
aceast` posibilitate provoac` \ngrijorarea
popula]iei rusofone, circa o treime din
num`rul total al cet`]enilor Republicii
Moldova, precizeaz` publica]ia rus`. Klimen-
ko a subliniat c` „la coad` dup` pa[apoarte
rom=ne[ti stau sute de mii de persoane,
printre care sunt [i cet`]eni rusofoni, care
doresc s` c`l`toreasc` liber \n Europa“.

Klimenko a mai afirmat: „|n viitorul
apropiat num`rul cet`]enilor rom=ni din
Republica Moldova ar putea ajunge la 2
milioane de persoane, ceea ce \nseamn` mai
mult de jum`tate din popula]ia ]`rii, [i atunci
se va putea pune \ntrebarea dac` Republica
Moldova este un alt stat“.

A doua sup`rare 
a lui Voronin

Pe 24 februarie pre[edintele Vladimir
Voronin a ie[it la atac: a acordat un interviu
agen]ie de pres` oficiale de la Chi[in`u,
Moldpres, \n care a acuzat Rom=nia de
„discriminare“ la adresa etnicilor moldoveni.
Voronin s-a folosit de vizita unor repre-
zentan]i din Rom=nia a unei auto-intitulate
„Comunit`]i a Moldovenilor“ de la Ia[i -
asocia]ie care [i-a declarat ca scop sprijinirea
„etnicilor moldoveni“ din Rom=nia.

„Cunoa[tem cu to]ii destul de bine c` \n
Rom=nia zilelor noastre, p=na nu demult, nu
era chiar at=t de simplu s`-]i declari pe fa]`
identitatea moldoveneasc`“, a afirmat
Vladimir Voronin care a continuat: „Mol-
dovenii din Rom=nia nutresc speran]a c`,
dup` aderarea Rom=niei la Uniunea
European`, problema identit`]ii etnice va
deveni \n aceast` ]ar` o problem` ce va ]ine
de exprimarea voin]ei cet`]enilor, dar nu o
politic` impus` de sus. La noi, \n (Republica)

Moldova, de exemplu, nimeni nu constr=nge
pe nimeni s` fie \n exclusivitate moldovean.
Po]i s` fii rom=n, ucrainean, rus. Noi nu ne
implic`m \n problemele identit`]ii. Aceasta
este problema cet`]enilor \n[i[i. |n Rom=nia,
din p`cate, lista etniilor permise \n acest stat
este strict limitat`, toate minorit`]ile na]io-
nale posibile sunt enumerate \n legisla]ie.
Moldovenii nu figureaz` printre acestea. ßi
aceasta, din c=te \n]eleg eu, este ast`zi
principalul obstacol pentru legalizarea
moldovenilor [i a culturii lor \n Rom=nia.
Este vorba de legalizarea acestui drept
pentru o popula]ie de circa 10 milioane de
persoane care locuiesc \n Moldova
rom=neasc`“.

Ministerul Afacerilor Externe de la
Bucure[ti a refuzat s` aib` vreo reac]ie fa]`
de declaraiile pre[edintelui Voronin. „Noi nu
recunoa[tem existen]a unei etnii moldo-
vene[ti, este foarte limpede asta. Pozi]ia
statului rom=n a fost, \n mai multe r=nduri,
exprimat`, lucrurile sunt foarte clare \n acest
sens“ a declarat ministrul de externe MIhai
R`zvan Ungureanu.

B`sescu cere o lege
clar` a cet`]eniei

Pe 28 februarie Traian B`sescu le-a
solicitat membrilor Guvernului s` adopte \n
cel mai scurt timp noua lege a cet`]eniei
care s` permit` acordarea rapid` a cet`]eniei
rom=ne pentru cet`]enii din Republica
Moldova. ßeful statului a admis, \ntr-o
declara]ie sus]inut` la Palatul Cotroceni, c`
Rom=nia are, \n mod real, o problem` cu
Republica Moldova, care ]ine pe de o parte
de capacitatea administrativ` a ]`rii noastre
[i pe de alt` parte de rela]ia politic`.

„Am solicitat Guvernului ca, \n cel mai

scurt timp, s` adopte noua lege a cet`]eniei
care s` permit` acordarea rapid` a cet`]eniei
rom=ne pentru cet`]enii Republicii Moldova.
Este o necesitate politic`. Rom=nia nu poate
reac]iona dec=t decent la solicit`rile de
acordare a cet`]eniei f`cute de cet`]eni ai
Republicii Moldova“, a spus [eful statului.

„Am rugat Guvernul s` ia \n considerare
inclusiv posibilitatea emiterii unei ordonan]e
de urgen]` care s` vizeze simplificarea
major` a condi]iilor de acordare a cet`]eniei
pentru etnicii rom=ni care locuiesc \n afara
frontierelor Rom=niei. Legea trebuie s` aib`
\n vedere necesitatea de a fi echitabil` fa]`
de oricine solicit` cet`]enie rom=n`“, a
subliniat Traian B`sescu. El a men]ionat c`,
\n luna ianuarie, c=nd s-a deplasat \ntr-o
vizit` de lucru la Chi[in`u, existau 800.000
de cereri de acordare a cet`]eniei [i niciun
dosar deschis.

Presa rus` 
intervine din nou

Evoc=nd \nceperea discu]iilor cu privire
la crearea unui centru-pilot comun al statelor
membre ale UE de acordare a vizelor \n
Republica Moldova, la ini]iativa ministrului
rom=n de interne, Vasile Blaga, publica]ia de
limb` rus` din Chi[in`u „Kommersant Plus“
a acuzat la 1 martie Bucure[tiul de o „nou`
ingerin]` \n afacerile de stat [i de politic`
extern` ale Republicii Moldova“.

Astfel, „ignor=nd eforturile Ungariei
pentru deschiderea unui asemenea centru la
Ambasada Ungariei din Chi[in`u, Rom=nia a
preluat ini]iativa [i a ob]inut acceptul \n
acest sens de la Comisia European`“,
consider` publica]ia citat`. |n opinia ziarului
Kommersant Plius, „la orizont, se contureaz`
o tendin]` de ne\nvins pentru autorit`]ile
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Republicii Moldova: \n pofida gesturilor de
protest ale pre[edintelui Vladimir Voronin,
Bucure[tiul \l priveaz` treptat de prerogative,
una dup` alta, de parc` Republica Moldova
ar face deja parte din Rom=nia“.

Voronin \[i d` coate
cu Moscova

La 3 martie pre[edintele Vladimir Voro-
nin l-a primit pe adjunctul secretarului
Consiliului Securit`]ii Rusiei, Iuri Zubakov,
fost ambasador al Rusiei la Chi[in`u. Dup`
aceast` \ntrevedere, liderul de la Chi[in`u a
recidivat \n a ataca verbal Rom=nia: „Ro-
m=nia este departe de statutul unui stat
democratic european“, a declarat pre[edintele
Vladimir Voronin, vorbind \n direct la postul
de televiziune NIT din Chi[in`u.

Voronin a sus]inut c` \n cei 15 ani care
au trecut de la proclamarea independen]ei
Moldovei, din partea Rom=niei are loc o
„impunere primitiv` a standardelor rom=-
ne[ti“. „Impunerea primitiv` a standardelor
rom=ne[ti, at=t din afar`, c=t [i din interior,
a continuat \n to]i ace[ti 15 ani din
momentul proclam`rii independen]ei Repu-
blicii Moldova. Se face aceasta cu
impertinen]`, \n mod for]at“, a afirmat
Voronin. |n opinia lui Voronin, „atitudinea
dispre]uitoare a Rom=niei fa]` de Moldova a
continuat \n to]i ace[ti ani. Iar c=nd ne
\mpotrivim, ni se spune - cum \ndr`zni]i“.
„Noi nu ne deosebim prin nimic de Rom=nia
\n ceea ce prive[te statutul statalit`]ii
noastre. ßi nu vom accepta s` ni se impun`
\n mod obsedant standarde rom=ne[ti“, a
mai subliniat pre[edintele de la Chi[in`u
care a ]inut s` adauge amenin]`tor: „Vrem
s` fim st`p=ni \n propria noastr` cas`. Cine
ne va \mpiedica, va primi o replic` adec-
vat`“.

Voronin a spus c`: „organele puterii
rom=ne au creat special o coloan` pu]in
numeroas`, dar zgomotoas`, care a \ncercat
s` aplice \n Moldova tot ceea ce a fost
caracteristic Rom=niei \ntre anii 1918-1940.
Aceasta s-a f`cut cu sila, se poate spune c`
chiar cu impertinen]`. S-a ajuns la situa]ia
c=nd speciali[ti rom=ni conduceau \n
Moldova aproape sectoare \ntregi“.

Atac frontal

Pe 6 martie, premierul de la Chi[in`u
Vasile Tarlev a atacat frontal: a solicitat
Uniunii Europene s` intervin` deoarece
Rom=nia amenin]` statalitatea [i suve-
ranitatea Republicii Moldova. |ntr-o declara]ie
a premierului Vasile Tarlev, difuzat` de
agen]ia oficial` Moldpres, Bucure[tiul este
acuzat c` a exagerat inten]ionat num`rul
cererilor de cet`]enie rom=n` depuse de
moldoveni, iar decizia pre[edintelui Traian

B`sescu legat` de viitorul Centru European
de Vize, gestionat de Rom=nia, este
considerat` sfid`toare. „Modul speculativ \n
care situa]ia specific` a Republicii Moldova,
creat` dup` ultima extindere a UE, este
utilizat` de statul vecin - Rom=nia, este mai
mult dec=t inadmisibil’, se afirm` \n
comunicatul guvernului moldovean.

Declara]iile recente ale conducerii Ro-
m=niei referitoare la cele 800.000 de cereri
de acordare a cet`]eniei rom=ne depuse de
moldoveni [i asa-numita obliga]ie a Rom=niei
de a crea la Chi[in`u un Centru de Acor-
dare a Vizelor pentru statele UE sunt
considerate de guvernul moldovean „o sfi-
dare nu doar a eforturilor depuse de auto-
rit`]ile Republicii Moldova pentru facilitarea
[i, \n perspectiv`, liberalizarea regimului de
vize, ci [i a deciziilor statelor membre ale
UE“.

Lipsa de dorin]` a autorit`]ilor rom=ne
de a semna Tratatul de baz` [i pe cel de
frontier` nu poate fi interpretat` dec=t ca o
confirmare a adev`ratelor inten]ii pe care
conducerea Rom=niei le are - se mai arat`
\n comunicatul guvernului de la Chi[in`u,
care nu accept` ca viitorul cet`]enilor s`i „s`
fac` obiectul unor jocuri de culise duplicitare
[i periculoase, care submineaz` securitatea
na]ional` [i principiile statalit`]ii“. Totodat`,
Guvernul Republicii Moldova a f`cut apel la
comunitatea interna]ional` s`-[i foloseasc`
influen]a asupra Rom=niei pentru ca aceasta
s`-[i readuc` interesele \n albia fireasc` a
unor rela]ii de bun` vecin`tate [i \n]elegere.

|n acord cu UE

Pre[edintele Traian B`sescu a anun]at pe
9 martie la Bruxelles, c` autorit`]ile rom=ne
au luat decizia de a solicita asisten]` din
partea Comisiei Europene pentru Legea
cet`]eniei. „Nu vrem ca o eventual` lege s`
afecteze interesele altor state ale Uniunii
Europene“,a afirmat Traian B`sescu, \ntr-o
conferin]` de pres` sus]inut` la finalul
lucr`rilor Consiliului European de Prim`var`.
C=t prive[te rela]ia dintre Rom=nia [i
Republica Moldova, pre[edintele a spus c`
]ara noastr` duce o politic` de vecin`tate
corect` [i nu sunt motive de ajustare a
acestei rela]ii. „Noi ducem o politic` de
vecin`tate corect`. At=ta timp c=t respect`m
drepturile omului nu avem ce s` ajust`m“, a
spus Traian B`sescu.

Cuv=nt dat - 
cuv=nt luat

Pe 14 martie autorit`]ile de la Chi[in`u
au anun]at oficial c` \[i retrag acordul pentru
deschiderea a dou` consulate rom=ne[ti la
B`l]i [i Cahul. Ministerul Afacerilor Externe
[i Integr`rii Europene din Republica Mol-

dova a informat c` a transmis Ambasadei
Rom=niei la Chi[in`u o Not` oficial` \n acest
sens, informeaz` Moldpres.

De[i ministrul moldovean de externe,
Andrei Stratan, declara pe 7 martie c` re-
gimul de la Chi[in`u nu va mai permite
Rom=niei deschiderea celor dou` oficii
consulare, fostul ministrul rom=n de externe
Mihai-R`zvan Ungureanu a declarat \n
aceea[i zi c` Ministerul de Externe rom=n
nu a primit nicio notificare oficial` \n acest
sens de la ministerul moldovean omolog.

Prin acest document, autorit`]ile mol-
dovene [i-au revocat nota precedent`, care
se referea la acceptarea deschiderii a dou`
birouri consulare ale Ambasadei Rom=niei \n
ora[ele B`l]i [i Cahul, care s` acorde vize
de intrare \n Rom=nia cet`]enilor Republicii
Moldova. Deschiderea celor dou` consulate
fusese ini]ial convenit` cu pre[edintele
Vladimir Voronin, \n timpul vizitei la
Chi[in`u a pre[edintelui rom=n Traian
B`sescu, la \nceputul anului.

Presa rus` dezv`luie
culisele scandalului

“Lavrov - catalizatorul scandalului dintre
Chi[in`u [i Bucure[ti“ - titra cotidianul de la
Moscova Nezavisimaia Gazeta \n edi]ia sa
din 16 martie afirm=nd c`: „Serghei Lavrov
a luat ap`rarea Moldovei la UE [i astfel a
declan[at un scandal \ntre Chi[in`u [i
Bucure[ti“. „Rela]iile dintre Republica Mo-
ldova [i vecina ei cea mai apropiat` Rom=nia
s-au deteriorat \n asemenea grad \n ultimul
timp \nc=t urm`toarea treapt` a evolu]iei
acestora ar putea s` fie doar ruperea
rela]iilor diplomatice \ntre cele dou` ]`ri“,
apreciaz` publica]ia rus`, indic=nd c` drept
motiv pentru escaladarea tensiunilor \n
rela]iile dintre „cele dou` state fr`]e[ti au

Voronin \\n uuniform` 
de ggeneral dde mmili]ie ssovietic
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servit o serie de declara]ii [i ac]iuni ale
Bucure[tiului, \ndreptate spre alipirea
Republicii Moldova la Rom=nia“.

Potrivit Nezavisimaia Gazeta, catalizatorul
evenimentelor de la Prut a fost, f`r` s` vrea,
ministrul de externe al Rusiei, Serghei
Lavrov. „Lu=nd cuv=ntul la o reuniune a
Comisiei Europene, [eful diploma]iei de la
Moscova a repro[at UE [i SUA c` nu
reac]ioneaz` la preten]iile teritoriale ale
Rom=niei - stat membru al UE - fa]` de
Republica Moldova“, scrie ziarul citat.

Surse din Ministerul rus de Externe au
declarat pentru Nezavisimaia Gazeta c`, \n
realitate, Serghei Lavrov f`cuse referire la
Rom=nia \n contextul unei complet alte teme
- amplasarea monumentelor dedicate
fasci[tilor \n ]`rile baltice. Potrivit sursei
diplomatice, Lavrov men]ionase c` Estonia
nu este singura ]ar` din UE \n care se
\nregistreaz` o nostalgie dup` trecutul nazist.
Bun`oar`, o alt` ]ar` este Rom=nia, unde s-
a anun]at ridicarea unui monument \n
memoria generalului Antonescu, care a luptat
\n cel de-al doilea r`zboi mondial de partea
Germaniei hitleriste [i a fost implicat \n
masacrarea \n mas` a evreilor \n Trans-
nistria. ßeful diploma]ie de la Moscova a
evocat \n acela[i context [i faptul c`, recent,
un tribunal din Bucure[ti a recunoscut drept
legitim` ocupa]ia din 1941 a Basarabiei, dup`
care la Bucure[ti au \nceput s` fie auzite
declara]ii de felul „c` o na]iune ca
moldovenii nu exist`“.

„Dac` e s`-l credem pe B`sescu, anul
viitor, \ntregul electorat moldovenesc ar
putea deveni rom=n. Atunci c=nd Chi[in`ul a
\n]eles pericolul, atunci a trimis soli la
Moscova“, scrie Nezavisimaia Gazeta, care,
cit=nd surse oficiale, sus]ine c` Vladimir

Voronin a solicitat o \nt=lnire cu pre[edintele
rus Vladimir Putin, \n aceast` problem`.
|ntrevederea Putin-Voronin fusese
programat` ini]ial pentru luna ianuarie, apoi,
a fost am=nat` pentru februarie, iar, apoi, a
fost din nou am=nat`.

Voronin sare \n
bra]ele Moscovei

Pe 22 martie Parlamentele Rusiei [i Re-
publicii Moldova au reluat dialogul dup` o
\ntrerupere de aproape cinci ani: o
important` delega]ie de deputa]i ru[i afl=ndu-
se \ntr-o vizit` la Chi[in`u. |n cadrul reu-
niunii Comisiei de colaborare interpar-
lamentar` moldo-rus`, pre[edintele parlamen-
tului Republicii Moldova, Marian Lupu, a
declarat, potrivit BBC, c` op]iunea proeuro-
pean` a Chi[in`ului va r`m=ne neschimbat`,
\ntruc=t aceasta este o problem` ce ar viza,
mai degrab`, modernizarea intern` a statului
dec=t politica sa extern`.

Integrarea european` nu \nseamn` \ns`
trecerea pe un plan secund a rela]iilor cu
parteneri strategici, cum este Rusia, a ]inut
s` precizeze Marian Lupu, subliniind c`
majoritatea problemelor care exist` \n
prezent \n rela]iile dintre Federa]ia Rus` [i
Republica Moldova ar putea fi rezolvate \n
cadrul dialogului interparlamentar.

“Cred sincer c` rela]iile dintre legislatori
vor ajuta ]`rile noastre s` elaboreze abord`ri
comune ale celor mai importante probleme,
deoarece activitatea comisiei interpar-
lamentare const` nu doar \n semnarea unei
declara]ii comune, ci [i \n proiecte comune“,
a afirmat pre[edintele legislativului mol-
dovean.

Voronin, 
din nou nemul]umit

Pe 23 martie pre[edintele moldovean,
Vladimir Voronin, a acuzat Rom=nia c` ur-
m`re[te eliminarea ]`rii sale prin diminuarea
limbii [i culturii Republicii Moldova [i
acordarea „\n mas`“ a cet`]eniei rom=ne
cet`]enilor moldoveni.

El a ad`ugat c` rela]iile cu Rusia, \ncor-
date ca urmare a supozi]iilor c` Moscova a
sus]inut vreme \ndelungat` o rebeliune \n
estul Moldovei, s-au \mbun`t`]it, ceea ce
\nseamn` c` s-au \mbun`t`]it [i perspectivele
de solu]ionare a conflictului din Transnistria. 

„De-a lungul secolului al XX-lea, Rom=nia
a avut un interes constant fa]` de p`m=ntul
nostru, de teritoriul nostru. Din acest motiv,
ei duc acum o politic` na]ionalist` [i unio-
nist`. Este \n curs o interven]ie \mpotriva
statalit`]ii Moldovei, a poporului, istoriei [i
limbii sale“, a afirmat pre[edintele de la
Chi[in`u. „Am crezut c=ndva c`, odat` ce
Rom=nia devine membr` a Uniunii
Europene, toate aceste preten]ii na]ionaliste
bazate pe un cod genetic rom=nesc vor
disp`rea. |ns` lucrurile merg exact \n sens
opus“, a declarat Vladimir Voronin \ntr-un
interviu acordat agen]iei Reuters.

„Limba moldoveneasc` este mama limbii
rom=ne. A o numi limba rom=n` echivaleaz`
cu a falsifica istoria [i a-]i dezam`gi propria
mam`. ßi nu trebuie s` facem a[a ceva“, a
ar`tat pre[edintele Voronin afirm=nd c`
Rusia este „un partener strategic“ iar rela]iile
dintre Chi[in`u [i Moscova „sunt pe cale s`
se \mbun`t`]easc`“.

Marota
moldovenismului

Pe 26 martie pre[edintele Voronin, a
semnat decretul privind constituirea Comisiei
na]ionale pentru preg`tirea edit`rii Enci-
clopediei Moldovene[ti. „Av=nd \n vedere
nivelul actual de dezvoltare a societ`]ii,
con[tientiz=nd importan]a cuno[tintelor en-
ciclopedice pentru formarea unei personalit`]i
multilateral dezvoltate, \n scopul facilit`rii
accesului publicului larg la informa]ii din
diverse domenii [i \n temeiul art. 94 alin. (1)
din Constitu]ia Republicii Moldova, Pre-
[edintele Republicii Moldova a decretat
constituirea Comisiei Na]ionale pentru
Preg`tirea Edit`rii Enciclopediei Moldovene[ti“
se afirm` \n decret. Conform acestui do-
cument Comisia na]ional` va prezenta gu-
vernului, \n termen de trei luni, Planul de
ac]iuni pentru preg`tirea edit`rii Enciclopediei
Moldovene[ti. Guvernul de la Chi[in`u va
aproba Planul de ac]iuni [i va examina
posibilitatea de a finan]a editarea Enciclopediei
Moldovene[ti. (Sintez` rrealizat` dde CCentrul dde
Studii ppentru RResurse RRomâne[ti)
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Parlamentul de la Chi[in`u a stabilit pe
23 martie data de 3 iunie ca dat` pentru
alegerile locale din Republica Moldova.
Comuni[tii au renun]at s` mai organizeze
alegeri pentru prim`ria Chi[in`ului \n ultimii
ani datorit` faptului c` Dorin Chirtoac`
amenin]a s` c=[tige alegerile \n fa]a
contracandidatului sus]inut de putere.

Cu ocazia votului pentru stabilirea datei
alegerilor deputa]ii din Alian]a „Moldova
Noastr`“, care au p`r`sit sala \n form` de
protest fa]` de sistarea transmiterii \n direct a
[edin]elor plenare ale Legislativului. Proiectul
de hot`r=re privind stabilirea datei de 3 iunie
pentru desf`[urarea alegerilor, a fost \naintat
de c`tre deputa]ii Eugenia Ostapciuc, Iurie
Ro[ca, Vladimir Filat, Vlad Cubreacov [i
Serafim Urecheanu. Potrivit pre[edintelui
Comisiei juridice pentru numiri [i imunit`]i,
Vladimir }urcanu, data alegerilor a fost
stabilit` \n leg`tur` cu expirarea la 25 mai a
mandatelor primarilor [i consilierilor \n
consiliile locale. 

P=n` \n prezent, patru forma]iuni politice
[i-au anun]at candida]ii la func]ia de primar al
municipiului Chi[in`u. Partidul Liberal va
merge \n alegeri cu Dorin Chirtoac`, Partidul

Democrat - cu Vladimir Filat, Partidul Social-
Democrat - cu Eduard Mu[uc. De asemenea
pentru func]ia de primar de Chi[in`u ar putea
candida liderul Partidului Na]ional Liberal,

Vitalia Pavlicenco. Pentru fotoliul edilului
capitalei va lupta [i pre[edintele Asocia]iei
chi[in`uienilor „Casa noastr` Chi[in`u“, Oleg
Oniscenco.

Rom=nii din Valea Timocului au anun]at
pe 21 martie c` urmeaz` s` ac]ioneze \n
judecat` Guvernul de la Belgrad, pentru
refuzul de a \nregistra oficial Consiliul Na]ional
al Rom=nilor din Timoc (CNMR), transmite
Romanian Global News. „Nu cerem mai mult
dec=t alte minorit`]i. Sunt rom=ni care [tiu [i
care nu mai vor s` tac`. Mergem pe calea
legii“, ne-a declarat pre[edintele CNMNR,
Zivoslav Lazici. Curtea Suprem` de Justi]ie de
la Belgrad trebuie s` anun]e decizia \n cazul
\nregistr`rii \n termen de dou` luni.
Obstruc]ionarea din partea autorit`]ilor s=rbe
este evident`. S=rbii au cerut scoaterea limbii
rom=ne ca limb` matern` din statutul
Consiliului [i \nlocuirea cu limba vlah` - o
limb` inexistent`.

Mai mult Guvernul de la Belgrad a
preferat s` \nregistreze oficial un Consiliu
Na]ional al Egiptenilor, care au depus o cerere
\n mai 2005, ulterior celei depuse de CNMNR.
Motiva]ia oficial` privind lipsa unui cadru

legislativ pentru \nregistrarea CNMNR, dup`
separarea Serbiei de Muntenegru este
nejustificat`. „Pentru prima dat` \n istorie
rom=nii din nord-estul Serbiei \ncearc` s`-[i
construiasc` propriile institu]ii“, a explicat
vicepre[edintele CNMNR Predrag Bala[evic. El
a atras aten]ia c` toate organiza]iile rom=ne[ti
sunt supuse la presiuni de autorit`]ile locale.
„Totdeauna exist` o suspiciune asupra noastr`.
S=rbii v`d o chestiune na]ionalist` [i
subversiv`“, a mai spus Bala[evic.

Problemele
rom=nilor timoceni

Afirma]iile au fost f`cute \n cadrul unei
conferin]e de pres` sus]inut` la Belgrad, \n
care conducerea CNMNR a prezentat opiniei
publice problemele cu care se confrunt`
privind \nregistrarea oficial`. Pre[edintele
CNMNR Zivoslav Lazic a transmis un mesaj

clar, printr-o formul` tradi]ional` a timocenilor
„|n pace“. Spre deosebire de alte minorit`]i din
Serbia, timocenii au \ncercat s`-[i c=[tige
drepturile pe cale pa[nic`. „Vlahii au fost
\ntodeauna un element stabilizator \n Serbia.
Autorit`]ile au avut un comportament incorect,
care urm`re[te asimilarea noastr`. Nu cerem
mai mult dec=t alte minorit`]i. |n secolul XXI
nu se mai poate pune problema ca acum un
secol“, a spus Lazic. Din 1833, c=nd s=rbii au
ocupat Timocul, au dus o politic` concertat`
de dezna]ionalizare. Rom=nii au pierdut chiar
[i privilegiile pe care le-au avut sub st`p=nirea
otoman`, au pierdut [coli [i biserici construite
chiar de ei. |n prezent, Belgradul a trecut la
crearea unei diversiuni, \ncerc=nd s` creeze o
separare artificial` vlah-rom=n. |n limba lor
vlahii \[i spun „rum=n“. Folosirea termenului
de vlah, aplicat de autorit`]i, creaz` confuzie
pentru c` vlahii sunt numi]i [i arom=nii din
Albania, Macedonia, Grecia, sau istrorom=nii
din Croa]ia. (RGN)

Alegeri locale
\n Basarabia pe 3 iunie

Rom=nii timoceni \[i caut`
drepturile \n Justi]ie

Campaniile eelectorale dde lla CChi[in`u ssunt ddominate pprin bbrutalitate dde ccomuni[ti, 
care bblocheaz` oorice pposibilitate dde eexprimare aa OOpozi]iei
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Mai mul]i lideri de opinie ai comunit`]ii
rom=ne[ti din Bulgaria sus]in \nfiin]area unui
liceu rom=n la Vidin, informeaz` Romanian
Global News. Singurul liceu cu predare \n
limba rom=n` func]ioneaz` la Sofia. |n
realitate, este rom=n doar cu numele pentru
c` aici limba rom=n` se studiaz` patru ore pe
s`pt`m=n` ca limb` str`in`, iar majoritatea
elevilor sunt bulgari. Cursul de limb` rom=n`
este frecventat doar de 12 elevi [i sunt ani \n
care cursul nu se pred` din lips` de elevi.

Distan]a dintre
Sofia [i Vidin

Rom=nii din zona Vidinului, unde este
concentrat` comunitatea rom=neasc`, nu-[i
trimit copiii la Sofia din cauza distan]ei [i a
condi]iilor improprii din c`mine. Ventsislav
Stanev, directorul celui mai mare liceu din
Vidin, }ar Simeon Veliki, care este de origine
rom=n`, consider` c` exist` suficien]i elevi
care s-ar \nscrie la un liceu rom=n \n Vidin.
|ntruc=t multe [coli din satele \nvecinate s-au
desfiin]at din lips` de copii, cei r`ma[i
studiaz` \n [colile din Vidin. Satele sunt
aproape pustii, pentru c` tinerii au fost goni]i
de s`r`cie la munc`, \n Occident. O atfel de
ini]iativ` presupune implicarea autorit`]ilor
rom=ne, dar p=n` acum acestea au tratat
problema comunit`]ii rom=ne[ti din Bulgaria
cu indiferen]`, [i \n unele cazuri cu team` de
a nu-i sup`ra pe omologii bulgari. Ora[ul
Vidin are numeroase licee private, iar \n unele
se studiaz` \n limba italian`, spaniol`, englez`
etc. |n condi]iile \n care autorit`]ile rom=ne nu
se sesizeaz` [i nu fac niciun demers, ini]iativa
privat` r`m=ne una din solu]iile pentru
re\nfin]area liceului rom=n din Vidin. Din
p`cate, v=rfurile intelectule izvor=te din
r=ndurile rom=nilor \n perioada comunist`,
care ar putea contribui la materializarea
ini]iativei, sunt indiferente la problemele
rom=nilor.

Cartier rom=nesc 
la Vidin

Chiar primarul Vidinului este pe jum`tate
rom=n. |n perioada interbelic` liceul rom=n
era o institu]ie de elit`, dar a fost desfiin]at
ulterior de regimul comunist din Bulgaria. La
Vidin a func]ionat [i un consulat rom=n.
Ora[ul are chiar [i un cartier rom=nesc,
Combair, c`ruia bulgarii \i spun „cartierul
vlah“. Aproximativ 4.000 de rom=ni tr`iesc \n

Combair. „Demult a fost ca un sat rom=nesc.
Oamenii nu [tiau bulg`re[te. „Eu c=nd m-am
dus s` \nv`] la [coala bulg`reasc` m` ar`tau
cu degetul [i \mi spuneau vlasi. {i \n armat`
am suferit acela[i tratament“, \[i aminte[te cu
durere {tefan din Combair. Pentru a-i feri pe
copii de un complex de inferioritate, multe
familii nu [i-au mai \nv`]at copiii s` vorbeasc`
rom=ne[te. Bulgarii spun c` „vlasii“ sunt mai
de jos. C=nd mergeau la [coal`, copiii rom=ni
\nv`]au limba bulgar` \ntr-un an preg`titor,
dar aveau un accent specific care atr`gea
aten]ia colegilor bulgari. |nchi[i sub umbrela
comunist` aprope 50 de ani, rom=nii din
Bulgaria au trecut printr-un proces cumplit de
dezna]ionalizare. Locuitorii de la sate, care nu
[tiau limba bulgar`, au fost for]a]i s` o \nve]e
chiar dac` erau b`tr=ni. Profesorii de la liceul
Simeon Veliki, care au r`d`cini rom=ne, se
feresc [i acum s` vorbeasc` \n limba lor de
fa]` cu copiii [i colegii. „Vorbim \n limba
noastr` doar c=nd ne \nt=lnim undeva \n ora[,
la diverse s`rb`tori sau \n cas`“, poveste[te
profesorul Iulian Anghel, care pred` cursuri
de limba rom=n` - denumite cursuri de limb`
[i civiliza]ie pentru a evita problemele cu
autorit`]ile bulgare.

F`r` drepturi

Deoarece cei aproximativ 150.000 de
rom=ni din Bulgaria nu sunt recunoscu]i ca
minoritate, ei nu au dreptul la [coal` \n limba
rom=n`. Bulgarii spun c` rom=nii vorbesc
„vlaski“, dar ei vorbesc curat rom=ne[te. |n
ora[ul Vidin [i \n cele aproximativ 30 de sate
rom=ne[ti din aceast` zon` se vorbe[te peste
tot rom=ne[te: la pia]`, la recep]ia hotelului,
la benzin`rie etc. |n sate, locuite \n mare
parte de b`tr=ni care nu cunosc limba bul-
gar` prea bine, se vorbe[te numai rom=ne[te.
Ai senza]ia c` e[ti \n Rom=nia. De[i au aderat
la UE, bulgarii continu` s` se comporte fa]`
de minoritatea rom=n` \ntr-o manier` demn`
de Evul Mediu. Nu respect` nici m`car
drepturile pe care rom=nii din dreapta Du-
n`rii le-au avut \n perioada domina]iei
otomane, [coal` [i slujb` religioas` \n limba
lor. Mai mult, autorit`]ile bulgare i-au acuzat
recent pe rom=ni c` ac]ioneaz`: „\n direc]ia
instaur`rii domina]iei rom=ne pe malul drept
al Dun`rii“. Orice tentativ` de c=[tigare a
drepturilor elementare, recunoscute \n plan
european, este interpretat` ca un act de
separatism. (RGN)

Rom=nii din Bulgaria
vor liceu la Vidin

Centrul Cultural Rom=nesc din ora[ul
Vidin se g`se[te \n fosta toalet` a prim`riei
ora[ului - o loca]ie cu o suprafa]` de doar
10 metri p`tra]i - fiind administrat de Ivan
Juvetov, fostul lider al Asocia]iei Vlahilor din
Bulgaria [i fost func]ionar al prim`riei din
Vidin. La fel ca [i Sewrbia, nici Bulgaria nu
recunoa[te existen]a unei minorit`]i
rom=ne[ti la sud de Dun`re. Conform
surselor ZIUA, Ivan Juvetov a reu[it s`
conving` prim`ria ora[ului Vidin s` sus]in`
financiar prezen]a acestui - chipurile - Centru
Cultural Rom=nesc. La schimb, prim`ria
ora[ului Calafat a sus]inut deschiderea unui
Centru Cultural Bulg`resc - care a primit ca
sediu un spa]iu generos \n muzeul de art`
al ora[ului.

Recent, chiar Ivan Juvetov a afirmat c` „a
\nceput s` cad` gresia de la sediu“ - sediul
Centrului Cultural Rom=nesc din Vidin - un
semn c=t se poate de clar al interesului
acordat culturii rom=ne. Acela[i Ivan juvetova
reu[it \mpreun` cu pre[edintele Comunit`]ii
Rom=nilor din Bulgaria, Serafim Hristov, s`
deturneze \n interes personal un important
fond de carte destinat \nfiin]`rii unei biblioteci
rom=ne[ti la Vidin - se pare c` volumele
disp`rute au fost comercializate. Sursele ZIUA
sus]in c` cei doi parteneri - Juvetov [i Hristov
- sunt responsabili [i de promovarea la studii
\n Rom=nia, cu burse oferite de autorit`]ile de
la Bucure[ti, a unor studen]i de origine etnic`
bulgar`, dispu[i s` achite o tax` de 2000 de
euro (aproximativ 4000 de leva). |n acela[i stil
mercantil, Juvetov c`uta la \nceputul acestui
an elevi dornici s` \nve]e limba rom=n` pentru
doar 200 de leva (100 de euro) de persoan`.

Una peste alta Juvetov nu se poate hot`r\
dac` este vlah sau rom=n - ac]iunile sale mai
degrab` \mpiedic=nd dezvoltarea cultural` a
rom=nilor din Bulgaria - bloc=nd astfel [i
recunoa[terea minorit`]ii rom=ne. R`m=ne de
v`zut cum \n]elege partea bulgar` derularea
acestui parteneriat cultural p`str=ndu-l la loc
de frunte pe Ivan Juvetov. (ZIUA)

Vidin - cultura rom=neasc` la canal


