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A
mbasada Statelor Unite la Chi[in`u
s-a ar`tat \ngrijorat` de �pl=ngerile
larg r`sp=ndite [i, dup` cum se pare,

\ntemeiate privitor la intimid`rile can-
dida]ilor, accesul [i reflectarea inegal` a
partidelor \n mass media, utilizarea
improprie a resurselor administrative,
rapoartele privind agita]ia ilegal` \n
apropierea sec]iilor de votare, favoritismul
din partea guvernului pentru candida]ii
partidului de guvern`m=nt [i iregu-
larit`]ile \n listele de aleg`tori. De
asemenea suntem \ngrijora]i de unele
momente ale Codului Electoral, care sunt
neclare [i de ceea greu de implementat.
Apreciem Comisia Electoral` Central` [i
majoritatea consiliilor electorale de
circumscrip]ie pentru administrarea cu
succes a procesului de \nregistrare a

candida]ilor [i a procesului de votare. Ne
bucur` faptul c` \nregistrarea unui num`r
mare de partide a oferit aleg`torilor o
alegere vast`. |nt=lnirile mici [i discu]iile
cu aleg`torii, precum [i distribuirea
materialelor electorale au avut loc \n linii
generale f`r` restric]ii. Majoritatea
sec]iilor de votare au permis accesul liber
al aleg`torilor la cabinele de vot, au
procesat [i au num`rat cu succes
numeroasele buletine de vot complicate�,
informeaz` Romanian Global News cit=nd
un comunicat al Ambasadei.

Ambasada SUA a felicitat cet`]enii
moldoveni pentru participarea la alegerile
locale din 3 iunie. �Campania [i pro-
cedura de votare, \n general, a permis
cet`]enilor Moldovei s` primeasc`
suficient` informa]ie pentru a face o
alegere informata� se mai arat` \n co-

municatul amintit. �|n timpul \ntre-
vederilor pe care Ambasadorul Kirby le-a
avut pe parcursul campaniei electorale cu
comisiile electorale de circumscrip]ie de
nivelul doi [i cu reprezentan]ii partidelor
politice \n 17 raioane din Moldova [i
dup` ce Ambasada a trimis observatori \n
ziua alegerilor sub patronajul Oficiului
pentru Institu]ii Democratice [i Drepturile
Omului al OSCE (ODIHR), Ambasada
SUA a v`zut \n mod direct realiz`rile
pozitive [i complica]iile campaniei [i
procesului de votare�. Turul doi al
alegerilor din 17 iunie este o oportunitate
pentru ca ]ara s`-[i reafirme practicile de
succes din 3 iunie, dar [i s`-[i corecteze
orice deficien]e. �Noi a[tept`m cu
ner`bdare raportul final al ODIHR
privitor la campania electoral` [i ziua
alegerilor� se mai arat` \n comunicat. ■
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Rom=nii din Serbia,
Bulgaria [i Ucraina
sunt lipsi]i de drepturi

Modelul rom=nesc 
de protec]ie a
minorit`]ilor

�V` informez c` Rom=nia s-a dotat cu una
dintre cele mai cuprinz`toare legisla]ii privind
respectarea drepturilor minorit`]ilor na]ionale.
Modelul rom=nesc de protec]ie a minorit`]ilor
na]ionale este recunoscut pe plan european,
dar, din p`cate, acest tratament de tip euro-
pean aplicat minorit`]ilor na]ionale nu se
reg`se[te \n state vecine Rom=niei, cum ar fi
Serbia, Ucraina sau Ungaria, pe teritoriul
c`rora exist` importante minorit`]i rom=ne[ti�
- a afirmat Traian B`sescu.

ßeful statului a subliniat c` �fiecare
guvern din aria OSCE are datoria de a
implementa mecanisme na]ionale destinate s`
combat` discriminarea [i s` promoveze

respectul reciproc� iar asemenea mecanisme
pot fi consolidate [i prin lansarea unor
ini]iative diplomatice de nivel \nalt, menite s`
\ntre]in` cooperarea european` [i interna-
]ional` \n acest domeniu.

Traian B`sescu a men]ionat c`, �dincolo
de anumite evolu]ii notabile la nivelul
drepturilor omului [i al libert`]ii persoanei,
putem totu[i depl=nge faptul c` manifest`rile
de intoleran]` [i discriminare nu s-au
diminuat suficient \n ultimii ani�.

�Au reap`rut, \n diferite medii sociale,
inclusiv \n ]`ri cu vechi tradi]ii democratice,
atitudini rasiste, antisemite, xenofobe,
nega]ioniste. Cet`]enii rom=ni au fost uneori
surs`, alteori ]int` a unor astfel de atitudini.
Unele campanii de pres` au g`sit \n prezen]a
unor comunit`]i rom=ne[ti din diferite state
din Europa o surs` de specula]ie alarmist` [i
de incriminare colectiv`. Asemenea campanii
de pres` sunt greu de explicat \n fa]a opiniei

publice interne. Nutresc \ns` convingerea c`
revenirea Rom=niei \n cadrul familiei euro-
pene unite va garanta demnitatea fiec`ruia
dintre concet`]enii mei. Avem dreptul [i
totodat` datoria de a redescoperi orgoliul
propriei identit`]i \n diversitatea cultural` a
continentului nostru� - a sus]inut pre[edintele
Rom=niei.

Cultura 
grupurilor etnice

�Nu exist` a[a-zise incidente izolate. Dac`
suntem complezen]i, risc`m s` trezim din
adormire to]i demonii care au tulburat via]a
Europei: rasismul, xenofobia, antisemitismul
se pot extinde precum un incendiu ori de
c=te ori vigilen]a guvernelor [i a societ`]ii
civile scade \n intensitate� - a spus B`sescu.

|n opinia sa, �educarea tinerei genera]ii \n
spiritul respectului pentru adev`r, armonie
social` [i al diversit`]ii are un rol capital�.
�Educa]ia are voca]ia primordial` de a trans-
mite, prin instrumente morale [i pedagogice,
un mesaj responsabil fa]` de lec]iile trecutului
iar cunoa[terea istoriei, a tradi]iilor [i a
culturii grupurilor etnice prezente al`turi de
noi este primul pas c`tre un plus de
\n]elegere [i bun` convie]uire�, a ar`tat
Traian B`sescu.

De asemenea, pre[edintele Rom=niei a
sus]inut c` �ne revine datoria permanent` de
a reac]iona, cu mijloace politice [i
institu]ionale, pentru a combate orice form`
de manifestare a intoleran]ei [i discrimin`rii�.

�Avem obliga]ia democratic` de a ac]iona
astfel \nc=t fiecare cet`]ean s` se simt`
protejat de lege [i s` aib` proba concret` a
solidarit`]ii semenilor s`i atunci c=nd
drepturile \i sunt \nc`lcate. Democra]ia este
singurul regim politic \n care diversitatea
poate fi cu adev`rat respectat`, spre binele
comun� - a declarat B`sescu.

�E adev`rat c`, \n focul controverselor
politice, a disputelor sportive putem comite
derapaje verbale. Dincolo de ele, v` asigur
\ns` c` poporul rom=n are o lung` tradi]ie de
bun sim] [i de respect al diversit`]ii. Aceast`
tradi]ie, grav deformat` \n perioada

Modelul rom=nesc de protec]ie a minorit`]ilor na]ionale, de[i
este recunoscut pe plan european, nu se reg`se[te \n state
vecine Rom=niei, cum ar fi Serbia, Ucraina sau Ungaria, pe
teritoriul c`rora exist` importante minorit`]i rom=ne[ti, a
declarat pre[edintele Traian B`sescu \n discursul sus]inut la
deschiderea Conferin]ei OSCE privind combaterea discrimin`rii [i
promovarea respectului [i \n]elegerii reciproce, care a avut loc la
Bucure[ti pe 7 iunie.



totalitarismului comunist, \[i va reintra \n
drepturi pe m`sur` ce Rom=nia \[i va
aprofunda interac]iunile cu restul statelor
membre ale Uniunii Europene. Sus]in de
asemenea c` aceast` tradi]ie a \ng`duin]ei
fa]` de diversitate trebuie sprijinit` de un
cadru juridic euroconform. Lucr`m la
\mbog`]irea acestui cadru [i sper ca, prin
educa]ia continu` a cet`]enilor no[tri, s`
ajungem la standarde comportamentale c=t
mai bune� - a mai spus [eful statului.

Dialog B`sescu -
Tadici despre rom=nii
din Timoc

Tot pe 7 iunie, pre[edintele Traian
B`sescu a participat la prima sesiune plenar`
a Summit-ului ]`rilor din Europa de sud-est
�Diversitatea cultural` - punte \ntre
patrimoniul cultural [i cultura viitorului�.

Cu aceast` ocazie Traian B`sescu a avut
convorbiri bilaterale cu pre[edintele Serbiei,
Boris Tadic, prilej cu care pre[edintele rom=n
a discutat cu acesta despre situa]ia rom=nilor
din Serbia, \n special a celor din Timocul
S=rbesc, informeaz` Romanian Global News.
De asemenea, Traian B`sescu a mai discutat
[i cu pre[edintele Republicii Macedonia,
Branko Crvenkovski, cu pre[edintele Bosniei
[i Her]egovina, Nebojsa Radmanovic, cu
pre[edintele Muntenegrului, Filip Vujanovic [i
cu Directorul General al UNESCO, Koichiro
Matsuura. 

|n leg`tur` cu \nt=lnirea pre[edintelui
Rom=niei cu pre[edintele s=rb Boris Tadic,
Departamentul de Comunicare Public` al
Pre[edin]iei relateaz` faptul c` discu]iile

dintre cei doi au vizat teme de interes
comun, precum problema Kosovo, minoritatea
rom=n` din Serbia [i \mbun`t`]irea rela]iilor
economice bilaterale. |n ceea ce prive[te
viitorul provinciei Kosovo, [eful statului
rom=n a reiterat pozi]ia ]`rii noastre de a se
face tot posibilul pentru identificarea unei
solu]ii negociate, \n care s` se reg`seasc`
punctele de vedere ale ambelor p`r]i direct
implicate.

RGN aminte[te c` Serbia nu a recunoscut
\nc` Consiliul Na]ional al Rum=nilor din
Serbia, for care reune[te cele mai importante
organiza]ii rom=ne[ti din Timoc, [i cu toate
c` rom=nii din Timoc au ajutat \n recentele
alegeri parlamentare Partidul Democrat al lui
Tadici, nu sunt semne c` democra]ii de la
Belgrad [i-ar respecta promisiunile f`cute,
legate de comunitatea rom=neasc`. |n cazul
\n care lucrurile vor sta a[a cu siguran]`
Tadici va fi sanc]ionat de electoratul
rom=nesc la viitoarele alegeri preziden]iale,
mai apreciazp` RGN.

Kosovo se \ndreapt`
c`tre independen]`

Independen]a actualei provincii s=rbe
Kosovo reprezint` �singura rezolvare posibil`�
a acestei probleme, a afirmat pe 12 iunie
emisarul ONU Martti Ahtisaari, \ntr-o
interven]ie \n fa]a Comisiei pentru afaceri
externe din Camera Deputa]ilor de la Roma.
�Nu v`d o alt` rezolvare dec=t independen]a
Kosovo. A sugera continuarea negocierilor nu
va conduce la nicio solu]ionare a problemei�,
a men]ionat Ahtisaari, citat de agen]ia de
pres` italian` Ansa. El a apreciat c` �a venit
momentul pentru ca Na]iunile Unite s`

preseze \n favoarea unei solu]ii rapide, pentru
c` trebuie s` alegem \ntre un proces ordonat,
\n cadrul Consiliului de Securitate al ONU, [i
un altul dezordonat, \n afara acestui cadru�.
Ahtisaari a f`cut astfel aluzie la voin]a afi[at`
de SUA de a recunoa[te, chiar [i unilateral,
independen]a Kosovo, respins` vehement de
Serbia, cu sprijinul aliatului s`u, Rusia.

Liderii etnicilor albanezi din Kosovo au
anun]at c` provincia este preg`tit` s` adopte
o declara]ie de independen]` unilateral`, \n
cazul \n care ONU nu va emite un proiect
de rezolu]ie \n acest sens, ignor=nd
amenin]`rile Rusiei privind exercitarea
dreptului de veto. 

Veton Surroi, unul dintre liderii etnicilor
albanezi din regiune, a declarat c`, \n
eventualitatea \n care Rusia va bloca proiectul
de rezolu]ie aflat \n plin` elaborare la
Consiliul de Securitate al ONU, provincia
Kosovo, \mpreun` cu alia]ii s`i Occidentali, va
continua s` depun` presiuni pentru c=[tigarea
independen]ei. �Este mai mult dec=t probabil
c` Rusia \[i va exercita dreptul de veto. Dac`
lucrurile se vor \nt=mpla \ntocmai, avem dou`
obliga]ii fa]` de cet`]enii din Kosovo -
procesul independen]ei [i parteneriatul cu
comunitatea interna]ional`�, a declarat Surroi,
la dou` zile dup` o vizit` efectuat` la Praga,
unde s-a \nt=lnit cu pre[edintele american
George W. Bush. �I-am cerut \n mod clar
pre[edintelui Bush adoptarea unui proiect de
rezolu]ie, indiferent de amenin]area unui veto.
Nu cred c` trebuie s` devenim ostatici ai
unei asemenea amenin]`ri [i nici ai unui plan
mai sofisticat prin care se dore[te
implementarea lucrurilor pe care ni le dorim�,
a ad`ugat Veton Surroi.

George DDAMIAN
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Pre[edin]ii Rusiei [i
Republicii Moldova, Vladimir
Putin [i, respectiv, Vladimir
Voronin, au avut o
\ntrevedere bilateral` \n
cadrul summitului informal al
CSI (Comunitatea Statelor
Independente) ce s-a
desf`[urat pe 10 iunie la
Sankt-Petersburg, \n cadrul
c`reia au examinat
perspectivele rezolv`rii
conflictului transnistrean [i
reluarea exportului de vinuri
moldovene[ti \n Federa]ia
Rus`. Cu ocazia acestei
scurte \nt=lniri, locatarul de la
Kremlin [i pre[edintele
moldovean nu au semnat
niciun document, transmite
Infotag.

Planul Kozak 2

|naintea \nt=lnirii Putin - Voronin surse din
cadrul pre[edin]iei de la Chi[in`u au dezv`luit
presei existen]a unor negocieri secrete
Moscova-Chi[in`u pentru semnarea unui do-
cument privind viitorul Transnistriei, document
ce ar fi prev`zut sta]ionarea \nc` pentru zece
ani a trupelor ruse \n Transnistria, c`reia i s-
ar oferi un statut special \n cadrul Republicii
Moldova, cu condi]ia ca reprezentan]ii
Tiraspolului s` ocupe func]ii importante \n
guvernul de la Chi[in`u precum [i un
parlament comun al celor dou` maluri ale
Nistrului.

Intrate \n alert`, SUA [i UE au trimis
semnale clare Chi[in`ului c` ar putea sista
orice ajutor pe viitor, \n cazul unei \n]elegeri
bilaterale \ntre Rusia [i Republica Moldova \n
privin]a Transnistriei, \n spatele formatului de
negocieri �cinci plus doi� (Republica Moldova,
Transnistria, Rusia, OSCE, Ucraina, SUA [i
UE).

La summitul �f`r` cravat`� de la Sankt-
Petersburg, dedicat dezbaterii unui nou proiect
de reformare a Comunit`]ii Statelor
Independente, pre[edintele Vladimir Voronin a
purtat consult`ri [i cu omologul s`u ucrainean
Victor Iu[cenko, \n mai multe probleme, dintre
care [i diferendul transnistrean. Reglementarea
conflictului din st=nga Nistrului va fi [i \n
centrul apropiatei vizite a lui Iu[cenko la

Chi[in`u, potrivit agen]iei de pres` de la Kiev
Unian. Pe problema transnistrean` s-a axat [i
\ntrevederea bilateral` Vladimir Putin-Viktor
Iu[cenko, \n cadrul summitului informal de la
Sankt-Petersburg. Pre[edin]ii Rusiei [i Ucrainei
au convenit asupra \ntreprinderii unor pa[i
concre]i pentru solu]ionarea conflictului
transnistrean.

Potrivit agen]iei Uniant, Iu[cenko a
declarat presei c` a convenit cu liderul de la
Kremlin s` nu dea publicit`]ii deocamadat`
despre ce fel de m`suri concrete este vorba,
pentru a le permite negociatorilor crizei
transnistrene de a le definitiva \nainte de a le
face publice.

Presiuni 
de la Moscova

Moscova inten]ioneaz` s`-[i suspende
participarea la Tratatul For]elor conven]ionale
\n Europa (FCE), dar nu s` ias` din el, a
declarat pe 11 iunie presei de la Viena Anatoli
Antonov, [eful delega]iei ruse la conferin]a
extraordinar` a celor 30 de ]`ri semnatare ale
acestui document.

Reuniunea a avut loc la cererea Rusiei
care se consider` �\mpiedicat` s`-[i mi[te liber
trupele pe teritoriul s`u�, a explicat Antonov.
�Noi suntem cei care vom decide ce for]e
armate vrem s` desf`[ur`m�, a spus el
referindu-se la �limit`rile inechitabile� impuse

de tratatul FCE, semnat \n 1990 pentru a se
marca sf=r[itul R`zboiului rece. Problema
scutului antirachet` nu va fi discutat` la
conferin]` \ntruc=t aceasta este o �problem`
absolut separat`�, abordabil` la alte niveluri,
consider` Antonov.

|n schimb, crearea bazelor americane \n
Bulgaria [i \n Rom=nia va fi abordat` la
reuniunea celor 30 de state semnatare la
sediul Organiza]iei pentru Securitate [i
Cooperare \n Europa (OSCE). �Avem nelini[ti
grave�, c`ci aceasta va �implica desf`[urarea
trupelor americane� \n aceste dou` ]`ri,
alt`dat` aliate ale Uniunii Sovietice, a ad`ugat
Antonov.

Responsabilul rus a refuzat, de asemenea,
s` examineze o recent` propunere a SUA [i
NATO pentru salvarea tratatului FCE, a[a cum
a fost el adaptat \n 1999, la Istanbul.
Occidentalii refuz` s`-l ratifice at=ta vreme c=t
trupele ruse[ti nu vor fi evacuat total Georgia
[i Republica Moldova, ambele foste republici
sovietice. Ei au propus deci, \n 5 iunie, la
Bruxelles, Rusiei s` accepte o for]` de pace
multina]ional` \n Transnistria.

Reuniunea de la Viena nu este forumul
potrivit pentru a discuta acest subiect, a
r`spuns Antonov, \n opinia c`ruia Rusia [i-ar
fi \ndeplinit obliga]iile asumate la Istanbul.
Tratatul FCE stabile[te un plafon for]elor
armate [i echipamentelor clasice ale celor
dou` foste blocuri militare [i prevede m`suri
pentru sporirea \ncrederii [i transparen]ei.

Voronin a am=nat
negocierea Transnistriei
cu Putin
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Dac` ru[ii urmeaz` s` declare un moratoriu,
ei vor refuza inspec]iile, nu vor accepta
exper]i [i nu vor mai furniza informa]ii, dar
nu-[i vor m`ri num`rul tancurilor din Europa,
l-a completat pe Antonov generalul Evgheni
Bujinski.

Congresul SUA vrea
retragerea trupelor
ruse din Transnistria

La Camera Reprezentan]ilor a Congresului
SUA a fost depus` pe 8 iunie o rezolu]ie prin
care Rusiei i se cere s`-[i evacueze necon-
di]ionat for]ele armate [i muni]iile din
Transnistria. Potrivit reprezentantului secre-
tariatului Camerei, rezolu]ia a fost depus` de
un grup de 8 parlamentari americani.
Documentul urmeaz` s` fie examinat [i votat
\n Comitetul pentru afaceri externe.

Conform rezolu]iei citate, prezen]a for]elor
militare ruse \n regiunea transnistrean` a
Moldovei este o \nc`lcare flagrant` a
suveranit`]ii republicii. Documentul men]io-
neaz` c` Rusia [i-a luat angajamentul de a-[i
evacua trupele din Transnistria p=n` \n 2002,
termen deja expirat, la summitul OSCE de la
Istanbul (1999). |n rezolu]ie se arat` c`, \n
prezent, 1.250 de solda]i ru[i se afl` \nc` \n
Transnistria \n pofida voin]ei popula]iei
Moldovei, iar din partea Rusiei nu exist` nici
un semn al voin]ei de continuare a procesului
evacu`rii, ceea ce constituie o \nc`lcare a
angajamentelor luate fa]` de OSCE. De
asemenea, rezolu]ia propune \nlocuirea
contingentului militar amplasat \n zona de
securitate ce separ` Transnistria de restul
Moldovei cu un contingent multina]ional de
pace, sub mandat OSCE. 

Opinii europene

Reprezentantul special al UE pentru
Moldova, Kalman Mizsei a declarat pentru
publica]ia european` EUobserver, c`, la
sf=r[itul lunii iunie a.c., ar putea avea loc o
reuniune a participan]ilor formatului 5 plus 2
(Republica Moldova, Transnistria, Rusia,
Ucraina [i OSCE plus SUA [i UE), potrivit
acelora[i surse. El a explicat c`, potrivit viziu-
nii Chi[in`ului de solu]ionare a conflictului,
Rusia ar putea s`-[i retrag` muni]ia din
Transnistria \n 4-6 luni dup` semnarea unui
acord privind viitorul Transnistriei [i c`, p=n`
\n ianuarie 2009, solda]ii ru[i ar putea fi
\nlocui]i cu o misiune interna]ional` de
monitorizare. Misiunea interna]ional` de
monitorizare ar putea fi de natur` militar` sau
poli]ieneasc`, posibil s` includ` at=t for]e
ruse[ti, c=t [i ale UE. Mizsei a ad`ugat c` el
nu are cuno[tin]` dec=t de propunerile
moldovene[ti de reglementare -�destul de
sensibile� - \n urma negocierilor bilaterale
dintre Chi[in`u [i Tiraspol. Referitor la

existen]a unui acord secret \ntre Rusia [i
Moldova un alt \nalt diplomat european din
grupul �5 plus 2� a declarat, pentru
EUobserver, sub rezerva anonimatului, c` el a
v`zut un �document� care prevede func]ii-
cheie pentru oficialii transnistreni \n guvernul
moldovenesc dup` reglementarea conflictului,
conform acelora[i surse. El a spus c`
documentul ofer` Rusiei posibilitatea de a-[i
p`stra solda]ii s`i pe un termen nedefinit,
oferind, astfel, Moscovei un control de facto
al Republicii Moldova. Un alt oficial dintr-un
stat membru al UE a avertizat, potrivit
acelora[i surse, c` dac` o formul` final` de
reglementare a conflictului trasnistrean va fi
prea prorus`, aceasta ar putea inflama opozi]ia
intern` din Moldova fa]` de pre[edintele
Vladimir Voronin, care ar r`spunde cu for]a [i
[i-ar compromite ata[amentul pentru apro-
pierea de Europa [i reforme democratice.
Oficialul UE a spus c`, \n acest caz, ajutorul
financiar pentru Republica Moldova, \n valoare
de 1,1 miliarde euro, prev`zut pentru 2007-
2010 din partea UE [i SUA, ar putea fi sistat.
El a ad`ugat c` unele ]`ri membre ale UE
sus]in ideea trimiterii militarilor UE \n
Transnistria, iar al]ii consider` c` solda]ii ru[i
sta]iona]i, de exemplu, l=ng` solda]ii polonezi,
\ntr-o misiune mixt` �ar putea s` nu
func]ioneze bine�.

Transnistria la
schimb cu Kosovo

Rusia \ncearc` \n prezent �s`-[i v=nd`�
consim]`m=ntul pentru planul emisarului
ONU, Martti Ahtisaari: independen]a provinciei
Kosovo contra recunoa[terii interna]ionale a
separ`rii de jure a Transnistriei de Republica
Moldova, a Abhaziei [i Osetiei de Sud de

Georgia, relateaz` Nov=i Reghion. Astfel,
Kremlinul se folose[te de separatismul din
fostul spa]iu sovietic ca de o veritabil` arm`
pentru a \mpiedica accesul \n NATO al
Republicii Moldova [i Georgiei. Grecia,
\ngrijorat` de posibilul impact al independen]ei
Kosovo asupra minorit`]ii albaneze din
provinciile sale istorice, s-a al`turat Rusiei \n
privin]a controversatului proiect de acordare a
unei �independen]e supravegheate� pentru
Kosovo.

Planul Ahtisaari nu este nici pe placul
Spaniei, care \ncearc` s` pre\nt=mpine
separarea teritorial` a ¥`rii Bascilor, iar
Rom=nia are temeri legate de posibilele
ac]iuni ale Rusiei \n Republica Moldova, se
mai arat` \n analiza citat`. Pe de alt` parte,
Moscova a adoptat o pozi]ie f`r` compromis,
refuz=nd orice variant` de independen]`
pentru Kosovo. Publica]ia francez` Liberation
consider` c` aceasta se explic` nu doar prin
solidaritatea istoric` a Rusiei cu Serbia (slav`
[i ortodox`), ci [i prin faptul c` autorit`]ile
ruse se tem c` precedentul Kosovo i-ar putea
\ncuraja pe adep]ii independen]ei Ceceniei,
mica republic` din Caucazul de Nord.

Moscova a contraatacat \ns` \n ultimul
timp [i a ridicat miza \n problema accept`rii
indepeden]ei provinciei s=rbe. �Solu]ia \n
problema kosovar` trebuie s` aib` o aplicare
universal`�, scrie Liberation cit=nd o declara]ie
f`cut` recent de pre[edintele rus Vladimir
Putin. |n replic` la independen]a Kosovo, Mos-
cova ar putea sprijini deschis independen]a
micilor republici autoproclamate - Transnistria
(\n Republica Moldova), Osetia de Sud [i
Abhazia din Georgia, pe care Kremlinul le
folose[te pentru a exercita presiuni \n spa]iul
postsovietic, afirm` Liberation.

George DDAMIAN

Mili]ienii dde lla ggrani]a ttransnistrean`
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Partidul Comuni[tilor din Republica
Moldova, al pre[edintelui Vladimir Voronin, a
\nregistrat o sc`dere a popularit`]ii cu circa
12% \n alegerile locale din 3 iunie comparativ
cu cele din 2003, \n pofida faptului c` s-a
clasat pe primul loc \n scrutinul de anul
acesta, dup` cum arat` rezultatele preliminarii
date publicit`]ii de Comisia Electoral` de la
Chi[in`u.

Dup` num`rarea a circa 70% din buletinele
de vot, candida]ii la func]ia de primar din
partea comuni[tilor au ob]inut circa 31% de su-
fragii, fiind urma]i de Alian]a Moldova Noastr`,
cu 17%, Partidul Democrat cu 12% [i Partidul
Popular Cre[tin Democrat (PPCD), cu circa 8%
din sufragii. Conform acelora[i date
preliminarii, \n ceea ce prive[te alegerea
consilierilor \n consiliile or`[ene[ti [i
comunale, aleg`torii din Republica Moldova s-
au pronun]at pentru Partidul Comuni[tilor \n
procent de 35%, pentru Alian]a Moldova
Noastr` - de 19%, pentru Partidul Democrat -
13%, \n timp ce PPCD a \ntrunit circa 9% din
voturile exprimate.

Prim`ria Chi[in`ului -
lupt` comunisto-
liberal`

|n municipiul Chi[in`u, \n fruntea
preferin]elor electoratului la func]ia de primar
general al capitalei se situeaz` candidatul
comunist Veaceslav Iordan, cu 28,22%, urmat
de liberalul Dorin Chirtoac`, cu 24, 4% din
sufragii, cei doi urm=nd s` se confrunte \ntr-
un al doilea tur de scrutin ce va avea loc pe
17 iunie. |n Consiliul Municipal, comuni[tii au
mai pu]in cu 15% dec=t \n alegerile din 2003.
Potrivit analizelor observatorilor politici, acest
rezultat arat` c`, nici \mpreun` cu partenerii
lor cre[tin-democra]i, comuni[tii nu vor mai
putea controla Consiliul Municipal a[a cum au
f`cut-o p=n` acum.  |n ceea ce prive[te
conducerea Prim`riei Chi[in`ului, pe care
comuni[tii nu au reu[it s` [i-o adjudece
niciodat`, anali[tii consider` c` t=n`rul liberal
Dorin Chirtoac` - cunoscut publicului din
Rom=nia de la televiziune, unde a fost
realizator al emisiunii �Surprize, surprize� -
poate s` o c=[tige dac` va reu[i s` atrag`
electoratul care a optat \n turul \nt=i pentru
ceilal]i candida]i din opozi]ie. PPCD a anun]at
c` \l va sprijini pe Dorin Chirtoac` \n al doilea
tur al alegerilor. C=[tigarea Prim`riei capitalei,
unde locuie[te o treime din popula]ia Moldovei
[i unde este concentrat` 80% din economia
republicii, a constituit miza cea mare a
alegerilor de duminic`, \ntruc=t ea nu a fost

adjudecat` niciodat` de Partidul Comuni[tilor
aflat la guvernare.

|n municipul B`l]i, al doilea ora[ ca
importan]` din Republica Moldova, actualul
primar, comunistul Vasile Panciuc, a fost
reales din primul tur, ob]in=nd 65,7% din
voturi. Alegerile locale din 3 iunie, considerate
un important test pentru viitoarea configura]ie
a e[ichierului politic de la Chi[in`u \n
perspectiva alegerilor parlamentare din 2009,
,,au pecetluit soarta forma]iunilor [i
candida]ilor cu rezultate slabe, iar Partidul
Comuni[tilor risc` s` intre \n disolu]ie�,
apreciaz` comentarorul politic Petru Bogatu
\ntr-un articol publicat mar]i \n Jurnal de
Chi[in`u. ,,Este de a[teptat, spune el, ca acest
proces s` continue, fapt ce ar putea s`
conduc` la coagularea for]elor democratice pe
dou` planuri - unul de centru-st=nga [i altul
de centru-dreapta�.

Iordan - crea]ia
propagandei
comuniste

Cotidianul Timpul de la Chi[in`u a
publicat o analiz` a concuren]ilor din turul doi
al alegerilor pentru prim`ria Chi[in`ului:
�Tradi]ional deja, comuni[tii utilizeaz`, ca [i \n
alegerile din 2003 [i 2005 - \n care i-au
promovat, respectiv, pe Zgardan, Grecian\i,
Ursu - strategia apartenen]ei de partid.
Desigur, \n virtutea faptului c` sunt candida]ii
partidului Puteriii, din start pot fi considera]i
privilegia]ii campaniei electorale. Mai mult, to]i
s-au folosit de tactica �\nving`torului� (poate
mai pu]in Grecian\i), care se manifest` prin
folosirea masiv` a resurselor administrative [i
prin sfidarea f`]i[` a concuren]ilor electorali.
Bun`oar`, refuzul de a participa la dezbaterile
electorale [i acreditarea tacticii �ra]ei mute�. O
campanie electoral` modern` este de
neconceput f`r` o confruntare a competitorilor

la TV, \n fa]a \ntregii societ`]i. Absen]a
�televizat`� a lui Iordan ar putea fi explicat`
prin faptul c`, \n public, preg`tirea intelectual`
[i profesional` a acestuia ar fi devenit evident`
[i, astfel, ar fi putut pierde orice [ans` de
c=[tig. Dovad` e [i faptul c`, atunci c=nd
comuni[tii au avut candida]i mai �erudi]i�,
ace[tia n-au ratat nicio dezbatere public` - nici
\n cazul doamnei Greciani\, nici \n cazul lui
Vasile Ursu. Cine este, dar, Iordan, din ce
mediu provine? Din fi[a de carier`, vedem c`
a activat \n cadrul \ntreprinderii de Stat C`ile
Ferate, iar acesta este sectorul strategic din
economia na]ional` controlat de comuni[ti�.

Chirtoac` - 
liderul t=n`r

Analiza din Timpul arat` c` �Spre deo-
sebire de principalul s`u oponent, care a avut
o campanie foarte costisitoare, staff-ul Partidul
Liberal s-a folosit de strategia austerit`]ii -
publicitate modest`, campanie decent`,
cheltuieli minime. Marele atu al candidatului
liberal au fost verva anticomunist`, factura
�democratului p=n` \n m`duva oaselor�, \ntr-un
cuv=nt - brandul de imagine al leadership-ului
nou�. Candidatul PPCD Corduneanu a fost
caracterizat astfel: �A avut o campanie
costisitoare [i dinamic`. Concluzia e c`, \n
urma controversatului vot din 4 aprilie 2005,
pepecedi[tii ghida]i de Iurie Ro[ca nu [i-au
pierdut, totu[i, nucleul dur de votan]i. Astfel,
pragul electoral de 4% pentru viitoarele alegeri
parlamentare, care st=rnea anterior dubii, nu
va necesita un efort sporit din partea acestora.
De remarcat [i faptul c`, pentru a-[i consolida
imaginea public`, PPCD a folosit unele
elemente specifice campaniei de tip stop and
go, \n care se ac]ioneaz` \n func]ie de ocazii
speciale [i evenimente importante pentru a-]i
promova imaginea proprie.� ■

Comuni[tii pierd teren 
la Chi[in`u
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Republica Moldova a cedat statului elen
o cl`dire istoric` din Chi[in`u care a
ad`postit \n 1821 cartierul general al �Filiki
Eteria�, grupul de greci aflat la originea
mi[c`rii \mpotriva imperiului otoman. Acest
gest a fost transformat de oficialii comuni[ti
de la Chi[in`u \ntr-o nou` ocazie de promo-
vare a teoriei �moldovenismului�.

Imobilul, care dateaz` din 1816, l-a
ad`postit pe unul dintre liderii luptei pentru
independen]`, Alexandru Ipsilanti, \n cadrul
preg`tirii rebeliunii, se men]ioneaz` \ntr-un
comunicat dat publicit`]ii de vicepre[edintele
parlamentului elen, deputatul conservator
Georges Sourlas. Cl`direa i-a apar]inut
grecului Michalis Katsikas, un gradat al
armatei ruse, la fel ca [i Ipsilanti, care s-a
raliat �Filiki Eteria�. Imperiul rus, de care
depindea pe atunci regiunea sub numele
Moldo-Valahia, i-a sprijinit pe insurgen]ii
greci, \n tentativa de a-[i extinde influen]a \n
Balcani.

Donarea cl`dirii a fost decis` de pre[e-
dintele moldovean Vladimir Voronin, \n urma
apelurilor repetate din partea vicepre-
[edintelui parlamentului elen, a indicat acesta
din urm`, f`r` s` precizeze dac` Atena va
oferi vreo compensa]ie Chi[in`ului pentru
cl`dire. Dona]ia intervine \n contextul vizitei
oficiale, de dou` zile, pe care Voronin a
\nceput-o pe 12 iunie la Atena. Edificiul va
ad`posti un �centru de cooperare inter-
balcanic`� [i arhivele referitoare la lupta
grecilor [i moldovenilor \mpotriva �jugului
otoman�, conform comunicatului.

Enciclopedia 
lui Voronin

Pe 26 martie 2007, pre[edintele Voronin
a emis �Decretul privind constituirea
Comisiei Na]ionale pentru Preg`tirea Edit`rii
Enciclopediei Moldovene[ti�. |n fruntea
comisiei a fost numit` Mariana {lapac,
vicepre[edinte al Academiei de [tiin]e (de[i
nu este academician), pre[edint` a Consiliului
de Observatori ai CNPA �Teleradio-Moldova�.
Din comisie mai fac parte ministrul Culturii
[i Turismului, Artur Cozma; cel al Educa]iei
[i Tineretului, Victor }vircun; deputatul
comunist Victor Stepaniuc; rectorul USM,
Gheorghe Rusnac; rectorul UTM, Ion Bostan;

scriitorul Ion Dru]`; filologul Haralambie
Corbu. Aceast` ini]iativ` este destinat` unei
�\nt`riri� a teoriei moldovenismului prin
intermediul mijloacelor de stat - a[a cum a
fost cazul �Dic]ionarului rom=no-
moldovenesc� al lui Vasile Stati.

|ntr-un interviu acordat ziarului Timpul,
academicianul Mihai Cimpoi afirm` c`: �Se
merge iar pe acela[i moldovenism primitiv. O
enciclopedie local` este una care urm`re[te
anumite scopuri. |n cazul de fa]`, cred c`
este vorba de continuarea ideologiei
comuniste, resovietizarea, re\ntoarcerea la
no]iunile vechi de �popor moldovenesc�, de
�limb` moldoveneasc`�, aliment=nd ideea c`
�moldovenesc� este ceva distinct de
rom=nesc�.

|n opinia lui Mihai Cimpoi aceast`
enciclopedie este �construit` pe un fun-
dament de nisip: ignorarea - [i refixarea, ca
atare, la nivel de document enciclopedic -
adev`rului [tiin]ific despre limba pe care o
vorbim (rom=na), despre a[a-zisul �popor
moldovenesc� (no]iune stalinist`) [i
�ocuparea Basarabiei de c`tre Rom=nia
burghezo-mo[iereasc`�, t`inuirea pactului

Ribbentrop-Molotov, a deport`rilor, foametei -
ca genocid organizat, a rolului nefast al
colectiviz`rii [i toate celelalte; \n felul acesta,
va fi o enciclopedie de partid, aservit`
partidului de guvern`m=nt de azi. Al doilea
argument este c` - \n spiritul stalinismului [i
dirijismului jdanovist - elaborarea unei
enciclopedii se dicteaz` �de sus�, la comand`
politic`�.

Blocajul limbii

O nou` enciclopedie sovietic` a
Moldovei: �|ntr-adev`r, sunt martorul redac-
t`rii Enciclopediei de Stat a Moldovei (ESM),
c=nd pur [i simplu se preluau articolele din
Bol[aia Sovietskaia En]iklopedia [i din alte
enciclopedii sovietice (Kratkaia Literaturnaia
En]iklopedia [.a.), la care se ad`ugau un [ir
de articole locale, printre care sunt cele
despre mulg`toare, tractori[ti [i al]i frunta[i
\n produc]ie. Iar lista personalit`]ilor din
domeniul culturii era aprobat` la Comitetul
Central. Se urm`rea nu doar prezentarea
ideologizat` [i accesibil` (s` \n]eleag` [i mo[
Ion!), \ntr-o limb` moldoveneasc` [i nu
rom=neasc`. ]in minte c`, atunci c=nd Andrei
Timu[, [eful ESM, ne cerea s` nu folosim
cuvinte �rom=ne[ti�, eu, Valentin M=nd=canu
[i Foca Obad` i-am zis s` exemplifice. El s-
a uitat \n registrul de termeni [i a zis: �Iaca,
�anus�. Cine pricepe ce-i asta! C=nd i-am
spus ce \nseamn` \n �moldovene[te�, el a zis
c` e mai bine s` l`s`m rom=ne[te�.

Noua enciclopedie a lui Voronin
reprezint` un nou examen pentru �limba
moldoveneasc`�, afirm` academicianul
Cimpoi: �Bine\n]eles c` va fi \ncercat` [i
probitatea profesional` a Academiei, care,
prin deciziile sale din 1994, a confirmat
adev`rul privind denumirea corect` a limbii.
Vor pierde din creditul lor moral cei care se
vor angaja la serviciu, tenta]i de marile salarii
(se zice c` vor fi de cinci ori mai mari dec=t
ale oamenilor de [tiin]`!). Va fi, evident, o
tr`dare intelectual`. Un ultim argument ar fi
cheltuielile enorme cerute de o asemenea
enciclopedie, realizat` [i grafic \n spiritul
imperativelor de azi. Nu cred, nici \n ruptul
capului, c` se vor aloca at=]ia bani, \n timp
ce se cheltuiesc pentru alte obiective (s` nu
uit`m c` vin [i alegerile parlamentare)�. ■

Diploma]ia de la Chi[in`u
promoveaz` agresiv teza
�moldovenismului�
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Conform a[tept`rilor, ma[ina de votare a
func]ionat perfect [i la ultima [edin]` a Adun`rii
Generale a Autoguvern`rii pe ]ar` a Rom=nilor
din Ungaria. Toate propunerile conducerii au
fost votate, a[a cum s-a prev`zut. |n ziua de 2
iunie, la sediul din Jula s-au adunat 21 din cei
25 de membri, pentru a dezbate modificarea
Statutului de func]ionare [i organizare, pentru a
alege pre[edin]ii [i membrii comisiilor, [i pentru
a aproba \ndeplinirea bugetului pe anul 2006,
precum planul de lucru [i bugetul pe anul
curent. 

La \nceputul [edin]ei s-a anun]at c` Tiberiu
Iuhas a pus cap`t incompatibilit`]ii de a fi [i
membru \n Adunarea General` a A}RU, [i [eful
Oficiului A}RU, renun]=nd la locul de deputat
al A}RU \n favoarea lui Gheorghe Buc, care
este pre[edintele Autoguvern`rii Rom=ne[ti din
Darva[. Acesta a ales s` depun` jur`m=ntul \n
limba maghiar`, \ns` \ntr-un mod cam \ncurcat,
deoarece pre[edintele Traian Cresta, cel care
trebuia s` spun` \nainte textul jur`m=ntului, �a
uitat� s` spun` c` de fapt despre care minoritate
e vorba, precum a lipsit [i elementul referitor la
p`strarea [i promovarea limbii, a tradi]iilor [i
culturii rom=ne[ti. Apoi, pre[edintele Comisiei
de validare, dr. Ioan Selejan, a anun]at c` au
fost depuse declara]iile de avere ale deputa]ilor,
cu excep]ia unei persoane, care nu-[i poate
exercita drepturile de deputat p=n` la \naintarea
acestor documente. 

Scandal ciudat 
la Budapesta

Se petrece un scandal ciudat \n Asocia]ia
Rom=nilor din Budapesta. Candidatul acesteia,
Gheorghe Ciotea, [i-a exprimat nemul]umirea
pentru faptul c` pre[edintele ARB l-a f`cut s`
semneze o declara]ie de renun]are la mandatul
\n Autoguvernarea pe ]ar`. Ciotea a spus: �So]ii
Roxin m-au fraierit, \n urma [edin]ei de
constituire a A}RU mi-am dat seama de unele
manevre financiare ale so]ilor Roxin [i m-am
hot`r=t s` nu mai colaborez cu ei, s` renun] la
mandatul de deputat \n sectorul VI.� Deputatul
din Budapesta a aflat ulterior c`, f`r` s` le
citeasc`, a semnat [i documente pentru
renun]are la mandatul de deputat \n A}RU.
Pre[edintele A}RU, Traian Cresta a anun]at c`
el a f`cut demersurile necesare c`tre Comisia
Electoral` Na]ional`, pentru ca Gheorghe Ciotea
s`-[i poat` p`stra mandatul \n forul pe ]ar`. 

Al doilea punct de pe ordinea zilei a fost

modificarea statutului, \n care, printre altele, s-
au fixat [i sumele concrete ale onorariilor
pre[edintelui, vicepre[edintelui, pre[edin]ilor [i
membrilor de comisii ale A}RU (sume lunare,
brut): pre[edinte - 441.600 ft; vicepre[edinte -
353.280 ft; pre[edinte de comisie - 18.500 ft;
membru intern de comisie - 9.500 ft; membru
extern de comisie - 6.500 ft; membru \n
Adunarea General` - 6.500 ft. 

Apoi s-a aprobat [i darea de seam` a anului
2006, respectiv planul bugetar pe 2007. \n 2006,
A}RU a avut un venit de 92.427.000 forin]i, dar
s-au cheltuit 104.224.000 forin]i, iar pentru anul
curent se pl`nuie[te un buget de 71.100.000
forin]i. La acest capitol, [eful Oficiului a informat
c` din cauza noilor reglement`ri legislative va fi
necesar` angajarea a \nc` unui contabil [i a unui
jurist. Pentru ocuparea postului de contabil va fi
publicat un concurs. 

|n continuare a fost \mputernicit din nou
reprezentantul rom=nilor din Ungaria \n
Curatoriul Funda]iei Publice �Pentru Minorit`]ile
Na]ionale [i Etnice din Ungaria�. Alexandru
Finna din Chitighaz va \ndeplini [i \n continuare
sarcina de curator. Membrii Adun`rii Generale
au decis, \n acela[i timp, despre alc`tuirea unei
comisii de proiecte, care va avea sarcina nu
doar de a decide despre proiectele pe care
A}RU le finan]eaz`, ci [i de a controla folosirea
banilor. 

|n ultima parte a [edin]ei s-au ales pre[e-
din]ii [i membrii comisiilor. Comisia de validare
[i verificare a mandatelor, care a fost \nfiin]at`
\nc` la [edin]a de constituire din 22 martie,
acum s-a mai l`rgit cu 2 persoane. Al`turi de
pre[edintele Ioan Selejan, membrii Ioan Tath [i
Mariana Negreu, au mai fost ale[i ca membri
externi Minodora Nagy din Ciorva[ [i Mazsu
JenonÈ din Pocei. Cei cinci membri ai Comisiei
financiare [i de control au fost ale[i tot \n
martie, \ns` acum membrul Alexandru ]=rlea a
renun]at la aceast` func]ie. \n locul lui a fost
ales JÛzsa Ferenc din Budapesta. Pre[edintele
Comisiei culturale, biserice[ti, de \nv`]`m=nt [i
tineret a devenit Gheorghe Ardelean din
Cenadul Unguresc, al`turi de el fiind membri
interni Elena Silaghi din Bedeu, Ioan Blaga din
Apateu, iar membri externi dr. Maria Gurz`u
CzeglÈdi din Jula [i Gheorghe Gros din
Chitighaz. Comisia de rela]ii externe, informatic`
[i mass-media va fi condus` de Gheorghe Marc,
deputat din Bichi[ciaba, membri interni vor fi
Alexandru ]=rlea din Budapesta [i Gheorghe
Buc din Darva[, iar membri externi Florin
Olteanu din Jula [i Gheorghe P`tca[ din
Micherechi. Toate comisiile au fost votate, \n

mod automat, conform planurilor conducerii,
ab]inerile [i voturile negative ale deputa]ilor
Asocia]iei Femeilor Ortodoxe Rom=ne din
Budapesta (AFORB) nepericlit=nd buna
func]ionare a ma[inii de votare. 

Jur`m=nt \n maghiar`
sau rom=n`?

La capitolul diverse, deputatul Eva {imon a
\ntrebat conducerea dac` Oficiul A}RU a primit
vreun r`spuns oficial referitor la deciziile luate
la [edin]a de constituire a Adun`rii Generale din
22 martie 2007, prin care s-a \nc`lcat dreptul
constitu]ional de folosire a limbii materne. Vizibil
enervat de simpla punere \n discu]ie a acestei
probleme, [eful Oficiului a anun]at c` se [tie
despre o eventual` anchet` a ombudsmanului
pentru drepturile minorit`]ilor din Ungaria, \ns`
Oficiul nu a primit \nc` nici un document oficial.
Noi vom cerceta cazul [i vom reveni cu
am`nunte.

Reamintim c` ombudsmanul Kaltenbach
Jeno [i-a exprimat recent propunerile pentru
Oficiul de Administra]ie din Regiunea C=mpiei
de Sud �s` atrag` aten]ia Autoguvern`rii pe ]ar`
a Rom=nilor din Ungaria asupra hot`r=rilor sale
referitoare la limitarea folosirii limbii rom=ne [i
s` asigure posibilitatea depunerii jur`m=ntului \n
limba rom=n`�. Propunerile lui Kaltenbach au
fost f`cute \n urma apelului celor cinci membri
ai Autoguvern`rii pe ]ar` a Rom=nilor din Un-
garia, deputa]i ai Asocia]iei Femeilor Ortodoxe
Rom=ne din Budapesta, care au semnalat c`tre
oficialit`]ile ungare, rom=ne [i europene
\nc`lcarea grav` a dreptului minorit`]ii rom=ne
de a-[i folosi limba matern`. �Una dintre sar-
cinile de baz` ale deputa]ilor minoritari este
activitatea \n interesul transmiterii limbii [i
culturii minoritare. Este clar, deci, c` \[i pune
la \ndoial` propria sa identitate acea auto-
guvernare minoritar`, care limiteaz` folosirea
liber` a limbii materne la [edin]ele sale�,
conclude ombudsmanul. 

Deputatul Aurel Becan a anun]at \nainte de
\ncheierea [edin]ei c` cei cinci deputa]i ai
AFORB vor renun]a la onorariul lunar de 6.500
ft, cer=nd oficiului A}RU ca suma s` fie
transferat` \n contul Uniunii Culturale a
Rom=nilor din Ungaria.

R. PPåTCA{
Preluare ddup` ss`pt`m=nalul 

�Foaia RRom=neasc`� ddin UUngaria, 
intertitlurile aapar]in rredca]iei

PPrroobblleemmeellee rroomm==nniilloorr ddiinn UUnnggaarriiaa

Ma[ina de votare a A}RU
func]ioneaz` perfect


