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Eroii de la Nistru Cavaleri ai Rom=niei
Andrei Ivan]oc, Alexandru Le[co [i
Tudor Petrov Popa au fost decora]i de
pre[edintele Traian B`sescu cu ordinul
na]ional Steaua Rom=niei \n grad de
cavaler \ntr-o ceremonie care a avut
loca la Palatul Cotroceni pe 3 iulie 2007.
La ceremonie au participat familiile
celor trei, consilieri preziden]iali [i de
stat din cadrul Administra]iei Preziden]iale, actorul Radu Beligan [i
soprana Mariana Nicolesco. |n discursul
rostit la ceremonie, B`sescu a spus c`
Ivan]oc, Le[co [i Popa sunt nume care
\nseamn` dragoste de ]ar`, patriotism [i
dorin]a de a te sacrifica pentru poporul
t`u. {eful statului a ad`ugat c` \n fa]a
unor astfel de oameni nu este nevoie de
justific`ri pentru acordarea celor mai
\nalte distinc]ii ale statului rom=n
„pentru c` justificarea sunt chiar ei“. „Ei
sunt oameni care, dincolo de dragostea

pentru filonul rom=nesc al ]`rii lor, de
dragostea pentru poporul rom=n, de
dragostea pentru rom=ni, au s`pat \n
zile de pace \n patria mam`, file de
istorie, \ntr-o ]ar` care a fost, c=ndva,
parte a Rom=niei“, a spus B`sescu.
|n numele celor trei a vorbit
Alexandru Le[co, care a spus c` el [i
colegii s`i sunt „podidi]i de emo]ie“. El
a mul]umit poporului rom=n pentru
decora]ie, men]ion=nd c` aceasta nu
este doar a lor, ci este [i a rom=nilor.
Le[co a subliniat c`, al`turi de colegii
s`i, a sim]it, \n anii de deten]ie din
Transnistria „suflarea“ [i „sprijinul
tuturor rom=nilor“. Cei trei eroi de la
Nistru au mai primit pe 12 iulie [i titlul
de cet`]eni de onoare ai ora[ului
Bucure[ti.
George DAMIAN
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Profesorii
rom=nilor de
pretutindeni la
Marea Neagr`
Institutul Cultural Rom=n, prin Direc]ia
Rom=ni din Afara }`rii, a organizat la
Olimp \n prima jum`tate a lunii iulie
cursuri de perfec]ionare pentru cadre
didactice care predau \n limba rom=n` \n
]`rile din jurul Rom=niei, cursuri care au
ajuns la edi]ia a XVI-a. Au participat
profesori care predau \n limba rom=n` \n
[coli din Bulgaria, Basarabia, Serbia [i
Ucraina. Proiectul face parte din seria de
manifest`ri care urm`resc men]inerea
leg`turilor culturale, [tiintifice [i spirituale
cu rom=nii din afara grani]elor. Programul
a cuprins cursuri de metodic` [i didactic`
sus]inute de profesori universitari, membri
ai Asocia]iei Na]ionale a Profesorilor de
Limba [i Literatura Rom=n` „Ioana Em.
Petrescu“ (ANPRO) din Cluj-Napoca,
prelegeri interdisciplinare [i seminarii
sus]inute de personalit`]i culturale din
Rom=nia.
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Comemorarea victimelor
deport`rilor la Chi[in`u
Aproximativ 200 de persoane s-au adunat
pe 6 iulie \n gara central` din Chi[in`u pentru a comemora deportarea a peste 60.000 de
moldoveni \n Siberia [i alte asemenea regiuni
izolate din fosta Uniune Sovietic`. Participan]ii, \n majoritate persoane deportate \n
perioada stalinist`, au participat la o slujb`
de pomenire \n memoria celor care au
decedat \n gulagurile sovietice, cer=nd \n
acela[i timp compensa]ii Rusiei pentru munca
silnic` la care au fost supu[i, precum [i ca
statul moldovean s` le restituie propriet`]ile
confiscate.

Singurul oficial moldovean care a participat la aceast` manifesta]ie, primarul
capitalei Dorin Chirtoac`, a precizat c` motivul pentru care se afl` acolo este c` provine
dintr-o familie de deporta]i. El a ad`ugat c`
autorit`]ile moldovene ar trebui s` „le dea ce
le apar]ine“ acestor oameni. De altfel, la
insisten]ele Consiliului Europei, guvernul de
la Chi[in`u a elaborat de cur=nd un proiect
de lege care prevede returnarea propriet`]ilor
confiscate \n perioada celui de-al doilea
r`zboi mondial. Cel mai mare val de
deport`ri a avut loc \n 6 iulie 1949, c=nd

autorit`]ile sovietice au trimis cu trenuri de
marf` 35.000 de persoane \n Siberia [i
Kazahstan.

Condamna]i
la a[teptare
Ziarul „Timpul“ de la Chi[in`u informeaz` c` Asocia]ia Fo[tilor Deporta]i [i
De]inu]i Politici din Republica Moldova au
protestat fa]` de Legea privind reabilitarea
victimelor represiunilor politice. De[i fo[tii
deporta]i au anun]at autorit`]ile despre
aceast` manifesta]ie, niciun demnitar nu a
venit s` discute cu ei. Fo[tii deporta]i [i
de]inu]i politici au fost reabilita]i politic acum
18 ani, \ns` nici p=n` \n prezent nu au fost
desp`gubi]i moral [i material. \n condi]iile
legii men]ionate, niciunul dintre ei nu a
reu[it s`-[i recapete averea.
Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice prevede restituirea par]ial`
a averii celor viza]i, din contul administra]iilor publice locale, care nu au bani
nici m`car pentru rezolvarea problemelor
comunitare de maxim` importan]`. Valentina
Sturza, pre[edinta Asocia]iei fo[tilor deporta]i
[i de]inu]i politici, sus]ine c` actul \n cauz`
\mpiedic` redob=ndirea propriet`]ilor furate
de comuni[ti \n timpul deport`rilor. „At=ta
timp c=t nu se va schimba legea, vom
picheta guvernul“, a men]ionat Valentina
Sturza.
La manifesta]ia de la Gara din Chi[in`u
un sobor de preo]i de la Mitropolia Basa-
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poate de clar condi]iile de trai ale basarabenilor deporta]i. Astfel administra]ia
Gulagului (un sistem de lag`re [i colonii de
munc` aflat sub directa administrare [i
coordonare a NKVD) ar`ta \ntr-un raport din
17 octombrie 1941: „Majoritatea deporta]ilor
cu domiciliu for]at, inclusiv fo[tii or`[eni [i
par]ial intelectualii sunt folosi]i la munci
fizice. Mai mul]i deporta]i cu domiciliu for]at
n-au putut fi folosi]i dup` specialitatea lor \n
raioanele \n care au fost instala]i, dat` fiind
lipsa locurilor de munc` [i teama organiza]iilor raionale de a utiliza experien]a lor
profesional`“. 90% din deporta]ii din Basarabia au fost repartiza]i \n colhozuri, iar
restul de 20% au fost folosi]i la defri[area
p`durilor.

200.000 de oameni
mor]i de foame
rabiei, \n frunte cu Ioan Ciuntu, parohul
Catedralei „Sf=nta Teodora de la Sihla“, a
oficiat o slujb` de pomenire a celor deceda]i
\n urma crimelor staliniste.
„Ultima «fabric` a mor]ii» a func]ionat
p=n` \n 1953 la Chi[in`u, pe strada Alexandru cel Bun 19, sub fosta cl`dire a
Procuraturii RSS Moldovene[ti de atunci. Pe
locul unde au fost extermina]i p`rin]ii [i
bunicii no[tri, se afl` beciurile lui Tudor
T`taru, locul nun]ilor [i al petrecerilor“, a
subliniat poetul [i publicistul Nicolae Dabija.
Participan]ii la miting i-au solicitat primarului
ca beciurile lui T`taru s` fie transformate
\ntr-un muzeu al holocaustului comunist, mai
informeaz` ziarul Timpul.

|nceputul
deport`rilor
La 7 mai 1941 reprezentantul URSS \n
proasp`t cucerita RSS Moldoveneasc` a fost
numit S.A. Goglidze. Acesta a expediat lui
Stalin un raport \n care solicita aprobarea
acestuia pentru urm`toarele: „Comisariatul
Poporului pentru Securitatea de Stat (NKVD,
precursorul KGB) s` efectueze deportarea \n
alte regiuni ale Uniunii Sovietice a 5000 de
persoane, \mpreun` cu membrii familiilor
lor“. Ca urmare a acestui raport din Basarabia vor fi deportate \n Siberia 13.885
persoane. Goglidze \[i motiva solicitarea
astfel: „Dup` reunirea Basarabiei cu Uniunea
Sovietic` cei mai de seam` conduc`tori ai
organiza]iilor [i partidelor contrarevolu]ionare
au fugit \n Rom=nia. |n prezent r`m`[i]ele
diferitelor partide [i organiza]ii, cu sprijinul
activ al serviciilor de informa]ii rom=ne[ti [iau intensificat activitatea antisovietic`. (...) |n
leg`tur` cu cele expuse, Comisariatului
Poporului pentru Securitatea de Stat i s-au
dat instruc]iuni s` opereze arest`ri, \n primul
r=nd ale persoanelor care au desf`[urat o

sus]inut` activitate contrarevolu]ionara; restul
elementelor contrarevolu]ionare aflate la
eviden]` s` fie luate \ntr-o activ` prelucrare
de agentur`“.
Opera]iunea NKVD s-a desf`[urat \n
noaptea de 12-13 iunie 1941 c=nd au fost
ridicate 18.392 persoane dintre care au fost
deportate 13.875. Opera]iunea a decurs exact
cum a fost programat`: au fost folosite 1300
de vagoane, iar costul \ntregii opera]iuni s-a
ridicat la 13 milioane de ruble. Acesta a fost
primul val de deporta]i din Basarabia, altele
urmau. |n 1948 au fost deporta]i 40.000 de
]`rani care s-au opus colectiviz`rii. |n 1951
au fost deporta]i al]i 10.000 de basarabeni.
Puterea sovietic` a decapitat popula]ia din
st=nga Prutului: s-a \nceput cu intelectualii [i
s-a continuat cu ]`ranii considera]i „culaci“.

Ad`posti]i \n bordeie
la minus 40 grade
Soarta celor 13.885 de basarabeni din
primul val de deporta]i a fost una groaznic`:
mul]i dintre ei au fost sili]i s` se
ad`posteasc` \n bordeie s`pate \n p`m=ntul
\nghe]at al Siberiei, la temperaturi care de
multe ori dep`[eau minus 40 de grade.
|n luna septembrie 1941 Direc]ia regional` a NKVD din Novosibirsk raporta:
„Condi]iile de via]` ale deporta]ilor cu
domiciliu for]at sunt extrem de grele,
instalarea lor s-a f`cut f`r` a ]ine cont de
spa]iul locativ liber [i de gradul de preg`tire
a locuin]elor. Persoanele aduse au fost
instalate \n locuin]ele deporta]ilor \n colonii
de munc` f`r` consim]`m=ntul acestora, \n
cluburi, \n birourile colhozurilor, din care se
mutau treptat \n bordeie“.
Lucrarea „Calvarul“ semnat`de fostul [ef
al Serviciului Secret de Informa]ii de la
Chi[in`u, Valeriu Pasat, citeaz` mai multe
documente sovietice care prezint` c=t se

Imediat dupa revenirea autorit`]ilor sovietice \n Basarabia, comuni[tii au organizat
\n anii 1946-1947, drept represalii, o foamete
generalizat` \n st=nga Prutului, afirm` Valeriu
Pasat \n lucrarea sa. „|n numele \ndeplinirii
[i dep`[irii planurilor de colectare a cerealelor, celor mai mul]i ]`rani li se lua
aproape toat` p=inea“, afirm` Pasat. Acesta
mai arat` c` „Potrivit datelor oficiale, doar de
distrofie \n anii 1946-1947 au murit 17.500 de
oameni. Cercet`rile de arhiv` efectuate \n
ultimul timp de c`tre istoricii din Moldova
arat` c` \n realitate aceast` cifr` a fost cu
mult mai mare - numai \n timp de 9 luni
(decembrie 1946 - august 1947) ea a ajuns
la cel pu]in 115.000 de persoane. De aceea
pierderile reale de pe urma foametei ar
trebui evaluate la 150.000 - 200.000 de
persoane“.
|ntr-o informare secret` a Ministerului
Securit`]ii Statului din RSS Moldoveneasc` se
arat` c`: „Lipsa acut` de produse [i normele
mici de alimente primite au dus la aceea c`
popula]ia adaug` \n hran` rumegu[ de lemn,
strujeni [i coceni de porumb, semin]e de
ciurlan, tulpini de floarea soarelui, etc. Aceste
adaosuri provoac` distroficilor boli intestinale
acute cu inflamarea ulterioara a peritoneului,
duc la cre[terea mortalit`]ii. Popula]ia folose[te \n m=ncare carne de c=ini, de pisici,
hoituri de animale, este r`sp=ndit canibalismul“. Valeriu Pasat afirm` c` a avut
ocazia s` discute cu un fost „lucr`tor cu
munci de r`spundere \n Biroul CC al PC al
Uniunii Sovietice pentru Moldova, care,
referindu-se la evenimentele din acea perioad` a men]ionat printre altele cazul unei
bande formate din infractori de drept comun
care operau la unul din cimitirele din
Chi[in`u. Membrii bandei \i urm`reau pe
vizitatorii singuratici, \i ucideau, iar carnea
cadavrelor era folosit` la prepararea p=rjoalelor pe care le comercializau \n pia]a
central` din Chi[in`u“.
Cristina }INEGHE

contact

pagina 4

Pagin` electronic` pentru „rom=nii uita]i“
Funda]ia „Scrisul Rom=nesc“ din Craiova
a lansat de cur=nd un portal intitulat
intitulat` „Rom=ni Uita]i“ care poate fi
accesat` la adresa www.romaniuitati.eu,
„concretizare a unei ini]iative mai vechi a
noastr` const=nd \n abordarea unor aspecte
de oridin istoric, sociologic, etnografic [i
cultural,
referitoare
la
comunit`]ile
rom=ne[ti din zona Peninsulei Balcanice“,
dup` cum se arat` \n pagina de prezentare.
Portalul \[i asum` misiunea de a fi „o
\ncercare de a \ndep`rta praful istoriei
a[ezat de-a lungul vremurilor peste
comunit`]ile de rom=ni din Balcani [i de a
atrage aten]ia opiniei publice din ]ar` [i din
str`in`tate (dar [i a autorit`]ilor de resort
din ]ara noastr` [i din ]`rile de ba[tin` ale
cona]ionalilor), asupra „Rom=nilor Uita]i“ din
Valea Timocului sau din alte zone ale
Balcanilor.
Noul portal este o prim` form` de
manifestare public` a Centrului de Studii [i
Cercet`ri pentru Comunit`]ile de Rom=ni
din Balcani, \nfiin]at \n luna mai a acestui
an [i care [i-a propus s` promoveze

O carte
pentru rom=nii
din Serbia
|n jude]ul Dolj a fost lansat Programul
„O carte pentru comunitatea rom=n` din
Serbia“, care are ca obiectiv str=ngerea de
manuale [colare pentru copiii rom=nilor de
pe Valea Timocului, transmite Rompres.
Ini]iativa apar]ine deputatului PSD de
Dolj Monalisa G`leteanu a declarat c`, \n
acest context, membrii Departamentului de
Educa]ie Public` [i Cercetare din cadrul
Organiza]iei Jude]ene a PSD Dolj au organizat str=ngerea de manuale pentru clasele
I-IV (Abecedare, Limba [i Literatura Rom=n`, Matematic`, Istoria rom=nilor, ßtiin]e ale
Naturii, Geografie, Educa]ie Civic` [i
Religie), pentru a le oferi copiilor din familiile de rom=ni de pe Valea Timocului S=rbesc, „comunitate care de secole nu are
posibilitatea legal` [i material` de a se
instrui \n limba matern`“. „Au f`cut dona]ii
pentru aceast` ac]iune membri [i simpatizan]i ai departamentului nostru, cadre \n
\nv`]`m=ntul primar, precum [i unii din
conduc`torii de institu]ii de acest profil din
Craiova [i localit`]ile limitrofe. Programul O
carte pentru comunitatea rom=n` din Serbia
se va finaliza \n perioada 16-20 iulie, cu
sprijinul Asocia]iei Studen]ilor Rom=ni din
Nord-Estul Serbiei ‘Atanasie Popovici
Furnic`’ cu sediul la Craiova, condus` de
medicul Roskanovici Vladica, care se va
ocupa de distribuirea acestui fond de peste
250 de c`r]i [colare“, a spus deputatul
Monalisa G`leteanu.

drepturile minorit`]ii rom=ne[ti din Valea
Timocului, cu respectarea riguroas` a
dispozi]iilor juridice [i constitu]ionale din

]`rile de care apar]in [i a celor preluate din
Conven]ia Cadru a Uniunii Europene,
privind Protec]ia Minorit`]ilor Na]ionale.

Rom=nii timoceni cer
limba rom=n` \n [coli
Consiliul Jude]ean Mehedin]i [i Centrul
Cultural Mehedin]i au organizat pe 17 iunie la
Drobeta Turnu-Severin, colocviile interculturaldanubiene, la care au participat reprezentan]i ai
minorit`]ii rom=ne din Serbia [i ai unor
institu]ii administrative [i culturale din
Mehedin]i, informeaz` Rompres.
Vicepre[edintele Consiliul Jude]ean (CJ)
Mehedin]i, Iancu Holtea, a declarat c` manifestarea, prima de acest gen dup` integrarea
Rom=niei \n Uniunea European`, [i-a propus s`
dezbat` „chestiunea rom=nilor din Serbia“,
problem` delicat` pentru cei aproape 70.000 de
rom=ni care [i-au declarat oficial, la
reces`m=ntul din aprilie 2002, apartenen]a la
grupul etnic rom=n din Balcani. „Cu acest
prilej am inventariat problemele cu care se
confrunt` at=t rom=nii din Valea Timocului, c=t
[i cei din Voivodina [i am pus bazele c=torva
proiecte transfrontaliere de sprijinire a
rom=nilor \n ac]iunea lor de c=[tigarea
drepturilor [i consolidarea identit`]ii lor
na]ionale“, a afirmat Holtea. La r=ndul s`u,
directorul Federa]iei Rom=nilor din Serbia,
Du[an P=rvulovici, a precizat c` evenimentul
respectiv este un prim pas f`cut de Rom=nia
\n direc]ia materializ`rii proiectelor propuse
s`pt`m=na trecut` la Bucure[ti de pre[edin]ii
Rom=niei [i ai Serbiei, Traian B`sescu [i Boris
Tadici.
„Pentru rom=nii din Serbia de sud-est,
unde exist` multe chestiuni nerezolvate de
statul s=rb - introducerea limbii rom=ne \n [coli
[i biserici [i recunoa[terea minorit`]ii rom=ne

f`r` a se mai crea grupuri etnice arficiale vlahii [i rum=nii -, acest dialog purtat la
Drobeta Turnu-Severin ne red` speran]a c` nu
am fost cu des`v=r[ire abandona]i“, a spus
P=rvulovici.

Consulat rom=nesc
\n Valea Timocului
|n opinia prim-vicepre[edintelui Consiliului
Na]ional al Minorit`]ii Na]ionale Rom=ne din
Serbia,
Draghi[a
Constandinovici-Traian,
colocviile intercultural-danubiene au deschis
por]ile colabor`rii dintre rom=nii din dreapta [i
st=nga Dun`rii [i le-au oferit posibilitatea
eviden]ierii valorilor perene ale neamului
rom=nesc. „Am propus ca participan]ii la aceste
colocvii s` semneze un act final \n care se
solicit` \nfiin]area unui consulat rom=nesc \n
Valea Timocului, redirec]ionarea unor fonduri
b`ne[ti alocate diferitelor organiza]ii ale
comunit`]ii rom=ne[ti spre cele care activeaz`
[i fac cu adev`rat ceva pentru rom=nii din
Serbia [i trimiterea acesteia tuturor autorit`]ilor
centrale ale Rom=niei“, a mai spus
Constandinovici. Potrivit sursei citate, colocviile
intercultual-danubiene vor deveni itinerante,
acestea desf`[ur=ndu-se semestrial \n fiecare
din ]`rile riverane Dun`rii, unde se vor
prezenta [i se va \ncerca o rezolvare la
standarde europene a diversit`]i priorit`]ilor
fiec`rei minorit`]i comunitare care tr`iesc de-a
lungul marelui fluviu. (George DAMIAN)
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Voronin - gata
s` legalizeze prezen]a
trupelor ruse la Nistru
Planul lui Voronin de reglementare a
conflictului transnistrean \n afara formatului
de negocieri - \n timpul deselor \nt=lniri
avute \n ultima perioad` cu pre[edintele rus
Vladimir Voronin - prinde din ce \n ce mai
mult contur. Contidianul „Timpul de la
Chi[in`u a publicat pe 8 iulie fragmente din
prezentarea f`cut` de Voronin ambasadorilor
acredita]i la Chi[in`u, fragmente care
confirm` existen]a acestui plan.
Mai mult dec=t at=t, cotidianul FLUX a
apreciat c` eliberarea din deten]ie a lui
Valeriu Pasat nu poate \nsemna dec=t un
singur lucru: autorit`]ile comuniste de la
Chi[in`u au ajuns la o \n]elegere definitiv`
cu Moscova privind aplicarea noului plan de
rezolvare a problemei transnistrene, un plan
care convine Rusiei [i care presupune
transnistrizarea Republicii Moldova. Comentariul din Flux survine a doua zi dup` ce
Curtea de Apel Chi[in`u l-a achitat pe 9 iulie
pe Valeriu Pasat, fost ministru al ap`r`rii [i
director al Serviciului de Informa]ii [i
Securitate, condamnat \n ianuarie 2006 la 10
ani de \nchisoare pentru comercializarea
considerat` ilegal` a 21 de avioane MIG-29,
\n 1997. Valeriu Pasat, \n prezent consilier al
pre[edintelui re]elei na]ionale de electricitate
din Rusia, RAO ‘EES Rossii’, a fost eliberat
\n aceea[i zi, el fiind amnistiat \n dosarul
v=nz`rii unor arunc`toare de proiectile de tip
‘Uragan’, pentru care fusese condamnat la
cinci ani de \nchisoare. ‘’Nimeni nu pune la
\ndoial` c` Pasat a fost eliberat la indica]iile
pre[edintelui Vladimir Voronin, gestul s`u
fiind unul care probeaz` loialitatea
pre[edintelui moldovean fa]` de Moscova’’,
scrie FLUX, remarc=nd c` punerea \n
libertate a lui Valeriu Pasat a intervenit la
c=teva zile dup` \ntrevederea pre[edintelui
moldovean cu secretarul adjunct al
Consiliului de Securitate al Federa]iei Ruse,
Iuri Zubakov, presupusul autor al noului plan
de reglementare transnistrean`. Prezent`m \n
continuare fragmentele din discursul lui
Voronin \n fa]a ambasadorilor acredita]i la
Chi[in`u a[a cum au fost publicate de ziarul
Timpul de la Chi[in`u.

Abordare
„la pachet“
...Totul a \nceput la 8 august, c=nd am
convenit cu pre[edintele Putin s` rezolv`m
treptat [i consecvent toate problemele dificile
din rela]iile bilaterale. C`tre decembrie 2006,
am g`sit solu]ii pentru o serie \ntreag` de
probleme cronice: exportul produc]iei
agricole, cooperarea \n domeniul energetic,
contractul cu privire la livrarea gazelor.
Subliniez c` toate acestea au fost rezolvate
exclusiv \n baza avantajelor reciproce, f`r` a
renun]a la oarecare interese na]ionale. Paralel, partea moldovean` purta consult`ri
privind reglementarea transnistrean`. Con]inutul acestora este cunoscut de to]i. E
vorba de a[a-numita abordare „\n pachet“,
ceea ce \nseamn`, simultan, rezolvarea
problemelor ce ]in de statutul Transninstriei,
garan]iile pentru popula]ie, m`surile de
\ncredere, modalit`]ile de demilitarizare,
p`strarea statutului de neutralitate a
Moldovei, chestiunile privind recunoa[terea
propriet`]ii transnistrene. (...)

Liderul Transnistriei
- membru al
guvernului...
Foarte complicat a fost momentul 11
aprilie. Atunci i-am invitat la mine pe liderii
partidelor parlamentare - Ro[ca [i Diacov. Leam schi]at care ar putea fi pozi]ia comun` a
Moldovei
\n
problema
reglement`rii
transnistrene, acceptat` at=t de Putere, c=t [i
de opozi]ie. Adic`, de \ntreaga clas` politic`.
Era vorba de aceea[i abordare \n pachet.
Numai c` de data aceasta nu era vorba doar
de principii abstracte, ci de ac]iuni concrete.
Unu. Le-am spus c` reglementarea poate
avea loc inclusiv prin alegeri anticipate,
oferind Transnistriei (la prima etap`) o cot`
\n parlamentul na]ional comun. Pentru c`
doar \n acest caz apare un instrument de
garantare politic`, care nu necesit` prezen]a
a niciun fel de for]e pacificatoare, [i \n
general a unei prezen]e militare str`ine.
Doi.
Am
spus
c`
reintegrarea
Transnistriei trebuie s` se produc` doar \n

Iu[cenko se \ndreapt` spre Occident, Voronin r`mâne cu Putin
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baza unor serioase mecanisme de \ncredere.
Dac` cineva vede unificarea Moldovei ca pe
supunere a transnistrenilor \nseamn` c` nu a
\n]eles nimic din lec]ia 1992. De aceea consider absolut necesar includerea transnistrenilor \n structurile puterii executive a
Moldovei. Liderul Transnistriei - membru al
guvernului, [efii ministerelor transnistrene membri ai colegiilor ministerelor guvernului
central [.a.m.d.
Trei. Am zis c` un grafic de ac]iuni de
acest gen, care s` reias` din principiile
„abord`rii \n pachet“, \nc` urmeaz` a fi
elaborat. Este ca un fel da hart`, care s` fie
parte component` a „pachetului“, ca s`
ob]inem un real instrument de reglementare,
[i nu doar un simplu set de declara]ii.
Ce a ie[it \ns` din asta? \nt=lnirea a c`rei
scop a fost s` demonstr`m atitudinea de
transparen]` [i deschidere fa]` de opozi]ie \n
rezolvarea unei probleme foarte dificile ce
vizeaz` statalitatea a devenit o surs` de
zvonuri referitor la un nou plan secret.
Scuza]i, domnilor, dar planurile secrete nu
sunt \mp`rt`[ite opozi]iei. Dar nu exist` r`u
f`r` bine. Din noianul de comentarii panicate,
care au ap`rut \n presa moldoveneasc` [i cea
str`in`, din acele comentarii f`cute de
stima]ii no[tri reprezentan]i ai opozi]iei,
putem deduce urm`toarele:

Gafa lui Cioroianu
Nici PPCD, nici PD nu sunt interesate \n
reglementarea conflictului. Egoismul lor
politic este mai presus de solu]ionarea
problemelor na]ionale generale.
Din comentariile \n presa str`in` am
aflat, bun`oar`, c` Voronin este „un brutar
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naiv“, pe care iat`-iat` \l va am`gi Rusia. Am
aflat c` „o noutate rea“ pentru Moldova este
\ns`[i reglementarea transnistrean`, chiar
dac` vor fi scoase trupele str`ine.
Din presa rom=neasc` am aflat c` unele
persoane oficiale din guvernul Rom=niei sunt
\mpotriva scoaterii trupelor ruse, \mpotriva
reintegr`rii, pentru c` asta ar conduce la
transnistrizarea Moldovei (n.red. declara]ia
pomenit` de Vladimir Voronin i-a apar]inut
ministrului de Externe de la Bucure[ti Adrian
Cioroianu). Am s` adaug de la mine: [i va
face imposibil` unirea cu Rom=nia.
De la Vlad Socor, care timp de doi ani
a \ncercat s` sus]in` Moldova \n cele mai
dificile probleme, am aflat despre planul
secret, singurele deficien]e ale c`ruia se
reduc, se pare, la faptul c` Rusia poate
deveni ]ara capabil` s` solu]ioneze conflictul.
Iar aceasta, probabil, este \n sine ceva r`u.
{i \n general, am \n]eles c` mul]i v`d cu
ochi buni Moldova doar \n calitate de c=ine
pr`p`dit ]inut \n lan], care are doar rolul de
a l`tra la Rusia, de a cere scoaterea trupelor,
a[a \nc=t trupele s` nu fie scoase, iar
conflictul s` r`m=n` nesolu]ionat.

Pozi]ia Moldovei
r`m=ne neschimbat`
Cu toate acestea, pozi]ia noastr` a r`mas
neschimbat`. La ultima \nt=lnire de la
Moscova a avut loc un schimb de opinii
]in=nd cont de aceast` pozi]ie a noastr`.
Esen]a ei const` \n urm`toarele:
1. Solu]ia de reglementare trebuie g`sit`
\n formatul 5<2. Toate abord`rile \n acest
subiect trebuie s` inspire \ncrederea
popula]iei Moldovei [i principalilor no[tri

parteneri politici externi: SUA, UE, Rusia,
Ucraina, OSCE.
2. Moldova \[i p`streaz` cu fermitate
pozi]ia sa constitu]ional` de neutralitate
permanent` [i nici nu discut` referitor la
vreo oarecare prezen]` militar`.
3. \n cazul g`sirii unui compromis \n
formatul 5<2, actuala putere va face tot
posibilul pentru a realiza \n practic`
unificarea ]`rii \n cele mai restr=nse termene.

Pre[edintele Rusiei
s-a pronun]at...
|nt=lnirea cu pre[edintele Rusiei, \n
opinia mea, a fost una dintre cele mai
reu[ite. Pre[edintele Putin era foarte bine
preg`tit de \nt=lnire. Timp de trei ore am
discutat cele mai acute probleme de pe
pozi]ii absolut pragmatice. (...)
Pre[edintele Rusiei s-a pronun]at pentru
reluarea ne\nt=rziat` a negocierilor \n format
5+2. Totodat`, V. Putin a men]ionat c=teva
chestiuni destul de acute. Bun`oar`, de ce
UE nu reac]ioneaz` la ac]iunile Rom=niei \n
privin]a Moldovei? Ce garan]ii exist` c`
Moldova unificat` nu se va alipi a doua zi
cu Rom=nia? Garan]iile noastre \n acest sens
sunt cunoscute: dreptul Transnistriei de a
ie[i din componen]a Moldovei \n cazul unei
evolu]ii dup` un astfel de scenariu. \n ceea
ce prive[te ac]iunile Rom=niei, scuza]i-m`,
dar aici n-am prea avut ce r`spunde, dec=t
s` spun c` aceast` \ntrebare am abordat-o [i
eu \n cadrul recentei vizite la Luxemburg.
Dar [ti]i cu to]ii c` n-a urmat nici un efect.
Nici \n ceea ce prive[te acordurile, nici
referitor la celelalte probleme bilaterale.
Bun`oar`, alalt`ieri B`sescu s-a \nt=lnit cu
Dorin Chirtoac` [i \mi \nchipui c` n-au
discutat problemele func]ion`rii lifturilor \n
Chi[in`u [i preg`tirii c`tre iarn` a capitalei
Moldovei...
Desigur, au fost discutate diverse
chestiuni de garantare a reglement`rii. V`
spun din start c` nou` nu ni s-au pus niciun
fel de condi]ii \n acest sens. Am \n vedere
condi]ii militare. \n general nu am accentuat
acest subiect. Am subliniat doar faptul c`
trebuie s` c`ut`m variante care ar face
reglementarea ireversibil`. Am expus \nc` o
dat` pozi]ia noastr`: reglementarea trebuie s`
fie garantat` de mecanisme politice, f`r` vreo
intermediere armat`...
|n final am convenit ca [i noi, [i F. Rus`,
\mpreun` cu to]i participan]ii la procesul de
negocieri s` \ncepem un schimb de opinii
mai intens referitor la c`ile de reluare a
tratativelor.
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Reprezentantul UE la Chi[in`u
cere Rom=niei s` nu mai acorde
cet`]enie basarabenilor
Reprezentantul Uniunii Europene pentru
Republica Moldova Kalman Mizsei sus]ine c`
solicitarea cet`]eniei rom=ne de c`tre cet`]enii
moldoveni reprezint` un motiv de preocupare
at=t pentru Chi[in`u, c=t [i pentru Bruxelles,
transmite agen]ia de pres` Infotag.
„Bruxellesul este extrem de \ngrijorat“, a
afirmat Mizsei, ale c`rui declara]ii sunt
considerate ca fiind cele mai critice reac]ii ale
UE fa]` de politica migra]ional` relativ lax` a
Rom=niei. Declara]iile f`cute de oficialul
european la 10 iulie, la Bucure[ti, \n cadrul
unei mese rotunde dedicate rolului societ`]ii
civile la Marea Neagr`, au fost postate pe siteurile principalelor publica]ii de limb` rus` din
Republica Moldova.

UE vrea o lege
restrictiv` a cet`]eniei
Dup` cum transmite Infotag, Mizsei a
declarat c` UE a propus Rom=niei ca aceasta
s`-[i revizuiasc` Legea cu privire la cet`]enie
[i s`-i dea un caracter mai restrictiv.
„Chi[in`ul nu ar vrea s` vad` c` cet`]enii
moldoveni cer \n mas` cet`]enia rom=n`
pentru a ajunge \n UE. Pe de alt` parte,
Bruxellesul se a[teapt` ca Rom=nia s`-[i
reformuleze legea cet`]eniei \ntr-un fel \n care
s` restr=ng` bazele de acordare a cet`]eniei.
La Bruxelles exist` o puternic` preocupare
privind posibilitatea de extindere a cet`]eniei la
o propor]ie mai mare de cet`]eni din afara
UE“, a men]ionat Kalman Mizsei \ntr-un
interviu acordat ziarului Gardianul.
Reprezentantul UE pentru Republica
Moldova a subliniat c` legea cet`]eniei rom=ne
trebuie s` r`spund` at=t preocup`rilor
moldovenilor, c=t [i cerin]elor UE. „Rom=nia a
avut uneori atitudinea de frate mai mare [i
mai bogat fa]` de Republica Moldova [i a
privit-o uneori dispre]uitor, o atitudine c`reia
trebuie s` \i reziste pentru a \nl`tura temerile
Chi[in`ului“, consider` responsabilul european,
eviden]iind c` „diferen]ele de opinii ce apar
\ntre Rom=nia [i Republica Moldova trebuie
rezolvate prin intensificarea dialogului“. |n
opinia lui, este „important ca Rom=nia s` vin`
\n \nt=mpinarea dorin]elor Republicii Moldova
[i este bine c` premierul C`lin PopescuT`riceanu a vizitat recent Chi[in`ul“. |n tonul
aceleia[i pledoarii, Mizsei a afirmat, \n
continuare, c` „Moldova este un stat mult mai
mic [i se a[teapt` ca Rom=nia s-o ajute“.

Mizsei joac` pe m=na
lui Voronin
Printre problemele bilaterale care creeaz`
temeri la Chi[in`u, Kalman Mizsei a enumerat
acordul privind fronterele [i tratatul de baz`
cu Rom=nia, dar [i acordarea cet`]eniei
rom=ne solicitan]ilor din Republica Moldova.
„|n acest context, Bucure[tiul trebuie s` arate
bun` credin]` \n discu]iile cu partea
moldovean`“, a opinat oficialul european,
subliniind c` toate divergen]ele dintre Chi[in`u
[i Bucure[ti trebuie rezolvate pe calea unui
dialog intens.
Observatorii de la Chi[in`u consider` c`
declara]iile lui Mizsei reprezint` un ecou al
pl=ngerilor repetate f`cute de Republica
Moldova la UE. |n urm` cu dou` s`pt`m=ni,
\n cadrul \nt=lnirii informale cu ambasadorii
]`rilor Uniunii Europene [i cu trimi[ii SUA [i
OSCE la Chi[in`u, pre[edintele moldovean
Vladimir Voronin a dezv`luit c`, \n timpul
vizitei sale din 22 iunie la Moscova, Vladimir
Putin l-a \ntrebat, cumva retoric, „de ce UE nu
reac]ioneaz` la ac]iunile Rom=niei \n privin]a
Moldovei“. Referindu-se la „ac]iunile Rom=niei“,
liderul de la Chi[in`u a declarat c` „aici n-am
prea avut ce r`spunde, dec=t s` spun c`
aceast` \ntrebare am abordat-o [i eu \n cadrul
recentei vizite la Luxemburg. Dar [ti]i cu to]ii
c` n-a urmat nici un efect. Nici \n ceea ce
prive[te acordurile (de frontier`), nici referitor
la celelalte probleme bilaterale cu Romania“.

U[uit de la ONU
Kalman Mizsei a de]inut anterior numirii
\n func]ia de reprezentant la Uniunii Europene
la Chi[in`u func]ia de director regional al

Programului Na]iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) pentru Europa [i statele
membre ale Comunit`]ii Statelor Independente
(CSI). |n cursul anului 2006 Mizsei a fost
acuzat \n presa ruseasc` de deturnare de
fonduri iar un raport de audit intern al
Organiza]iei Na]iunilor Unite relev` o lips` de
190.000 de dolari \n timpul mandatului
diplomatului ungar. Un audit financiar intern al
Organiza]iei Na]iunilor Unite afirm` c`: „A fost
detectat` o poten]ial` fraud` \n cadrul biroului
ONU din Federa]ia Rusa care va fi supus`
unei investiga]ii am`nun]ite. Biroul de Audit a
realizat o investiga]ie [i a publicat un raport
la data de 6 decembrie 2005. Concluzia acestui
raport a indicat faptul c` o plat` \n valoare de
190.000 de dolari a fost frauduloas`. Alte pl`]i
efectuate, care este posibil s` fie frauduloase
se afl` \n continuare sub investiga]ie“.
Kalman Mizsei a fost salvat \n septembrie
2006 de investiga]iile interne ONU, c=nd i s-a
oferit ie[irea unei retrageri prin demisie. Dup`
cum el \nsu[i s-a l`udat \n repetate r=nduri,
Kalman Mizsei este unul din oamenii de
\ncredere ai lui George Soros - relateaz` siteul de investiga]ii www.innercitypress.com. De
altfel [i New York Sun afirm` \ntr-un articol
din 7 mai 2007 c` „De c=nd Malloch Brown
l-a numit pe Kalman Mizsei director UNDP
pentru Europa [i fostul bloc comunist \n anul
2000, Mizsei a fost considerat omul lui George
Soros \n aceast` agen]ie ONU“.
Dup` scandalul izbucnit la ONU, Kalman
Mizsei a demisionat \n septembrie 2006 [i a
fost trimis la „recuperare“ la Central European
University de la Budapesta, universitate
sponsorizat` de George Soros. Mizsei a fost
reactivat brusc la \nceputul acestui an c=nd a
fost trimis la Chi[in`u ca reprezentant al
Uniunii Europene.
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Scandalul folosirii limbii rom=ne \n Ungaria continu`

Regele e gol
|n ultima zi a termenului stabilit de
Oficiul de Administra]ie Public` din Regiunea
C=mpiei de Sud, pe 30 iunie, Autoguvernarea
pe ]ar` a Rom=nilor din Ungaria s-a \ntrunit
\n [edin]`. |nt=lnirea a avut un singur punct
pe ordinea de zi: dezbaterea observa]iilor
f`cute de Oficiul de Administra]ie referitoare
la restric]ionarea folosirii limbii rom=ne la
[edin]ele A}RU.
Oficiul de Administra]ie Public` a
remarcat mult mai multe gre[eli \n activitatea
Adun`rii Generale a A}RU, dec=t c=te au
fost semnalate de deputa]ii Asocia]iei
Femeilor Ortodoxe Rom=ne din Budapesta.
Ace[tia au trimis memorii forurilor
competente din Ungaria [i Rom=nia, \n care
au descris situa]ia aberant` de la [edin]a de
constituire a A}RU, unde cu toate c` s-a
cerut (tocmai de cea care scrie aceste
r=nduri), s-a votat contra depunerii
jur`m=ntului \n limba rom=n` [i contra
folosirii limbii rom=ne. De ce aceast`
introducere mai lung`?
Pentru c` dup` toate observa]iile lui
Kaltenbach [i ale altor oficialit`]i, pre[edintele A}RU nu s-a jenat s` spun`
minciuni ordinare \n fa]a Adun`rii Generale,
a camerei de luat vederi a Televiziunii
Maghiare, a reportofonului Radiodifuziunii
Maghiare. Pentru c` Traian Cresta a vorbit
[i de aceast` dat` \n ungure[te, iat` ce a zis:
„Sajn·lattal vettem tudom·sul, hogy az alakulÛ

¸lÈsen senki nem kÈrte saj·t maga rÈszÈre
azt, hogy rom·n nyelven tehesse le az esk¸t.
÷t kÈpviselonek az ombudsmanhoz intÈzet
nyÌlt levelÈbol der¸lt ki sz·momra, hogy van
erre igÈny...“ („Cu p`rere de r`u am aflat c`
la [edin]a de constituire nimeni nu a cerut
pentru el ca s` poat` depune jur`m=ntul \n
limba rom=n`. Dintr-o scrisoare deschis`,
trimis` ombudsmanului, am aflat c` exist`
cereri \n acest sens...“)
Nu [tim cine sufer` de amnezie, dar cu
greu am crede c` to]i cei care au v`zut la
televizor sau au auzit la radio ce s-a
\nt=mplat la prima [edin]` a A}RU sunt
nebuni [i nu \n]eleg ceea ce v`d sau ceea
ce aud. Nu-i destul c` la [edin]a de
constituire, deputa]ii A}RIRU (condu[i de
Cresta [i Guia[) au c`lcat \n picioare limba
str`mo[ilor no[tri (c` a lor nu-i sigur c` este,
iar a unora dintre ei cu siguran]` nu este),
iat` c` acum din nou \[i bat joc, declar=ndu-i
mincino[i pe cei care n-au vrut altceva dec=t
s` vorbeasc` \n rom=ne[te la [edin]a
autoguvern`rii rom=ne[ti.
F`r` nici o jen`, deputa]ii A}RIRU au
sosit la [edin]a din s=mb`ta trecut` cu o
foaie \n m=n`: pe ea scria \n rom=ne[te
textul jur`m=ntului. Pentru unii era ca
sanscrita sau orice alt` limb` misterioas`.
Bine\n]eles c` dac` jur`m=ntul ar fi fost
depus individual cei mai mul]i dintre ei nici
m`car nu l-ar fi putut citi. Chiar Traian

Cresta a fost incapabil s` citeasc` acele [ase
r=nduri scrise \n rom=ne[te. Se poate
convinge oricine dac` se uit` la Ecranul
Nostru sau pe internet, la mtv.hu. Oricum,
noi consider`m \n continuare ilegal acest
simulacru de depunere a jur`m=ntului \n
grup [i vom face toate demersurile pentru al demasca.
[edin]a propriu-zis` n-a durat mai mult
de 13 minute [i 30 de secunde. At=ta timp
i-a trebuit lui Traian Cresta s` citeasc` tot
de pe h=rtiile pe care cineva i le-a scris (la
\nceput cam 30 de secunde \n rom=ne[te,
apoi \n ungure[te), ca Adunarea General` s`
voteze c` \n loc de „vezetoi pÛtlÈk“ (aloca]ia
conduc`torului) pentru Cresta [i Guia[ \n
fiecare lun`, timp de patru ani, peste salariul
maxim pe care \l pot primi, se va pl`ti [i un
premiu („jutalom“). Bine lucrat, domnilor.
Pe cum trece timpul, mi-e tot mai clar
c` v` afunda]i din ce \n ce mai ad=nc \n
groapa de noroi pe care singuri a]i s`pat-o.
[i n-ave]i cum s` mai ie[i]i din ea. Nici dac`
am fi vrut noi nu puteam s` v` demasc`m
mai bine dec=t o face]i voi \n[iv`. Elore!
Eva IOVA

Comentariu
preluat
dup`
revista
rom=nilor din Ungaria „Foaia rom=neasc`“ www.foaia.hu

Reuniune rom=no-ungar`
la MAE \n Bucure[ti
Secretarul de stat la Oficiul primului
ministru al Ungariei, Ferenc Gemesi, a declarat
pe 3 iulie la sediul Ministerului rom=n de
Externe, c` partea ungar` este foarte interesat`
de retrocedarea imobilelor care au apar]inut
comunit`]ii maghiare din Rom=nia [i de dezvoltarea regiunilor \n care tr`iesc comunit`]ile
maghiar` [i rom=n`, pe teritoriul celor dou`
state, relateaz` Rompres.
„I-am explicat secretarului de stat rom=n c`
partea ungar` este interesat` de retrocedarea
imobilelor, dar nu din punctul de vedere al
propriet`]ii juridice. Aceasta consider` c` este
important ca maghiarii s` aib` \n continuare o
rela]ie substan]ial` cu aceste bunuri care

reprezint`
partea
mo[tenirii
culturale,
reprezent=nd [i valori istorice. Am discutat [i
despre m`surile pe care partea rom=n` le-a
\ntreprins \n acest domeniu, dar consider c`
este corect s` vorbim [i despre ceea ce a f`cut
partea maghiar` vizavi de minoritatea rom=n`
din Ungaria“, a sus]inut Ferenc Gemesi. |n
plus, el a precizat c` a vorbit, din nou, cu
partea rom=n` despre reprezentarea rom=nilor
din Ungaria \n cadrul Parlamentului de la
Budapesta.
„V` informez c` am constituit o grup`
de lucru care s` analizeze p=n` la sf=r[itul
anului modalit`]ile [i procedurile pe care s`
le propun` privind posibilitatea realiz`rii

acestei reprezent`ri parlamentare. |n prezent,
\n Ungaria se dezbat modalit`]ile de
modificare a legilor organice necesare, care
necesit` o majoritate de dou` treimi, ceea ce
presupune [i implicarea opozi]iei“, a
men]ionat Ferenc Gemesi. De asemenea, el
a reafirmat dorin]a ferm` a Executivului de
la Budapesta „de a continua sprijinul
material pentru institu]iile rom=nilor din
Ungaria“. La r=ndul s`u, secretarul de stat
pentru rela]iile cu rom=nii de pretutindeni,
Mihai Gheorghiu, a declarat c` „fiecare
Guvern este interesat \n mod deosebit de
situa]ia propriei minorit`]i din statul de
re[edin]`“.

