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Basarabenii sunt
cet`]eni rom=ni mai au nevoie de acte
Rom=nii din st=nga Prutului sunt
cet`]eni rom=ni. Doar c` aceast` calitate
a lor nu este confirmat` de autorit`]ile de
la Bucure[ti. Rom=nii din st=nga Prutului
[i-au pierdut cet`]enia rom=n` \n urma
unui act de agresiune armat`: Armata
Ro[ie a Uniunii Sovietice a invadat
teritoriul dintre Prut [i Nistru [i i-a
transformat pe locuitorii acestei regiuni \n
cet`]eni ai Uniunii Sovietice. Aceast`
invazie s-a petrecut \n urma protocolului
secret la acordul Hitler-Stalin - cunoscut
sub denumirea eufemistic` Pactul Ribbentrop-Molotov, dup` numele mini[trilor de
externe care i-au servit pe cei mai
cumpli]i dictatori care au vreodat` r`v`[it
Europa. Pactul Hitler-Stalin a fost
condamnat de toate p`r]ile implicate:

Berlinul [i Moscova, ca [i multele ]`ri
afectate de aceast` \n]elegere banditeasc`.
|ns` multe din urm`rile acestui adev`rat
pact \ntre talpa iadului [i \ndr`citul [ef
r`m=n \nc` neschimbate.
|n acest moment la Ministerul
Justi]iei din Bucure[ti \[i a[teapt`
rezolvarea aproape 30.000 de cereri de
redob=ndire a cet`]eniei rom=ne. La
Consulatul Rom=niei de la Chi[in`u au
fost \nregistrate 450.000 de cereri ale
rom=nilor din st=nga Prutului care doresc
s` ob]in` cet`]enia rom=n`. Cifra
oamenilor care \[i doresc pa[aport
rom=nesc este de fapt mult mai mare pe unele cereri sunt trecute [i c=te zece
persoane. Practic peste 1.000.000 de
rom=ni din st=nga Prutului vor s` anuleze

efectele pactului Hitler-Stalin. Consulatul
Rom=niei de la Chi[in`u, nu poate face
fa]` nici m`car cererilor de vize - \n ceea
ce prive[te cererile de cet`]enie nu poate
rezolva mai mult de c=teva zeci de dosare
s`pt`m=nal.
|n ceea ce prive[te implicarea Uniunii
Europene \n redob=ndirea cet`]eniei
rom=ne: acum c=]iva ani comisarul pentru
extindere Gunther Verheugen afirma c`
Bruxelles-ul nu are nimic de spus \n
aceast` privin]`, problema fiind una strict
de politic` intern` a Rom=niei. A[tept plin
de curiozitate ziua \n care Uniunea
European` se va implica \n politicile de
imigra]ie ale Londrei, Berlinului sau
Parisului.
George DAMIAN
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Deputatul PLD a mai declarat c` va \nainta
\n acest sens o scrisoare [i ministrului de
externe Adrian Cioroianu \n care \i va cere
acestuia s`-l demit` pe Gheorghiu.

Sprijin pentru [coli
rom=ne[ti
Vicepremierul s=rb Bozidar Djelic a cerut
modelul legisla]iei rom=ne[ti pe tema
minorit`]ilor [i s-a ar`tat dispus s` acorde
mai mult` aten]ie situa]iei [colilor \n limba
rom=n` din Valea Timocului, \n cursul unei
\ntrevederi
pe
care
a
avut-o
cu
vicepre[edintele PPE-DE la sf=r[itul lunii
septembrie, Marian-Jean Marinescu, informeaz` Romanian Global News. Marinescu a
solicitat, \n cadrul unei \nt=lniri pe care a
avut-o miercuri la Strasbourg cu viceprimministrul Serbiei, Bozidar Djelic, sprijin
pentru comunit`]ile de rom=ni din Valea
Timocului, ca s` poat` \nv`]a \n limba
rom=n`. Oficialul s=rb l-a asigurat pe
europarlamentarul rom=n c` autorit`]ile s=rbe
\[i vor intensifica eforturile \n acest sens. El
i-a cerut lui Marian-Jean Marinescu modelul
legisla]iei rom=ne[ti pe problema minorit`]ilor. „Am avut o \nt=lnire foarte constructiv` cu viceprim-ministrul Serbiei, care a fost
foarte receptiv la solicitarea legat` de
acordarea drepturilor minorit`]ii rom=ne[ti
din Serbia. L-am asigurat de sprijinul nostru
pentru demersurile ]`rii sale de a adera la
Uniunea European` [i i-am sugerat s` ia ca
model experien]a Rom=niei din perioada de
preaderare“, a declarat la sf=r[itul \ntrevederii
europarlamentarul Marian-Jean Marinescu. El
inten]ioneaz` s`-[i deschid` un birou
parlamentar \n Valea Timocului.

Limba rom=n`
pentru timoceni
|n cadrul celei de a [asea [edin]e a
Consiliului Na]ional al Rum=nilor din Serbia
a fost completat statutul CNRS, ad`ug=ndu-se
la el \n mod explicit c` limba matern` a
rom=nilor din Timoc este limba rom=n`
literar`. Acest lucru pune cap`t specula]iilor
care sus]ineau c` limba vorbit` \n Timoc nu
ar fi limba rom=n` [i c` prin \nfiin]area
CNRS s-ar fi inventat o alt` minoritate dec=t
cea rom=n`. Rom=nii din Valea Timocului au
ob]inut recunoa[terea statutului de minoritate
na]ional` abia \n luna august a acestui an.
Liderilor rom=nilor vlahi din Valea Timocului
li s-a refuzat \ns` recunoa[terea oficial` ca
statut de minoritate na]ional` de c`tre fostul
guvern de la Belgrad. Principalul motiv
invocat ar fi fost faptul c` \n documentele de
constituire ale Consiliului ap`rea scris c`
limba rom=n` este limba pe care o vorbesc
vlahii din Timoc.

Consiliul Europei
\n Valea Timocului
Reprezentantul Adun`rii Parlamentare a
Consiliului Europei, Jurgen Herrmann,
observator cu problemele rom=nilor din
Serbia, s-a aflat pe 26 septembrie 2007 \ntr-o
vizit` oficial` \n Valea Timocului, unde s-a
\nt=lnit cu reprezentan]ii comunit`]ii vlahilor,
informeaz` Rompres. |n cadrul convorbirilor
oficiale care au avut loc la sediul Consiliului
Na]ional al Minorit`]ii Rum=nilor din Serbia
de nord-est au fost prezentate [i analizate

problemele cu care se confrunt` minoritatea
rom=neasc` din sud-estul Serbiei,care are
probleme cu autrorit`]ile. Majoritatea liderilor
organiza]iilor rom=ne[ti din zon` au reclamat
\naltului oaspete european faptul c`
\nv`]`m=ntul \n limba rom=n` \nc` nu a fost
instituit \n re]elele [colilor din cele peste 134
de localit`]i cu popula]ie sut` la sut`
rom=neasc` [i alte 24 cu popula]ie mixt`, iar
slujbele \n bisericile din aceste sate se oficiaz`
numai \n limba s=rb`. Raportul lui Jurgen
Hermann va fi dezb`tut de Adunarea
Parlamentar` a Consiliului Europei \n luna
aprilie 2008.
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Scrisoarea rom=nilor din Bulgaria
c`tre premierul Stani[ev
Pe 19 septembrie 2007, premierul
Rom=niei C`lin Popescu T`riceanu s-a aflat la
Sofia unde a participat la deschiderea
reprezentan]ei Mobexpert din capitala
Bulgariei. Cu aceast` ocazie, premierul rom=n
s-a \nt=lnit cu omologul s`u bulgar Serghei
Stani[ev cu care a discutat problemele de
cooperare bilateral`. La sf=r[itul dejunului de
lucru oferit de premierul bulgar, T`riceanu a
ar`tat c` problemele cu care se confrunt` cele
dou` ]`ri sunt asem`n`toare. „Problemele
noastre au fost similare, de la componenta de
preaderare la cea de postaderare. A[ spune c`
ne confrunt`m cu acelea[i probleme, dar [i cu
acelea[i dezastre naturale“, a afirmat
T`riceanu. El a subliniat c` este de datoria
celor doi demnitari s` \ncerce „ca rela]iile
politice s` ajute la dezvoltarea rela]iilor
economice“. Cu aceast` ocazie premierului
bulgar i-a fost transmis` o scrisoare \n care
etnicii rom=ni din Bulgaria se pl=ng de
greut`]ile \nt=mpinate, scrisoare din care
reproducem principalele fragmente \n
r=ndurile ce urmeaz`.

Asimilarea rom=nilor
„|n ciuda existen]ei rom=nilor (vlahilor) de
c=teva mii de ani \n Bulgaria [i a loialit`]ii lor
fa]` de legisla]ia [i Constitu]ia bulgar`,
consider`m c` asupra acestora a fost aplicat
procesul de asimilare din partea mai multor
guverne. Fapt care reiese [i din statisticile
realizate \n Bulgaria.
Credem, c` \n calitate de cet`]eni ai
Republicii Bulgaria, respectiv ai Europei, este
inadmisibil ca noi rom=nii (vlahii), s` nu avem
posibilitatea s` \nv`]`m limba matern` \n [coli,
conform legisla]iei Bulgariei [i a pricipiilor
europene cuprinse \n Conventia - cadru
privind protec]ia minorit`]ilor na]ionale.
Ne manifest`m dorin]a, \n acord cu cea a
p`rin]ilor [i a copiilor din etnia noastr`,
sus]inut` cu semn`turi din partea p`rin]ilor,
pentru \nv`]area limbii materne \n [coli.
Solicit`m sprijinul dumneavoastr` \n vederea
introducerii \nv`]`m=ntului \n limba rom=n` \n
localit`]ile
cu
popula]ie
predominant
rom=neasc`, acolo unde exist` cereri \n acest
sens, precum [i deschiderea unui liceu pentru
\nv`]area limbii rom=ne la Vidin, care este [i
centrul geografic al celor treizeci [i dou` de
sate cu popula]ie predominant rom=neasc`
(vlah`).
Prin acest act, avem ca scop stoparea
procesului de asimilare [i, \n acela[i timp,
cont`m pe dumneavoastr` [i noua g=ndire
european` \n statul nostru, \n vederea
respect`rii cerin]elor etniei noastre de a-[i
conserva propria ei valoare etnic` [i cultural`“.

Respect
[i nu „integrare“
„Din r`spunsurile multiple ale scrisorii
noastre din partea unor institu]ii de stat,
constat`m c` ne lovim mereu de termenul
´integrareaª minorit`]ilor. Aici, probabil ave]i
\n vedere unele minorit`]i care au fost izolate
din comunitate, precum rromii. \n cazul
nostru, al minorit`]ii rom=ne din Bulgaria,
situa]ia este diferit`, deoarece noi, care facem
parte din minoritatea rom=n` (vlah`) credem
c` suntem destul de bine integra]i [i, ca
exemplu, v` amintim de numero[i mari
savan]i [i politiceni din ultimele decenii. Prin
urmare, integrarea nu este o prioritate pentru
noi, noi avem nevoie s` ni se asigure cadrul
propice p`str`rii noastre ca [i etnie [i dorim
s` fie oprit procesul de asimilare, deoarece
suntem convin[i c` acesta exist` \nc` [i
continu` s`-[i fac` victimile absurde.
Aceasta ar trebui s` fie politica statului. \n
ceea ce prive[te minorit`]ile na]ionale, statul
ar trebui s` ajute minorit`]ile s`-[i p`streze
valorile, nu s` le integreze [i, ca s` fiu mai
exact, este vorba de minorit`]ile care nu au
nevoie de integrare.

Tratatment superficial
„|n scrisoarea de r`spuns a Consiliului
Ministerial, la pagina a doua scrie ´\n
Republica Bulgaria Conventia - cadru trebuie
s` fie aplicat` tuturor cet`]enilor, care au ales
s` fie trata]i ca parte dintr-o anumit`
comunitate etnic`, religioas` sau lingvistic`ª.
V` asigur c` [i \n acest caz problema se
trateaz` superficial [i unilateral. Noi nu dorim
s` fim trata]i [i integra]i, ci tocmai invers,
adic` s` fim primi]i ca o parte din societatea

bulgar`. Prin termenul trata]i noi \n]elegem c`
am fi supu[i unor rela]ii mai speciale, dar
discriminrea, chiar [i pozitiv`, produce urm`ri
negative \n societate [i chiar cei care sunt
supu[i la discriminare pozitiv` nu o doresc.
Ca exemplu: popula]ia de culoare din S.U.A.
|n statul nostru, discrimina]i pozitiv erau
rromii, iar acum vedem urm`rile negative prin
refuzul lor de a-[i pl`ti curentul \n cartiere
etc.
Reprezentan]ii Ministerului Culturii sunt
ferm convin[i c` \n Republica Bulgaria nu
exist` rom=ni. Domnii probabil nu [tiu sau nu
sunt bine informa]i, dar pentru aceasta noi nu
avem nici o vin`.
Chiar [i \n raportul Republicii Bulgaria
c`tre Consiliul Europei, se vorbe[te de
popula]ia tracic`. |n Preambul se men]ioneaz`
c` popula]iile slav` [i tracic` se aflau pe
teritoriul acesta c=nd a venit Han Asparuh cu
bulgarii din Asia [i c` aici s-a format mai
t=rziu statul bulgar, dar din istorie [tim c`
slavii au venit pe aceste meleaguri mai t=rziu.
P`m=ntul nostru a fost populat de traci, fapt
ce apare [i \n izvoarele istorice grece[ti, fiind
\nt`rit [i \n zilele noastre, c=nd zilnic se fac
descoperiri arheologice ca dovad` a existen]ei
acestora.
Etnia rom=n` s-a format din traci [i
romani, a[a c` popula]ia tracic` autohton` este
format` aici, respectiv, noi etnicii rom=ni
(vlahi) exist`m. Graiul care se vorbe[te \n
regiunea Vidinului [i de-a lungul Dun`rii este
caracteristic regiunii \n care este utilizat, dar
acest lucru nu \nseamn` c` nu este rom=nesc
(vlah), precum \ncearc` s` ne conving` unii.
Men]ion`m c` \n regiunea Vidin exist` 32 de
sate cu mas` compact` rom=neasc`, iar acest
fapt se poate dovedi st=nd de vorb` cu
popula]ia respectiv`“.
Presedinte AVE Dr. I. F. Gheorghiev
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Scandalul cet`]eniei române
Bucure[ti-Chi[in`u
Pre[edintele Rom=niei Traian B`sescu a
cerut \nc` o dat` u[urarea regimului de
acordare a cet`]eniei rom=ne pentru
basarabeni, \ntr-o declara]ie f`cut` dup`
[edin]a Consiliului Suprem de Ap`rare a
}`rii din 25 septembrie 2007. „Nu \n ultimul
r=nd, la acest capitol am abordat-o ca pe o
problema de politic` extern`, rug=nd
guvernul s` reanalizeze problema cet`]eniei
rom=ne pentru popula]ia Republicii Moldova.
Am solicitat o analiz` care s` vizeze
simplificarea la maximum a procedurilor,
av=nd \n vedere obliga]iile morale pe care le
avem fa]` de cet`]enii Republicii Moldova,
obliga]iile politice pe care le avem fa]` de
ace[ti cet`]eni [i, nu \n ultimul r=nd, plec=nd
de la realitatea ca pe pia]a for]ei de munc`
din Uniunea European` exist` un deficit de
circa 20 de milioane de oameni, nu v`d de
ce Rom=nia nu ar contribui la acoperirea
acestui deficit, liberaliz=nd aproape acordarea
cet`]eniei c`tre cet`]eni ai Republicii
Moldova, fie c` sunt de origine rom=n` sau
de origine rus`. Sunt destule familii de ru[i
\n Republica Moldova care doresc s` ob]in`
cet`]enie rom=n`, privind la interesul copiilor
de a studia [i de a circula liber \n Europa“
declara Traian B`sescu. Afirma]iile sale au
fost urmate ca de obicei de o serie de reac]ii
adverse.

}=fno[enie
de la Chi[in`u
Premierul moldovean Vasile Tarlev a
afirmat c` solicitarea pre[edintelui rom=n
Traian B`sescu de liberalizare a acord`rii
cet`]eniei rom=ne pentru locuitorii din
Republica Moldova este „o declara]ie de uz
intern“. R`spunz=nd unei \ntreb`ri a BBC,
premierul Tarlev a afirmat c` declara]ia
pre[edintelui B`sescu este „contradictorie“ [i
c` Rom=nia are obliga]ii fa]` de Uniunea
European`, f`r` a preciza \ns` care sunt
acestea.
La \nceputul lunii septembrie, guvernul
rom=n a modificat Legea cet`]eniei prin
ordonan]` de urgen]`, simplific=nd doar
procedurile de depunere a actelor \n vederea
redob=ndirii cet`]eniei, f`r` vca aceste
modific`ri s` aib` urm`ri directe \n viteza de
procesare a cererilor. P=na \n 2001, circa
100.000 de cet`]eni ai Republicii Moldova au
redob=ndit cet`]enia rom=n`. Dupa 2002,
procedura de redob=ndire rapid` a fost
suspendat` [i de atunci doar 2.500 de
cet`]eni ai Republicii Moldova au ob]inut
cet`]enia Rom=niei, potrivit cifrelor oficiale.
|ncep=nd cu toamana anului 2006,

aproximativ un milion de basarabeni [i-au
exprimat la Amabsada Rom=niei din Chi[in`u
inten]ia de a ob]ine cet`]enia rom=n`.

Insisten]a lui B`sescu
La doar c=teva zile dup` declara]ia de la
CSAT, pre[edintele Traian B`sescu a insistat
pe tema acord`rii cet`]eniei rom=ne pentru
cet`]enii Republicii Moldova, indiferent de
originea lor, rom=neasc` sau rus`. |ntr-un
interviu acordat postului Radio Rom=nia
Actualit`]i, [eful statului a afirmat [i c` nu
doar Rom=nia trebuie s` fie solidar` cu
interesele UE, ci [i Bruxellesul cu cele ale
Rom=niei.
„Oric=t s-ar sup`ra unii politicieni de la
Chi[in`u, Rom=nia are responsabilit`]i fa]` de
cet`]enii Republicii Moldova. Sunt un partizan
al trat`rii cet`]enilor Republicii Moldova \n
mod egal. Sunt cereri ale ru[ilor din
Republica Moldova pentru cet`]enie rom=n`“,
a spus [eful statului rom=n. Reac]ion=nd la
criticile exprimate pre[edintele Delega]iei la
Comisa Parlamentar` de cooperare UEMoldova din PE, Marianne Mikko, [eful
statului rom=n a a subliniat c` „a fi \n
dezacord cu Bruxelles-ul nu este o dram`“.
„Este opinia unui parlamentar. M=ine, pot
s` vin` al]i 20 de parlamentari sau de

oameni politici de la Bruxelles [i de oriunde
s` aib` acela[i punct de vedere contrar. Dar
Rom=nia are [i interesele ei na]ionale. A fi
\n dezacord cu Bruxellesul nu este nici o
dram`. Solidaritatea trebuie s` func]ioneze \n
ambele sensuri. Nu numai Rom=nia s` fie
solidar` cu tot ce se hot`r`[te la Bruxelles,
ci [i Bruxellesul, deci prietenii no[tri din
Uniunea European`, s`-[i plieze m`car
declara]iile, s` fie decente [i cu \n]elegere
fa]` de realit`]ile Rom=niei [i ale Republicii
Moldova [i nu [tiu nici o ]ar` \n Europa care
s`-[i abandoneze cinci milioane de cet`]eni
care, \n mod artificial, au fost separa]i. M`car
acest drept elementar, de a fi cet`]eni
rom=ni, trebuie s` \l d`m“, a declarat
pre[edintele rom=n.
Marianne Mikko a afirmat miercuri \ntrun interviu pentru RFI Rom=nia c`
declara]iile anterioare ale [efului statului
rom=n privind acordarea cet`]eniei c`tre to]i
moldovenii indiferent de origini nu sunt
„prea \n]elepte“.

{ov`iala lui Cioroianu
Ministerul
de
Externe
dore[te
simplificarea procedurilor de acordare a
cet`]eniei rom=ne moldovenilor de peste
Prut, dar trebuie ]inut cont de faptul c`

contact
Rom=nia trebuie s` con[tientizeze existen]a
mai multor „responsabilit`]i, obliga]ii [i
presiuni“ legate de aceast` problem`, a
declarat ministrul Afacerilor Externe, Adrian
Cioroianu.
„Concret, este vorba de dorin]a mai
multor cet`]eni din Republica Moldova de a
dob=ndi cet`]enia rom=n`, pe de-o parte. Pe
de alt` parte, exist` tendin]a expres
formulat` a autorit`]ilor Republicii Moldova
de a penaliza aceste demersuri, spun=nd c`
noi am \ncuraja cet`]enii de acolo \n acest
sens. |n al treilea r=nd, sunt obliga]iile
noastre de stat al UE“, a subliniat Cioroianu.
El a afirmat c` nu trebuie ca ]ara noastr`
s` dea partenerilor europeni impresia c` ar
trata superficial subiectul grani]ei orientale al
UE sau pe cel la fel de „delicat“, legat de
acordarea cet`]eniei rom=ne. „Din acest
motiv trebuie s` facem mai mult dec=t s`
vorbim, pentru c` altfel ne expunem inutil“,
a spus Cioroianu, ad`ug=nd c` aceste lucruri
trebuie dezb`tute \n momentul \n care va
exista o lege a cet`]eniei. Aceast` lege
trebuie „s` vin` ca o repara]ie moral` pentru
cei care [i-au pierdut, nu din vina lor,
cet`]enia, dar \n acela[i timp s` nu d`m
impresia c` am avea o atitudine paternalist`
sau superficial` fa]` de acest subiect“, a
subliniat Cioroianu. El a f`cut apel la viitorii
europarlamentari rom=ni s` \ncerce s`-i
conving` pe colegii lor str`ini c` Rom=nia
„nu are o atitudine de frate mai mare“ fa]`
de Republica Moldova. „E o problem`
sensibil`. Spectacolul [i zgomotul nu fac bine
acestei probleme“, a subliniat Cioroianu, care
consider` c` din aceast` problem` nu trebuie
s` se fac` un subiect de campanie electoral`.
„Consider c` folosirea moldovenilor, a
italienilor, sau a rom=nilor din Italia \n mod
retoric nu-i ajut` cu nimic pe ace[tia“, a spus
Cioroianu. El a mai spus c` nu se poate
implica \n declara]ii populiste pe tema vizei
date cet`]enilor rom=ni, din moment ce [tie

pagina 6
„foarte clar“ c` nu se poate acorda aceast`
viz` la intrarea la grani]`.

Furie la Chi[in`u
Parlamentul Republicii Moldova urma s`
dezbat` \n \n luna octombrie un document ce
vizeaz` amendarea mai multor legi prin care
se va interzice, de fapt, de]inerea dublei
cet`]enii [i se vor impune restric]ii la
ocuparea func]iilor publice. |n acest fel,
puterea comunist` crede c` ar putea s` se
debaraseze de to]i „du[manii statalit`]ii
moldovene[ti“ [i s`-i sperie pe to]i cei care
doresc s` ob]in` cet`]enia rom=n`, apreciaz`
publica]ia Timpul din Chi[in`u.
Conform proiectului, din textul mai
multor legi va fi \nlocuit` sintagma „cet`]ean
al Republicii Moldova“ cu „persoana care
de]ine exclusiv cet`]enia Republicii Moldova“.
Nomenclatorul institu]iilor [i slujbelor la care
moldovenii cu dubl` cet`]enie nu vor avea
dreptul s` pretind`, \n cazul \n care proiectul
men]ionat va fi votat, este uria[: poli]ie,
Serviciul de informa]ii [i securitate, Centrul
pentru combaterea crimelor economice [i
corup]iei, Serviciul de stat de paz` [i
protec]ie, judec`torie, notariat, Procuratur`,
Serviciul vamal, Comisia Electoral` Central`,
Curtea de Conturi, Curtea Constitutional`,
Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare,
consiliul de administra]ie al B`ncii Na]ionale,
diploma]ie, orice serviciu public, institu]ia
avocatului parlamentar.
De asemenea, persoanele care nu vor
de]ine „exclusiv cet`]enia Republicii Moldova“
nu vor avea dreptul s` fie mini[tri, nu vor
putea candida la func]a de deputat \n
parlament [i la cea de pre[edinte al
republicii. |n proiect nu este prev`zut un
mecanism clar pentru a-i depista pe cei care
de]in dubl` cet`]enie, remarc` publica]ia
citat`.

Discriminarea
rom=nilor
Deputatul Alian]ei Moldova Noastr`,
Gheorghe ßu[arenco, a declarat pentru
Timpul c` este vorba de „un proiect camuflat,
\ndreptat \mpotriva tuturor celor care de]in
cet`]enia rom=n`“. „Este o discriminare, un
nou r`zboi declarat de puterea comunist`
oamenilor simpli, o t=mpenie menit` s`
\nvr`jbeasc` lumea“, a men]ionat deputatul. |n
opinia acestuia, proiectul nu va trece,
deoarece se vor opune [i comuni[tii care,
sus]ine el, sunt \n mare num`r cet`]eni ai
Federa]iei Ruse. Reprezentantul Alian]ei
Moldova Noastr` consider` c`, \n cazul dat,
ar fi fost corect ca [i pre[edintele Vladimir
Voronin s` demonstreze oficial c` nu de]ine
cet`]enia rus`, mai ales c` se [tie c` el a fost
general de mili]ie sovietic [i c` \n prezent
prime[te pensie de la Moscova.
„Este un r`spuns \n stilul lui Voronin la
ultimele declara]ii ale lui Traian Basescu
(pre[edintele Rom=niei) pe subiectul
cet`]eniei rom=ne“, consider` [i Vladimir
Filat, deputat \n parlamentul de la Chi[in`u.
|n opinia lui, legea cu pricina este nechibzuit`
at=t la capitolul concept, c=t [i la capitolul
transpunere \n practic`. „De at=]ia ani vorbim
despre re\ntregirea ]`rii. Cum o vom face,
dac` [tim c` majoritatea celor care tr`iesc \n
Transnistria de]in cet`]enia Rusiei, Ucrainei,
Bulgariei, Rom=niei etc? Ce vom face cu
cet`]enii Republicii Moldova din sudul ]`rii,
care au, \n mare parte, cet`]enie turc` sau
bulgar`? Niciun secretar \n primarie n-o s`
poat` ocupa func]ia, dac` are dubl` cet`]enie.
Nu [tiu cine va mai r`m=ne \n ]ara asta?!“,
nu [i-a ascuns surprinderea parlamentarul
moldovean. El nu [tie dac` proiectul va fi
votat, dar a declarat publica]iei citate c`, \n
cazul \n care acesta va fi adoptat, el se va
num`ra printre cei care \l vor contesta la
Curtea Constitu]ional` [i la CEDO.

contact

pagina 7

Moscova se leag`
de Mitropolia Basarabiei
Biseric` Ortodox` Rus` consider` c` de
noul patriarh al Rom=niei va depinde \n mare
m`sur` cum vor evolua pe viitor rela]iile
dintre biserica rom=n` [i cea rus`, relateaz`
vineri \n pagina sa electronic` publica]ia

moscovit` Nezavisimaia Gazeta, consemn=nd
alegerea Mitropolitului Moldovei [i Bucovinei
Daniel ca succesor al defunctului patriarh
Teoctist.
|n ultimele doi s`pt`m=ni, doi \nal]i

ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse mitropolitul Iuvenal [i mitropolitul Kirill - au
vizitat Bucure[tiul, pentru a se l`muri la fa]a
locului ce fel de politic` \n plan canonic va
adopta noul patriarh al Rom=niei. Patriarhia
Moscovei este \n special extrem de
\ngrijorat` \n privin]a activit`]ii Mitropoliei
Basarabiei
din
Republica
Moldova,
subordonat` canonic Bisericii Ortodoxe
Rom=ne, care prin apari]ia sa a declan[at a[anumita „sciziune a basarabenilor“, \ntruc=t nu
to]i cre[tinii moldoveni au trecut la
Mitropolia Basarabiei, o parte dintre ei
r`m=n=nd fideli Mitropoliei Moldovei, ce se
subordoneaz` Patriarhiei Moscovei, explic`
Nezavisimaia Gazeta.
Ziarul rus men]ioneaz` c` Biserica
Ortodox` Rus` consider` Republica Moldova
drept „teritoriul s`u canonic“. Totodat`,
Nezavisimaia Gazeta scrie c` s-a evitat cu
mare greutate un scandal la funeraliile
patriarhului Teoctist, \ntruc=t reprezentan]ii
Bisericii Ruse s-au indignat v`z=ndu-l pe
liderul Mitropoliei Basarabiei, episcopul Petru
(P`duraru). Totu[i delega]ia Bisericii Ruse nu
a p`r`sit ceremonia funerar` \n semn de
protest, de[i \n alte condi]ii ar fi f`cut-o. |n
cel fel vor evolua rela]iile dintre bisericile
rus` [i rom=n` va depinde \n mare m`sur`
de modul \n care noul Patriarh al Rom=niei
va gestiona problema Mitropoliei Basarabiei,
consider` cotidianul citat.

Deputatul rom=n Ion Popescu a fost
reales \n Parlamentul de la Kiev
Dup` num`rarea a peste 99% din voturile
exprimate la recentele alegeri parlamentare
din Ucraina, deputatul rom=n Ion Popescu a
fost reales [i va r`m=ne \n continuare \n
Rada Suprem` de la Kiev unde va reprezenta
comunitatea
rom=neasc`,
informeaz`
Romanian Global News.
|ntr-o declara]ie dat` \n exclusivitate
pentru Romanian Global News, deputatul Ion
Popescu a mul]umit membrilor comunit`]ii
rom=ne[ti care i-au fost al`turi [i forma]iunii
politice de pe ale c`rei liste a fost reales \n
Parlament. De asemenea el a promis c` va
fi \n continuare al`turi de cei pe care \i
reprezint` [i de nevoile lor.
Comunit`]ile rom=ne[ti din actuala
Ucrain`, r`mase \n afara teritoriului Rom=niei
dup` cel de-al doilea r`zboi mondial, locuiesc

compact \n: regiunea Cern`u]i, care cuprinde
Nordul Bucovinei, }inutul Her]ei [i fostul
jude] Hotin; regiunea Odessa, \ndeosebi \n
raioanele Ismail, Reni, Chilia [i Cetatea Alba;
regiunea Transcarpatia, \n raioanele Teacev [i
Rahovo. |n spa]iul dintre Nistru [i Bug,
rom=nii locuiesc \n regiunile Herson,
Kirovograd [i Nikolaev [i, la est de Bug, \n
regiunile Done]k, Dnepropetrovsk, Crimeea
[i Lugansk. Etnicii rom=ni care tr`iesc \n
jurul Bugului provin din rom=nii ardeleni
du[i cu dou` secole \n urm` \n stepa pustie
din Tavrida, ca o[teni \mpotriva n`v`lirilor
t`tare.
Popula]ia rom=neasc` predomina \n
trecut, ca popula]ie autohton`, \n Nordul
Bucovinei [i Sudul Basarabiei. |n prezent, \n
urma dezna]ionaliz`rii, genocidului [i a unei

alte organiz`ri administrative \n perioadele
imperiului rus, Uniunii Sovietice [i statului
ucrainean popula]ia rom=neasc` a devenit
minoritar`.
|n ansamblul ei, dar mai ales \n mediul
rural, comunitatea rom=neasc` se confrunt`
cu o criz` economico-financiar` de amploare,
cu repercusiuni majore \n plan social,
spiritual [i cultural. Pe fondul general al
recesiunii economice, comunit`]ile rom=ne[ti
din Ucraina nu beneficiaz` de sprijin pentru
editarea de manuale [i literatur` \n limba
rom=n`,
protec]ia
[i
\ntre]inerea
monumentelor istorice [i culturale, preg`tirea
de cadre, conservarea, afirmarea [i
dezvoltarea culturii proprii, retrocedarea
institu]iilor [i cl`dirilor care au apar]inut
rom=nilor etc. (RGN)
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Cer[etorii
Am ajuns s-o tr`im [i pe asta. De
s`pt`m=na trecut`, \n fruntea Autoguvern`rii
Rom=ne[ti pe Capital` st` o unguroaic` din
Ardeal. Ana Roxin, care de fapt este so]ia lui
Vasile Rocsin (da, a[a cum vede]i, unul cu
Ñx“, cel`lalt cu Ñcs“, a[a au fost scrise pe
fi[ele de votare numele celor doi la alegerile
din anul trecut), deci doamna Roxin a reu[it
s` ocupe cea mai \nalt` func]ie \n
Autoguvernarea Rom=neasc` pe Capital`. S-a
\nt=mplat asta dup` ce Gheorghe Jancsin [ia dat demisia. ÑCons`teanul“ pre[edintelui
A}RU, Traian Cresta, a rezistat \n aceast`
func]ie doar c=teva luni, d=ndu-[i seama c`
fotoliul pe care i l-au pus sub fund prietenul
s`u din copil`rie este prea mare [i prea
incomod. Sper`m ca gestul domnului Jancsin
s` fie un exemplu de urmat [i pentru al]ii.
De fapt, dup` demisia lui Jancsin, la o
[edin]` din luna august, cei 9 deputa]i din
Autoguvernarea Rom=neasc` pe Capital` l-au
ales de pre[edinte pe preotul Marius
Maghiaru, \ns` aceast` alegere s-a dovedit a
fi nevalabil`, pentru c` nu s-a f`cut conform
statutului. \ntr-o nou` rund` de alegeri, ]inut`
mar]ea trecut`, majoritatea celor 8 deputa]i
prezen]i au ales-o pe doamna Roxin \n
func]ia de pre[edinte. Din cei 8 deputa]i
CsikÛs Istv·n, Gheorghe Jancsin, Marius
Maghiaru, Papp Zolt·nnÈ [i Ana Roxin au
votat pentru, iar Maria BerÈnyi, JÛzsa
Ferenc [i Kov·csnÈ Rojcsek Anna au votat
contra. Marele absent al [edin]ei a fost
tocmai so]ul, Vasile Rocsin.
P=n` c=nd aproape toate celelalte
minorit`]i din Ungaria au autoguvernare
minoritar` pe capital` de mai mul]i ani,
rom=nii doar \n prim`vara acestui an au
reu[it pentru prima dat` s`-[i \nfiin]eze
reprezentan]a pe capital`. V`z=nd cum merg
lucrurile,
adic`
cum
nu
merg,

Autoguvernarea Rom=neasc` pe Capital` este
o nou` dovad` a e[ecului Legii Minorit`]ilor
[i a \ntregului sistem de autoguvern`ri
minoritare din Ungaria. Reprezentan]a
budapestan`, \n cele 6 luni de existen]` \nc`
n-a reu[it s` fac` absolut nimic, \n afar` de
a se \ntoarce dup` propria coad`. Suntem
curio[i s` vedem cum vor fi cheltui]i p=n` la
sf=r[itul anului cei 14 milioane de forin]i, pe
care i-a primit pentru func]ionare.
\nc` \nainte de alegerea noului
pre[edinte, Maria BerÈnyi a propus colegilor
s`i consilieri o solu]ie: s` se desfiin]eze
Autoguvernarea Rom=neasc` pe Capital`,
pentru c` aceasta a demonstrat deja \n aceste
[ase luni c` este inutil` [i doar de r=s se
face. \n afar` de doamna BerÈnyi \ns`
nimeni nu a fost de acord cu aceast`
variant`.
A r`mas deci s` fie aleas` pre[edinte
Ana Roxin, care degeaba este c`s`torit` cu
un rom=n originar din Micherechi, ea tot
unguroaic` din Cluj, mutat` \n Ungaria va
r`m=ne. Cei care conduc de mai bine de 8
ani Autoguvernarea pe ]ar` a Rom=nilor din
Ungaria niciodat` n-au asociat fenomenul
etnobusiness-ului cu intrarea ungurilor din
Rom=nia \n autoguvern`rile rom=ne[ti. Iat`,
rezultatul iresponsabilit`]ii pre[edintelui
A]RU, care din 1998 nu a reu[it (pentru c`
nici nu a vrut) s` cure]e autoguvern`rile
rom=ne[ti de nerom=ni, ba a [i \ncurajat
p`trunderea unor elemente maghiare noi \n
aceste autoguvern`ri.
Nici \n cel mai \ndr`zne] joc de
imagina]ie nu-mi pot \nchipui cum ar putea
fi, de exemplu, pre[edintele UDMR-ului din
Bucure[ti un rom=n din Jula, Micherechi sau
B`tania.
Dealtfel, nu este greu s`-]i dai seama, de
ce vrea un ungur s` fie rom=n: pentru

Ñmunca“ de pre[edinte pe capital` doamna
Roxin prime[te lunar 110.000 forin]i, la care
se mai adaug` al]i zeci de mii de forin]i, pe
care \i prime[te ca pre[edinte al
Autoguvern`rii Rom=ne[ti din sectorul V al
Budapestei.
Aceast`
autoguvernare
gospod`re[te \n acest an 6,15 milioane de
forin]i. Deci, doamna Roxin a ajuns dintrodat` s` decid` asupra a 20 de milioane de
forin]i anual.
Dincolo de nemernicia fenomenului \n
general, pe mine personal m` [i bucur`
dintr-un alt punct de vedere. Pentru c` ace[ti
unguri ([i secui) din Rom=nia, foarte
\ng=mfa]i [i chiar dispre]uind rom=nii, \n
Rom=nia, dup` ce au venit \n Ñpatria lor
mult iubit`“ sunt pu[i cu botul pe labe de
cona]ionalii lor. Adic` \n loc de un t`r=m plin
de lapte [i miere, g`sesc o ]ar` modest`,
care nu le ofer` prea mari perspective [i nici
nu \i a[teapt` cu bra]ele deschise. [i atunci
brusc \[i aduc aminte de limba rom=n` [i \[i
g`sesc salvarea tot printre rom=ni. Unii \n
autoguvern`ri, al]ii \n \nv`]`m=nt, al]ii \n
pres`. Oameni care la Universitatea Babe[Bolyai din Cluj, n-ar fi ajuns mai sus de
func]ia de portar, pot ajunge la vreo sec]ie
rom=neasc` din Ungaria chiar profesori
universitari. Unii care n-ar fi ajuns \n
secuime nici m`car v=nz`tori de k¸rtˆskal·cs,
se pot vedea dintr-o dat` mari [efi, cu
responsabilit`]i. Dar numai printre rom=ni,
uneori chiar declar=ndu-se rom=ni.
Nu-i umilin]` asta? Cum pute]i voi,
urma[ii neme[ilor, s` v` c`lca]i m=ndria
voastr` ungureasc` \n picioare [i s` cer[i]i
de la ni[te bie]i valahi? Mai mare mila.
Eva IOVA

Preluare dup` „Foaia româneasc`“,
revista românilor din Ungaria

Vizele pentru moldoveni:
sistemul online, \nlocuit
Ministrul rom=n de Externe, Adrian
Cioroianu, a declarat c` Bucure[tiul
analizeaz` posibilitatea de \nlocuire a
sistemului de \nregistrari online al
Ambasadei Rom=niei la Chi[in`u cu
sistemul „call center“, informeaz` Romanian
Global News. Astfel, \n cadrul unei
conferin]e de pres`, Cioroianu a men]ionat
c`, p=n` la elaborarea noului sistem de
acordare a vizelor, nici o firm` de turism
din Basarabia nu va primi nici o viz`.
„Inten]ia noastr` a fost aceea de a

elimina
intermediarii.
Unii
dintre
intermediari erau firmele de turism.
Deocamdat`, am renun]at la acest sistem
de vize doar pentru firmele de turism [i ca
urmare a incidentului pe care l-am avut cu
firma de turism Ina-tur“, a explicat
Cioroianu. Totodat`, ministrul rom=n de
Justi]ie a cerut procurorului general al
Basarabiei, Valeriu Gurbulea, luarea unei
decizii privind \nceperea urm`ririi penale a
consului rom=n Alexandru Rus, care este
suspectat de abuz \n serviciu [i „corupere

pasiv`“. Acesta va fi urm`rit \n baza
prevederilor Conven]iei de la Viena privind
rela]iile diplomatice. Reamintim c` \n acest
scandal este implicat` agen]ia de turism
„Ina-Tur“ [i directoarea acesteia, Inna
Russu, \n activitatea ilegal` a c`reia ar fi
implicat [i consulul Alexandru Rus, care,
abuz=nd de pozi]ia sa oficial`, ar fi acordat
nejustificat vize de intrare \n Rom=nia unor
cet`]eni moldoveni, f`r` a verifica
autenticitatea actelor depuse de agen]ia de
turism. (RGN)

