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Rom=nia nu are sens dec=t \n forma
minim` actual`. Una din lec]iile
istorie rom=nilor este c=t se poate

de clar`: �regionalizarea� \n forma struc-
turilor statale medievale a constituit
factorul principal al men]inerii rom=nilor
ca supu[i ai imperiilor \nconjur`toare.
Voievozii �de sine st`t`tori� - dup` cum
]ineau s` \[i spun` \n fiecare document
oficial - punea m=na pe sabie ori de c=te
ori preten]iile imperiilor \nconjur`toare
dep`[eau limita suportabilului. {i totu[i
fragmentarea rom=nilor a dus la insti-
tu]ionalizarea compromisului. 

Unificarea politic` a teritoriilor
locuite de rom=ni a devenit program
politic exprimat ca atare abia \n secolul
al XIX lea, dup` c=teva taton`ri timide
anterioare. Eforturile [i investi]iile a trei
genera]ii de rom=ni, experimentele [i
\ncerc`rile lor, stabilirea unei diploma]ii
eficiente au rezultat \n crearea Rom=niei
Mari. |ns` acest imens efort desf`[urat
pe 100 de ani a fost urmat de o perioad`
de r`t`ciri. O dat` scopul reunific`rii
atins, rom=nii [i-au pierdut �direc]ia�.
Lipsa unui program pe termen lung,
r`t`cirea \n sloganurile genera]iilor care
[tiau ce vor au dus la o nou` \mp`r]ire

a rom=nilor. Pe tot parcursul unific`rii
rom=nilor \ntr-un singur stat au existat
proiecte de �re\mp`r]ire� la fiecare punct
de cotitur` - \ns` a existat [i un dram
de noroc de fiecare dat`. 

|n mod paradoxal, pe tot parcursul
perioadei medievale, dive[rii autori
subliniau unitatea rom=nilor din Ardeal,
Muntenia [i Moldova. |ns` \n momentul
\n care reunificarea a devenit posibil` [i
probabil`, teoriile emanate de diverse
capitale au \nceput s` se modifice
subliniind c=t mai aprig �diferen]ele�
dintre rom=ni. Interesele politice au fost
camuflate \n �lucr`ri [tiin]ifice�. Iar
aceste �lucr`ri [tiin]ifice� s-au transformat
la r=ndul lor \n baze pentru politici - \ntr-
o perfect` suveic` informa]ional`. A[a s-
a ajuns ca Rom=nia s` fie proclamat`
�ultimul imperiu din Europa� - [i asta nu
de s`pt`m=nile trecute, ci \nc` din 1921,
de la \nfiin]area Kominternului. 

|n prezent spa]iul imaginarului
colectiv - cel pu]in la nivelul programa-
torilor viitorului, anali[ti [i cercet`tori -
este b=ntuit de extensii ale intereselor
politice transformate \n teorii presudo-
[tiin]ifice, transformate ulterior \n baze
ale politicilor puse \n practic`. Conform

acestui algoritm sunt construite insistent
identit`]i separate de cea rom=neasc`:
arom=n`, vlah`, moldoveneasc`. Pentru
Ardeal este mai greu de construit o
identitate separat` - \n schimb se mar-
[eaz` pe nostalgia central-european` a
unei epoci de aur habsburgice - o �epo-
c` de aur� \n care rom=nii beneficiau de
o reprezentare politic` minim`, iar
dezna]ionalizarea era politic` de stat. 

Proiectele politice de anvergur` ale
ultimilor 17 ani au fost atinse - inte-
grarea \n Alian]a Nord Atlantic` [i
aderarea la Uniunea European`. Rom=nia
se g`se[te \n prezent \ntr-o situa]ie ase-
m`n`toare cu cea din perioada inter-
belic`: are viitorul \n m=inile sale [i nu
[tie ce s` fac`. Intrarea Rom=niei pe un
drum propriu sperie [i irit` \n acela[i
timp - de aici o seam` de agresiuni. Mai
este foarte pu]in p=n` c=nd Rom=nia
modern` unit` va \mplini 100 de ani.
Timp \n care a dovedit c` este \n stare
s` se men]in` pe propriile picioare. Nu
mai avem nevoie dec=t de un proiect
care s` men]in` investi]iile f`cut pentru
unificare [i men]inerea unui stat
rom=nesc. 
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Centrul de studii 
la un an de existen]`

Centrul de Studii pentru
Resurse Rom=ne[ti se
apropie de \mplinirea unui
an de existen]`. Ne-a f`cut
pl`cere s` facem tot ce am
f`cut - de[i este mult prea
pu]in fa]` de ceea ce ar fi
necesar pentru p`strarea
identit`]ii rom=ne[ti a
rom=nilor din afara ]`rii.

La \nceputul anului am fost prezen]i la
simpozionul pentru rom=nii de la sud de
Dun`re, organizat de Funda]ia �Scrisul
Rom=nesc� pe 12 mai 2006 la Craiova sub
titlul �Rom=nitate [i latinitate \n Uniunea
European`�, g`zduit \n fastuosul palat al
Muzeului de Art` din municipiu. Conferin]a
a beneficiat de o larg` participare a
organiza]iilor rom=ne[ti de la sudul Dun`rii:
Ave �Uniunea Etnicilor Rom=ni din Bulgaria,
pre[edinte Ivo Filipov Gheorghiev; Federa]ia
Rum=nilor din Serbia, director Du[an
Prvulovic; Asocia]ia Vlahilor din Bulgaria
pre[edinte Plamka Nechitov; Consiliul
Na]ional al Minorit`]ii Rum=ne[ti din Serbia,
pre[edinte Zivoslav Lazic; Asocia]ia pentru
Cultura Rum=nilor Ortodoc[i din Serbia,
pre[edinte Boian Alexandrovic; Asocia]ia
Valea Timocului pre[edinte Draghi
Dimitrievici C=rcioab`. Prezen]a masiv` a
rom=nilor de la sud de Dun`re a dus \n
urma dezbaterilor la o concluzie principal`
a simpozionului: instrumentalizarea politic` a
diverselor etnonime ale poporului rom=n -
pe modelul sovietic al opozi]iei �rom=n�-
�moldovean� s-a ajuns p=n` la aberanta
form` (din punct de vedere istoric) a
opozi]iei �rom=n� - �vlah�. De aici a venit [i
ideea celor trei proiecte majore ale centrului
desf`[urate \n acest an: o revist` de analiz`
a principalelor fenomene [i evenimente
referitoare la rom=nii din afara grani]elor; o
colec]ie de legisla]ie privind protec]ia
minorit`]ilor din ]`rile unde se g`sesc
comunit`]i rom=ne[ti [i un raport care s`
prezinte situa]ia rom=nilor din afara
Rom=niei.

Colec]ia legislativ`

Colec]ia de legi privind protejarea iden-
tit`]ii pentru minorit`]i \n ]`rile unde exist`
comunit`]i rom=ne[ti poate fi consultat` pe
pagina electronic` a Centrului de Studii
pentru Resurse Rom=ne[ti la adresa
www.centruldestudii.ro/csrr/pdf/LegisCSRR.
pdf. 

Ideea principal` a acestei colec]ii le-
gislative a fost s` pun` \n oglind` sistemele
legislative pentru protec]ia minorit`]ilor din
Rom=nia fa]` de ]`rile \n care tr`iesc
comunit`]i rom=ne[ti. |n principiu at=t
Rom=nia, c=t [i vecinii s`i - Ungaria, Serbia,
Bulgaria [i Ucraina - sunt ]`ri membre ale
Consiliului Europei [i semnatare ale
Conven]iei Cadru pentru protejarea
Minorit`]ilor, av=nd astfel obliga]ia de a
aplica o legisla]ie de sprijinire a drepturilor
minorit`]ilor. |ns` dac` la nivel legislativ
exist` premise pentru protejarea identit`]ii
comunit`]ilor rom=ne[ti, la nivel practic
avem de-a face \n unele cazuri cu politici
agresive de dezna]ionalizare. De aici a
ap`rut ideea unui raport privind respectarea
drepturilor minorit`]ilor rom=ne[ti din jurul
Rom=niei.

Raportul privind
drepturile rom=nilor

Din c=te [tim p=n` \n prezent nu a fost
alc`tuit nici un raport public care s` pun`
laolalt` ce s-a \nt=mplat cu rom=nii din
afara grani]elor ]`rii. Mass-media din
Rom=nia public` regulat informa]ii
referitoare la aceast` situa]ie - \ns` o
centralizarea a tuturor acestor informa]ii nu
poate fi dec=t benefic`.|n luna septembrie
2007 am reu[it s` public`m un astfel de
prim raport care poate fi consultat la adresa
www.centruldestudii.ro/csrr/pdf/raport_2007.
pdf. Am beneficiat de sprijinul mai multor

asocia]ii rom=ne[ti din afara grani]elor \n
alc`tuirea acestui raport [i ne-am bazat pe
datele publicate \n mass-media rom=neasc`
de-a lungul timpului. Concluzia acestui
raport este una c=t se poate de trist`:
rom=nii din afara Rom=niei se confrunt` \n
prezent cu tendin]e clare de asimilare sau
de \ndep`rtare a lor de la filonul cultural
rom=nesc. Din p`cate autorit`]ile statului
rom=n fac mult prea pu]in pentru stoparea
acestui fenomen. Raportul a fost prezentat la
Viena \n cadrul Forumului Rom=nia
organizat de Institutul Cultural Rom=n [i
Institutul Austriac pentru Studii Sud-Est
Europene.

Revista �Contact�

Al treilea proiect major al Centrului de
Studii pentru Resurse Rom=ne[ti \n anul
2007 a fost revista �Contact� destinat`
rom=nilor de pretutindeni. Am conceput-o [i
realizat-o ca pe o cronic` a ceea ce s-a
\nt=mplat cu rom=nii intitula]i oarecum
impropriu �de pretutindeni� \n cursul anului
2007. Trebuie s` mul]umim aici agen]iei de
pres` Romanian Global News pentru
sprijinul acordat prin furnizarea zilnic` a
unui flux de informa]ii care a contribuit la
realizarea acestei reviste, ca [i tuturor
colaboratorilor.

Pentru anul viitor inten]ion`m s`
realiz`m o a doua edi]ie a raportului privind
situa]ia rom=nilor de pretutindeni - situa]ia
care nu d` semne c` se va \mbun`t`]i foarte
cur=nd. De asemenea vom men]ine revista
�Contact� [i poate cu pu]in noroc aceasta va
trece dintr-o form` �virtual`� \ntr-o form`
real`, tip`rit` pe h=rtie. Mai avem [i alte
idei, unele dintre ele surpriz`, de aceea \i
rug`m pe to]i cei care ne urm`resc
activitatea s` ne urm`reasc` \n continuare [i
s` ne ajute, dac` cred c` facem bine ceea
ce facem.



De c=teva s`pt`m=ni, Autoguvernarea pe
]ar` a Rom=nilor din Ungaria are \n mod
oficial dou` Volkswagen Passat-uri: unul nou,
achizi]ionat anul trecut, care este folosit de
pre[edintele Traian Cresta, [i unul mai vechi,
cump`rat \n 2002, [i care este pus la dispozi]ia
vicepre[edintelui Gheorghe Guia[. Cei doi [efi
de la A]RU se \mp`uneaz` \n c=te un Passat
(ambele de culoare aurie), str`b`t=nd zeci de
mii de kilometri \n interesul rom=nilor din
Ungaria! A[a zic ei. Cele dou` ma[ini difer`
numai prin faptul c` cea nou`, folosit` de
pre[edinte, este dotat` nu doar cu mai mult
lux, ci [i cu [ofer, girofar [i matri]a cu CD
(adic`: corp diplomatic). 

Nu m` pricep s` num`r c=]i cai-putere au
\mpreun` cele dou` ma[ini, cu at=t mai mult
pot s` \n]eleg c=t amar de ban cost`
\ntre]inerea a dou` autoturisme de lux, cu doi
[efi, care stau mai mult \n ma[in` dec=t la
biroul de lucru. [tim c` a fost destul de afectat
bugetul A]RU [i de o singur` ma[in`, dar`mite
de dou`. C=t despre activitatea pe care cei doi
[efi o depun, este cu siguran]` \n propor]ie
invers` fa]` de suma c=t cost`. Mai ales c`
ambii sunt angaja]i cu post \ntreg la A]RU. \n
practica de 15 ani, de c=nd s-a \nfiin]at prima
autoguvernare pe ]ar`, nici un vicepre[edinte
de p=n` acum nu a fost angajat cu post \ntreg,
e adev`rat c` nici activitate mult` nu au depus.

Acum s-a g`sit un rost [i pentru vice-
pre[edintele Gheorghe Guia[, care se zbate
zilnic timp de opt ore cu problema prelu`rii
Liceului [i [colii generale rom=ne[ti din Jula.
La ultima [edin]` a A]RU, de fapt, vice-
pre[edintele Guia[ s-a sc`pat s` fac` [i o
previziune pentru celelalte [coli de-ale noastre,
referindu-se la [coala rom=neasc` din
Chitighaz, care \n acest fel, dac` e cazul -
adic` dac` Prim`ria vrea s-o comaseze cu
[coala maghiar` - va putea fi integrat` \n
complexul [colar rom=nesc din Jula. Sigur,
acum m`car [i-a g`sit [i -domnul viceî ceva de
lucru, c` altfel cum s-ar justifica drumurile
multe [i miile de kilometri, f`cute \n interesul
comunit`]ii(!). 

O conducere a autoguvern`rii rom=ne[ti
care nu vorbe[te limba rom=n` e mult mai
simplu s` deconteze milioane de forin]i pentru
benzin` [i \ntre]inere de ma[in`, dec=t s` dea,
de exemplu, burse pentru elevi [i studen]i, s`
pl`teasc` cursuri de limb` rom=n` sau s`
sus]in` realizarea unor manuale sau materiale
ajut`toare pentru [coli [i gr`dini]e. [coala
rom=neasc` din Jula are \n fa]` un viitor mai
mult dec=t nesigur, dac` soarta institu]iei [i a
\nv`]`m=ntului de minoritate va ajunge pe
m=na celor din actualul A]RU. Autoguvernarea
de acum a dat dovad` numai de faptul c` nu
este \n stare s` reprezinte rom=nii din

Ungaria, c` este iresponsabil` [i nerepre-
zentativ` pentru comunitatea noastr`. 

De ani de zile scriem, vorbim, ne pl=ngem
c=]i bani se arunc` \n v=nt pe motivul
reprezent`rii [i autoguvern`rii (adic` a auto-
conducerii) minorit`]ii rom=ne din Ungaria.
Cei circa 50 de milioane de forin]i pe care \i
d` statul maghiar pentru func]ionarea A]RU,
sunt b`ga]i \n buzunarele conducerii, care se
preface c` este preocupat` de soarta rom=nimii
din Ungaria. 

Din ma[inile luxoase [i din palatele de
catifea lumea noastr` se vede cu totul altfel:
se vede doar c` nu avem destui bani, se vede
c` este pe cale de realizare mult-dorita -
autonomie cultural`î, c` avem puterea s`
prelu`m [i s` \nfiin]`m noi institu]ii sau c` nu
suntem reprezenta]i \n Parlament. Mai asta ne-
ar lipsi, s` ne pomenim cu Cresta sau Guia[
deputa]i \n Parlament.

Dar nu se vede c` \n aceast` ]ar` rom=nii
dispar pe zi ce trece, c` cei care mai sunt se
asimileaz`, c` tinerii nu mai vor s` aud`
despre originea lor rom=neasc`. Dispar [i se
asimileaz` de ru[ine, de umilin]`, de batjocur`. 

Eva IIOVA

PPrreelluuaarree dduupp`̀ ��FFooaaiiaa RRoomm==nneeaasscc`̀��,, 
rreevviissttaa rroomm==nniilloorr ddiinn UUnnggaarriiaa
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Rom=nii din Ungaria au ren`scut
din propria cenu[`

Revista Balcanii [i Europa a premiat mar]i
o serie de personalit`]i - printre care se
num`r` redactorul [ef al revistei �Foaia
Rom=neasc`� din Ungaria Eva Iova ((ffoottoo)) -
al`turi de ambasadorul serbiei la Bucure[ti
Du[an Crnogorgevic, Steven van Groningen
director general al Raiffeisen Bank, soprana
Mariana Nicolesco, Mihai Maxim directorul
ICR Istanbul, Sportivul Ivan Patzaichin [i
elevul Chindea Filip. Eva Iova s-a implicat \n
promovarea comunit`]ii rom=ne[ti din Ungaria
\n calitate de jurnalist \nc` din 1992, \n
redac]ia de limb` rom=n` a Televiziunii
maghiare, p=n` la pozi]ia actual` de redactor
[ef. |n r=ndurile ce urmeaz` v` oferim un
interviu cu Eva Iova.

CCuumm aapprreecciiaa]]ii ssiittuuaa]]iiaa ccoommuunniitt`̀]]iiii
rroomm==nnee[[ttii ddiinn UUnnggaarriiaa??

O \ntrebare grea... Situa]ia este dificil`, dar
nu f`r` speran]e, zic eu. Rom=nii din Ungaria
de azi au mult mai mul]i intelectuali dec=t au
avut acum 20, 30, 50 de ani. |n privin]a
aceasta eu zic c` totu[i am avea [anse pentru
c` acum 50 de ani dup` trasarea grani]elor
dintre Rom=nia [i Ungaria, comunitatea
rom=neasc` din Ungaria - atunci mult mai

mare la num`r - a r`mas pur [i simplu f`r`
intelectuali. AU r`mas \n 20 de parohii, 4-5
preo]i, dasc`li la sate nu au fost. Putem spune
c` ceea ce vedem ast`zi \n Ungaria aproape
din propria cenu[` s-a n`scut. Dac` ne g=ndim
la aceste vremuri grele [i ne referim la
vremurile de azi c=nd ai sprijin din ]ara mam`,
ar fi o nebunie s` nu crezi, m`car credin]a.
Eu cred c` \[i va reveni comunitatea.

CCaarree aarr ffii pprriinncciippaalleellee pprroobblleemmee aallee
ccoommuunniitt`̀]]iiii rroomm==nnee[[ttii ddiinn UUnnggaarriiaa??

Dup` p`rerea mea principala problem`
este c` nu suntem capabili ... nu-i adev`rat c`
nu suntem capabili - suntem capabili, \ns`
suntem prea lene[i, prea indiferen]i s` facem
propria noastr` revolu]ie, \n ghilimele -
schimbarea sistemului la noi simt c` nu s-a
produs \nc`, \nv`]`m=ntul nu s-a modernizat.
Avem nevoie de o schimbare [i [tim, dar
suntem cam indiferen]i fa]` de aceasta.

CCuumm vv--aa bbuuccuurraatt pprreemmiiuull pprriimmiitt??
P=n` azi diminea]` nici n-am con[tientizat

ce \nseamn`. C=nd m-au anun]at cei de la
RGN Press c` o s` primesc o invita]ie la
Bucure[ti s` primesc un premiu mi-am siz: eu?
premiu? Eu nu am obi[nuit s` primesc premii

[i nici laude. Cred c` noi jurnali[tii nu de
aceea lucr`m, ca s` fim premia]i sau s` fim
l`uda]i. Am amintit [i aici c` este primul
premiu pe care l-am primit \n calitate de
jurnalist [i cred c` [i activitatea cultural` pe
care o desf`[or \n Ungaria st` \n spatele
acestui premiu. M-a surprins [i m-a f`cut
foarte m=ndr` s` fiu la aceea[i festivitate cu
Ivan Patzaichin, Mariana Nicolescu... A fost o
surpriz` [i o onoare foarte mare pentru mine.

George DDAMIAN

Autoguvernarea cu dou` Passat-uri aurii
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Un post fantom` de la
Chi[in`u blocheaz`
transmiterea paradei
de 1 decembrie

Faptul c` Televiziunea Rom=n` a pierdut
frecven]a de retransmisie \n Republica Mol-
dova  a avut efecte imediate: postul �2Plus�
care retransmite emisiile TVR \n st=nga
Prutului a \ntrerupt pe 1 decembrie
transmiterea paradei militare de la Bucure[ti.
Cele \nt=mplate la Chi[in`u au fost relatate
de cotidianul Jurnal de Chi[in`u astfel:
�S=mb`t`, 1 decembrie. Ziua Na]ional` a
Rom=niei. Dis-de-diminea]`, posturile TV de
la Bucure[ti au \nceput s` comenteze
evenimentul [i s` dea leg`tura \n direct \n
Pia]a \n care se f`ceau ultimele preg`tiri
pentru parada militar`. Postul -2Plusî care a
preluat re]eaua de stat nr. II cu acoperire
na]ional` [i c`ruia i s-a permis s` retransmit`
-Antena Interna]ionalî de la Bucure[ti, a pus
pe post un film rusesc cu subtitrare \n limba
rom=n`. Ulterior, c=nd tocmai c=teva posturi
de televiziune de la Bucure[ti, printre care
TVR1, Antena1, Realitatea [.a., \ncep
retransmiterea \n direct a paradei militare

dedicate Zilei Na]ionale a Rom=niei, -2Plusî
repet` filmul -Troiaî pe care \l plasase [i \n
seara din ajun (!). De Ziua Federa]iei Ruse,
cei care retransmit -ORTî-ul rusesc \n R.
Moldova nu au procedat la fel cu parada
militar` de la Moscova�. Politica din ce \n ce
mai agresiv` a comuni[tilor de la CHi[in`u
fa]` de tot ce este rom=nesc a atins cote de
neimaginat, mai ales dac` sunt luate \n
considerare ultimele declara]ii ale pre-
[edintelui Vladimir Voronin.

�Declara]ii 
rom=ne[ti stupide�

Cu o zi \nainte de ziua na]ional` a
Rom=niei Vladimir Voronin s-a lansat \n alt
atac verbal f`r` precedent, \n cadrul
emisiunii sale personale difuzate de postul de
televiziune NIT de la Chi[in`u. Pre[edintele
moldovean a apreciat c` declara]iile �dure�
ale autorit`]ilor de la Bucure[ti la adresa
Chi[in`ului sunt legate de direct de apari]ia
perspectivei de rezolvare a conflictului
transnistrean. �Toate aceste declara]ii (ale
Bucure[tiului) sunt \ntr-at=t de stupide \nc=t
nici nu merit` s` fie b`gate \n seam`�, a
sus]inut liderul comunist moldovean, cu

referire la o recent` afirma]ie a amba-
sadorului Rom=niei \n Republica Moldova,
Filip Teodorescu, care a men]ionat c`
Rom=nia nu va semna Tratatul de baz` cu
Republica Moldova \n forma dorit` de
Chi[in`u.

Bruxellesul va fi cel care va judeca
Republica Moldova [i Rom=nia, a declarat
pre[edintele moldovean Vladimir Voronin,
vorbind \n direct la postul de televiziune de
limb` rus` NIT TV, din Chi[in`u, din
studiourile c`ruia [eful statului moldovean se
adreseaz` poporului o dat` pe lun`, relateaz`
duminic` agen]iile de pres` de peste
Prut.�Eu am sperat c` dup` aderarea
Rom=niei la UE multe probleme din rela]iile
noastre vor disp`rea. Aceasta nu s-a
\nt=mplat \ns` [i de aceea Republica Moldova
va c`uta alte metode europene de rezolvare
a problemelor din raporturile cu Rom=nia�, a
afirmat Voronin, adres=ndu-se popula]iei
republicii \n limba rus`.

Ce l-a enervat 
pe Voronin

|n declara]ia sa [eful misiunii diplomatice
rom=ne a pus, totodat`, la \ndoial`
legitimitatea delimit`rii teritoriale dintre Ro-
m=nia [i Republica Moldova. �Exist` o
singur` problem` legat` de faptul c` partea
moldovean` solicit` introducerea \n acest
acord a unei referiri la Tratatul de la Paris
din 1947, document care spune, cu referire
la frontiera dintre Rom=nia [i Uniunea
Sovietica: �Grani]a dintre Rom=nia [i URSS
este grani]a care a fost convenit` \ntre
Rom=nia [i URSS \n 1940. Pentru toat`
lumea este \ns` clar c` \n 1940 [i p=n` \n
1947 Rom=nia nu a \ncheiat niciun fel de
acord cu URSS \n legatur` cu o asemenea
grani]`. Deci, e un fals istoric [i, dac` atunci
a fost acceptat, este pentru c` Rom=nia era
un stat \nvins [i ocupat [i f`r` posibilitatea
de a-[i ap`ra interesele sale suverane�, a
argumentat ambasadorul Teodorescu,
afirmarea sa. �Este evident c` \n anul 2007
acceptarea aceluia[i fals istoric care s-a f`cut
\n 1947 ar fi cu totul de neconceput�, a
ad`ugat reprezentantul diplomatic al Ro-
m=niei la Chi[in`u, \n aceea[i conferin]` de
pres`, \n care a explicat c` Tratatul de la
Paris nu mai are valoare juridic` at=t timp
c=t o serie de prevederi nu mai sunt valabile.
�Tratatul prevede, de exemplu, restric]ii,
inclusiv militare, pentru Rom=nia, care \ntre
timp a devenit stat membru NATO - aspect

Voronin calific` Rom=nia
drept �stupid`�
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care dovede[te c` acest document apar]ine
unei epoci care nu este actual`�, a ad`ugat
Teodorescu. Potrivit ambasadorului, fron-
tierele dup` cel de-al Doilea R`zboi Mondial
au fost stabilite prin Actul final de la Helsinki
[i la acest document trebuie s` se fac`
referire \n acordul cu privire la frontiera cu
Republica Moldova.

Problema 
tratatului de baz`

�Nu exist` nici o baz` pentru a afirma
c` Rom=nia nu dore[te \ncheierea unui acord
privind frontiera [i c` pozi]ia Rom=niei ar
aduce \n vreun fel atingere integrit`]ii
teritoriale a Republicii Moldova. Suntem
primii interesa]i s` avem acest acord, coo-
perarea la frontier` fiind fundamental` pentru
securizarea grani]ei [i pentru \mpiedicarea
contrabandei, a migra]iei ilegale - puncte care
constituie un aspect fundamental pentru
realizarea acordurilor cu Uniunea Europeana.
Vrem s` avem un acord care s` stabileasc`
[i s` confirme \nc` o dat` caracterul deschis
al unor rela]ii dintre doua state suverane,
independente [i care \[i respect` reciproc
integritatea teritoriala�, citeaz` site-ul internet
al NIT TV declara]ia ambasadorului Rom=niei
\n Republica Moldova, care l-a iritat at=t de
tare pe pre[edintele Vladimir Voronin. Dup`
o ameliorare brusc` \n 2004, raporturile
dintre Chi[in`u [i Bucure[ti s-au deteriorat
dup` ce pre[edintele Rom=niei, Traian
B`sescu, a anun]at \n cadrul vizitei \ntre-
prinse \n luna ianuarie a.c. la Chi[in`u c`
peste jum`tate de milion de moldoveni au
depus cerere pentru ob]inerea cet`]eniei
rom=ne.

|n replic`, pre[edintele Voronin a acuzat
Bucure[tiul de �amestec brutal \n afacerile
interne ale Republicii Moldova� [i [i-a retras

decizia de a permite deschiderea a dou` noi
consulate rom=ne[ti pe teritoriul republicii.

Revenirea 
la moldovenism

F`c=nd referire la declara]iile pre[e-
dintelui rom=n Traian B`sescu privind o
eventual` reg`sire a rom=nilor de pe cele
dou` maluri ale Prutului \n cadrul UE,
Vladimir Voronin a acuzat Rom=nia la postul
tv NIT c`, intr=nd \n Uniunea European`,
nutre[te visul reunific`rii, dar acest lucru nu
se va \nt=mpla, a spus el, invoc=nd �cei 650
de ani de statalitate moldoveneasc`�, una din
ideile promovate obsesiv \n ultima vreme de
autorit`]ile comuniste de la Chi[in`u. �Dac`
ar fi s` iei \n serios Bucure[tiul ar trebui
revizuite tratatele dup` cel de-al doilea r`zboi
mondial, ceea ce ar \nsemna o revizuire a
\ntregii Europe, ceea ce ar lovi ca un
bumerang \ns`[i Rom=nia� a afirmat liderul
politic de la Chi[in`u. Pre[edintele Voronin a
revenit [i la problema reactiv`rii celor trei
eparhii \n cadrul Mitropoliei Basarabiei (de
B`l]i, fost` a Hotinului, cea a Basarabiei de
Sud, fost` a Cet`]ii Albe [i Ismailului, [i cea
a Dub`sarilor [i a toat` Transnistria, fosta
Misiune Ortodox` Rom=n` din Transnistria),
care, potrivit liderului comunist, �face poarte
din acela[i scenariu de atacuri \mpotriva
suveranit`]ii, integrit`]ii, statalit`]ii Republicii
Moldova, a limbii [i poporului s`u�. Amintind
de discu]iile f`r` succes de la 22 noiembrie
din Bulgaria \ntre reprezentan]ii Bisericii
Ortodoxe Rom=ne [i ai cele Ruse,
pre[edintele moldovean a avertizat c`, dac`
aceast` problem` se amplific`, autorit`]ile de
la Chi[in`u vor readuce cazul \n aten]ia
CEDO [i vor solicita anularea \nregistr`rii
Mitropoliei Basarabiei. �Ne-am s`turat s` tot
auzim aceste improviza]ii rom=ne[ti, am

ascultat destul. Posibilit`]ile noastre de a
rezolva problemele cu partea rom=n` au fost
epuizate, o s` c`ut`m alte metode [i
argumente pentru a elimina aceste probleme�
a mai declarat pre[edintele moldovean.

Depl=ng=nd ceea ce el consider` lips` de
comunicare cu Rom=nia, pre[edintele mol-
dovean a afirmat \n continuare c` problemele
pe care Republica Moldova le are cu
Rom=nia trebuie acum ridicate la nivelul UE.
�Reac]ia noastr` este calm`, deocamdat`,
pentru c` noi consider`m c` avem de-a face
nu numai cu Rom=nia, noi avem de-a face cu
Uniunea European` [i problemele pe care le
avem cu Rom=nia putem [i trebuie s` le
ridic`m la nivelul UE� a ad`ugat Vladimir
Voronin \n interviul s`u pentru NIT. Cu o zi
\nainte de interviul pre[edintelui moldovean,
canalul de televiziune NIT se adresa
Ambasadei rom=ne la Chi[in`u cu o serie de
\ntreb`ri, \ntreb`ri pe care misiunea diplo-
matic` rom=n` le-a calificat drept speculative,
ostentative [i provocatoare, \n contextul
campaniei negative pe care autorit`]ile mol-
dovene o duc la adresa Rom=niei.

Cantemir, \nh`mat
la c`ru]a comuni[tilor

Comuni[tii moldoveni vor s`-l omagieze
pe Dimitrie Cantemir, pre[edintele Vladimir
Voronin convoc=nd pe 4 decembrie o [edin]`
\n acest sens, la care au participat premierul
Vasile Tarlev, ministrul culturii Artur Cozma
[i pre[edintele Academiei de ßtiin]e a
Moldovei, Gheorghe Duca. �|n cadrul
[edin]ei s-a decis ca guvernul s` elaboreze
un plan de ac]iuni de omagiere a eminentului
savant, umanist [i filozof, care s` includ`
diverse manifest`ri cultural-[tiin]ifice, precum
[i edificarea \n municipiul Chi[in`u a
monumentului lui Dimitrie Cantemir [i a
copiei monumentului \n ora[ul }ar=]ino din
Federa]ia Rus`�, se arat` \ntr-un comunicat al
serviciului de pres` al pre[edin]iei de la
Chi[in`u citat de Moldpres. Conducerea
comunist` de la Chi[in`u a indicat c`
urmeaz` a fi anun]at un concurs na]ional
pentru selectarea celui mai reu[it proiect al
monumentului lui Dimitrie Cantemir. Anali[tii
de la Chi[in`u consider` c` aceast` nou`
ini]iativ` a comuni[tilor moldoveni face parte
din aceea[i campanie electoral` pe care
comuni[tii moldoveni au lansat-o deja \n
perspectiva scrutinului de peste doi ani, c=nd
vor s` c=[tige alegerile juc=nd drama
�statalit`]ii moldovene[ti�, amenin]at` \n
permanen]`, \n opinia lor, de Rom=nia. |n
acela[i spirit al ,,moldovenismului�, pre[e-
dintele Voronin se erija la \nceputul lunii
noiembrie \n urma[ul lui ßtefan cel Mare,
semn=nd un decret privind declararea anului
2009 drept �An al s`rb`toririi a 650 de ani
de la \ntemeierea statului moldovenesc�.

George DDAMIAN
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Pe 12 noiembrie 2007 la Paris a avut loc
[edin]a Comisiei juridice a Adun`rii Par-
lamentare a Consiliului Europei \n cadrul
c`reia a fost discutat` [i situa]ia rom=nilor
din Timoc, informeaz` Romanian Global
News. R`spunz=nd la prezentarea raportorului
J. Herrmann ((ffoottoo ssuuss -- cceennttrruu)), reprezen-
tantul rom=nilor din Ucraina, Dr. Ion
Popescu a cerut ca linia general` a raportului
s` nu fie plasat` \n discu]iile dintre rom=nii
timoceni [i cei ce se consider` vlahi, pentru
c` ei singuri se vor descurca \n ce limb`
vorbesc - \n Voivodina limba rom=n` este
studiat` \n [coli, iar \n Timoc - nu, de aceea
acolo se vorbe[te \n graiul local. Principalul
e s` se acorde pentru fra]ii nostri din Timoc
acelea[i drepturi ca [i rom=nilor din Banatul
s=rbesc - s` li se deschid` [coli, s` fie
subven]ionate ziarele [i emisiunile Radio [i
TV, s` nu aplice s=rbizarea numelor prin
botez, s` fie liber` slujirea \n limba matern`
\n biserici.

�Nu se permite ca \ntr-un stat democratic
unele [i acelea[i legi, drepturi [i libert`]i s`
fie aplicate \n mod diferit \n teritorii diferite
ale aceleia[i ]`ri� - a mai declarat Ion
Popescu. �E bine c` statul s=rb, \n sf=r[it, ca
rezultat al acestui raport, a \nregistrat
Consiliul National al Rom=nilor din Serbia [i
a \nceput subven]ionarea unor programe; dar
lucrul principal este de a oferi popula]iei
rom=ne[ti din Timoc acelea[i drepturi pe

care le au minorit`]ile \n Voivodina. |ntr-o
situa]ie similar` se afl` [i rom=nii din
Bulgaria din regiunea Vidinului care sunt
supu[i unor procese de asimilare. {i
problema principal` este ca Comisia nu
\ntotdeauna monitorizeaz` situa]ia dup`
adoptarea rapoartelor [i rezolu]iilor. Dac` era
monitorizat` la nivelul cuvenit rezolu]ia
privind situa]ia arom=nilor (populatie
rom=nofon` din Balcani, raportor Luis Maria
de Puig, Spania) unele probleme privind
minorit`]ile din aceste zone erau rezolvate
demult!�, - a mai declarat Ion Popescu,
solidariz=ndu-se cu rom=nii din Timoc.

Deputat rom=n 
\n Valea Timocului

Pre[edintele PLD Dolj, deputatul Hora]iu
Buzatu ((ffoottoo jjooss -- cceennttrruu)) s-a deplasat per-
sonal \n Valea Timocului de Ziua Na]ional`
a Rom=niei unde a \mp`r]it c=te un tricolor
rom=nilor care au participat la manifest`rile
organizate de 1 Decembrie, transmite Rom-
pres. �|n acest an, Ziua Na]ional` a Rom=niei
ne-a oferit prilejul de a o s`rb`tori altfel
dec=t p=n` acum. La invita]ia Forumului
Democrat al Rom=nilor din Serbia, am
participat ca reprezentant al Partidul Liberal
Democrat la manifest`rile organizate pentru
Ziua Rom=niei \n localitatea Negotin de pe
Valea Timocului. Este pentru prima dat` de
la sf=r[itul r`zboiului c=nd \n Timoc se
s`rb`tore[te Ziua Na]ional` a Rom=niei. Peste
500 de rom=ni veni]i din \ntreaga zon`, au
fost prezen]i la aceast` \nt=lnire, unde s-a
c=ntat rom=ne[te, s-a m=ncat rom=ne[te [i,
desigur, s-a \nchinat un pahar pentru to]i
rom=nii�, a declarat Buzatu. El a mai precizat
c` la manifestare a participat [i amba-
sadorului Rom=niei \n Serbia, Ion Macovei,
care a afirmat c` \[i dore[te pentru rom=nii
din Serbia tot at=tea drepturi ca [i pentru
s=rbii din Rom=nia. Deputatul Buzatu a
afirmat c` \n Valea Timocului au mai fost
prezen]i cu ocazia Zilei Na]ionale a Rom=niei
protoiereul Boian Alexandrovici, preotul din
Malaini]a, pre[edintele Forumului Democratic
al Rom=nilor din Serbia, Du[an P=rvulovici,
pre[edintele Federa]iei Rom=nilor din Serbia,
Pedrag Bala[evici, pre[edintele Asocia]iei
Culturale Ariadne Filum, Zavi[a Jurj.

Rom=nii din Timoc -
sprijini]i la Consiliul Europei
LLaa NNeeggoottiinn ss--aa sseerrbbaatt ppeennttrruu pprriimmaa ddaatt`̀ ZZiiuuaann NNaa]]iioonnaall`̀ aa RRoommâânniieeii
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Europenism, cooperare,
integrare, toleran]`,
consens, aderare, evolu]ie,
iat` doar c=teva no]iuni
specifice \nceputului de
mileniu, ce caracterizeaz` pe
deplin evolu]iile statelor din
Centrul [i Sud-Estul Europei,
membre, mai noi sau mai
vechi, ale marii familii
europene. Realitatea ne
oblig` s` constat`m c`
aceste concepte nu sunt pe
placul unor pretin[i istorici,
cercet`tori sau pur [i simplu
avoca]i ai nim`nui din
Serbia, care amestec`
lucruri [i date pentru a-[i
justifica teorii aberante. [i
acestea \n ciuda faptului c`
statul rom=n recunoa[te
minorit`]ii s=rbe din
Rom=nia drepturile sale
fundamentale: la cultur`,
instruc]ie [i via]` religioas`
\n limba matern`.

Nu de acela[i sprijin se bucur` \ns`, o
parte a cona]ionalilor no[tri din Serbia,
rom=nii din Valea Timocului, considera]i p=n`
nu demult, de autorit`]ile de la Belgrad, ca
fiind diferi]i din punct de vedere al originii
[i evolu]iei, fa]` de rom=nii din Voivodina [i
trata]i, \n lucr`rile de specialitate s=rbe[ti, ca
grup etnic cu origine necunoscut`. \n con-
secin]`, statul s=rb a aplicat standarde
diferite \n ceea ce prive[te dreptul la p`s-
trarea identit`]ii culturale [i spiritual
religioase \n limba matern`, celor dou`
comunit`]i.

La sud de Dun`re, \n Timocul s=rbesc,
dup` recens`m=ntul oficial al autorit`]ilor
s=rbe[ti din anul 2002, tr`iesc peste 45.000
de rom=ni/vlahi, deci cu 29% mai mul]i dec=t
\n Provincia Autonom` Voivodina. Cercet`tori
[i anali[ti echidistan]i ai fenomenului
rom=nismului balcanic recunosc \ns` c`, \n
realitate, ar fi vorba de o cifr` mult mai
mare [i \n nici un caz, rom=nii nu pot fi mai
pu]ini de 350.000. Liderii reprezentativi ai
comunit`]ii rom=nilor/vlahi din Valea
Timocului s=rbesc sus]in c` rom=nii timoceni
tr`iesc \n propor]ie \nsemnat` \n 300 de sate
[i 20 de ora[e din ]inuturile numite popular
Timoc, Homolie, Craina Negotinului [i ]=rna

Reca. Spre deosebire de cei din Voivodina,
rom=nii din Timocul s=rbesc nu se bucur`
de nici un fel de drepturi lingvistice sau
religioase, fiind \nc` percepu]i de o mare
parte a s=rbilor drept un grup etnic distinct,
f`r` leg`tur` cu aria de cultur` [i civiliza]ie
a poporului rom=n nord-dun`rean.

Primul semn al toleran]ei belgr`dene s-a
manifestat \n luna august a.c., c=nd

autorit`]ile s=rbe au recunoscut existen]a
minorit`]ii rom=ne[ti din Serbia de R`s`rit [i
au \nregistrat oficial Consiliul Na]ional al
Minorit`]ii Na]ionale Rum=ne[ti/Vlahe
(CNMRVS), entitate reprezentativ` a
rom=nilor din regiune. CNMRVS-ul a fost
\nfiin]at de c`tre o m=n` de rom=ni din Valea
Timocului \nc` din cursul anului 2006, dar a
fost recunoscut de statul s=rb ca for

Reminiscen]e 
ale intoleran]ei etnice 
\n Valea Timocului

}}`̀rraann bbuuccoovviinneeaann,, ppuurrttâânndd oo cc`̀cciiuull`̀ aapprrooaappee iiddeennttiicc`̀ cceelloorr ppuurrttaattee \\nn VVaalleeaa TTiimmooccuulluuii
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reprezentativ al comunit`]ii rom=ne[ti din
regiune abia dup` un an de zile [i doar dup`
numeroase presiuni [i interven]ii la nivel
local [i central. Acest eveniment a fost relatat
pe larg \n paginile presei rom=ne[ti, fiind
perceput de publicul larg drept o victorie a
drepturilor omului [i minorit`]ilor \ntr-o
Serbie democratic`, care se lupt` s`
dep`[easc` fantomele na]ionaliste ale unui
trecut \ntunecat [i nu prea \ndep`rtat. (...)

Iat` \ns` c`, acum, c=nd Serbia depune
eforturi uria[e pentru alinierea legisla]iei in-
terne la normele [i prevederile interna]ionale
din domeniu, c=nd toate privirile comunit`]ii
interna]ionale sunt a]intite asupra provinciei
Kosovo (leag`nul de civiliza]ie al poporului
s=rb) [i a rezolv`rii pa[nice a conflictului din
aceast` provincie, se mai g`sesc \nc` unele
voci izolate care aduc la lumin` umbrele
trecutului [i agit` spiritele na]ionalismului
s=rbesc.O astfel de voce este \ntruchipat` de
Zlatko Sulovici, pre[edintele Comitetului
ìNoua Serbieî din Branicevo (Serbia de
R`s`rit), care a publicat \n num`rul 2976 (din
23.10.2007), al cotidianului local ìCuv=ntul
poporuluiî din Pojareva], articolul intitulat
ìCine aplic` rom=nizarea vlahilor?î, \n care
face o serie de remarci ofensatoare la adresa

liderilor comunit`]ii rom=ne[ti/vlahe din
Valea Timocului. Zlatko Sulovici sus]ine, nici
mai mult nici mai pu]in, c` pre[edintele
CNMRVS, domnul Zivoslav Lazici, etnic
rom=n/vlah din Veliko Gradi[te, \n scopul de
a-[i satisface propriile sale interese, ìpromite
[i ofer` anumite facilit`]i pentru ca vlahii s`
fie atra[i [i s` se declare drept rom=niî.
Drept pentru care, liderul Comitetului ìNoua
Serbieî din Branicevo sus]ine c` ìva
condamna mereu fiecare \ncercare de
rom=nizare a vlahilor no[tri, care se
manifest` \n jude]ul Branicevo, iar \n unele
regiuni chiar s-a exprimatî. Totodat`, Sulovici
afirm` cu naivitate c` activitatea cultural`
\ntreprins` de liderii minoritarilor, pe linia
p`str`rii identit`]ii na]ionale specifice a
rom=nilor timoceni, face parte dintr-o serie
de ìsepara]ii [i programe suspecteî, care nu
conduc dec=t la o ìafectare direct` a bunelor
rela]ii seculare ale unui popor care de ani de
zile tr`ie[te \n pace pe aceste meleaguriî. (...)

|n continuarea demersului s`u, Zlatko
Sulovici face referire la o serie de lideri ai
rom=nilor timoceni din Bor [i Negotin, pe
care, cu excep]ia lui Ziva Lazici, nu \i
nominalizeaz`, dar a c`ror activitate o
cunoa[te foarte bine, pentru c` \i nume[te

ìacei indivizi, care sunt condu[i de Ziva
Lazici din Veliko Gradi[te, precum [i unele
persoane din Bor [i Negotin, ascunz=ndu-se
\n spatele anumitor partide, \n scopul
propriilor interese, promit [i ofer` anumite
facilit`]i pentru ca vlahii s` fie atra[i \n
satisfacerea acestor interese, reprezent=nd o
subminare direct` [i o compromitere a bune-
lor rela]ii cu un popor care de secole tr`ie[te
pe aceste teritoriiî.

Cu alte cuvinte, dac` liderii minorit`]ii
rom=ne[ti din regiune duc o sus]inut`
activitate organizatoric` [i structural` pentru
dob=ndirea unor drepturi elementare ale
\ntregii comunit`]i, atunci \nseamn` c` ei au
o agend` ascuns` [i unele interese obscure,
care pun \n primejdie ìbunele rela]ii seculare
ale unui poporî. Probabil domnul Sulovici nu
a aflat \nc`, dar agenda ascuns` despre care
pomene[te domnia sa se confund` cu cea a
Uniunii Europene, care prevede o serie de
drepturi [i libert`]i ale minorit`]ilor na]ionale,
de care rom=nii din Timocul s=rbesc nu
beneficiaz` \nc`. Trebuie oare s` mai
amintim c` lipsesc cu des`v=r[ire din aceast`
regiune [colile, mass-media [i slujbele
religioase \n limba matern`? Drepturi ele-
mentare [i normale de care minoritatea s=rb`
din Rom=nia se bucur` pe deplin. Zlatko
Sulovici incit` ìcet`]enii de bun` credin]`î la
ìrezolvarea problemelor regiuniiî, apreciind c`
ac]iunile unora dintre liderii vlahilor ìnu sunt
bune [i conduc la o [i mai mare separareî,
\n ciuda faptului c` autorit`]ile s=rbe sunt ìde
acord cu deplina echitate [i egalitate a celor
dou` popoareî. (...)

Grav ni se pare faptul c` afirma]iile lui
Zlatko Sulovici au fost preluate [i de
cotidianul central ìDanasî, \n edi]ia sa din
26.10.2007, \n cadrul articolului ìConform
comunicatului Adun`rii Jude]ene a Noii
Serbii exist` rom=nizarea vlahilorî, insist=ndu-
se \n materialul respectiv pe relevarea
existen]ei unor pretinse ìprograme suspecte
ale vlahilor care conduc la o separare [i la
o afectare direct` a bunei convie]uiriî. Ca o
prim` reac]ie la afirma]iile denigratoare [i
periculose ale lui Zlatko Sulovici ap`rute \n
presa s=rb`, Zivoslav Lazici (pre[edintele
CNMRVS) a decis ac]ionarea acestuia \n
instan]` pentru calomnie [i ofense aduse at=t
lui c=t [i minorit`]ii rom=ne[ti/vlahe din
\ntreaga Serbie de R`s`rit. Vedem \n aceast`
ac]iune, considerat` normal` \ntr-un stat
democratic, \nc` o dovad` a reconfigur`rii
con[tiin]ei etnice a rom=nilor din Timocul
s=rbesc, pe linia redob=ndirii drepturilor
legitime ale oric`rei minorit`]i care tr`ie[te
\n serbia. [i aceasta deoarece consider`m c`,
\n toate statele civilizate, deci [i \n Serbia
prieten` [i vecin`, trebuie s` dispar` orice
reminiscen]e ale intoleran]ei etnice, indiferent
de forma [i locul unde se manifest`. 

Prof. DDr. TTudor NNEDELCEA,
preluare ddup` ppagina eelectronic`
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