Românii din dreapta Tisei cer un consulat la Solotvino
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Românii din dreapta Tisei, dar şi ucrainenii care călătoresc în România întâmpină serioase
dificultăţi în obţinerea vizelor necesare intrării în România. Pentru a obţine aceste vize sunt
nevoiţi să se deplaseze la Consulatul de la Cernăuţi (la o distanţă de 200 km).

Mulţi acuză faptul că personalul care deserveşte Consulatul se comportă într-un mod necivilizat
cu cei care apelează pentru a obţine o viză.

• O soluţie - micul trafic de frontieră

Pentru a se pune capăt acestor neplăceri, românii din dreapta Tisei s-au adresat de
nenumărate ori autorităţilor române pentru a se înfiinţa un consulat la Solotvino. Au existat mai
multe interpelări făcute de senatorul Gheorghe Mihai Bârlea, dar fără niciun rezultat. O iniţiativă
vine din partea Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia "Dacia", condusă de dr. Ioan
Mihai Botoş:

"În urma numeroaselor cereri venite din partea românilor din dreapta Tisei, dar şi a ucrainenilor,
am început o serie de demersuri pentru a se găsi o modalitate care să simplifice călătoriile în
România. Avem în vedere sistemul de mic trafic de frontieră care este aplicat în prezent la
graniţele Ucrainei cu Ungaria, Polonia şi Slovacia. Cetăţenii care domiciliază pe o rază de 30 de
km în zona de graniţă pot călători fără vize, doar cu ajutorul unui permis care are o valabilitate
de 2 ani. Nu înţelegem de ce nu se poate aplica acest sistem şi în cazul României. La viitoarea
întâlnire dintre preşedinţii Viktor Ianukovici şi Traian Băsescu sperăm ca acest aspect să fie
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abordat. Dacă se va aplica acest sistem se va reuşi o impulsionare a relaţiilor economice şi
culturale dintre cele două ţări", a declarat dr. Ioan Mihai Botoş.

• "Personalul de la Consulat se comportă urât cu noi"

"Am 79 de ani. Din cauza împrejurărilor istorice am rămas izolată de familie pe teritoriul Uniunii
Sovietice, actuala Ucraina. Am o soră la Sighet. Am crezut că după anul 1989 va fi mult mai
uşor să pot veni în ţara-mamă. Trebuie să merg până la Cernăuţi pentru o viză. Prima oară ni
se dă o viza valabilă 60 de zile. La expirarea acesteia ni se dă o alta valabilă un an. În aceste
condiţii suntem nevoiţi să pierdem bani şi timp în plus. Personalul de la Consulat se comportă
urât cu noi. Ba că nu avem o hârtie, ba să venim altă dată. Nu este normal să fim trataţi într-un
asemenea mod. Suntem şi noi români şi nu avem nicio vină că am fost vremelnic despărţiţi de
ţară", a spus Maria I.P., pensionară din Solotvino, Ucraina.

Liviu Siman

Sursa: Glasul Maramuresului
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