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Ambasadorul Federației Ruse în România, Valeri Kuzmin, îndeamnă la organizarea unui
referendum cu privire la Unirea Republicii Moldova cu România. Declarații în acest sens el a
făcut la Suceava, în cadrul unei conferințe despre „Dezvoltarea relaţiilor de afaceri ale României
cu Federaţia Rusă", unde a adus ca exemplu Crimeea.

„În România, am auzit în repetate rânduri cum ar trebui să se unească România cu Republica
Moldova: în baza dreptului istoric sau prin referendum. Având în vedere aceste detalii, aș
sugera să urmați calea referendumului. Având în vedere că o situație similară a avut loc în
Crimeea, revizuirea granițelor în acest caz ar trebui, de asemenea, făcută în baza rezultatelor
referendumului", a spus Kuzmin, citat de INFOTAG.

În replică, rectorul Universității „Ștefan cel Mare" din Suceava, Valentin Popa, a atras atenția
diplomatului moscovit că la acest seminar a fost prea puțină economie și că a fost mai mult
politică, iar acum se fac chiar și cursuri pentru a identifica manipularea. El consideră că
ambasadorul a venit la Suceava mai mult pentru îmbunătățirea imaginii Federației Ruse în
regiune, transmite karadeniz-press.ro.

Ambasada Rusiei la București afirmă că declarații ale ambasadorului Valeri Kuzmin la o
conferința desfășurată la Suceava-pe temă unui referendum privind eventuală unire a Republicii
Moldova cu România și a intervenției ruse în Georgia-care au stârnit reacții din partea opiniei
publice din România au fost greșit interpretate.

"Ambasada consideră necesar de a expune cuvintele autentice rostite de diplomatul rus,
deoarece greșita interpretare a acestora ar putea fi rezultatul unei traduceri nu tocmai precise în
limbă română, precum și a citării selective a unor fraze separate prin extragerea lor dintr-un
context mai amplu", se arată într-o postare pe pagină de Facebook a ambasadei privind
participarea ambasadorului la conferința "Dezvoltarea relațiilor antreprenoriale cu Federația
Rusă", desfășurată joi, la Suceava.

Conform News Bucovina, la conferința, diplomatul rus a declarat: "În România, nu de puține ori
am auzit care ar fi partea legală, sau cum ar trebui să se unească România cu Republică
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Moldova: în bază dreptului istoric sau cu ajutorul referendumului. Având în vedere că aveți
aceste, detalii eu v-aș propune să mergeți pe ideea referendumului, ținând cont că o astfel de
situație s-a întâmplat în Crimeea", a spus Kuzmin.

http://www.ziarulnational.md/ambasadorul-rusiei-cand-am-intervenit-in-abhazia-din-greseala-a
m-ajuns-pana-la-tbilisi-ce-replica-a-primit-la-suceava/
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