
Nastase, sub tirul maghiarilor europeni
Premierul Adrian Nastase a declarat ieri, in plenul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE),
ca nu poate accepta ideea autonomiei locale pe criterii etnice in procesul decizional asupra unor probleme
de interes public. Intrebat de un parlamentar ungar cum trateaza Guvernul problema autonomiei etnice
pentru secui, Nastase a spus ca nu este de acord ca o comunitate locala care este formata din
reprezentanti ai mai multor grupuri minoritate sa beneficieze de autonomie in ceea ce priveste decizia
asupra unor probleme de interes public general. "Prin comunitate locala, inteleg una formata din romani,
maghiari, germani si alte minoritati care traiesc in acea zona. De aceea, nu pot accepta problema
autonomiei etnice", a explicat Nastase. El a amintit ca Executivul sprijina identitatea culturala a
minoritatilor aflate pe teritoriul Romaniei. Tot un parlamentar ungur l-a intrebat pe permierul roman care
sunt motivele pentru care Romania nu accepta ideea amplasarii Statuii Libertatii la Arad. "Autoritatile
romane si ungare vor incerca sa gaseasca, pana in luna decembrie, o solutie de compromis in ceea ce
priveste aceasta problema", a declarat Nastase, care a amintit ca acest simbol are o semnificatie speciala
si pentru poporul roman, conform Mediafax. "De cate ori se rezolva o problema, apare una noua,
determinata, in acest caz, de o situatie provenind din secolul XIX. Este necesar ca, in aceasta problema, sa
fie luata in considerare si sensibilitatea romanilor. Nu trebuie sa incercam sa ne intoarcem in trecut", a
spus Nastase. Premierul Adrian Nastase a fectuat o vizita de lucru la Strasbourg la zece ani de la primirea
Romaniei in Consiliul Europei, ocazie cu care s-a intalnit cu presedintele Adunarii Parlamentare a
Consiliului Europei, Peter Schieder, cu secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, si
cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului, Luzius Wildhaber. 
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