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Domnului Ion Popescu – Președinte al Uniunii Interregionale „COMUNITATEA
ROMÂNEASCĂ din UCRAINA“
Mult stimate D-le Ion Popescu, consider că a venit momentul în care „Comunitatea
Românilor din Ucraina“ să-și prezinte susținerea și atașamentul său legat de aderarea
Ucrainei la U.E. în cadrul unui Congres național organizat în acest scop. De aceea propun
înființarea unei comisii de experți care să propună un program al viitorului congres, care s-ar
putea desfășura în perioada 28-30 noiembrie 2014.
Între altele, respectivul congres ar putea aproba și propunerea cu privire la „Înfrățirea
municipiilor Oradea și Cernăuți“, aceasta cu atât mai mult cu cât în 2015 aeroprtul din
Oradea va deveni AEROPORT EUROPEAN ce va putea primi orice tip de aeronavă de pe
cuprinsul UE, iar distanța dintre cele două municipii va putea fi parcursă în cca 30 minute.
Această dezvoltare a transportului intereuropean va înlesni atât accesul Ucrainei la
instituțiile europene, precum și o largă dezvoltare a schimburilor economice, culturale,
artistice și sportive cu unitățile similare din România. În ce mă privește, aș fi extrem de
onorat dacă la împlinirea vârstei de 90 ani aș putea lua parte la asemenea manifestare
(probabil ar fi ultima mea prezență pe meleagurile natale).
Această dorință a mea este susținută cu multă tărie de către Asociația CIVIC MEDIA
din București, care mi-a acordat premiul „MILE CĂRPENIȘAN“ pe 2014 și a făcut o
intervenție atât la președintele României cât și la Ministerul de Externe de la București – ca
urmare a recentelor relații de întrajutorare intervenite între Kiev și Bucureși să se intervină
pentru anularea „interdicției“ de intrare în Ucraina dictate în mod cu totul abuziv de către
fosta administrație a președintelui Ianukovici împotriva scriitorului Vasile Ilica. Anexez cele
două documente emise de Asociația CIVIC MEDIA din București.
Cu deosebită stimă,
Vasile Ilica

