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ÎNTREBARE SCRISĂ 
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  Obiectul întrebării scrise:            

 Îngăduirea manifestărilor secesioniste din comuna Rona de Sus, jud.Maramureș 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

 După cum Prefectul județului Maramureș și instituțiile administrației publice din zonă 

cunosc prea bine, într-o importantă localitate din apropierea frontierei de stat – Rona de Sus – au 

loc tot mai frecvent manifestări cu evidentă tentă secesionistă, de supralicitare a sentimentelor 

filo-ruse și de cult ostentativ al personalității unui șef de stat străin. Se inventează o minoritate 

etnică artificioasă – rutenii subcarpatici –, acest fenomen fiind dublat prin creearea unui cult 

religios necunoscut și nerecunoscut de lege – autointitulat biserica carpato-rusă –, se sugerează 

forța curentului respectiv, inclusiv prin amenajarea unei piste de aterizate – omologate nu se știe de 

cine –, organizându-se demonstrații aviatice care să sugereze permeabilitatea spațiului aerian 

național. Culoarea de politică externă este etalată fără echivoc, organizatorul acțiunilor purtând 

ostentativ un tricou cu portretul liderului de la Kremlin și făcând explicită apologia acestuia. 

 Amalgamul de exprimare și mesajul geopolitic tendențios corespunde activităților definite, 

de obicei, ca metode ale războiului hibrid. 

 Recent, în ziua de 2 septembrie a.c., acțiunile bizare au fost escaladate prin amplasarea la 

andreea.dinu
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intrările în comună de pe șoseaua națională (DN 18) a unor impunătoare panouri indicatoare, la 

concurență cu panourile oficiale, scrise într-o limbă care nu este nici cea oficială a țării – româna –, 

nici cea a populației majoritare din localitate – ucraineana. Ostentativ și totodată derutant, noile 

panouri poartă însemne statale. 

 Făcând abstracție de conotațiile neconforme politicii statului român, ultima inițiativă 

reprezintă și o încălcare a legislației folosirii domeniului public, în primul rând a regulilor de 

standardizare a indicatoarelor rutiere. 

 Ca deputat, reprezentant și al locuitorilor din această zonă, exprim nedumeririle lor și vă 

întreb: 

 1. Care este atitudinea instituției Prefectului din județul Maramureș? Înțelege gravitatea 

extravaganțelor menționate? 

 2. Ministerul a fost informat despre aceste acțiuni ieșite din comun? 

 Datorită caracterului problemei, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Camerei 

Deputaților aștept răspuns numai scris. 

 

           




