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Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă 

Igor Corman: Diplomaţia noastră are nevoie de oameni foarte bine pregătiţi 

 

*Transcriptul emisiunii radiofonice, din 21 noiembrie, realizată de Asociaţia pentru Politică Externă 

(APE) în colaborare cu Agenţia de ştiri şi analize Imedia şi cu asistenţa Fundaţiei germane Friedrich 

Ebert Stiftung (FES). Emisiunea este difuzată la Radioul Vocea Basarabiei în fiecare duminică.  

 

Principalele Teme ale Emisiunii: 

1. Vizita la Chişinău a asistentului adjunct al secretarului de stat al SUA pentru afaceri 

europene şi euro-asiatice, Daniel Russel 

2. Rolul formatului „5+2”  în soluţionarea conflictului transnistrean 

3. Importanţa Legii din 2005 privind statutul regiunii transnistrene 

4. Vizitele dlui Marian Lupu, Preşedintele PDM, la Sant-Peterburg şi Bruxelles 

5. Factorul extern şi alegerea Preşedintelui Republicii Moldova 

6. Cooperarea Republicii Moldova în cadrul CSI 

7. Reforma Serviciului Diplomatic al Republicii Moldova 

 

Corneliu Rusnac, Imedia: Bună ziua, stimaţi ascultători, sunt Corneliu Rusnac şi, ca de obicei, la 

această oră, vă invit la o emisiune de discuţii pe teme de politică externă, realizată cu suportul Asociaţiei 

pentru Politică Externă şi finanţată de fundaţia Friedrich Ebert.  

 

Astăzi l-am invitat în studio pe domnul Igor Corman, deputat al Partidului Democrat, preşedintele 

comisiei parlamentare pentru politica externă. Bună ziua, domnule Corman şi bine aţi venit la noi în 

studio. 

 

Igor Corman, Preşedintele comisiei parlamentare pentru politica externă: 

Bună ziua şi mulţumesc pentru invitaţie! 

 

1. Vizita la Chişinău a asistentului adjunct al secretarului de stat al SUA pentru afaceri 

europene şi euro-asiatice, Daniel Russel 

 

Corneliu Rusnac: Aş vrea să începem discuţia noastră cu vizita la Chişinău a asistentului adjunct al 

secretarului de stat al SUA pentru afaceri europene şi euro-asiatice, Daniel Russel. El e venit în 

Republica Moldova, în special, pentru a discuta despre perspectivele soluţionării crizei transnistrene, 

potrivit declaraţiilor oficiale. Aş vrea să vă întreb cum vede actuala guvernare, adică Alianţa pentru 

Integrare Europeană, rolul pe care l-ar putea juca SUA în depăşirea crizei transnistrene? 

 

Igor Corman: În primul rând, vreau să menţionez că această vizită se încadrează, de fapt, în şirul 

vizitelor care au loc şi la noi în ţară şi a oficialilor noştri peste hotare, vizite care au început după ce a fost 

format noul guvern. Sigur că în relaţiile noastre cu Statele Unite au o importanţă aparte şi anterior era 

foarte clar că Statele Unite joacă un rol deosebit în acest proces de negocieri, în acest format cinci plus 

doi. Chiar dacă au calitate de observatori - Statele Unite şi Uniunea Europeană - noi toţi înţelegem că 
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contribuţia lor este una foarte importantă. După acest an electoral, după aceste două campanii istovitoare, 

este foarte bine că deja au început discuţiile la acest subiect. După cum ştim, a avut loc şi o reuniune la 

Viena, o primă încercare de a debloca acest proces. Cred că în urma schimbării realităţilor de la Chişinău, 

toţi aceşti actori importanţi sunt interesaţi să afle care este viziunea guvernului moldovenesc, deci care 

sunt aceste posibilităţi de deblocare a acestui proces de negocieri.  

 

Până la urmă, ştim cu toţii că sunt câteva elemente foarte importante, care trebuie să ne asigure o bază 

pentru identificarea unei soluţii, dacă vorbim de conflictul transnistrean. Eu cred că guvernul actual 

înţelege foarte bune că un aspect foarte important este că Republica Moldova trebuie să devină în primul 

rând atractivă pentru cealaltă parte a ţării, deci partea din stânga Nistrului. Tot ceea ce face noul guvern, 

Alianţa pentru Integrare Europeană, se include foarte bine în acest context, pentru că dorim să asigurăm o 

dezvoltare a ţării noastre, dorim să asigurăm un alt nivel de viaţă, să asigurăm standarde europene în ţara 

noastră, să ajungem într-adevăr la un stat de drept, să ajungem la o democraţie veritabilă. Toate aceste 

elemente influenţează în mod direct asupra încercărilor de a crea o bază solidă pentru soluţionarea acestui 

conflict, dar mai ştim că mai este şi cealaltă parte a medaliei. Trebuie să existe o atmosferă de încredere 

între toţi aceşti actori, care sunt implicaţi în procesul de negocieri, şi aici sigur că dacă avem un sprijin şi 

o înţelegere deplină din partea Uniunii Europene şi din partea Statelor Unite ale Americii, un rol 

important trebuie să joace şi Ucraina, dar cunoaştem că acum în Ucraina există alte evoluţii politice, este 

vorba de campania prezidenţială care a fost declanşată deja, şi desigur că un rol important îl are Rusia de 

jucat în acest context. 

 

2. Rolul formatului „5+2”  în soluţionarea conflictului transnistrean  

 

Corneliu Rusnac: Apropo, chiar vroiam să vă întreb, cum vedeţi rolul celorlalţi participanţi la formatul 

5+2, adică şi Uniunea Europeană, şi Rusia, despre care aţi început să vorbiţi, şi Ucraina, şi OSCE în 

depăşirea conflictului. 

 

Igor Corman: Vreau să vă spun, chiar zilele trecute am avut o discuţie foarte bună cu reprezentanţii 

troicii, a viitoarei troici la UE şi am discutat şi aceste aspecte, şi cred că tot mai mult şi mai mult se 

conturează o înţelegere a faptului că este foarte bine să existe această atmosferă de încredere, şi ca Rusia 

să facă parte din echipă, fiindcă fără Rusia este cu mult mai greu de vorbit despre o identificare a soluţiei. 

Cred eu că acest argument că identificarea acestei soluţii ar putea fi un exemplu foarte bun de cooperare 

între Rusia, Uniunea Europeană, Statele Unite - ştim că în ultimul timp au fost puse noi accente în relaţia 

Washington-Moscova - încă o dată repet, cred că o cooperare bună între toţi aceşti mari actori este doar 

în folosul nostru, şi chiar dacă există pe agenda internaţională un şir de subiecte, la care nu există o 

poziţie comună a tuturor acestor actori importanţi, dar, de ce n-ar fi Moldova un bun exemplu de 

cooperare? Cred că aici este şansa noastră. 

 

Corneliu Rusnac: Anterior s-a vorbit despre necesitatea de a schimba statutul de observator pe care îl au 

SUA şi UE în formatul de negocieri cu unul de membri cu drepturi depline. Ne putem aştepta în viitorul 

apropiat la o iniţiativă în acest sens sau pentru Chişinău este mai avantajos acum să păstreze actuala stare 

de lucruri? 
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Igor Corman: După cum ştiţi, noul vice-premier responsabil de subiectul transnistrean a avut şi el în 

ultimul timp mai multe contacte importante şi vreau să vă spun că la una din aceste discuţii am participat 

şi eu, când vice-premierul împreună cu preşedintele parlamentului, am fost şi eu de faţă, au avut discuţii 

cu reprezentantul OSCE şi cu alţi reprezentanţi de la Viena, care sunt implicaţi în acest proces, şi vreau 

să vă spun că prestaţia negociatorului-şef din partea Moldovei este apreciată ca fiind una foarte bună, 

poziţia lui este considerată a fi una foarte realistă şi deja există o percepţie clară că poziţia pe care 

dumnealui o reprezintă este într-adevăr o poziţie consolidată a coaliţiei de guvernare. Încă nu s-a ajuns, 

cred eu, la discutarea unor asemenea subiecte concrete, la care v-aţi referit şi dumneavoastră, la 

schimbarea statutului, dar cred eu că a început un proces nou acum şi este o nouă fază. Sigur că această 

disponibilitate, această poziţie flexibilă, aceste noi accente care se pun, cred eu creează o situaţie calitativ 

nouă şi haideţi să rămânem optimişti. 

 

3. Importanţa Legii din 2005 privind statutul regiunii transnistrene 

 

Corneliu Rusnac: Dar cum vede în general Alianţa pentru Integrare Europeană soluţionarea conflictului 

transnistrean? Legea din 2005 privind statutul regiunii transnistrene mai rămâne valabilă? 

Democratizarea şi demilitarizarea regiunii mai este o condiţie indispensabilă soluţionării definitive a 

conflictului? 

 

Igor Corman: Cu siguranţă că această lege din 2005 rămâne valabilă, cu siguranţă că trebuie să căutăm 

identificarea acestei soluţii doar în baza respectării integrităţii şi suveranităţii Republicii Moldova. Aici 

pur simplu nu pot exista alte posibilităţi ca să modificăm această poziţie, care este una foarte, foarte clară. 

Dar, cred eu, posibilitatea constă în aceea, încă o dată repet, să creăm toate condiţiile să dezvoltăm 

contactele cu partea stângă a Nistrului, între oameni, organizaţii, societate civilă şi aşa mai departe. Sigur 

că, să spunem aşa, o schimbare a elitei politice din Tiraspol, aşa cum s-a produs această schimbare la 

Chişinău ar fi una benefică, dacă s-ar întâmpla şi la Tiraspol, dar şi Rusia trebuie să înţeleagă că toate 

aceste evoluţii nu sunt în detrimentul intereselor ruse în zonă şi Rusia trebuie să înţeleagă că este şi în 

interesul Rusiei, încă o dată repet, ca să fie un exemplu aşa bun, frumos, de cooperare între toţi. Statutul 

nostru de neutralitate, cred că este o bază bună, fiindcă Federaţia Rusă să nu înţeleagă că tot ceea ce se 

întâmplă la noi nu este altceva decât o încercare de a nu ţine cont de interesele sale. Interese are şi Rusia, 

dar interese are şi Uniunea Europeană. Până la urmă, suntem ţară vecină a Uniunii Europene şi nu avem 

graniţă comună cu Rusia. Cred că, încă o dată, Moldova trebuie să fie un caz aparte: suntem acolo unde 

suntem, factorul geopolitic este unul foarte important şi această neutralitate, eu cred că la moment, ar 

trebui să înţeleagă toţi, este o bază bună pentru a continua aceste discuţii. 

 

4. Vizitele dlui Marian Lupu, Preşedintele PDM, la Sant-Peterburg şi Bruxelles 

 

Corneliu Rusnac: Să trecem acum la un alt subiect, care a avut loc în această săptămână, la vizita 

domnului Marian Lupu, lider al Partidului Democrat din care faceţi parte şi dumneavoastră, şi candidat al 

Alianţei pentru Integrarea Europeană la funcţia de preşedinte, în Rusia la Sant-Peterburg, unde a 

participat la congresul partidului Edinaia Rossia, aflat la putere în Federaţia Rusă. Această vizită are vreo 
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legătură cu apropiatele alegeri prezidenţiale repetate? Vă întreb acest lucru pentru că în presă s-au 

strecurat deja speculaţii în acest sens. 

 

Igor Corman: Aceste contacte se încadrează în toate încercările noastre de a consolida relaţiile noastre 

cu social-democraţia europeană, în primul rând. Şi sigur, cred eu, este benefic să avem asemenea relaţii şi 

cu acest partid din Federaţia Rusă, cu atât mai mult că cunoaştem că este un partid cu pondere, al cărui 

preşedinte este Vladimir Putin. Vreau să vă spun că pe lângă această vizită la Moscova, peste o 

săptămână va avea loc o vizită a lui Marian Lupu şi la Bruxelles. 

 

Corneliu Rusnac: Ajungem şi la vizita la Bruxelles, întrebarea mea era dacă are vreo legătură sau nu cu 

următoarele alegeri prezidenţiale. 

 

Igor Corman: Nu poate să aibă legătură cu apropiatele alegeri prezidenţiale, fiindcă cunoaşteţi  foarte 

bine că această problemă există aici la Chişinău. E o problemă, de fapt, a fracţiunii comuniştilor, este 

cunoscută situaţia, avem nevoie de acele 8 voturi pentru a evita alegerile anticipate. Toate aceste discuţii 

pe care le-am auzit şi eu aici la Chişinău, despre anumite influenţe din exterior, eu cred că ele nu au nici 

un temei. Contactele au loc şi cu Estul, şi cu Vestul, desigur şi Vestul, şi Estul este interesat ca noi să 

avem stabilitate politică în ţară, sunt sigur de asta. Pentru a avea stabilitate politică, trebuie ca această 

coaliţie democratică să guverneze ţara patru ani, să nu aducem ţara iarăşi la alegeri anticipate. Această 

problemă o avem în parlament, aici, la Chişinău şi până la 10 decembrie trebuie să găsim soluţia aici, 

acasă. 

 

Corneliu Rusnac: Am ajuns acum şi la vizita la Bruxelles. Săptămâna viitoare domnul Lupu va merge în 

capitala Belgiei. El va avea acolo mai multe întrevederi cu oficiali din Comisia Europeană, Parlamentul 

European, oficiul înaltului reprezentant al UE pentru politica externă şi de securitate comună. Este 

întâmplător ca aceste vizite la Est şi la Vest au loc la o distanţă atât de scurtă una de alta? Sau este vorba 

de un mesaj politic foarte clar al domnului Marian Lupu? 

 

Igor Corman: În primul rând, vreau să vă spun că domnul Marian Lupu merge şi la Peterburg şi la 

Bruxelles în calitate de preşedinte al Partidului Democrat. Sigur că consolidarea relaţiilor noastre cu alte 

partide înfrăţite din social-democraţia europeană sunt foarte importante. Dar, sigur că la momentul 

respectiv europenii sunt foarte interesaţi să cunoască în amănunte tot ceea ce se petrece aici, la noi, în 

Republica Moldova şi vreau să vă spun că foarte multe vizite au loc şi la Chişinău. Este un proces 

continuu, au loc foarte multe discuţii şi foarte multe contacte. Cu siguranţă că poate, uneori, aceste vizite 

la Chişinău mai puţin atrag atenţia jurnaliştilor, mai mult iese în evidenţă atunci când pleacă în mediul 

respectiv, ori într-o parte, ori în alta. Vreau să vă spun că fac parte din şirul continuu de contacte şi 

discuţii la tot ce se întâmplă în ţara noastră. Iarăşi, repet, existând interes foarte mare ca Moldova să 

devină o ţară stabilă, prosperă şi, respectiv, să identificăm şi soluţia alegerii preşedintelui. Aceasta este 

una din elementele indispensabile în acest context. 

 

 

 



 

 

 

- 5 - Buletin Săptămânal, Nr. 21, din 21.11.2009 

64, Sciusev str. MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, Tel: +373 22 22 44 30, Fax: +373 22 21 09 86 

Website: www.ape.md  E-mail: office@ape.md 

Buletin Săptămânal, Nr. 21, din 21.11.2009 

Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă 

5. Factorul extern şi alegerea Preşedintelui Republicii Moldova 

 

Corneliu Rusnac: Exact cu aceasta vroiam să continuăm discuţia, putem vorbi despre un sprijin extern 

pentru depăşirea blocajului politic cu care se confruntă acum Republica Moldova? 

 

Igor Corman: Cu părere de rău, trebuie să spunem sincer că nici nu există posibilităţi directe de sprijin 

din exterior în depăşirea acestor blocaje. Ce ţine de posibilităţile indirecte, există doar mesajul din Est şi 

din Vest că este bine ca să fie identificată această soluţie. Din exterior noi putem fi sprijiniţi prin alte 

metode, de exemplu au avut loc negocieri reuşite cu Fondul Monetar Internaţional, avem creditare, a fost 

deblocată creditarea şi există acum certitudinea că în perioada care urmează, această gaură din buget, 

moştenire grea pe care a lăsat-o guvernul anterior este acoperită, deci nu trebuie ca populaţia să fie 

neliniştită de aceste aceste aspecte sociale, cu plata salariilor şi a pensiilor, cred că au fost negocieri 

foarte bune. De asemenea, se discută despre un pachet de asistenţă din partea Uniunii Europene, se 

discută şi despre posibilităţi de sprijin pe linie bilaterală, şi din partea altor ţări, dar dacă vorbim însăşi de 

deblocarea politică, exerciţiul de alegere a preşedintelui, aici doar pe cale verbală pot fi nişte mesaje care 

să ne spună că trebuie să fie stabilitate politică în ţară. Alte posibilităţi de influenţă directă nu văd. 

 

6. Cooperarea Republicii Moldova în cadrul CSI 

 

Corneliu Rusnac: Tot în această săptămână primul ministru Vlad Filat a vizitat oraşul ucrainean Ialta, 

unde a participat la reuniunea premierilor din CSI şi unde s-a întâlnit cu premierul ucrainean, Iulia 

Timoşenco, şi cu cel rus, Vladimir Putin. Aş vrea să vă întreb ce are de câştigat Republica Moldova din 

aflarea sa în CSI, sub aspect politic şi economic? 

 

Igor Corman: În primul rând este un lucru cunoscut, aşa a fost şi în perioada anterioară, Moldova şi-a 

declarat interesul de a participa doar la toate structurile, activităţile cu aspect economic în cadrul CSI. 

Nici într-un caz de ordin militar. A fost o poziţie clară şi anterior. Eu cred că participarea noastră la 

aceste activităţi în cadrul CSI este importantă mai ales sub aspectul păstrării acestor relaţii bilaterale cu 

toţi partenerii noştri tradiţionali din spaţiul CSI. Sigur că piaţa acestor ţări, piaţa CSI, dacă putem spune 

aşa, în ansamblu, este una foarte importantă pentru noi. Dacă vorbim de acordul de comerţ liber cu tot 

acest spaţiu, cu toate aceste ţări, iarăşi este un element foarte important. La fel cum şi ţările europene, 

cum Uniunea Europeană per ansamblu este foarte interesată în dezvoltarea acestor relaţii economice 

comerciale cu toate aceste ţări, cu tot acest spaţiu CSI. Dacă vorbim de procesul nostru de integrare 

europeană, cred eu că el nu vine în contradicţie cu activităţile noastre economice din spaţiul CSI. Noi 

vorbim de integrarea europeană, dar nu vorbim de integrarea în spaţiul CSI, care sunt lucruri diferite şi 

respectiv nu există nici o contradicţie.  

 

Corneliu Rusnac: Deci asta înseamnă că reuniunile de genul celei de la Ialta sunt doar un prilej pentru a 

discuta probleme mai vechi, sau aduc ceva crucial, un suflu nou între statele CSI? 

 

Igor Corman: Uneori, iarăşi, nu este un lucru care nu este cunoscut, uneori toate aceste discuţii nu aduc 

ceea ce se aşteaptă. De altfel ca şi în cadrul altor aranjamente regionale, ca să spun aşa. Conaştem că mai 
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există şi GUAM, mai există şi alte cooperări regionale şi sigur că atunci când sunt identificate nişte 

proiecte concrete, unde pot fi văzute şi rezultatele aceste cooperări, atunci există un alt entuziasm când se 

vorbeşte de asemenea participări. Respectiv, eu cred că tot ceea ce ţine de lichidarea tuturor barierelor, 

dacă vorbim de comerţul nostru în spaţiul din CSI, aceasta ar fi în interesul nostru, fiindcă Moldova ar 

putea să valorifice la maximum această poziţie, ideala dacă vreţi, pentru Moldova, atunci când ai 

posibilitatea să faci comerţ liber cu tot spaţiul CSI, un spaţiu enorm, avem acorduri de liber schimb cu 

toate ţările din Europa de Sud-Est, avem preferinţe autonome comerciale cu Uniunea Europeană şi la 

anul pe lângă negocierile asupra acordului de asociere, o parte componentă a acestui acord, una foarte 

importantă va fi zona de comerţ liber cu Uniunea Europeană. Şi vă daţi seama ce situaţie prielnică are loc 

atunci când investitorii, venind în Moldova, pot deschide aici întreprinderi, aceste produse pot fi 

exportate fără taxe vamale, pe un spaţiu enorm. Moldova ca piaţă nu este una foarte interesantă, este o 

piaţă mică, dar cu aceste posibilităţi de a exporta pe o piaţă enormă, sigur, este foarte interesantă pentru 

investitori şi anume acest lucru ar fi una din pârghiile importante care ar putea să contribuie la 

dezvoltarea economică în Moldova la crearea noilor locuri de muncă, fiindcă cum putem să aşteptăm, 

fără aceasta, venituri la buget, majorarea pensiilor şi a salariilor, ş.a.m.d. 

 

7. Reforma Serviciului Diplomatic al Republicii Moldova   

 

Corneliu Rusnac: Domnule Corman, tot în această săptămână au fost rechemaţi acasă 6 ambasadori, 

după ce cu puţin timp în urmă mai fusese rechemat un grup considerabil de ambasadori. Prin ce se 

explică această rechemare în masă a şefilor misiunilor diplomatice moldoveneşti din străinătate? 

 

Igor Corman: În primul rând, vreau să vă spun că există două părţi ale medaliei, dacă vorbim de acest 

proces, deoarece există acest proces de rotaţie diplomatică, unul normal, şi vreau să vă spun că mulţi 

dintre aceşti ambasadori rechemaţi, de fapt, şi-au încheiat misiunea, unii chiar mai înainte, dar din cauza 

acestor campanii electorale, tot prin ce-a trecut Moldova în acest an, sigur că nu a fost în ordinea de zi 

subiectul rechemării ambasadorilor. Dar pe de altă parte sunt şi unii ambasadori politici care au fost 

numiţi cu puţin timp înainte de alegerile din 29 iulie. Sunt nişte numiri dubioase, fiindcă eu cred că 

asemenea numiri nu se fac înainte de alegeri, pentru că este clar că rezultatele alegerilor nu sunt încă 

cunoscute şi nu este clar ce fel de guvernare va fi. Toate aceste numiri se fac după alegeri, când este 

cunoscută situaţia, dar pe de altă parte vreau să vă mai spun că ministerul afacerilor externe într-adevăr şi 

la acest subiect are foarte multe de făcut. Politica de cadre este una foarte importantă, nu numai dacă 

vorbim de ambasadori, dar în general de diplomaţi, fiindcă toate aceste sarcini care stau în faţa noii 

guvernări ele sunt foarte complexe. Avem nevoie de oameni foarte pregătiţi. Chiar nu pot să înţeleg cum 

sunt făcute numiri în unele cazuri a diplomaţilor care nu cunosc limba ţărilor de reşedinţă sau nu au 

pregătirea necesară. Sigur, perfecţiunea nu are margini şi nu putem spune că există capacităţi în ţară ca să 

avem acest sistem diplomatic la nivelul cerinţelor zilei de azi, dar oricum trebuie să tindem spre această 

perfecţiune şi aici ministerul afacerilor externe, nu numai dacă vorbim de ambasadori, dar în general tot 

corpul diplomatic are foarte mult de muncit. 

 

Corneliu Rusnac: Asta înseamnă că ne putem aştepta la o reformare a sistemului diplomatic din 

Republica Moldova? 
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Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă 

 

Igor Corman: O reformare în sensul bun al cuvântului. În primul rând, o reformare în sens calitativ. 

Rotaţia diplomatică are loc continuu şi cei care revin sigur că vor trebui să fie selectaţi, cei care pot să 

aducă mai departe contribuţa ministerului afacerilor externe şi integrării europene. În cazul în care nu 

există aceste persoane, ele pot fi selectate în bază de concurs, ei pot fi căutaţi şi în afară, pentru că avem 

tineri pregătiţi şi în ţară. Eu repet încă o dată că este un proces foarte complex. Aici este greu de dat 

anumite reţete. Trebuie doar ca ministerul de externe să încerce să facă tot posibilul să realizeze aceste 

sarcini deosebit de complicate, pentru că anul următor, anul 2010, este unul crucial şi va fi sub semnul 

negocierilor privind acordul de  asociere cu Uniunea Europeană. Toată lumea are aşteptări mari şi dorim 

cât mai repede să încheiem aceste negocieri, dar pentru asta avem nevoie de diplomaţi competenţi. 

 

Corneliu Rusnac: Din păcate timpul rezervat emisiunii noastre a expirat. Stimaţi ascultători vă 

reamintesc că l-am avut în studio pe domnul Igor Corman, deputat al Partidului Democrat, preşedintele 

comisiei parlamentare pentru politica externă.  

 

Aici punem punct programului nostru de astăzi. Emisiunea a fost realizată cu suportul asociaţiei pentru 

politică externă şi finanţată de fundaţia Friedrich Ebert. Eu, Corneliu Rusnac vă spun la revedere şi vă 

aştept săptămâna viitoare la un nou program, pe curând. 

 


