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Diploma?ia romaneasca a fost UMILITA la Focsani de PNL-USR

Joi, 15 iulie 2021, unul dintre cei mai buni diploma?i de cariera ai Romaniei a fost JIGNIT in cel mai oribil mod de catre consilierii loc
Consiliului Local al Municipiului Focsani!
Fara nicio explica?ie logica, consilierii locali PNL-USR au calcat pur si simplu in picioare intreaga cariera a Excelen?ei Sale Vasile S
Republica Azerbaidjan si fost Ambasador al ?arii noastre in Federa?ia Rusa si Kazahstan, Kirgizstan si Tadjikistan.
In vazul unei ?ari intregi si cu Ambasadorul Vasile Soare in legatura directa video, consilierii PNL-USR au respins propunerea de ac
Onoare al Municipiului Focsani Excelen?ei Sale, aducand ca argument faptul ca Romania imbra?iseaza valorile Europei, nu pe cele
Trebuie precizat ca diplomatul roman, de loc din comuna Vulturu - jude?ul Vrancea, s-a facut remarcat prin descoperirea istoriei priz
si-au pierdut viata in lagarele sovietice. De asemenea, tot la initiativa Excelen?ei Sale au fost infiintate cimitire pentru inhumarea ram
Vasile Soare, in calitate de Ambasador al Romaniei in Federa?ia Rusa a fost cel care in 2019 a parcurs 5.000 de kilometri, pentru s
ridicate de statul roman in memoria prizonierilor romani de razboi care au murit in lagarele sovietice in anii de dupa al doilea Razboi
Mai mult decat atat, Excelen?a Sa a invitat Ansamblul Folcloric ?ara Vrancei in anii 2016, 2018 si 2019 in Federa?ia Rusa pentru 3
cultural-spirituala, care au insemnat mii de kilometri in adancul spa?iului rusesc, pana in indepartata Siberie, acolo unde artistii focsa
smulgand ropote de aplauze din partea celor care i-au urmarit si facandu-i totodata sa planga de emo?ie si bucurie pe urmasii roma
razboi.
Pentru toate aceste lucruri, dar mai ales pentru inima de ROMAN adevarat care bate in pieptul Excelen?ei Sale, am propus acordar
domnului Ambasador Vasile Soare!
Men?ionez faptul ca in dosarul Excelen?ei Sale se regasesc si doua recomandari (nu ca ar mai fi fost nevoie, atata vreme cat carier
recomandare posibila!), din partea Conf. univ. dr. Florian Bichir - cercetator stiin?ific al Academiei Romane si din partea Episcopului
Ploiesteanul.
Din pacate, consilierii locali PNL-USR au considerat ca Excelen?a Sa NU MERITA si pur si simplu si-au batut joc de tot ceea ce a fa
si pentru Istoria acestui Neam.
Ca intr-un teatru absurd, unul dintre consilierii PNL l-a si certat public pe Ambasadorul Soare, reprosandu-i nici mai mult nici mai pu
nu a mai ajuns de ceva vreme in Focsani, dupa care a opinat ca ar trebui „sa fim mai pondera?i atunci cand vorbim de rela?ia cu Ru
vestul Europei, nu catre Est. Cu alte cuvinte, aceasta este "vina" Ambasadorului Vasile Soare - ca din 2001 reprezinta cu ONOARE
in spa?iul ex-sovietic!
Si in mod cert, tot o "vina" este si aceea ca ultimii trei Presedin?i ai Romaniei au semnat decretele de numire a Excelen?ei Sale in fu
Din 1990 pana in prezent, Romania a avut patru sefi de stat, iar trei dintre acestia au recunoscut meritele profesionale si morale ale
NIMIC din toate acestea nu a contat insa pentru consilierii PNL-USR, care au fost impotriva unui gest simbolic de recunostin?a fa?a
recunoscut atat in ?ara cat si in strainatate.
Pentru mine personal, ceea ce s-a intamplat si felul oribil in care consilierii PNL-USR s-au comportat cu Excelenta Sa, a fost unul di
din via?a mea! De aceea, in nume personal, dar si in numele tuturor focsanenilor, pentru ceea ce s-a intamplat joi 15 iulie 2021 la F
rugam sa ne ierta?i!
Se pare ca inca nu putem sa in?elegem si sa apreciem cu adevarat ceea ce a?i facut si face?i in continuare pentru trecutul, prezent
Ierta?i-ne ... dar cred ca Focsaniul nu va merita!
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