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Campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 21 iulie 2019 este în toi.
Partidele politice au început să anunțe listele candidaților. Și de data aceasta alegerile
parlamentare vor fi organizate pe baza sistemului electoral mixt. Adică, 225 de candidați incluși
pe listele de partid vor obține în mod garantat un mandat de deputat. Restul vor fi aleși în
circumscripțiile uninominale. De menționat că Legislația ucraineană nu garantează minorităților
naționale dreptul la un mandat garantat la nivel parlamentar. Unica posibilitate ca vocea
românilor din regiunea Cernăuți să fie auzită în Parlament rămâne Circumscripția electorală nr.
203, cu centrul la Noua Suliță. Această circumscripție include raioanele românești Herța,
Hliboca, Noua Suliță, parţial raionul Storojineț și o parte din raionul Sadagura a orașului
Cernăuți. În total sunt aproximativ 175 mii de cetățeni cu drept de vot și 131 secții de votare,
transmite Libertatea Cuvântului, preluat de Romanian Global News.

Luni 10 iunie, Comisia Electorală Centrală a înregistrat primul candidat de etnie română care
intenționează să obțină un mandat de parlamentar în Circumscripția electorală nr. 203. Este
vorba de Ion Popescu, care de data aceasta s-a înscris în cursa electorală candidat
independent. Ion Popescu e roman get-beget și la acei 55 de ani ai săi a fost ales de mai multe
ori deputat în Rada Supremă. Este președintele Uniunii Interregionale „Comunitatea
Românească din Ucraina", cu sediul central la Hliboca. La organizația respectivă au aderat în
timp câteva societăți publice românești, inclusiv din Transcarpatia. Oricum, la Cernăuți există o
sumedenie de societăți românești, care se dușmănesc fățiș de ani de zile, iar Ion Popescu cu
greu își va putea contura numele unicului candidat al românilor bucovineni în Rada Supremă.
Modest din fire, Ion Popescu nu se declară un om înstărit. O bună perioadă nici nu a fost
angajat în câmpul muncii. Are două locuințe, dar locul de reședință al candidatului a rămas satul
natal, Pătrăuții de Jos. Pe ce bani face campanie electorală Ion Popescu nu știe nimeni. Până
în 2014 era membru al fracțiunii parlamentare a Partidului Regiunilor. Astfel, putem presupune
că foștii colegi de partid au decis să pună miza pe acest candidat.

Un alt candidat cu origini românești este Artur Muntean, fiul actualului președinte al Consiliului
Regional Cernăuți, Ion Muntean. Acesta va candida tot în circumscripția 203. Anunțul a fost
făcut de Muntean-tatăl, care în același timp este liderul local al partidului „Batkivșcyna" condus
de Iulia Tymoșenko. Artur este deputat în Consiliul Orășenesc Cernăuți, ales într-o
circumscripție din care face parte cartierul Roșa al orașului Cernăuți, zonă locuită preponderent
de români. El nu este o persoană publică, gestionează discret afacerile tatălui și nu pare a fi
prea mândru de originile românești. Tatăl său, Ion Muntean, poartă în suflet un vis îndrăzneț –
de a câștiga un mandat de parlamentar. El este foarte apreciat de Iulia Tymoșenko, pentru
fidelitate politică și rezultatele obținute la scrutinele anterioare. Cu ceva timp în urmă, Iulia
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Tymoșenko a venit în mod expres la Cernăuți pentru a-l felicita personal pe dl Ion cu ocazia zilei
de naștere. Un gest de mare încredere și apreciere. Acum visul lui Ion Muntean poate fi împlinit
de Muntean-junior.

Grigore Timiș este un alt român, care posibil va candida în circumscripția 203. Născut la Cupca,
un sat locuit de români vrednici și cu mândrie națională, Timiș a câștigat în 2014 mandatul de
parlamentar la ultimele alegeri tot în această circumscripție.

De menționat că în anul 2012 a mai candidat pentru Rada Supremă din partea partidului „Udar",
condus de Vitali Klyciko. A pierdut alegerile, având în față un rival de forță, Ghenadi Fedoreak,
susținut de Partidul Regiunilor. În schimb, s-a revanșat peste doi ani, în 2014, când în mod
surprinzător l-a învins la voturi pe cunoscutul om de afaceri, Ion Semeniuc. Timiș este membru
al fracțiunii parlamentare „Blocul lui Petro Poroșenko". La fel ca și alți deputați care reprezintă
coaliția de guvernământ, a beneficiat de resurse importante din Bugetul statului pentru
circumscripția pe care o reprezintă. A cutreierat toate satele și cătunele românești din zonă și a
fost omniprezent la toate evenimentele inaugurale din circumscripție. Chipul său este nelipsit pe
panourile electorale situate la marginea drumurilor cu mesaje despre faptele bune pe care le-a
făcut pentru comunitate. Este semnul că Grigore Timiș va încerca să revină în Parlament.

Indiferent cine va câștiga alegerile, important e ca viața oamenilor să devină mai bună. De
fiecare dată ne punem mari speranţe în cei care vor câştiga alegerile, pentru ca în consecință
să rămânem cu sentimentul că am fost iarăși păcăliți. Oricum, spusele lui Stalin rămân actuale:
„Nu contează cine votează. Contează cine numără voturile".
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