
Delegatie italiana in vizita la Consiliul Judetean

          O delega ie italian  din regiunea Lazio, condus  de consilierul Tommaso Luzzi i primarul
localit ii Sacrofano, Walter Casagrande s-au întâlnit mar i, 28 septembrie, cu vicepre edintele Emil
Marinescu i senatorul Gheorghe Mihai Bârlea. În vara acestui an o delega ie a Consiliului Jude ean
Maramure i a Universit ii de Nord a vizitat regiunea Lazio, unde printre întâlnirile oficiale cu
reprezentan ii Consiliului Regional au avut i o întrevedere cu Sanctitatea Sa, Papa Benedict al XV-
lea, iar delega ia italian  a onorat invita ia de fi prezent  în Maramure .

          Vicepre edintele Emil Marinescu a f cut o scurt  prezentare a jude ului, a poten ialului
economic i turistic, a proiectelor de infrastructur i de punerea în valoarea a monumentelor
UNESCO i a bisericilor de lemn din Maramure .

          Conduc torul delega iei italienii, Tommaso Luzzi a declarat c  au avut în aceste zile întâlniri
cu PS Justin Sigheteanu i rectorul Universit ii de Nord, Dan C lin Peter cu care au discutat
perspectivele de colaborare. Tommaso Luzzi a spus: "Suntem aici pentru a reconfirma prietenia
dintre poporul italian i poporul român care sunt popoare latine i sunt apropiate din punct de
vedere cultural i al tradi iilor. Avem contribu ii i interese comune care ne leag  pentru a consolida
rela iile noastre de prietenie."

          Primarul Walter Casagrande a precizat c  un sfert din popula ia localit ii este de origine
român , iar marea lor majoritate sunt din Maramure . În Sacrofano s-au stabilit dup  anul 1990 mai
mul i maramure eni, iar prim ria a un proiect de integrare a copiilor italieni cu copii români i de alte
na ionalit i. În cadrul prim riei a fost înfiin at un birou de integrare social  care este condus de
maramure eanul Simion Belea. Autorit ile din Sacrofano i-au propus s  continue, pe vittor, acest
proiect care reprezint  un model de succes al integr rii persoanelor de alt  na ionalitate.

          Senatorul Gheorghe Mihai Bârlea a men ionat c  autorit ile din regiunea Lazio sunt interesate
de problemele românilor. De altfel, Prim ria Sacrofano a organizat o întâlnire la care au participat
peste 100 de cet eni români i cu care au discutat problemele cu care se confrunt , iar acest fapt a
demonstrat c  nu le este indiferent  situa ia maramure enilor stabili i în comunitate.

          La discu iile purtate cu PS Justin Sigheteanu i rectorul Dan C lin Peter au fost înaintate
propuneri pentru construirea unei biserici române ti în care s  slujeasc  un preot desemnat de
Episcopia Ortodox  a Maramure ului i S tmarului, respectiv construirea unei gr dini e cu predare în
limba român  pentru comunitatea româneasc  din Sacrofano, a declarat senatorul Gheorghe Mihai
Bârlea.

          Vicepre edintele Emil Marinescu a afirmat c  vizita delega iei italiene în Maramure  va
motiva oamenii de afaceri italieni pentru a demara investi ii în jude .

          Tommaso Luzzi a ad ugat c , în luna martie a anului viitor, vor avea loc alegeri în regiunea
Lazio i a invitat oficialit ile maramure ene (pre edinte CJ i prefect) s  fie prezente la Lazio pentru
a se bucura împreun  de victoria unui guvern regional de centru-dreapta. Atît Domnia sa cît i
primarul din Sacrofano i-au acordat pre edintelui Mircea Man o plachet , personalizat , cu înscrisul
"pentru o viitoare colaborare între rile noastre".

          Delega ia italian  s-a deplasat, înso it  de senatorul Gheorghe Mihai Bârlea i preotul Virgil
Jig reanu în teritoriu unde a vizitat mai multe obiective turistice reprezentative maramure ene
(Muzeul de Mineralogie; Catedrala "Sfânta Treime" din Baia Mare; biserici din patrimoniul
UNESCO; m stiri; Muzeul Memorial al Victimelor Comunismului i al Rezisten ei de la Sighetu
Marma iei).
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