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TERRA

Ce-au însemnat pentru România 5 ani în UE?
Au trecut 5 ani de când România a fost
primitã cu acte în Uniunea Europeanã, iar
momentul aniversar a trecut aproape nebãgat în seamã. Unii comentatori au pus
nepãsarea pe seama dezamãgirii trãite de
românii care avuseserã aºteptãri prea mari
de la selectul club continental. Mai lucid,
fostul ministru de Externe, Cristian
Diaconescu, a pus degetul pe ranã, într-o
postare acidã pe blogul personal, intitulatã
“La mulþi ani ºi sã ne fie ruºine!”. ”Odatã
cu trecerea în 2012, România sãrbãtoreºte
cinci ani de la momentul intrãrii în UE moment al confirmãrii noului drum democratic al þãrii noastre în compania statelor
cu vocaþie democraticã europeanã ºi totodatã momentul de rupturã ireversibilã de
trecutul comunist. Din pãcate, cu toþii am
uitat - am uitat ce înseamnã sã nu faci parte
din familia þãrilor europene, am uitat cã
menþinerea noastrã la masa þãrilor civilizate
ale Europei este un efort continuu, am uitat,
deopotrivã media ºi, cel mai grav, am uitat
noi, politicienii”, a subliniat fostul ministru
de Externe. În opinia sa, “am uitat sã sãrbãtorim cinci ani de prezenþã în UE cum am
uitat sã învãþãm din conduita naþionalã ºi
diplomaticã a lui Kogãlniceanu care, în calitate de ministru de Externe, a pledat cauza
suveranitãþii noului sãu stat unitar, la marile curþi europene. (...) Din pãcate, noi nu
reuºim sã învãþãm nimic din istorie”, a conchis Cristian Diaconescu. Confruntat ulterior cu comentarii critice, unele chiar injurioase, liderul UNPR a replicat amintind cã,
în calitate de diplomat, a negociat ani în ºir

cu vecinii de la rãsãrit pânã ce România a
obþinut condiþiile internaþionale ºi tratatele
care ne securizeazã ºi ne avantajeazã.”Nu
mi-e ruºine pentru cã, în calitate de
Ministru al Justiþiei (nesusþinut de Ion
Iliescu, preºedinte la acea vreme), am
reuºit sã închei unul dintre cele mai grele
capitole de negociere cu Uniunea
Europeanã în vederea aderãrii României la
data de 1 ianuarie 2007 (…) Nu mi-e ruºine
pentru cã, în calitate de Ministru de
Externe, am reuºit împreunã cu colegii din
spaþiul european sã salvãm România de la
sancþiuni fãrã precedent prin inventarea

unui instrument artificial cunoscut astãzi
sub numele de MCV. Nu mi-e ruºine pentru cã, în calitate de parlamentar – mai apoi
vicepreºedinte al Senatului- am încercat din
rãsputeri sã sprijin intrarea noastrã în spaþiul Schengen”, a precizat Diaconescu,
arãtând cã a fãcut ºi face tot ce-i stã în
putinþã pentru þara sa.
Ce înseamnã, totuºi, pentru România
apartenenþa la UE? Dincolo de libertatea de
circulaþie ºi de muncã, teoretic, avem la
dispoziþie pânã în 2013 zeci de miliarde de
euro de la Uniune. Din pãcate, rata de
absorbþie a acestor bani rãmâne scãzutã,
ministrul Afacerilor Europene propunându-ºi pentru acest an o þintã de 20%. Un alt
motiv de nemulþumire este faptul cã
Olanda, Marea Britanie sau Belgia nu vor
sã liberalizeze complet piaþa muncii pentru
români. Frustrãri creeazã ºi continuarea
controalelor speciale asupra României ºi
Bulgariei: lupta anticorupþie ºi reforma sistemului judiciar sunt ºi azi monitorizate de
Bruxelles. Iar discrepanþele dintre nivelul
de trai de la noi ºi cel din restul Uniunii
rãmân la cote înalte. La capitolul “implicare politicã”, România se poate lãuda cu
doi comisari europeni succesiv - unul pentru multilingvism, Leonard Orban, ºi altul
pentru agriculturã, Dacian Cioloº- ºi cu 33
de europarlamentari trimiºi la Bruxelles.
Dintre aceºtia însã, câþiva figureazã constant în topul absenþilor, iar Adrian Severin
ne-a fãcut de râs prin refuzul de a demisiona dupã ce a fost implicat într-un scandal de mitã. (M.F.)
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