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Dupã întoarcerea lui Putin la Kremlin

TERRA

Relaþia România-Rusia, upgradatã?
Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, readuce în atenþie Tezaurul
Vladimir Putin, reales dupã 4 ani
preºedinte al Rusiei, cu 63,7% din opþiunile electoratului, nu este pornit
împotriva Occidentului ºi SUA, a
declarat, într-un interviu acordat
canalului de televiziune CNN, fostul
secretar de stat american Henry
Kissinger.„El este, în primul rând, un
patriot rus, care se simte jignit de ceea
ce s-a petrecut (în Rusia) în anii ‘90”, a
explicat Kissinger. Legendarul diplomat
american ºi-a îndemnat concetãþenii sã
nu vadã în acþiunile liderului rus dorinþa
de a merge împotriva intereselor SUA ºi

cere celui reales sã îºi reducã retorica
împotriva protestatarilor ºi sã demareze
un “dialog onest” cu aceºtia. Dar de
bine ce s-a dat rezoluþia, câteva zeci de
opozanþi ai lui Putin au fost arestaþi la
Moscova, în urma unor demonstraþii
neautorizate.
În ce o priveºte, România îºi propune un
dialog mai intens cu Rusia pentru clarificarea ºi rezolvarea unor probleme
aflate încã în suspensie, cu intenþia de a
avea un parteneriat în primul rând economic cu Federaþia Rusã, bazat pe
respect ºi beneficii reciproce, a declarat

zonei. Deci, din acest punct de vedere,
cred cã agenda politicã trebuie upgradatã”, a spus Diaconescu. El a subliniat
cã ºi relaþia culturalã bilateralã “ar trebui
sã beneficieze de un semnal ceva mai
bun”, însã relaþia economicã este încurajatoare, deoarece schimburile comerciale au crescut cu 37% în 2011. Cât
despre relaþia României cu Gazprom,
furnizorul rus de gaze, Diaconescu a
spus cã nu se poate pronunþa, însã
susþine ideea ca negocierea economicã
sã nu interfereze cu cea politicã.”Din
punctul nostru de vedere, nu se poate

ale aliaþilor lor apropiaþi. Preºedintele
Barack Obama l-a felicitat de altfel telefonic pe Vladimir Putin pentru
întoarcerea la Kremlin, cei doi convenind consolidarea relaþiilor bilaterale,
inclusiv a celor comerciale ºi de
investiþii, ºi continuarea discuþiilor
privind Siria ºi scutul antirachetã din
Europa, subiecte asupra cãrora Statele
Unite ºi Rusia au opinii divergente, a
informat Casa Albã. Obama a mai afirmat cã aºteaptã cu nerãbdare sã-l gãzduiascã pe Putin cu ocazia summitului
G8 din mai, de la Camp David. Fãrã
a-l lãsa totuºi pe Vladimir Putin sã se
bucure de ceremonia învestirii sale, programatã pe 7 mai, Parlamentul
European a adoptat o rezoluþie ce condamnã neregulile înregistrate în
alegerile prezidenþiale din 4 martie ºi îi

premierul Mihai Rãzvan Ungureanu.
Ministerul român de Externe a anunþat
cã este în pregãtire o vizitã la Moscova
a preºedintelui Traian Bãsescu, în toamna acestui an, vizitã care îl va readuce
pe ºeful statului român faþã în faþã cu
Vladimir Putin. Ministrul Cristian
Diaconescu a declarat cã România se
aºteaptã în acest sens la “o atitudine
ceva mai substanþialã” a Moscovei
dupã alegerea lui Putin.”În ceea ce
priveºte aspectele politice, cred cã
lipseºte deocamdatã de pe agenda bilateralã tema legatã de chestiunile politice
ºi de securitate ale regiunii. Suntem vecini la Marea Neagrã, avem o Strategie a
Dunãrii la UE, unde România ºi Austria
sunt ºefi de filã ºi faþã de care Federaþia
Rusã e interesatã, ca sã nu mai vorbim
de alte proiecte care þin de securitatea

pune problema niciunui fel de concesii
între planul economic ºi planul politic.
Sub nicio formã. Planul politic
funcþioneazã pe principii de egalitate”, a
spus Diaconescu. Totodatã, el a arãtat cã
partea românã încearcã reluarea activitãþii comisiei mixte referitoare la Tezaur,
adãugând cã nu poate da multe detalii
despre funcþionarea acesteia pentru cã
trebuie întrebaþi preºedinþii român ºi rus
ai comisiei, care nu sunt „guvernamentali”, ci din „zona societãþii civile, academice”. Diaconescu a precizat cã dovada
cã Tezaurul românesc mai existã în Rusia
este reflectarea subiectului în acordul
conex la Tratatul politic de bazã din
2003.„Tocmai de aceea s-a înfiinþat ºi o
comisie interguvernamentalã între cele
douã þãri, ca sã evalueze acest Tezaur”,
a conchis Diaconescu.
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