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INTERVIU
Între personalitãþile politice post-ddecembriste,ºi mã refer la personalitþile reale, veritabile!, Cristian Diaconescu are
un loc binemeritat. În douã mandate a condus destinele dilomaþiei româneºti, a fost ºi un reformator la cârma
Ministerului Justiþiei, apoi senator ºi vicepreºedinte al Senatului României, pentru ca, de curând, sã abandoneze
cariera politicã, devenind ºeful consilierilor preºedintelui Traian Bãsescu. Iatã ºi motivul pentru care i-aam solicitat
interviul de mai jos.
- Bun gãsit domnule consilier
prezidenþial, Cristian Diaconescu
ºi mulþumesc pentru solicitudinea
cu care aþi acceptat acordarea
acestui interviu.. Nu de mult, aþi
pãrãsit Ministerul Afacerilor
Externe, unde deþineaþi chiar
funcþia de ministru, aþi renunþat ºi
la mandatul de senator, iar astãzi
sunteþi ºeful consilierilor de la
Palatul Cotroceni. Corect?
- În mare parte corect, dar ºi cu
unele observaþii: am pãrãsit MAE
în urma adoptãrii de cãtre
Parlament a moþiunii de cenzurã,
m-am alãturat echipei preºedintelui
þãrii ºi, pentru a nu exista o
incompatibilitate între funcþiile de
senator si cea de consilier prezidenþial, am ales sã demisionez din
aceea de senator. Ar mai fi de
adaugat ºi cã în prezent mã ocup
de gestionarea problemelor care
þin de Cancelaria Preºedintelui
României.
- N-aº trece aºa repede peste
perioada în care aþi fost ºeful diplomaþiei româneºti! Cum aþi gãsit ºi
cum aþi lãsat MAE?
-MAE este o instituþie care
funcþioneazã ca un mecanism
conectat la alte mecanisme, de
acelaºi tip, din întreaga lume. Deci,
vrem nu vrem, trebuie sã þinem
pasul cu lumea. Este foarte adevarat ca în unele perioade suntem
mai inventivi ºi mai aplecaþi pe
unele teme, în alte perioade asupra
altora - acestea fiind prioritãþile de
politicã externã pe care ºi le stabileºte fiecare cabinet. Existã o categorie de teme ºi de obiective care
traverseazã etapele ºi mandatele
guvernelor - acestea, în principiu,
find urmãrite cu consecvenþã,
indiferent de cine se aflã în fruntea
MAE - cu mai multã sau mai
puþinã inventivitate, intr-un ritm
mai alert sau mai lent. Revenind la
întrebare, am lãsat un minister
tânãr, dinamic ºi capabil.
- Pentru cã vã referiþi la teme, care
au fost cele predilecte pentru dumneavoastrã?
- În afara temelor de securitate , ori
tema aderãrii la spaþiul Schengen,
am vrut sã dinamizez activitatea
din sfera afacerilor regionale. M-a
preocupat accelerarea procesului
de semnare a Planului de Acþiuni
cu Turcia, în urma unui alt demers
la care am þinut tare mult ºi care a
fost demarat în primul meu mandat
de ministru - Parteneriatul

Strategic cu Turcia, am dorit sã
încercãm formate de cooperare
europene în regiunea noastrã
(Trilaterala România – Polonia Turcia). M-a preocupat foarte mult
situaþia minoritãþilor de români
aflaþi în afara graniþelor þãrii ºi am
vrut sã mã asigur cã drepturile lor,
libertãþile lor sunt respectate de
toatã lumea ,aºa cum noi respectãm
drepturile
ºi
libertãþtile
minoritãþilor care trãiesc în
România.Temele legate de securitate ºi securitate energeticã au ocupat, de asemenea, un loc aparte pe
lista de prioritãþi, iar în ceea ce
priveºte aderarea la Schengen,
fireste, am susþinut ritmul ºi chiar
am încercat sã mai dinamizez puþin
negocierile. Chiar la sfârºitul anului 2011, când ocupam funcþia de
vicepreºedinte al Senatului, am
mers la Haga pentru a sprijini pe
latura parlamentarã aderarea noastrã, ceea ce demonstreazã cã
temele mari se bucurã de efort
susþinut.
Tot la capitolul teme prioritare
care m-au preocupat, au fost ºi
cele legate de cooperarea cu
Republica Moldova. Astfel,
prima vizitã oficialã în calitate de
ministru am efectuat-o la
Chiºinãu a fost un semnal clar,
iar ºedinþa comunã de Guvern de
la Iasi a confirmat cã semnalul
meu ºi-a gãsit rãspuns peste
Prut.De asemenea, am dorit sã
consolidez relaþia bilateralã a
României cu Germania, o relaþie
excelentã, care dezvoltã în fiecare
zi noi perspective ºi care se manifestã pe multiple planuri. Nu pot
spune cã a fost o altã temã pe care
am ales-o, dar situaþia de crizã din
Siria, cu repatrieri ºi toate acþiunile
specifice unei astfel de situaþii m-a
prins în fruntea ministerului. În
relaþia cu SUA ,am reuºit sã consolidãm dialogul politic ºi am avut
,pe parcursul unui mandat de doar
cateva luni, o întâlnire cu doamna
Hilary Clinton, cu ocazia
Reuniunii NATO de la Bruxelles,
înainte Summitului de la Chicago.
Cu ocazia vizitei oficiale în Italia,
m-a preocupat în mod special felul
în care putem veni în întâmpinarea
românilor care muncesc ºi trãiesc
acolo. În acest sens, am decis
reducerea taxelor consulare, dar ºi
eficientizarea serviciilor consulare pe care România le oferã în
Italia. În altã ordine de idei, cred cã

23

