INTERVIU

a fost în general pentru cetãþenii Republicii
Moldova, ci pentru tinerii Republicii
Moldova, pentru cã, de exemplu, cetãþenii
români au dreptul sã înveþe în orice universitate de pe teritoriul Uniunii Europene, cu
taxe mult mai mici. ªi atunci ne-am spus: de
ce generaþia tânãrã din Republica Moldova
sã nu beneficieze de acest avantaj? De
asemenea, noi am mãrit numãrul de burse de
la 200 la 5000 exact pentru a crea condiþii
generaþiei tinere sã intre mai repede în
Europa. ªi n-au decât sã opteze ce vor face
mai târziu, dar noi ca þarã-mamã a acestor
copii aveam obligaþia moralã sã le creãm
condiþii. Deci nu-i folosim pentru voturi, ci
le dãm ºanse.
Serghei Bereþ: Dvs. consideraþi cã
România ºi Moldova trebuie sã devinã un
singur stat?
Traian Bãsescu: Nu. Suntem douã state
independente ºi eu consider cã Republica
Moldova poate deveni membrã a Uniunii
Europene ºi atunci graniþele dintre noi nu
vor mai avea decât valoare istoricã pentru cã
cetãþenii Uniunii Europene circulã liber
dintr-o þarã în alta. Deci obiectivul nostru, ºi
este un obiectiv afirmat ºi consecvent susþinut în interiorul Uniunii Europene, este ca
Republica Moldova sã devinã membrã a
Uniunii Europene, dacã ea vrea. N-o obligãm cã n-avem cum.
Serghei Bereþ: Aþi amintit râul Prut ºi aþi
mai vorbit despre asta înainte. Anul trecut aþi fãcut o afirmaþie legatã de anul
1941, spunând cã dacã ar fi cazul ºi acum
aþi ordona ca trupele româneºti sã treacã
râul Prut împreunã cu trupele germane.
Traian Bãsescu: Dacã am fi în anul 1941,
dar nu mai suntem în anul 1941, suntem în
2012 ºi nu mai e posibil aºa ceva.
Serghei Bereþ: ªi consideraþi cã acea
decizie a fost corectã?
Traian Bãsescu: Deciziile de atunci le

judecã istoria, iar despre istorie fiecare avem
câte o pãrere. Spre exemplu, eu vã pot spune
ca persoanã care am învãþat istoria þãrii mele
cã mareºalul Antonescu a greºit cã nu s-a
oprit la Nistru. ªi ºtiu foarte bine cã asta a
fost marea greºealã a României în al Doilea
Rãzboi Mondial cã a trecut Nistrul cum ºtiu
foarte bine cã, atunci când realitãþile vieþii
ne-au obligat, conducãtorii de atunci s-au
aliat cu Uniunea Sovieticã ºi au mers pânã
aproape de Berlin. Deci România a încercat
sã-ºi apere integritatea teritorialã în ambele
faze ale rãzboiului. În speranþa cã-ºi va pãstra integritatea teritorialã ºi poate, ca sã ne
înþelegeþi mai bine, trebuie sã priviþi puþin la
istoria noastrã. Noi suntem o þarã care s-a
format, s-a consolidat între trei mari puteri:
la rãsãrit – mama Rusia, la sud – fostul
Imperiu Otoman, la vest – fostul Imperiu
Austro-Ungar. Toatã istoria noastrã este
marcatã de lupta de a ne pãstra teritoriul
naþional. ªi atunci cred cã trebuie sã
înþelegeþi mai bine abordãrile româneºti,
cum ºi noi încercãm sã le înþelegem pe cele
ale Federaþiei Ruse. Poate nici unii, nici alþii
nu ne înþelegem foarte bine aspiraþiile ºi
atunci, pentru cã tot împãrþim Marea
Neagrã, nu este mai bine sã discutãm decât
sã ne închidem fiecare în cãsuþa lui, unii la
Bucureºti, alþii la Moscova?
Serghei Bereþ: Excelenþa Voastrã, permiteþi-mi sã vã pun o întrebare legatã de
situaþia politicã internã din România. Ce
credeþi, vã veþi întoarce la palatul prezidenþial?
Traian
Bãsescu:
Numai
Curtea
Constituþionalã decide. Înaintea deciziei
Curþii Constituþionale n-aº vrea sã fac nicio
apreciere pentru cã ar putea fi consideratã o
tentativã de a influenþa decizia Curþii.
Serghei Bereþ: Dacã veþi rãmâne în
funcþia de preºedinte, ce se va întâmpla cu
oponenþii dvs. politici? Sã spunem cu pre-

mierul Victor Ponta, cu preºedintele
interimar Crin Antonescu?
Traian Bãsescu: Statul român are mecanismul coabitãrii. Trebuie sã vã spun, ºi ºtiþi cu
siguranþã, cã eu am mai fost suspendat o datã
de aceleaºi partide: socialiºtii cu liberalii, în
anul 2007. Atunci poate cã era prea devreme
sã învãþãm mecanismul coabitãrii. Acum
însã este nepermis sã nu-l utilizãm. Pânã la
urmã chiar forma constituþionalã pe care o
avem, cu preºedintele având un mandat de
cinci ani, iar Guvernul cu mandat de patru
ani, face greu de conceput cã preºedintele va
avea tot timpul o majoritate, ceea ce
genereazã obligaþia ca statul român ºi politicienii din România sã înveþe sã gestioneze
interesele þãrii ºi în condiþii de coabitare.
Deci eu cred cã asta va trebui sã se întâmple:
coabitarea între un preºedinte de o culoare
politicã sau provenit dintr-un partid de centru-dreapta cu majoritate parlamentarã ºi
implicit guvernamentalã de centru-stânga.
Serghei Bereþ: Victor Ponta va rãmâne primministru dacã vã veþi mai întoarce la
preºedinþie?
Traian Bãsescu: Preºedintele poate doar sã
desemneze prim-ministrul, dar nu-l poate
revoca. Revocarea prim-ministrului poate fi
fãcutã doar de Parlament. Deocamdatã
Victor Ponta are o majoritate în Parlament ºi
nu cred cã Parlamentul îl va revoca.
Serghei Bereþ: Se spune cã ceea ce s-a
întâmplat cu fostul prim-ministru, Adrian
Nãstase, a fost o rãfuialã politicã, o execuþie
ritualicã.
Traian Bãsescu: Uite vã întreb un lucru simplu: credeþi cã în România un ºef de stat s-ar
compromite cerând judecãtorilor o soluþie
sau alta? Eu vã asigur cã nu. Asta a fost
decizia justiþiei ºi cred cã orice hotãrâri
definitive ale justiþiei trebuie respectate.
Sunt convins cã nici în Federaþia Rusã un
politician important, fie el prim-ministru sau
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