POLITIC

Reafirmată de președintele Traian Băsescu, la Reuniunea Anuală a Diplomației,
ca prioritate a politicii externe românești, apropierea Republicii Moldova de
Uniunea Europeană avansează lent și confuz.

S

emnalele date în ultima vreme de
diverși oficiali de la Chișinău sunt
oarecum contradictorii, chiar dacă
direcția asumată declarativ este spre UE.
De pildă, președintele Parlamentului
Republicii Moldova, Marian Lupu, a
subliniat, după întrevederea avută la
Bruxelles cu președintele Parlamentului
European, Martin Schulz, că țara sa
este puternic orientată către integrarea
europeană și spre comunitatea de valori
democratice pe care o reprezintă UE.
Asta nu l-a împiedicat pe același Lupu
să aibă ulterior o poziție neprietenească
față de România, în contextul discuțiilor
privind revizuirea Constituției el
răzgândindu-se brusc în privința limbii
oficiale a Republicii Moldova, despre
care până nu demult recunoștea că
e româna. O poziție ambiguă a avut
Lupu și în chestiunea relației energetice
dintre țara sa și Uniunea Europeană,
el arătând că trebuie căutate “soluții de
compromis” după ce Moscova a transmis
Moldovei că, dacă vrea prețuri mai bune
la gazele naturale rusești, ar trebui să ia în

considerare să renunțe la tratatul energetic
cu UE. Cum era de așteptat, propunerea
a produs tensiuni la Chișinău. Moldova
depinde în întregime de gazul rusesc, la fel
ca și unele țări din UE, precum Slovacia
sau Bulgaria.
Diferența e că acestea sunt protejate
de legislația Uniunii, dovadă stând
faptul că Bruxelles-ul a deschis o anchetă
anti-monopol împotriva Gazprom,
pentru a determina felul în care sunt
fixate prețurile gazului rusesc în Europa
de est. Moldova nu beneficiaza, însă, de
asemenea protecție, așa încât, cu prilejul
recentei vizite la Moscova, premierul
Vlad Filat s-a trezit confruntat cu acest
șantaj politico-economic. În același timp,
Rusia ține Moldova în șah și cu problema
transnistreană.
Potrivit Karadeniz Press, vicepremierul
Dmitri Rogozin, trimis special al
Kremlinului pentru Transnistria,“nu
face decât să joace o carte a discordiei,
introducând pe agenda părților aflate
în conflict noi teme de dispută”. Cea
mai recentă o reprezintă deschiderea

unui consulat al Rusiei la Tiraspol, fapt
ce ar echivala de facto cu stabilirea de
relații diplomatice între cele două „țări”.
Argumentul Moscovei e că astfel vor fi
mai bine reprezentați cetățenii ruși acolo,
la o adică făcându-și apariția și niscaiva
tancuri. Prudent, premierul Vlad Filat s-a
declarat de acord cu ideea consulatului
rus la Tiraspol, precizând însă că regiunea
face parte din componența Republicii
Moldova.
Cursul de integrare europeană al
Republicii Moldova nu contravine
dezvoltării cooperării cu Rusia și CSI
(comunitatea fostelor republici sovietice,
cu excepția țărilor baltice și a Georgiei),
a declarat Vlad Filat, amintind că și
partenerii occidentali ai Chișinăului,
precum Germania, îndeamnă la
construirea unor relații bune cu Moscova.
Problema e că, încurajate din afara țării,
tendințele separatiste se înmulțesc în
Basarabia. Bașcanul regiunii autonome
găgăuze din sudul Moldovei, Mihail
Formuzal, tocmai a amenințat că teritoriul
s-ar putea desprinde total deoarece
autoritățile de la Chișinău ar susține,
chipurile, unirea Republicii Moldova cu
România. Vă sună cunoscut scenariul?
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