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România,de
10 ani în NATO
Împlinirea unui deceniu de la primirea României în NATO i-a reunit, la Palatul
Cotroceni, pe cei trei preşedinţi care au condus destinele ţării în această
perioadă: Ion Iliescu, Emil Constantinescu şi Traian Băsescu.

A

cesta din urmă i-a felicitat pe
predecesorii săi, pentru rolul jucat în
procesul de aderare: ”Permiteţi-mi să-i felicit
aici pe toţi cei care au contribuit la această
realizare a României - cu menţionarea
specială a meritelor preşedintelui Emil
Constantinescu şi preşedintelui Ion Iliescu
- pe cei care luptă în teatrele de operaţiuni
ale Alianţei, să-i felicit pe toţi românii la zece
ani de la invitarea noastră oficială în spaţiul
euroatlantic”, a spus şeful statului.
El a arătat că invitaţia adresată acum
10 ani României de a adera la NATO a
avut şi semnificaţia unui gest de reparaţie
morală din punct de vedere istoric şi a extins
totodată spaţiul de stabilitate, securitate şi
libertate de la Marea Baltică la Marea Neagră.
Preşedintele a mai spus că, în acest moment,
sunt înregistraţi 23 de militari căzuţi la
datorie şi 131 de răniţi, urmare a solidarităţii
cu NATO şi a determinării de a lupta pentru
democraţie. Şi chiar dacă Alianţa trece
acum printr-o perioadă de austeritate, şeful
statului a subliniat că România trebuie să îşi
respecte angajamentele referitoare la alocarea
a 2% din PIB pentru cheltuielile de apărare
şi la dotarea cu capabilităţi pentru apărarea
propriului teritoriu.
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Curcubeul rămas în memorie

Fostul preşedinte al României, Ion
Iliescu, a declarat că România s-a bucurat de
înţelegere şi sprijin în atingerea obiectivelor
sale europene şi a celor care au privit
aderarea la Alianţa Nord-Atlantică, evocând

momentul în care preşedintele SUA, George
Bush, a venit la Bucureşti, iar pe cer a apărut
un curcubeu. ”A fost o zi ploioasă în timpul
mitingului nostru şi a apărut curcubeul.
Când m-am dus în vizită la Casa Albă, era
fotografia cu curcubeul de la Bucureşti.
Aşa a şi rămas în memorie - curcubeul de
la Bucureşti care a marcat intrarea noastră
în NATO”, a spus Iliescu. La rândul său,
Emil Constantinescu a afirmat că România
s-a comportat ”ca un stat membru NATO

respectabil’’, însă preţul plătit de societate
pentru atingerea acestui obiect de politică
externă a fost ’’unul foarte greu’’ - inflaţie fără
precedent, şomaj, mărirea preţurilor, o viaţă
dificilă, „dar societatea a fost solidară în jurul
acestui proiect”.
Aliații ne laudă

Secretarul general al NATO, Anders
Fogh Rasmussen, a mulţumit României
pentru „contribuţia activă şi importantă” în
cadrul Alianţei, arătând – în mesajul citit
de şeful Cancelariei Prezidenţiale, Cristian
Diaconescu- rolul jucat de ţara noastră
în misiunile şi activităţile NATO chiar
dinainte de aderare, apoi aportul constant
şi semnificativ al României la operaţiunile
NATO şi în dezvoltarea sistemului de
apărare antirachetă. Ambasadorul american
la Bucureşti, Mark Gitenstein, aflat la final
de mandat, a remarcat calităţile de care
au dat dovadă militarii în misiunile lor
comune cu colegii americani. ”NATO nu
este doar o alianţă militară, ci şi o alianţă
politică. Pregătindu-ne partenerii să lucreze
împreună, NATO vrea să fie convins că
instituţiile democratice sunt dezvoltate, că
sistemul de guvernare este bine dezvoltat şi la
fel şi controlul asupra armatei. În multe feluri,
NATO consolidează procesul de integrare
sub toate aspectele a statelor din piaţa liberă
euro-atlantică”, a spus Gitenstein.

