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scenariu în spate. Atunci când nu vrei să te
referi la ceea ce ceilalţi stabilesc, te afli întrun moment de izolare. Sigur că niciun stat nu
doreşte să fie izolat şi atunci ca alternativă poate
apărea reorientarea. E un exerciţiu teoretic, nu
am vreun element să-l fundamentez.
- Vă sugerez câţiva piloni ai acestui
exerciţiu teoretic: guvernul de dreapta de
la Sofia a căzut, guvernul proeuropean de
la Chişinău a căzut, Vocea Rusiei salută
ghioceii de la Sofia şi aşteaptă primăvara
de la Bucureşti, fostul secretar de stat
Hillary Clinton avertiza anul trecut că
ne aflăm într-un proces de resovietizare.
Se leagă?
- Ceea ce spuneţi este o enunţare corectă,
într-o succesiune extrem de rapidă pentru o
proiecţie geopolitică regională, care, în mod
natural, ar trebui să reprezinte factori de alertă.
În acest moment, există dificultăţi de adaptare
la standarde şi în Ungaria, unde competenţele
Curţii Constituţionale şi ale Băncii Naţionale
sunt limitate, toate acestea sunt acuzate direct
şi clar de partenerii Ungariei, europeni sau
euroatlantici. Iar retorica xenofobă şi antisemită
capătă nişte conotaţii absolut nebănuite. În
Moldova, la două săptămâni după ce Consiliul
European ia decizia privind semnarea acordului
de asociere între Moldova şi UE, adică atunci
când Alianţa pentru Integrare Europeană şi-a
atins cel mai important deziderat, alianţa se
rupe, Guvernul intră într-o criză complicată,
care se va sfârşi cel mai probabil cu alegeri
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anticipate. În Bulgaria, oamenii au ieşit în
stradă nemulţumiţi de mecanismul politic,
demonstraţiile continuă, niciun partid de la
Sofia nu pare capabil să ofere o guvernare care
să calmeze lumea. Ucraina pare că s-a întors
de la orientarea europeană, are dificultăţi de
armonizare. Da, este o realitate.
- Suntem înconjuraţi?
- Vecinătatea imediată a României generează
elemente de preocupare foarte serioasă.
Trebuie să fim atenţi, solidari şi, mai ales, să
ţinem cât se poate de aproape de partenerii
strategici: Franţa, Italia, Germania şi SUA. Dacă
într-un astfel de moment complicat la nivel
regional, când securitatea şi stabilitatea regiunii
sunt vulnerabilizate, noi ne contrazicem în
relaţia cu partenerii de care depinde securitatea
României, atunci am un mare semn de întrebare
privind înţelepciunea în politica externă.
- Vorbeaţi recent despre o analiză
care arată ca parcursul euroatlantic al
României ar putea fi în pericol.
- Anumite chestiuni punctuale sunt
răstălmăcite în România, punându-se pe
un nivel interesant intrarea în contradicţie
cu partenerii europeni şi euroatlantici ca o
chestiune de demnitate. Această atitudine mă
face să cred că pe undeva cineva fie nu înţelege,
fie are o agendă dublă. Nu se poate ca politician
cu informaţie minimă să-ţi închipui că atunci
când îţi îndeplineşti ca ţară obligaţiile pe care
tu ţi le-ai asumat, într-o familie în care tu ai vrut

să intri, singura atitudine naturală este să devii
agresiv şi revanşard. Şi ceea ce mă enervează
îngrozitor, i-o spun încă o dată d-lui Antonescu,
e să încerci să explici poporului că se află într-o
atitudine care presupune umilinţă faţă de acele
state.
- Ni se sugerează ca suntem sub
ocupaţie europeană?
- Suntem, între ghilimele, sub control
nedrept european(...)
- Care ar fi pericolul concret la care vă
refereaţi?
- Vin tot felul de deştepţi şi explică la televizor
cât de greu e să suspenzi dreptul de vot al unui
stat în UE. Inclusiv faptul că ne asumăm o astfel
de discuţie arată primitivism. Pot fi aplicate de o
manieră politică decizii care în limita tratatelor
constitutive ale UE să genereze, într-adevăr, o
situaţie de umilinţă pentru statele cărora li se
aplică aşa ceva. Hai să nu le testăm imaginaţia
din acest punct de vedere! (...)
- Aţi făcut parte din conducerea PSD.
Aţi fost ministru în guvernul PSD care
a încheiat negocierile de aderare la UE.
S-a diminuat europenismul PSD?
- Privind din exterior, putem vedea în PSD
o dinamică interesantă. Realmente, începând
cu 2001, acest partid şi-a subsumat eforturile
politice interne în Parlament, în instituţiile
statului, proiectelor de integrare europeană
şi euroatlantică. Prin sprijinul în Parlament

