INTERVIU
de secții de votare în străinătate, amplasate
în comunitățile mai mari sau mai mici de
români. Altfel, vom continua să avem rezultate
distorsionate la alegeri. Dacă în conformitate
cu Constituția acești oameni au drept de vot
și sunt incluși în listele electorale, atunci statul
român trebuie să le asigure condiții pentru a-și
exercita acest drept.
- Cum vedeți situația din Republica
Moldova?
- Republica Moldova și cetățenii ei
reprezintă parte a sufletului națiunii române,
parte a culturii noastre, parte a istoriei noastre și
mai reprezintă un Pact Ribbentrop – Molotov
pe care românii îl condamnă și astăzi. Acestea
sunt premisele pe care s-a așezat politica
noastră externă și susținerea, fără rezerve, în
toate împrejurările, a proceselor de apropiere
și, ulterior, de integrare a Republicii Moldova
în Uniunea Europeană. Din păcate, evoluțiile
politice din ultima vreme de la Chișinău sunt
de natură să discrediteze toată munca din
ultimii ani a politicienilor și, mai ales, sacrificiile
populației pentru apropierea de Uniunea
Europeană. Scandalul pentru înlocuirea
procurorului general, căderea guvernului pe
fondul unor mișcări parlamentare, destituirea
președintelui Parlamentului, atacul major la
adresa judecătorilor Curții Constituționale,
alianța în Parlament dintre un partid de centrudreapta și comuniști, toate acestea par a fi
desprinse dintr-un manual care a fost utilizat
și pe la București în vara anului 2012. Rămân
totuși la convingerea că, în cele din urmă,
rațiunea și interesul național vor prevala la
nivelul liderilor Alianței pentru Europa. Dacă
această alianță este iremediabil destrămată,
în Republica Moldova nu are cine să preia
steagul avansării către intrarea în Uniunea
Europeană și atunci procesele, încă în derulare,
vor fi amânate sau definitiv oprite de Comisia
Europeană. Politicienii de la Chișinău trebuie
să înțeleagă acum, în ceasul al doisprezecelea,
responsabilitatea pe care o au pentru țară și
pentru generațiile viitoare.  
- Vorbiți-ne, vă rog, domnule
Președinte și despre Fundația „Mişcarea
Populară”, o idee care ați declarat că
v-a aparținut. Care este rolul ei și ce-și
propune să facă Fundația „Mişcarea
Populară”?
- Mișcarea Populară este o fundaţie care își
propune să abordeze, din perspectiva societății
civile, a celor 58% care nu s-au prezentat
la vot, marile probleme ale țării, fie că ne
referim la situația demografică și natalitate, la
revizuirea Constituției, la sănătate, educație, la
Legea electorală, la accelerarea proceselor de
integrare în Uniunea Europeană, la problemele
agriculturii și ale mediului și, nu în ultimul rînd,
își propune să promoveze idei și soluții pentru

completa reformare a clasei politice. Obiectivul
fondatorilor este să descopere, să antreneze
în dezbatere, să mobilizeze și să promoveze
oameni care doresc să se implice credibil în
continuarea proceselor de modernizare a
României. Dacă va avea succes, fundația va
trebui să-și creeze și un vehicul de punere în
aplicare a soluțiilor, iar acest vehicul nu poate
fi decât un partid de centru-dreapta așezat pe
filiale distribuite pe tot teritoriul țării. Etapa în
care se află acum Fundația „Mișcarea Populară”
este aceea de selectare a liderilor și înființarea
de filiale în fiecare județ.
- Care este, în opinia dumneavoastră,
profilul viitorului preşedinte al
României?
- Greu de definit un profil potrivit. Ce
pot spune cu certitudine este că România
nu are nevoie de un președinte care să facă
„să se aştearnă liniștea” în viața politică și a
instituțiilor statului. România are partide și
instituții încă prea departe de a fi perfecte,
ceea ce face obligatorii intervențiile publice
ale preşedintelui țării ca element de presiune
pentru corectarea lucrurilor. Este, însă, foarte
adevărat că populația are nevoie să vadă
instituțiile statului lucrând împreună pentru
atingerea obiectivelor naționale și atunci
președintele trebuie să găsească o cale de
mijloc, dar acest lucru nu ține numai de el,
ci și de Guvern, de Parlament și de CSM.
Până la urmă eventualele poziţii publice ale

preşedintelui legat de funcţionarea unor
instituţii sunt o obligaţie a acestuia, iar cele
semnalate trebuie corectate şi nu există motive
să genereze necolaborarea între instituţii. Și, hai
să fim corecți până la capăt: cei care, într-o țară
ca România, vor o liniște totală trebuie să știe că
toate furturile, toate ilegalitățile se fac în liniște,
în liniște deplină.  
- Domnule Președinte, ce mesaj aveţi
pentru români de Ziua Europei?
- Uniunea Europeană este singura soluție
viabilă pentru România, dar și pentru state
ca Germania, Franța, Italia și Marea Britanie.
Niciuna din țările europene nu va fi capabilă
să facă față singură efectelor procesului de
globalizare. Numai o Uniune Europeană
puternic integrată va putea garanta șansa
prosperității pentru cetățenii săi. Iar criza
economică prelungită prin care trece acum
Europa este exact efectul a prea puțină integrare
și a prea puțin respect al statelor pentru regulile
Uniunii în materie de nivel de îndatorare. Dar,
oricât de rău ne-ar fi în această perioadă de
criză, trebuie să știm că, în câțiva ani, criza va
trece, iar Uniunea Europeană va rămâne pentru
a garanta un trai decent pentru cetățenii săi. La
mulți ani, Europa! La mulți ani, România! La
mulți ani, români, pentru că Ziua Europei este
și ziua noastră!
Interviu realizat de Dan Cărbunaru
şi Ovidiu Marincea
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