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În data de 29 aprilie, 2015, în incinta sălii festive Grand Hotel du Boulevard din
București, a avut loc dezbaterea publică „Sfârșitul iluziilor. R. Moldova între România și
Rusia”, organizată de Fundația Universitară a Mării Negre (FUMN).
La întâlnire au participat în calitate de vorbitori, Val Butnaru, scriitor și realizator
TV (Jurnal TV), Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul R. Moldova, Adrian
Cioroianu, fost ministru al Afacerilor Externe, decan al Facultății de Istorie,
Universitatea București, Iulian Chifu, fost consilier prezidențial, professor SNSPA,
Cristian Diaconescu, fost ministru al Afacerilor Externe, Petrişor Peiu, Director
Departamentul de Analize Economice al FUMN, George Scarlat, expert în spațiul estic
al FUMN.
Dan Dungciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al
Academiei Române, președinte al FUMN, a fost moderatorul discuțiilor. În debutul
dezbaterilor dumnealui a explicat de ce a fost ales titlul: „Sfârşitul iluziilor - Republica
Moldova între România şi Rusia”. „Am optat pentru acest titlu, recunoaştem cu toţii,
provocator, din trei motive. În primul rând, din cauza evoluţiilor din RM, care ni s-au
părut că, la un moment dat, riscă să aşeze R. Moldova într-o zonă a opţiunilor radicale.
Evoluţii care nu au fost percepute bine nici de populaţia R. Moldova, nici de partenerii
europeni, nici de către România. În al doilea rând, sondajele de opinie, care arată
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că, pentru prima dată în R. Moldova, opţiunea pro-europeană a căzut într-o zonă complet
dezechilibrată, faţă de opţiunea estică. E pentru prima dată când se întâmplă aşa ceva,
după ani buni. Această discrepanţă trebuie să ne îngrijoreze. Fără să dramatizăm
neapărat, dar îngrijoraţi trebuie să fim” a punctat președintele fundației.
Val Butnaru a făcut o scurtă cronologie a evenimentelor ce au dus la diminuarea
încrederii populației cu privire la parcursul european. Acesta a spus că „Dacă e sfârşitul
iluziilor, înseamnă că ele au existat undeva, cândva. Trebuie să recunosc că în Basarabia
a existat lume care credea că această frumoasă poveste de integrare a R. Moldova în UE
poate să se întâmple. Nimeni nu putea argumenta, spune exact cum acest miracol se poate
întâmpla, dar lumea spera, lumea era hrănită cu aceste iluzii. Ei bine, astăzi trăim zile în
care ar trebui cu toţii să fim oneşti şi să le spunem oamenilor adevărul aşa cum este: nu
va exista nicio integrare în Uniunea Europeană. Şi în general, nu va urma nimic. Cauze
sunt mai multe. Acest lucru nu s-a întâmplat brusc” .
Adrian Cioroianu a rezumat problema la Transnistria pe care o consideră
ghiuleaua de piciorul Republicii Moldova, în orice încercare de a se apropia de UE sau
de România. „Vă imaginaţi o posibilă unire a R. Moldova cu România în condiţiile în
care Transnistria este parte a RM? Vă imaginaţi o ţară în NATO sau UE pe al cărei
teritoriu se află armata rusă? Cel mai mare cadou pe care îl poate face UE Republicii
Moldova este să menţină presiunile. Dacă UE nu menţine presiunile, eşecul va fi total” a
declarat profesorul.
Relatările despre situația Republicii Moldova nu au fost optimiste nici în cazul
expertului economic al FUMN, Petrișor Peiu, care a declarat că „ în RM se formează un
cocteil exploziv, care poate să conducă la o criză economică, sistemică, care, la rândul ei,
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poate genera o criză socială. RM nu a reuşit să-şi construiască o economie compatibilă cu
cele din UE. Din acest punct de vedere este un eşec”.
Profesorul Iulian Chifu, consideră că Uniunea Europeană a obosit iar apariţia
agresiunii militare din estul Ucrainei a schimbat complet regulile. „După un asemenea
eveniment nu ne putem raporta decât la o perspectivă a unei frontiere întărite între Est şi
Vest, o frontieră întărită a UE, care nu ştim unde va fi. UE a obosit. De data aceasta în
sens cronic” a specificat directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor şi Early
Warning.
Deputatul Valeriu Munteanu, a prezentat când a debutat această perioadă
complicată de criză. „Din mai 2013 până în noiembrie 2014 avem o perioadă foarte
complicată, dar în care iluziile încă nu fuseseră împrăştiate cu totul. Din păcate, din acest
moment au loc lucruri reprobabile pentru R. Moldova, guvernarea cedează Banca de
Economii şi Aeroportul Internaţional Chişinău agenţilor economici din Federaţia Rusă” a
subliniat deputatul de la Chișinău.
Fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, consideră că „ Toţi, şi RM, au
propriul destin pe care şi-l fac singuri. La îndemâna oricărui stat, precum şi la îndemâna
R. Moldova, au stat toate oportunităţile posibile, la un moment dat”. În acest sens,
expertul George Scarlat, a notat ca foarte gravă situația din Parlamentul Republicii
Moldova. „ La 21 ianuarie, Partidul Comuniştilor a depus un proiect privind consolidarea
neutralităţii RM. Ce vrea să spună asta? Ca toate ţările din regiune, în 1994 RM a semnat
Parteneriatul pentru Pace, lucru care nu este deloc incompatibil cu neutralitatea sa. Ruşii
s-au temut că prin aceste participări armata RM devine în timp compatibilă cu forţele
NATO. În mod evident, nu-şi doresc să fie pregătită după standardele NATO o armată,
fie şi mică, dar care le-ar opune vreodată rezistenţă” a spus Scarlat.
FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ A MĂRII NEGRE (FUMN)
Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 13, aripa de est, etaj 7, Sector 5, 761172, Tel.: + 4 031 405 25 42, Mob.: +4 0755 087 185
Email: office@fumn.eu, Web: www.fumn.eu

Fundaţia Universitară a Mării Negre (FUMN)

La finalul expunerilor a existat o sesiune de întrebări și răspunsuri cu sala, în care
au fost abordate aspecte legate de subiectul propus.
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