
 
 

Vilnius 2013. Reconfigurare europeană, reparaţie şi 
recunoaştere pentru Republica Moldova 

 
        Pe data de 25 mai 2011, Comunicarea Comisiei Europene şi a 
Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi 
Politică de Securitate „Un nou răspuns pentru vecinătatea în 
schimbare” conținea o serie de referințe indirecte cu privire la 
perspectiva europeană a unor state din Parteneriatul Estic. 
         În acest fel, se specifica că statul nostru vecin întrunește 
prevederile Articolului 49 al Tratatului Uniunii de la Lisabona în care 
sunt stipulate premisele necesare aderării. 
      Câteva luni mai târziu, mai precis, pe data de 15 septembrie, 
Parlamentul European adopta Rezoluţia privind negocierile Acordului 
de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, text care 
cuprindea aspecte esențiale ale viitorului relațiilor Moldovei cu U.E, 
între care liberalizarea regimului de vize, negocierea zonei de liber 
schimb, cooperare sectorială şi altele. 
       Din acel moment și până acum, Republica Moldova a făcut pași de 
uriaș pe drumul său către un destin veritabil democratic și integrat 
european, parcurgând negocierile pe subiectele legate de Dialogul 
Politic şi Reforme, Cooperare în domeniul Politicii Externe şi de 
Securitate, Cooperarea economică şi sectorială, Prevederile 
institutionale. Capitolul Justiţie, Libertate şi Securitate, conform 
Acordului de Asociere instituit prin Parteneriatul Estic. 
      Până la momentul Summit-ului de la Vilnius, Republica Moldova a 
arătat și a demonstrat prin toate acțiunile sale că integrarea sa în 
cadrul Uniunii Europene reprezintă unul dintre cele mai înalte obiective 
naţionale. 
      Atât la nivel legislativ și politic, cât și la nivelul comportamentului 
civic al fiecărui moldovean, s-au făcut progrese incomparabile din 
foarte multe puncte de vedere cu multe state cu pretenții. 
       La câteva zile bune de la Summit-ul de la Vilnius, atunci când 
emoțiile se disipează, bucuriile lasă loc analizelor lucide, iar exaltarea 
se conturează în proiecte, pot spune că acest moment a marcat o 
foarte interesantă turnură a organismului european din perspectiva, 
mai ales, a noii dinamici pe care o capătă prin apropierea de state 
precum este Republica Moldova. 
       Incontestabil, ea a fost steaua apărută din întunericul unei istorii 
vitrege, „vedeta” acestui Summit, pe cât de dificil și de delicat din 
anumite puncte de vedere, pe atât de important ca placă turnantă 
pentru o reconfigurare europeană. 
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         Din nou, se dovedește că statele mici, aparent insignifiante și 
fără prea mare putere, sunt, de fapt, cele care fac istorie. Exemple în 
acest sens avem nenumărate. 
        Am fi mult prea ignoranți, mult prea nevolnici și mult prea obtuzi 
dacă am continua să credem că Republica Moldova nu își are drumul, 
bazat pe posibilități concrete, nu doar declarate sau închipuite. 
       Personal, mă număr printre acei români și oameni politici, care 
sunt ferm convinși că obiectivele și destinul României și ale Republicii 
Moldova sunt legate, iar proaspătul Acord de Asociere al Moldovei cu 
Uniunea Europeană este o dovadă și, în același timp, o reparație 
morală, istorică și cât se poate de pertinentă a acestor lucruri. 
      Mai departe, dincolo de orice hazardări sau calcule politice, la 
rându-le hazardate sau în termeni de câștig electoral, consider că este 
alegerea a două state independente și europene, a cetățenilor 
acestora, ca lucrurile să capete o și mai mare consistență. 
     Da. Momentul Vilnius 2013 este pentru români un moment de 
bucurie, de mândrie frățească, dacă vreți, și unul de confirmare că 
toate demersurile făcute de noi pentru sprijinirea Moldovei, odată cu 
parteneriatele, create au dat roade. 
     Dar, dincolo de acestea, momentul Vilnius 2013 este meritul 
Moldovei, al cetățenilor și politicienilor săi care l-au făcut posibil, l-au 
transformat în realitate și într-un cu totul alt statut și drum al acestui 
stat în Europa şi în lume. 
     Îi felicit pe toți cetățenii Republicii Moldova care au înțeles și și-au 
asumat destinul și am toată încrederea într-un viitor care va arăta, din 
nou, că, deși poate mai lent, cu pași mici, noi și ei vom putea deveni 
doar noi. 
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