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Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă 

Markus Meckel: O evoluŃie a politicii interne şi externe a R. Moldova din 
perspectiva Germaniei  

 
*Transcriptul emisiunii radiofonice, din 14 octombrie 2010, realizată de AsociaŃia pentru Politică 
Externă (APE) în colaborare cu AgenŃia de ştiri şi analize Imedia şi cu asistenŃa FundaŃiei germane 
Friedrich Ebert Stiftung (FES). Emisiunea este difuzată la Radioul Vocea Basarabiei în fiecare 
duminică.  
 
Principalele Teme ale Emisiunii: 

1. ImportanŃa alegerilor parlamentare din 28 noiembrie pentru perspectiva europeană a R. 
Moldova 

2. Implementarea cu succes a reformelor este singura cale de a asigura o apropiere cât mai mare a 
Chişinăului de UE 

3. Apropierea de UE nu înseamnă deteriorarea relaŃiilor cu Rusia 
4. Alegerile din 28 noiembrie curent şi impactul lor asupra soluŃionării conflictului Transnistrean 

 
Corneliu RUSNAC, moderator IMEDIA: Bună ziua stimaŃi ascultători! Sunt Corneliu Rusnac şi vă 
salut la o nouă ediŃie a emisiunii de sinteze şi dezbateri pe teme de politică externă, emisiune realizată cu 
suportul AsociaŃiei pentru Politică Externă şi finanŃată de FundaŃia Friedrich Ebert. 
 
Astăzi vă invit să ascultăm câteva secvenŃe din discursul membrului Consiliului de Administrare al 
Forumului Germano – Moldav, Markus Meckel, fost deputat social – democrat în Bundestag – ul de la 
Berlin, discurs Ńinut la o recentă masă rotundă care a avut loc la Chişinău şi care a fost organizată de 
AsociaŃia pentru Politică Externă. Trebuie să vă mai spun că Markus Meckel este şi ultimul Ministru de 
Externe al fostei Republici Democratice Germane. În declaraŃiile sale, dl Meckel a subliniat importanŃa 
alegerilor parlamentare din 28 noiembrie pentru perspectiva europeană a R. Moldova.  
 

1. ImportanŃa alegerilor parlamentare din 28 noiembrie pentru perspectiva europeană a R. 
Moldova 

 
Markus MECKEL:  My impression, from outside, is that the next elections is decisive one for the future 
of your country. I have the impression that people have to vote on one hand for democracy, for the 
European way with the Alliance, whatever the mix will be and  how different the partners are and on the 
other hand to continue with what they had the years before, the communist party. I know that the shape 
of the coalition, of the Alliance is not the best one. I know that the confidence for each other is not 
increasing but is decreasing. The different partners have their own burden to that, their own 
responsibility to that, but I am personally convinced that there will be crucial for the country to establish 
again and cooperate and to shape similar Alliance for the future of the country. The main message that I 
have from outside, seeing the situation here, a message to the parties of the Alliance, not to fight against 
each other in the election campaigns but see the common approach for democracy and European way. 
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Only in common it will be possible to challenge all the difficulties in that way and to continue to get the 
confidence and credit of the European Union.   
 
În opinia mea, ca o persoană din exterior, aceste alegeri care se apropie în Republica Moldova vor fi nişte 
alegeri decisive, vor fi nişte alegeri cruciale pentru viitorul Republicii Moldova. În opinia mea, oamenii 
au o alegere foarte simplă de făcut, ori să voteze pentru democraŃie, pentru calea europeană, pentru 
perspectiva europeană a Republicii Moldova, asta înseamnă să voteze pentru AlianŃă, indiferent care va fi 
structura acestei AlianŃe şi care va fi raportul de forŃe în cadrul acestei AlianŃe, sau există cealaltă opŃiune 
de a vota pentru ce a mai fost în anii precedenŃi, adică pentru a vota Partidul Comuniştilor. Eu înŃeleg 
foarte bine că forma acestei coaliŃii, structura acestei coaliŃii nu este cea mai bună. De asemenea, realizez 
foarte bine faptul că încrederea reciprocă dintre liderii acestei AlianŃe nu sporeşte, ba din contra, în 
ultima perioadă se vede o reducere a acestei încredere reciproce. Sigur că fiecare partener din cadrul 
acestei AlianŃe poartă o anumită doză de responsabilitate pentru această reducere a încrederii reciproce. 
Însă, opinia mea personală este că pentru Republica Moldova va fi absolut crucial ca după alegerile 
viitoare să apară o nouă AlianŃă, deci, să fie formată a nouă AlianŃă de genul acestei AlianŃe care a 
existat. Şi văzând, documentându-mă cu situaŃia din Republica Moldova, pot să transmit, principalul 
mesaj pe care eu aş dori să-l transmit politicienilor şi, în special, celor din această AlianŃă este să nu lupte 
între, ei în cadrul acestei companii electorale, ci din contra, să găsească o modalitate de a conlucra pentru 
democraŃie şi perspectiva viitoare a Ńării. Doar astfel, doar lucrând împreună, ei vor putea să modifice 
ceva, să schimbe ceva pe viitor şi doar activând împreună ei vor putea să câştige în continuare încrederea 
Uniunii Europene. 
 
Corneliu RUSNAC: Markus Meckel a mai spus că revenirea partidului comuniştilor la guvernare sau 
preluarea puterii de către o AlianŃă în care PCRM să aibă un cuvânt decisiv ar însemna ca perspectiva 
europeană a R. Moldova să aibă serios de suferit.  
 
Markus MECKEL:  I think and if you look back to the time of Mr. Voronin, as a president and having 
all power in this country, he, in that time declared also the European orientation but you know better 
than me that this was just a declaration and there was no implementation. Although you can find 
mistakes in the Alliance but it started really to reform and to orientate this country towards Europe. And 
you see that this happened in a very difficult situation, economically with the European crisis of economy 
and finance. They had disastrous heritage to deal with and to shape it for the future. I only take the 
Ministry of Interior; in the time before the security services was an instrument of repression and they had 
to change it for security, for the people and this new Government did much in that field. The minister has 
been in Germany and now concrete cooperation is developing, for instance with Bavarian Government, 
to continue that change and to give a stabilized basis. I got now the information that in the media sector 
it is established TV and Radio, a really independent public sector with German similar structure. So, I 
can tell you that from Germany, I know, I am the chairman of the German – Moldovan Forum there is 
much effort to support Moldova in different fields of society and in the field of policy. It is the same in 
other European countries and I can only say that if there would be such a change that the communists 
get the power again, all the efforts and especially the emotional efforts, because it is a question of 
attention, of atmosphere, to see that there is hope for that country we would like to be engaged, I am 



  

 

 

- 3 - Buletin Săptămânal, Nr. 42, din 17.10.2010 

64, Sciusev str. MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, Tel: +373 22 22 44 30, Fax: +373 22 21 09 86 
Website: www.ape.md  E-mail: office@ape.md 

Buletin Săptămânal, Nr. 42, din 17.10.2010 

Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă 

afraid that all that engagement would be finished, would go down if there will be a change of the 
government. It won’t be a formal cut if the negotiations but to get again declaration, not really concrete 
cooperation and effort. This is the difference for the time before. And that is why I think it is so decisive. 
It is not a question of the shape of the government, which person is the Minister. I fully accept that inside 
the alliance there is a competition for the voter, who will be on the top that is clear. But, it has to be 
clear that this common work, which was started in common, has to be continued. In the election 
campaign everybody who is running for the country has to be aware that every word and everything that 
he is saying about others will influence the situation after the elections.  
 
Bine, daŃi să ne uităm, să privim puŃin înapoi când la putere era guvernarea lui Voronin, când Voronin 
deŃinea puterea absolută în stat, şi atunci Voronin, de asemenea, a declarat cursul pro-european a 
Republicii Moldova. Dar dumneavoastră ştiŃi mai bine decât mine, că aceasta a fost o pură declaraŃie, 
nimic mai mult, iar la capitolul de implementare nu prea s-a progresat. Şi deşi, am putea să vorbim 
despre greşelile care au fost făcute de către această AlianŃă, dar meritul creditul acestei AlianŃe este că 
AlianŃa într-adevăr a început să realizeze reforme şi a început într-adevăr să mişte Moldova pe calea 
integrării europene. Plus la aceasta, aceste schimbări au fost făcute pe un fundal destul de dificil, într-o 
situaŃie când Europa era măcinată de o criză economică şi de o criză financiară. Plus la aceasta, această 
guvernare a avut o moştenire dezastruoasă, ei îi trebuia într-un fel să facă faŃă, să gestioneze situaŃia în 
nişte condiŃii destul de dezastruoase şi să mişte Ńara înainte. DaŃi să luăm, ca un exemplu, Ministerul de 
Interne. Ministerul de Interne până la schimbarea guvernării era doar ca un instrument de reprimare, ca o 
bâtă, dar acum acest minister se transformă într-un minister care asigură securitatea populaŃiei şi 
guvernarea actuală a făcut foarte mult în acest domeniu. După cum am menŃionat, Ministrul de Interne a 
vizitat Germania şi au fost stabilite nişte contacte de colaborare, în special, cu autorităŃile din landul 
Bavaria, pentru a asigura o anumită stabilitate în cadrul ministerului şi pentru a continua aceste 
schimbări. De asemenea, mi s-a comunicat, după informaŃiile pe care le deŃin, s-au produs schimbări 
foarte mari şi în sectorul de mass-media, au apărut posturi de televiziune, posturi de radio, care pot fi 
calificate deja ca posturi cu adevărat independente, similare cu cele care activează în Germania. Eu fac 
parte din Consiliul de AdministraŃie al forumului moldo-german şi ca membru al acestui forum moldo-
german eu ştiu foarte mult, că din partea Germaniei se depun eforturi pentru a ajuta Republica Moldova 
în diverse domenii, domenii sociale şi domenii ce Ńin de politic. Şi aceleaşi eforturi se observă şi din 
partea altor state europene, şi dacă se va întâmpla, cum dumneavoastră spuneŃi, că la guvernare va veni o 
nouă alianŃă, atunci ştiŃi că din partea Uniunii Europene există şi un ataşament emoŃional acum, există o 
atenŃie deosebită pe care UE o acordă Republicii Moldova, dacă vreŃi, noi ne punem nişte speranŃe faŃă 
de această Ńară şi dacă va veni o nouă guvernare, o nouă coaliŃie, mă tem că toate aceste eforturi şi toată 
această atenŃie se vor spulbera. Sigur că oficial nu se va produce o întrerupere a procesului de negociere, 
dar ce se va întâmpla, iarăşi vor fi doar declaraŃii, vor fi făcute declaraŃii de ambele părŃi, iar în realitate, 
declaraŃii cum s-au mai întâmplat şi în trecut, dar în realitatea nu se vor produce careva schimbări. De 
aceea eu am şi spus că aceste alegeri vor fi decisive, pentru că întrebarea nu stă care va fi forma sau 
structura viitorului guvern sau cine va fi persoana aflată în fruntea unui minister. Şi noi înŃelegem, şi eu 
văd foarte clar că în interiorul AlianŃei acum se produce un fel de concurenŃă pentru alegători, cine va 
câştiga cele mai multe voturi în aceste alegeri, e clar. Dar un lucru, de asemenea, trebuie să fie clar, acest 
lucru care a fost început sub guvernarea actuală, aceste activităŃi trebuie continuate. Iar, acum, în 
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campania electorală, cei care fac campanie electorală, care merg prin sate, prin oraşe, ei trebuie să-şi dea 
foarte bine seama că fiecare cuvânt rostit de ei în această campanie electorală va influenŃa viitorul 
viitoarei guvernări. 
 
Corneliu RUSNAC: Dl Meckel a subliniat că UE îşi doreşte ca R. Moldova să înregistreze performanŃe 
în domeniul reformelor pe care le-a iniŃiat şi pe care ar trebui duse la bun sfârşit pentru a asigura o 
apropiere cât mai mare a Chişinăului de UE. 
 

2. Implementarea cu succes a reformelor este singura cale de a asigura o apropiere cât mai mare a 
Chişinăului de UE 

 
Markus MECKEL:  I can tell you that due to my long experience in the foreign policy commission in 
Germany I remember a situation some years ago when we have finished with enlargement in the first 
stage 2004, 2007 and I raised the question of the perspective for Moldova and the answer was “you can 
forget it, that will never happen”. Today the atmosphere and behavior in Germany and in the EU as a 
whole is quite changed. You can be lucky that the situation of changing in your country is the same as 
EU having the Lisbon Treaty as basis. Though there is incising awareness that the question of Eastern 
Partnership is crucial and challenging for EU and there is much readiness in the EU to see you, among 
the 6 countries in the East, in the top because there is so much change in your country during the last 
year. So, I think that if you see the negotiations started for the association treaty, it is done in a very 
good atmosphere and with readiness from the European side to give credit to that government. 
Personally, I fight very much so that the EU would be ready to include in that treaty a clear European 
perspective for the future membership. I know that there are many objections inside the EU, including 
Germany, that are not ready now but I think in the end there this is no new message, it won’t be a real 
new message. EU only will give what is the basis of the EU that every European country which meets the 
criteria can be member. EU was not able for some years, not to be clear and to confess to those 
principles after 2004 because we had so much trouble inside to establish the new basis for the future with 
Lisbon Treaty or before that with the Constitution that was blocking each other and so it was not 
possible for the EU to give a clear position for enlargement. So I think that it wouldn’t be a new message 
for all, the legal basis of the EU but it will be a new message in the political situation and I think it will 
be an important message. It should be not too difficult for the EU to do so because you are so little. This 
process is manageable, so I really think it will be an important message for the other countries too. If 
there is some effective reforms, if there is a commitment inside the country than we have to give that 
credit.  
 
The next important point and the talks started too there is the question of visa liberalization. I know that 
the Minister of Interior has been in Germany and there were talks in different fields and there is much 
readiness to go forward in that way. I think if there is a continuation of that policy in a committed way it 
will be possible till the end of next year or the first half of 2012 to finalize it.  
 
Eu, care am fost membru al Comisiei din Bundestagul din Parlamentul German pentru politică externă, 
îmi aduc aminte foarte bine care au fost evoluŃiile în Europa, deci îmi aduc aminte foarte bine de primul 
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val de extindere a Uniunii Europene care a avut loc în 2004 şi după aceea al doilea val de extindere a 
Uniunii Europene din 2007. Şi atunci, după aceste valuri de extindere, chiar am ridicat întrebarea care 
sunt perspectivele pentru Republica Moldova de a adera la Uniunea Europeană, şi răspunsul care mi-a 
fost dat este: uitaŃi de asta, să uiŃi de asta pentru moment, să uiŃi de astfel de perspective.  Asta a fost 
atunci, acuma putem să spunem că atmosfera şi comportamentul şi sentimentele din interiorul Uniunii 
Europene s-au schimbat foarte mult. Eu cred că parŃial este norocul Republicii Moldova că aceste 
transformări care au loc în interiorul Moldovei au coincis în acelaşi timp cu Tratatul de la Lisabona care a 
fost adoptat. Şi acuma este o înŃelegere tot mai bună a faptului că parteneriatul estic reprezintă, în acelaşi 
timp, şi o provocare, dar în acelaşi timp, este şi un program crucial pentru  Uniunea Europeană. De aceea, 
eu aş putea spune că acum, în prezent, în interiorul Uniunii Europene este o disponibilitate, o deschiderea 
pentru a vedea aceste şase Ńări care au fost incluse în programul Parteneriatul Estic, ca aceste Ńări să aibă 
performanŃe foarte bune, să fie în topul Ńărilor, pentru că, aşa cum a spus Uniunea Europeană plasează o 
importanŃă foarte mare acestui Parteneriat Estic şi Uniunea Europeană vrea ca dumneavoastră să aveŃi 
performanŃe anume datorită transformărilor care s-au produs aici. Dumneavoastră cunoaşteŃi că 
Republica Moldova a început negocierile pe marginea semnării unui Acord de Asociere şi eu cred că 
aceste negocieri au început pe un fundal destul de propice, pe un fundal foarte bun, când Uniunea 
Europeană a recunoscut acele schimbări, acele transformări care s-au produs în Republica Moldova. Eu, 
personal, voi pleda foarte mult pentru faptul ca acest viitor Acord de Asociere dintre UE şi Republica 
Moldova să includă o perspectivă foarte clară de aderare a Republicii Moldova. Şi, deşi există încă unele 
obiecŃii în interiorul Uniunii Europene, inclusiv obiecŃii din partea Germaniei pentru a oferi o astfel de 
perspectivă clară a Republicii Moldova, totuşi, eu cred că includerea unei astfel de referinŃe privind 
acordarea de perspectivă a Republicii Moldova, nu ar reprezenta un mesaj întocmai aşa de nou. Uniunea 
Europeană va acorda Republicii Moldova doar nişte lucruri care sunt fundamentale pentru fiecare stat al 
Uniunii Europene, atât timp cât tu corespunzi anumitor criterii, cât îndeplineşti anumite criterii, acest stat 
trebuie să aibă o perspectivă de a adera la Uniunea Europeană. Pentru Uniunea Europeană era destul de 
greu să îşi expună o poziŃie foarte clară vis-a-vis de procesul de extindere de mai departe mai ales după 
primul val de extindere din 2004 şi când în interiorul Uniunii Europene au început să aibă loc diferite 
probleme: probleme cu ConstituŃia Europei, probleme cu Tratatul de la Lisabona şi din cauza acestor 
probleme de ordin intern, Uniunea Europeană nu se putea pronunŃa foarte clar cu poziŃia sa faŃă de 
extinderea viitoare. De aceea, dacă să vorbim din strict punct de vedere legal, transmiterea unui astfel de 
mesaj din partea Uniunii Europene, nu ar fi un mesaj nou, dar acest mesaj ar fi unul nou din perspectiva 
noii situaŃiei politice care s-a creat. Eu cred că nici nu ar fi foarte dificil ca Uniunea Europeană să 
transmită un astfel de mesaj, să ofere o astfel de perspectivă, pentru că voi sunteŃi aşa de micuŃi. Să 
spunem aşa: acest proces este destul de uşor de gestionat. Eu cred că oferirea unei astfel de perspective 
Republicii Moldova ar servi ca un mesaj foarte bun pentru alte Ńări, atât timp mesajul ar fi următorul: atât 
timp cât dumneavoastră realizaŃi reforme eficiente şi atât timp cât vă manifestaŃi un angajament foarte 
clar în această privinŃă, noi trebuie să vă oferim creditul pentru asta, şi noi trebuie să recunoaştem din 
partea noastră.  
 
Următoarea întrebare, de asemenea, foarte importantă şi dumneavoastră cunoaşteŃi că discuŃii în această 
privinŃă deja au început, este vorba de problema liberalizării regimului de vize. Eu ştiu că chiar Ministrul 
de Interne s-a aflat în Germania şi au fost duse destul de multe discuŃii în această privinŃă şi eu cred că 



  

 

 

- 6 - Buletin Săptămânal, Nr. 42, din 17.10.2010 

64, Sciusev str. MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, Tel: +373 22 22 44 30, Fax: +373 22 21 09 86 
Website: www.ape.md  E-mail: office@ape.md 

Buletin Săptămânal, Nr. 42, din 17.10.2010 

Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă 

există disponibilitate şi din partea noastră de a ne mişca înainte cu această întrebare. Eu cred că dacă 
lucrurile vor merge aşa cum ele merg şi dacă va exista această disponibilitate şi acest angajament în 
continuare, eu cred că spre finele anului 2011 sau prima jumătate a anului 2012, întrebarea cu 
liberalizarea regimului de vize ar  putea deja fi scoasă de pe agendă, ar putea fi soluŃionată.  
 
Corneliu RUSNAC: În acelaşi timp, Markus Meckel a subliniat că apropierea R. Moldova de UE nu 
înseamnă în mod automat deteriorarea relaŃiilor cu Rusia.  
 

3. Apropierea de UE nu înseamnă deteriorarea relaŃiilor cu Rusia 
 
Markus MECKEL: It is the choice of Moldovans to shape their future. It is not the choice between good 
relations with Europe on one hand and good relations with Russia on the other hand. On that point I 
think there is no choice. The question is in which way people in Moldova would like to live. Would you 
like stabilized freedom and democracy in this country, independent media? Would you like to establish a 
political culture of acceptance and transparency, to live in an atmosphere of free speech and gathering? 
Would you like to have a free economy with a clear social dimension, because the question of social 
security is a question for the state? If you would like all this that I mentioned than the question is he is 
going to be a good partner? That is the first question you have to decide about. Nobody will neglect, who 
is serious with your country that you are in the neighborhood of Russia and, it is in every case important, 
to live in good neighborhood and to improve the treat between neighbors. And nobody in the EU would 
be against that there is an increased trade, increased economic cooperation with Russia. But, you know 
that the question of the EU, if it is right, if you would like to be member is not only a question of 
cooperation, it is a question of integration. That is the question not only of security but a very strong 
legal framework and in this case there is a choice. If you would like to be integrated in the EU or going 
steps towards that direction it is not possible in the same time to be integrated in another region. And so, 
for instance, the question of free trade, there are clear regulations from the EU to get a Free Trade 
Treaty and so, you have to be aware in that field, for instance, that if you would like to go in that 
direction of the Free Trade Treaty not to take commitments which are legally in opposite to that 
regulation.  
 
Este alegerea Moldovei, este alegerea moldovenilor să-şi determine viitorul. Eu cred că nu ar fi corect să 
descriem această alegere ca alegere dintre relaŃii bune cu Rusia sau relaŃii bune cu Uniunea Europeană, 
nu este alegerea în termenii ăştia. Întrebarea este cum îşi doresc moldovenii să trăiască mai departe, în ce 
mod. Voi vreŃi, moldovenii îşi doresc libertate şi democraŃie şi stabilite în această Ńară? Moldovenii îşi 
doresc o mass-medie independentă? Moldovenii îşi doresc o cultură politică de transparenŃă şi acceptare 
reciprocă? Îşi doresc o situaŃie când va fi libertatea de exprimare şi libertatea de întrunire? Îşi doreşte 
Moldova o economie cu adevărat liberă, sigur, cu o dimensiune socială, pentru că aspectul social şi 
securitatea socială este o responsabilitate a statului. Dacă voi vă doriŃi toate aceste lucruri, următoarea 
întrebare ar fi: cine ar fi un partener bun ca să ne ajute să obŃinem toate aceste lucruri. Aceasta este prima 
întrebare pe care dumneavoastră trebuie să o decideŃi, s-o hotărâŃi. Oricine cunoaşte, la modul serios, şi 
se atârnă la modul serios faŃă de Ńara dumneavoastră, nu poate nega faptul că Moldova este în vecinătatea 
Rusiei şi atunci când te afli în vecinătatea unei astfel de Ńări, trebuie să trăieşti bine cu această Ńară, 
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trebuie să dezvolŃi relaŃii bune cu această Ńară. Şi nimeni din Uniunea Europeană nu se pronunŃă 
împotriva consolidării relaŃiilor comerciale şi relaŃiilor economice dintre Moldova şi Rusia. Dar dacă 
dumneavoastră sunteŃi sinceri în eforturile de integrare  în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană nu 
înseamnă pur şi simplu nişte relaŃii de cooperare, aderarea la Uniunea Europeană înseamnă integrarea în 
Uniunea Europeană. Aici intervine nu doar problema de securitate, e vorba şi de instituirea unui cadru 
legal, foarte robust, foarte puternic şi aici, deja, Moldova va avea o alegere de făcut, dacă vreŃi să vă 
integraŃi în Uniunea Europeană sau cel puŃin să faceŃi mişcări de a vă integra în Uniunea Europeană. 
Dumneavoastră nu puteŃi să doriŃi pe de o parte să vă integraŃi în Uniunea Europeană, iar pe de altă parte 
să vă integraŃi în alte structuri similare. Ca exemplu, să vorbim despre problema comerŃului liber. În 
Uniunea Europeană există reglementări foarte clare pentru ca o Ńară să dorească să aibă un Tratat de 
Liber Schimb, de comerŃ liber cu Uniunea Europeană, această Ńară trebuie să corespundă acestor cerinŃe. 
Aşa că dacă dumneavoastră vreŃi să aveŃi  un Tratat de Liber Schimb, de comerŃ liber cu Uniunea 
Europeană, Moldova trebuie să înŃeleagă că nu trebuie să-şi asume nişte angajamente legale, care sunt 
contrare unui astfel de acord de comerŃ liber.  
 
Corneliu RUSNAC: Referindu-se la problema transnistreană dl Meckel a amintit de propunerea făcută 
de Cancelarul German Angela Merkel Preşedintelui rus Dmitrii Medvedev. În iunie anului curent Angela 
Merkel a discutat cu Dmitrii Medvedev despre înlocuirea forŃelor de menŃinere a păcii din Transnistria cu 
altele internaŃionale în schimbul anulării regimului de vize pentru cetăŃenii ruşi care vor să călătorească 
în UE. Markus Meckel a menŃionat că Moscova ar putea lua o decizie cu privire la această iniŃiativă în 
funcŃie de rezultatul alegerilor din 28 noiembrie.   
 

4. Alegerile din 28 noiembrie curent şi impactul lor asupra soluŃionării conflictului Transnistrean 
 
Markus MECKEL:  You know that the initiative from Mrs. Merkel and President Medvedev I think is an 
important one because it gives a clear message to Russia that we take Moldova and Transnistria as a 
clear criteria in which way Russia is ready to be committed in European security. Until now it was not 
possible because the Russians refused, in the Vienna talks, to start really the 2+5 official negotiations. It 
is my impression that Russia is waiting for the elections and so, again, there is the question of the choice 
of the Moldovan population of their future. I think that Russia, if there is a clear perspective for the next 
4 years, with the new government continuing what started now then they would be able and ready to be 
more committed to that process because they know that the EU takes it seriously especially Germany.  
 
Dumneavoastră cunoaşteŃi despre aşa numită iniŃiativă Merkel - Medvedev. Eu cred că această iniŃiativă 
Merkel - Medvedev reprezintă un mesaj foarte clar Rusiei, transmis, în primul rând, Rusiei şi acest mesaj 
va fi că noi vom lua Moldova şi Transnistria ca o dovadă a faptului a sincerităŃii Rusiei faŃă de crearea 
sistemul de securitate, deci, noi ne vom uita în ce măsură Rusia într-adevăr doreşte să construiască o 
securitate europeană, utilizând Moldova şi Transnistria ca o dovadă în această privinŃă. Până la moment, 
o astfel de iniŃiativă nu era posibilă pentru că Rusia refuza reluarea tratativelor în formatul 5+2, 
dumneavoastră cunoaşteŃi despre acele discuŃii care se duceau la Viena şi în cadrul acestor discuŃii Rusia 
de fiecare dată încerca să refuze reluarea acestor tratative. Dar, eu cred că acum Rusia aşteaptă alegerile 
parlamentare şi aşteaptă să vadă cine va câştiga la aceste alegeri, de aceea poporul Republicii Moldova 
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trebuie să îşi spună cuvântul, trebuie să aleagă pe cine ei vor dori şi dacă acest popor al Moldovei va 
alege, iarăşi, un guvern care va fi angajat de a continua acele schimbări, acele transformări care au fost 
iniŃiate de către guvernul actual, aceasta va servi un  semnal clar Rusiei că există angajamentul din partea 
Republicii Moldova, există disponibilitatea şi Rusia văzând că va fi ales o guvernare la Chişinău care este 
dispusă, este angajată şi Rusia din partea sa va fi mai predispusă de a participa la soluŃionarea acestei 
probleme ştiind, de asemenea, că există sprijin şi din partea Uniunii Europene, în particular, din partea 
Germaniei.  
 
Corneliu RUSNAC: Spre regret, timpul rezervat emisiunii noastre a expirat. Eu vă mulŃumesc foarte 
mult pentru prezenŃa la acest program. StimaŃi ascultători, eu Corneliu Rusnac, vă reamintesc că aŃi 
ascultat o emisiune de discuŃii pe teme de politică externă realizată cu suportul AsociaŃiei pentru Politică 
Externă şi finanŃată de FundaŃia Friedrich Ebert. Pe curând! 


