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Transcrerea emisiunii radiofonice din 07 iulie 2012, 
realizate de Asociaţia pentru Politică Externă (APE) în 
comun cu Fundaţia Friedrich Ebert (FES). Emisiunea este 
difuzată de postul public Radio Moldova şi de Radio 
Vocea Basarabiei. Emisiunea este parte a proiectului FES 
şi APE „Dialoguri de politică externă”.

TEMELE EMISIUNII:
1. Lituania susţine şi priveşte cu optimism viitorul european al Republicii Moldova. Un interviu cu 

ministrul adjunct de Externe al Lituaniei, Evaldas Ignatavičius.
2. Apropiata vizită a cancelarului german, Angela Merkel, la Chişinău. O declaraţie a preşedintelui 

Parlamentului, Marian Lupu, şi un interviu cu ambasadorul Republicii Moldova la Berlin, Aurel Ciocoi. 

Asociaţia pentru Politică Externă, împreună cu Fundaţia Friedrich 
Ebert, vă invită la un ciclu de emisiuni consacrate politicii externe 
a Republicii Moldova şi subiectelor de integrare europeană. Ultima 
perioadă a fost marcată de o serie de evenimente importante pentru 
Republica Moldova: 

- Comisia Europeană a decis trecerea Republicii Moldova 
la cea de a doua fază a Planului de acţiuni pentru 
liberalizarea regimului de vize. După ce în prima fază 
Chişinăul a adoptat baza legală necesară alinierii la 
normele europene, cea de a doua fază presupune 
implementarea legilor adoptate, ceea ce va deschide 
calea către ridicarea regimului de vize pentru cetăţenii 
moldoveni. Diplomaţi ai unor state membre ale UE 
acreditaţi la Chişinău au estimat că Republica Moldova ar 
putea finaliza cea de a doua fază până la sfârşitul anului 
viitor.

- În cadrul unei vizite la Bruxelles, primul ministru Vlad 
Filat a semnat, pe data de 26 iunie, Acordul de creare 
a spaţiului aerian comun cu UE. Documentul prevede 
că orice companie din UE, inclusiv cele low-cost, 
vor putea efectua zboruri fără restricţii în Republica 
Moldova. Totodată, Acordul prevede ajustarea legislaţiei, 
modernizarea aeroportului, dar şi a navelor care se află în 
gestiunea companiilor aeriene.

- La 4 iulie, şefii guvernelor de la Chişinău şi Bucureşti au 
avut o videoconferinţă în cadrul căreia s-a convenit că 
noul premier român, Victor Ponta, va vizita Republica 
Moldova în următoarele 10 zile. Cu o zi mai devreme, 
la Bucureşti a avut loc prima reuniune a Comisiei mixte 
interguvernamentale pentru integrare europeană 
Republica Moldova-România. Ministrul român de 
Externe, Andrei Marga, a declarat că prin intermediul 
Comisiei se doreşte avansarea într-o logică de pre-
aderare a Republicii Moldova la UE.

- Lituania marchează, pe data de 10 iulie, 20 de ani 
de la stabilirea relaţiilor diplomatice cu Republica 
Moldova. Ministrul adjunct de Externe lituanian, Evaldas 
Ignatavičius, a declarat într-un interviu că Lituania a 
apreciat foarte mult gestul Republicii Moldova, primul 
stat care a recunoscut independenţa Lituaniei în 1990, 
şi va continua să acorde Chişinăului sprijin pentru 
integrarea în UE. 

- Cancelarul german, Angela Merkel, urmează să viziteze 
Republica Moldova în următoarele două luni. Vizita se 
anunţă a fi una foarte importantă mai ales în contextul 
vizibilităţii europene a Republicii Moldova. Unii 
comentatori de la Chişinău şi-au exprimat îngrijorarea în 
legătură cu faptul că Angela Merkel ar putea veni cu un 
nou plan de reglementare a conflictului transnistrean prin 
federalizarea Republicii Moldova. Ministrul de Externe, 
Iurie Leancă, a declarat însă că aceste îngrijorări sunt 
nefondate şi sunt doar simple speculaţii. 
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Lituania priveşte cu optimism 
viitorul european al 
R.Moldova. Apropiata vizită a 
Angelei Merkel la Chişinău 

 Lina Grâu: Cu ocazia marcării a 20 de ani de la stabilirea relaţiilor 
diplomatice dintre Lituania şi Republica Moldova, la Chişinău s-a aflat 
ministrul adjunct de Externe de la Vilnius, Evaldas Ignatavičius, care ne-a 
declarat într-un interviu că priveşte cu foarte mult optimism viitorul 
european al Republicii Moldova, în cazul în care reformele vor continua 
cu acelaşi ritm. 

În martie 1990 Lituania îşi proclama independenţa faţă de URSS, 
iar Republica Moldova a fost prima care a recunoscut noul stat 
independent. Evaldas Ignatavičius spune că Lituania nu a uitat pentru 
nicio clipă faptul că Republica Moldova a fost prima care a făcut acest 
lucru, gest cu atât mai valoros cu cât Moscova exercita în acea perioadă 
presiuni asupra fostelor republici în încercarea de a menţine URSS-ul. 
Imediat după proclamarea independenţei, clasa politică din Lituania, 
atât puterea, cât şi opoziţia, s-a unit în jurul ideii de integrare în Uniunea 
Europeană şi NATO şi datorită acestei unităţi în 2004 ţara a aderat la 
ambele structuri. 

Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Lituaniei mai spune că ţara sa 
va continua să susţină Republica Moldova în parcursul european şi că 
există şanse foarte bune ca negocierile pe Acordul de asociere şi cele pe 
liberalizarea vizelor să fie încheiate în a doua jumătate a anului viitor, 
perioadă în care Lituania va deţine preşedinţia UE. 
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Evaldas Ignatavičius mai spune de 
asemenea că Republica Moldova 
trebuie să continuie reformele, să 
combată corupţia şi să îmbunătăţească 
situaţia din justiţie pentru a atrage mai 
multe investiţii şi că rolul societăţii civile 
trebuie să fie mai important şi poate fi 
chiar determinant în apropierea de UE. 
Vă invităm în continuare că ascultaţi 
interviul pe care ni l-a oferit oficialul 
lituanian:

 Lina Grâu: Zilele acestea este 
marcată aniversarea a 20 de ani de la 
stabilirea relaţiilor diplomatice dintre 
Republica Moldova şi Lituania. Cum 
apreciaţi relaţia dintre statele noastre 
la două decenii de la despărţirea de 
URSS?

 Evaldas Ignatavičius: Am venit la 
Chişinău pentru a sărbători o dată 
foarte importantă în relaţiile dintre 
Lituania şi Republica Moldova – 20 de 
ani de relaţii diplomatice. Gândindu-
ne la această aniversare, nu uităm 
de faptul că Republica Moldova a 
fost prima ţară şi prima republică 
post-sovietică care a recunoscut 
independenţa Lituaniei în martie 
1990, ceea ce a fost un lucru foarte 
important pentru Lituania şi sper că şi 
pentru Republica Moldova. Pentru noi 

a contat foarte mult acest gest al ţării 
dumneavoastră atunci, când, dacă ne 
amintim acele vremuri, autorităţile de 
la Moscova încercau să ne blocheze. În 
acele condiţii, a fost foarte important 
gestul simbolic al Republicii Moldova, 
o ţară mică ce a avut curajul să 
recunoască prima noul stat Lituania 
în acele circumstanţe dificile şi chiar 
înainte ca acest lucru să fie făcut de 
state mai mari şi mai influente. Gestul 
a fost primit cu foarte mare căldură în 
Lituania şi în Parlamentul lituanian. 

Aniversarea de astăzi – 20 de ani de 
la stabilirea relaţiilor diplomatice – 
marchează şi ea o altă etapă importantă 
a istoriei noastre recente. A fost o 
perioadă în care am stabilit relaţii 
politice, am iniţiat o bună cooperare 
economică, am lansat conlucrarea 
pe segmentul dezvoltării regionale şi 
integrării europene. 

Din punct de vedere politic, suntem 
parteneri foarte apropiaţi – pentru a ne 
convinge de acest lucru e suficient să 
ne uităm pe lista foarte lungă a vizitelor 
reciproce şi întâlnirilor la toate nivelele 
posibile. Pe parcursul tuturor celor 
20 de ani am menţinut relaţii strânse 
la nivelul şefilor de stat, a primilor 
miniştri, a miniştrilor şi parlamentarilor. 

Numai anul trecut 48 de deputaţi, 
aproape o jumătate din parlamentarii 
moldoveni, au vizitat Lituania pentru a 
vedea cum funcţionează Parlamentul 
nostru. Avem diverse comisii şi grupuri 
de lucru la diferite nivele, avem 
numeroase programe pentru transferul 
experienţei noastre către Republica 
Moldova. 

În ceea ce priveşte cooperarea 
economică, este o zonă foarte 
importantă unde avem o creştere 
considerabilă. Anul trecut comerţul 
bilateral s-a ridicat la 40 milioane euro 
şi creşterea exporturilor moldoveneşti a 
fost de peste 16 la sută. Este o creştere 
impresionantă, chiar dacă volumele 
totale nu sunt încă foarte mari. Acest 
lucru se explică şi prin distanţa destul 
de mare care există între noi şi vorbeşte 
despre faptul că mai există un mare 
potenţial care poate fi dezvoltat. 

Trebuie dezvoltat de asemenea 
potenţialul pe care îl vedem în 
domeniul investiţiilor reciproce şi ştiu 
că există producători lituanieni care 
intenţionează să vină în Republica 
Moldova şi să se angajeze în domenii 
ca industria de prelucrare a produselor 
alimentare, fabricarea de produse 
biologice – domeniu în care Lituania 
este destul de avansată. Şi sperăm că 
această cooperare investiţională şi 
tehnologică va constitui şi un factor de 
creştere pentru comertul bilateral. 

Şi, după cum am menţionat, procesele 
de integrare regională şi europeană 
sunt de asemenea foarte promiţătoare. 
Noi vedem Republica Moldova ca pe o 
ţară-lider al acestor procese şi vrem să 
păstrăm un parteneriat foarte apropiat 
pe acest segment. 

 Lina Grâu: Exemplul Ţărilor Baltice 
este invocat de multe ori la Chişinău 
ca model de depăşire a moştenirii şi 
mentalităţilor sovietice. Ţările Baltice şi 
Republica Moldova, ca foste republici 
sovietice, au pornit de la aceeaşi 
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poziţie de start, iar acum, după 20 de 
ani, diferenţa este una foarte mare 
– Lituania, Letonia şi Estonia sunt 
membre ale UE, iar Republica Moldova 
de-abia acum câţiva ani şi-a determinat 
în sfârşit cursul strategic. Care au fost 
factorii determinanţi care v-au permis 
acest parcurs rapid către UE?

 Evaldas Ignatavičius: Nu a fost un 
proces chiar atât de rapid. Ne-am 
anunţat interesul nostru pentru a 
deveni membri în structurile euro-
atlantice imediat după declararea 
independenţei în 1990 şi recunoaşterea 
independenţei în 1991, dar înţelegeam 
că trebuie să avem în primul rând 
o recunoaştere internaţională şi să 
devenim mai întâi membri ai altor 
cluburi, cum sunt Naţiunile Unite şi 
OSCE, ca precondiţie pentru viitoarea 
aderare la NATO şi Uniunea Europeană, 
să stabilim relaţii de bună vecinătate cu 
toţi vecinii noştri, semnând tratate de 
cooperare şi de frontieră. Au fost sarcini 
mari şi dificile. Noi înţelegeam şi faptul 
că aveam problema trupelor sovietice şi 
ruse din Lituania, că trebuia să semnăm 
un nou acord cu Rusia, să nu irităm 
Rusia cu unele mişcări ale noastre. 

Deci, a fost un proces politic foarte 
complex. Şi în 1994 am aplicat pentru 
calitatea de membru NATO, iar în 
1995 – pentru cea de membru al UE. 
Dar oricum a mai luat ceva timp până 
am lansat negocierile propriu-zise 
pentru aderare. În 2000, negocierile 
erau deja foarte intense – nu au fost 
deloc uşoare, au fost destul de multe 
precondiţii politice. Însă în 2002 am 
finalizat negocierile şi în 2004 am 
devenit membri în ambele cluburi – 
atât în NATO, cât şi în UE. Deci, a durat 
10 ani din momentul depunerii cererii 
până la aderarea propriu-zisă. 

Bineînţeles că am avut parte şi de o 
conjunctură internaţională favorabilă în 
Europa, de un spirit favorabil extinderii 
Uniunii Europene şi NATO. Plus că a fost 
şi o motivaţie puternică în Lituania şi în 

celelalte state Baltice pentru integrarea 
europeană. Această motivaţie s-a 
datorat în parte şi istoriei noastre – ne-
am simţit mereu parte a continentului 
european, a istoriei europene, a culturii 
europene şi a sistemului european de 
valori. Acestea au fost consolidate în 
special pe parcursul scurtei perioade de 
independenţă de câţiva ani de dinainte 
de cel de al doilea război mondial. 

Acea perioadă a fost foarte importantă 
şi pentru spiritul de neacceptare a 
ocupaţiei sovietice care a fost prezent 
în societatea noastră. Au existat 
câteva generaţii care ţineau minte 
această perioadă de independenţă 
şi care transmiteau această tradiţie 
a independenţei copiilor. Eu, de 
exemplu, am auzit de aceste lucruri 
de la profesorii mei, care şi-au primit 
educaţia în Lituania independentă. 
Sigur că la nivel oficial aceste discuţii 
erau interzise, dar acest spirit al 
Lituaniei independente era în aer, 
oamenii vorbeau despre asta. 

Poate că în alte ţări ale Uniunii Sovietice 
acest element lipsea şi poate că din 
acest motiv acele ţări au acum mai 
multe probleme politice în procesul 
de despărţire de acest trecut sovietic 
şi de intrare în alte realităţi, cele ale 
globalizării şi integrării europene. 

Toate procesele necesită timp. Şi în 
Lituania au existat oameni care aveau 
nostalgii după perioada sovietică, dar 
majoritatea lituanienilor, peste 80 la 
sută, văd foarte pozitiv locul în care 
suntem acum şi calitatea de membru 
al Uniunii Europene. Şi cred că această 
susţinere puternică va continua să 
existe în societatea noastră. 

 Lina Grâu: Este adevărat că în 
perioada sovietică în Republica 
Moldova se vorbea foarte puţin despre 
identitatea noastră şi despre perioada 
interbelică – acesta era un subiect 
tabu, iar foarte mulţi intelectuali care 
au încercat să vorbească despre asta 

au fost sancţionaţi, deportaţi sau chiar 
omorâţi. Mai este adevărat şi faptul că 
în societatea noastră, inclusiv la nivelul 
clasei politice, nu există coeziune 
în ceea ce priveşte cursul strategic 
al Republicii Moldova. În Lituania a 
existat acest consens pentru integrarea 
europeană şi euroatlantică?

 Evaldas Ignatavičius: Societatea 
noastră a fost aproape unanimă în ceea 
ce priveşte orientarea către Uniunea 
Europeană şi NATO. Acest lucru a fost 
inspirat din amintirile despre Lituania 
independentă, din istoria noastră 
care era vie în inimile lituanienilor, 
chiar dacă în textele manualelor a fost 
cenzurată. 

Cred că şi elitele noastre politice au 
jucat un rol foarte importat. A fost 
crucial faptul că ambii lideri ai celor 
două mişcări politice ale Lituaniei 
independente – Sąjūdis şi partidul post-
comunist condus de fostul preşedinte 
Brazauskas – s-au unit pentru a atinge 
acest scop. Preşedintele Brazauskas a 
fost cel care a semnat aplicaţia pentru 
aderarea la NATO. La fel, el şi partidul 
lui au jucat un rol important înainte 
de aderarea la UE – am avut atunci 
un referendum cu o destul de bună 
participare – 63 de procente, dintre 
care 91 la sută au votat pentru aderarea 
la UE. Au fost şi câteva declaraţii 
semnate la nivelul liderilor partidelor 
politice importante privind susţinerea 
aderării la NATO şi UE, ca obiecteve 
majore de politică externă. Deci, am 
lucrat constant la edificarea consensului 
politic între partidele noastre pe acest 
subiect. Aderarea la NATO şi UE au 
fost mereu materie de consens şi nu 
au existat dispute privind orientarea 
strategică şi sarcinile majore în politica 
externă. Şi această consolidare ne-a fost 
de un real folos. 

 Lina Grâu: Aţi menţionat deja faptul 
că Republica Moldova este liderul 
actualelor procese de apropiere de UE. 
Cum apreciaţi parcursul european al 
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Republicii Moldova şi dacă credeţi că au 
fost utilizate toate şansele pe care le-a 
oferit UE în ultimii ani?

 Evaldas Ignatavičius: Eu cred că 
Republica Moldova merge foarte bine 
acum. Rezultatele sunt impresionante 
şi imaginea ţării dumneavoastră – atât 
la Bruxelles, cât şi în alte capitale – este 
extrem de pozitivă. Iar pe parcursul 
ultimilor luni Republica Moldova 
a devenit în mod clar un lider al 
proceselor de integrare europeană şi 
în cadrul Parteneriatului Estic. Sunt 
progrese reale în negocierea Acordului 
de asociere, au fost lansate şi decurg 
dinamic şi discuţiile pe Acordul de 
liber schimb, sunt destul de avansate 
discuţiile pe marginea liberalizării 
regimului de vize. 

Toată această dinamică deschide 
posibilitatea încheierii acestor negocieri 
până la sfârşitul anului viitor. Dintr-o 
întâmplare fericită, Lituania va deţine 
la acel moment preşedinţia UE şi vom 
organiza cel de al treilea summit al 
Parteneriatului Estic la începutul lunii 
noiembrie 2013. Şi acest lucru va fi 
o posibilitate de a evalua realizările 
Parteneriatului Estic şi individual ale 
ţărilor membre. Şi Republica Moldova 
are şanse foarte bune pentru a fi 
considerabil avansată în termenii 
asocierii, a liberalizării comerţului 
şi liberalizării vizelor, deschizând 
oportunităţi pentru integrarea cu UE. 
Estimarea şi aşteptările mele în acest 
sens sunt foarte pozitive. 

Bineînţeles că este foarte important 
ca Republica Moldova să se menţină 
pe drumul cel bun, să avanseze cu 
negocierile şi cu reformele. Mai sunt 
capitole dificile, mai ales în negocierea 
Acordului de liber schimb – din 
experienţa noastră ştim că nu este uşor, 
pentru că vă deschideţi piaţa şi trebuie 
să intraţi în competiţie cu UE. Trebuie să 
vă protejaţi piaţa şi interesele naţionale 
în zonele cele mai sensibile. 

Mai aveţi şi aspectul legat de regiunea 
transnistreană şi de felul în care ar 
putea fi combinate reintegrarea ţării 
cu procesele de integrare europeană. 
Cu toate astea, reafirm că estimările 
privind viitorul european al Republicii 
Moldova sunt foarte pozitive şi noi vom 
încerca să fim parte a acestui proces 
şi să ne oferim experienţa şi asistenţa 
noastră. 

Lituania deja oferă consultanţă pentru 
crearea structurilor care să se ocupe 
de integrarea europeană în ţara 
dumneavoastră şi pentru eficientizarea 
acestora în aşa fel încât să fie obţinute 
rezultate mai bune. Lucrăm pe domenii 
foarte concrete, cum ar fi vama, 
standartizarea, veterinaria, fitosanitaria. 
Toate aceste domenii vor fi foarte 
importante în momentul în care veţi 
începe implementarea Acordului de 
liber schimb şi veţi încerca să accedeţi 
pe pieţele europene. 

 Lina Grâu: Aţi amintit de Transnsitria. 
Este acesta o problemă în procesul 
de integrare europeană a Republicii 
Moldova? 
 

 Evaldas Ignatavičius: Este o 
chestiune pe care o aveţi de rezolvat, 
atât din punct de vedere politic, cât şi 
practic. Din punct de vedere politic este 
desigur o chestiune de reintegrare a 
ţării într-o formă sau alta în contextul 
apropierii Republicii Moldova de 
Uniunea Europeană, cu perspectiva de 
a obţine calitatea de membru al UE. 

Iar în termeni practici este o chesitiune 
tehnică care ţine de implementarea 
prevederilor din Acordul de liber schimb 
de exemplu şi aplicarea acestui Acord 
pe tot teritoriul Republicii Moldova, 
inclusiv în regiunea transnistreană – 
reglementarea vamală, taxarea, alte 
chesiuni tehnice care trebuie aplicate 
în egală măsură pe ambele maluri 
ale Nistrului. La fel şi cu Acordul de 
liberalizare a vizelor – cum va fi acesta 

aplicat regiunii transnistrene şi alte 
chesiuni practice. 

 Lina Grâu: Cum apreciaţi eficienţa 
iniţiativei Parteneriatului Estic la trei ani 
după lansare?

 Evaldas Ignatavičius:  Cred că 
Parteneriatul Estic este un bun răspuns 
al UE la procesele care se produc în 
vecinătatea sa estică. Trei ani pentru un 
asemenea program nu este un termen 
prea mare şi nu trebuie să aşteptăm 
rezultate imediate.

Totuşi, există deja rezultate pozitive 
concrete, cum ar fi Acordurile de 
asociere, de liber schimb şi de 
liberalizare a vizelor, care sunt în 
negociere nu doar cu Republica 
Moldova, dar şi cu Ucraina sau Georgia, 
iar Armenia este şi ea pe cale să se 
alăture acestui proces. Deci, PaE oferă 
fiecărei ţări oportunităţi de a veni mai 
aproape de standardele UE.

Iar din perspectiva noastră, privind 
către cel de al treilea summit al PaE şi 
către preşedinţia noastră în UE, vedem 
zone foarte importante de cooperare 
în cadrul acestei iniţiative, cum ar fi 
energia, conexiunea căilor de transport 
care să unească de exemplu Marea 
Baltică şi Marea Neagră, coridorul 
de transport Est-Vest şi alte domenii 
conexe cu transportul, cum ar fi 
managementul integrat al frontierelor şi 
cooperarea în domeniul vamal pentru a 
asigura o mişcare mai rapidă a bunurilor 
şi a oamenilor. 

De asemenea, vedem şi alte domenii 
de cooperare, cum ar fi cultura, 
moştenirea comună culturală. Aceasta 
este o modalitate de a demonstra 
ţărilor din Europa de Vest că ţările 
din Parteneriatul Estic au o cultură cu 
adevărat europeană, au contribuit la 
cultura şi istoria europeană. Este în 
definitiv o modalitate de a re-crea astfel 
continentul ca un tot întreg. 
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În ceea ce priveşte cel de al treilea 
summit al Parteneriatului Estic care va 
avea loc în noiembrie 2013, planificăm un 
şir de eveniemente importante, cum ar 
fi un Business Forum, Forumul Societăţii 
Civile, Forumul Regiunilor şi Forumul 
Tineretului, evenimente care să creeze 
conexiuni între oameni. Astfel vedem 
viitorul continentului – prin ştergerea 
liniilor de divizare care încă mai există.

 Lina Grâu: Republica Moldova este 
considerată a fi un loc destul de bun 
din punct de vedere geografic pentru a 
investi într-o afacere. Pe de altă parte, 
investiţiile nu sunt atât de multe aici 
precum s-ar dori. Ce trebuie de făcut 
pentru a îmbunătăţi climatul de afaceri 
din Republica Moldova? 

 Evaldas Ignatavičius: Climatul 
de afaceri este un element foarte 
important în dezvoltarea unei ţări. În 
ceea ce priveşte Republica Moldova, 
sunt câteva lucruri pozitive care pot fi 
menţionate, de exemplu calitatea de 
membru al Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului, la fel ca şi procesele conexe 
integrării europene. Noi sperăm că 
Acordul de liber schimb, atunci când 
va fi finalizat, va crea de asemenea un 
climat mai pozitiv pentru investiţii. 

Dar mai sunt necesari şi alţi paşi. 
Am avut ceva discuţii cu unii oameni 
de afaceri care vor să investească 
în Republica Moldova şi aceştia au 
menţionat că aici mai trebuie adoptate 
unele legi, de exemplu cu privire la 
protecţia investiţiilor străine. 

Sigur că o problemă foarte importantă 
în Republica Moldova, la fel ca şi în 
alte ţări de altfel, ţine de existenţa 
corupţiei la diferite nivele şi acest lucru 
este un obstacol important pentru 
atragerea investiţiilor şi companiilor 
străine. În plus, am menţionat mai sus 
câteva domenii concrete care trebuie 
îmbunătăţite – funcţionarea serviciilor 
vamale, a instituţiilor de standartizare, 

a serviciilor de vetirinărie şi fitosanitarie 
– domenii unde Lituania a investit mai 
multe proiecte, a trimis experţi şi a 
facilitat adoptarea legilor şi deja putem 
vedea rezultate pozitive. 

Mai există de asemenea necesitatea 
ajustării, armonizării sistemului 
legislativ şi judecătoresc la cel care 
funcţionază în majoritatea ţărilor 
lumii. Avem un consilier care lucrează 
pe aceste domenii aici, la Ministerul 
Justiţiei din Republica Moldova. Acesta 
îşi propune să transfere întreg sistemul 
electronic al legislaţiei din Parlamentul 
lituanian către instituţiile din Republica 
Moldova. Acest gen de introducere 
a unui grad din ce în ce mai mare de 
transparenţă în sistemul legal trebuie 
să creeze un climat mai pozitiv pentru 
investiţii, să ofere mai multă securitate 
investitorilor. 

 Lina Grâu: Spuneaţi că intenţionaţi 
să organizaţi un Forum al Societăţii 
Civile în cadrul viitoarei preşedinţii a 
Lituaniei în UE. În Lituania, care este 
rolul societăţii civile, are ea cu adevărat 
un cuvânt de spus în procesele care au 
loc în ţară?

 Evaldas Ignatavičius: În Lituania 
societatea civilă are un rol foarte 
important şi politicienii înţeleg că dacă 
vor să fie aleşi, trebuie să ţină cont de 
ceea ce cred oamenii despre situaţia 
în ţară, despre activitatea lor. În plus, 
societatea civilă are pârghii reale de 
a influenţa situaţia, mergând chiar 
până la posilibitatea de a organiza 
referendumuri în chestiuni de interes 
major pentru societate. Devine greu 
pentru Guvern şi pentru politicieni să 
adopte decizii fără a ţine cont într-un 
fel sau altul de ceea ce crede societatea 
civilă. 

Suportul societăţii civile în integrarea 
europeană şi euroatlantică a Lituaniei 
a fost un element foarte important şi 
fără acest suport aceste procese pur şi 
sumplu nu ar fi fost posibile. Iată de ce 
una din sarcinile importante şi pentru 
guvernarea de la Chişinău este de a 
angaja societatea civilă în procesul de 
luare a deciziilor. 
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Lina Grâu: Cancelarul german Angela 
Merkel umează să viziteze Republica 
Moldova, cel mai probabil în luna 
august. Vizita se anunţă a fi una foarte 
importantă mai ales în contextul 
vizibilităţii europene a Republicii 
Moldova. Unii comentatori de la 
Chişinău şi-au exprimat îngrijorarea 
în legătură cu faptul că Angela Merkel 
ar putea veni cu un nou plan de 
reglementare a conflictului transnistrean 
prin federalizarea Republicii Moldova. 

L-am întrebat pe preşedintele 
Parlamentului de la Chişinău, Marian Lupu, 
care este cu adevărat substratul vizitei 
cancelarului german la Chişinău. Discuţia 
a avut loc în cadrul unui off-line pe care 
Marian Lupu l-a avut zilele acestea cu lideri 
de opinie, jurnalişti şi blogheri. 

Marian Lupu: Nu este pentru prima oară 
când se speculează şi pe această cale se 
merge foarte departe de realitate. Mie 
personal nu-mi place că noi continuăm 
să fim o ţară a bârfelor mai mult decât 

o societate care operează cu lucruri 
concrete. 

Vizita doamnei Merkel este o vizită de 
importanţă politică. Eu vreau să fac o 
paralelă aici cu vizita vicepreşedintelui 
american Joe Biden. Este o vizită de suport 
politic şi nu trebuie să negăm importanţa 
acestei vizite, care vine ca un semnal 
de susţinere politică pentru agenda de 
integrare europeană a Republicii Moldova. 

Să fim sinceri, noi până acum nu am avut 
parte de foarte multe vizite de rang înalt, 
mai ales când vorbim de ţări fundamentale 
pentru construcţia UE. Şi atunci, această 
vizită vine să confirme încă o dată 
susţinerea din partea UE a aspiraţiilor 
noastre europene şi a reformelor 
europene. 

Doamna Merkel, şi asta pot să v-o confirm, 
nu vine cu documente, cu propuneri, cu 
idei de federalizare. Mai mult ca atât, noi 
am purtat discuţii în cadrul Consiliului 
Alianţei pentru Integrare Europeană, 

pentru că este un subiect de maximă 
importanţă şi de maximă prioritate. Am 
primit asigurări din partea colegilor noştri 
care participă la întrevederile în formatul 
5+2 că niciodată această idee a federalizării 
nu a fost abordată, nu a fost pusă în 
discuţie nici la nivel teoretico-verbal, nici la 
nivel de proiecte de documente. 

Şi mă bucur să constat că în cadrul 
majorităţii care se află la guvernare noi 
nu avem divergenţe la acest subiect. 
Noi toţi împreună împărtăşim ideea că 
federalizarea ţării, în condiţiile în care 
suntem un stat în proces de afirmare, 
ar fi un pas înapoi şi ar fragiliza această 
construcţie care nu este încă până la 
capăt solidă, nici ca formare de naţiunie 
civilă europeană moldovenească, nici ca 
formare definitivă a instituţiilor statale 
democratice bine funcţionale. Şi în acest 
context noi rămânem la ideea că statutul 
cel mai potrivit rămâne a fi un statut 
de autonomie largă în cadrul normelor 
internaţinale existente. Iar, ca abordare 
din cele mai eficiente, cred că nu ar fi fost 

Apropiata vizită 
a Angelei Merkel la Chişinău
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cazul ca în cadrul negocierilor ca prim pas 
să se discute formatul, cât să se discute 
conţinutul. Deci, în contextul negocierilor 
părţile ar trebui să discute care ar fi 
substanţa acestei construcţii şi abia mai 
apoi să punem punct pe partea care 
vizează forma. 

Lina Grâu: L-am mai întrebat pe Marian 
Lupu şi cum îşi explică interesul Germaniei 
pentru chestiunea transnistreană, inclusiv în 
contextul dialogului cu Rusia pe chestiuni de 
securitate, şi dacă acest interes face parte 
dintr-un joc geostragetic mai amplu dintre 
statele europene şi Rusia.

Marian Lupu: Vă daţi foarte bine seama 
că, pe de o parte, dialogul pe axa Chişinău-
Tiraspol este unul important – măsuri 
de apropiere a malurilor, facilitarea 
schimburilor comerciale, circulaţia 
oamenilor şi aşa mai departe. Însă, fiind 
realişti, trebuie să înţelegem foarte bine 
că doar pe axa Chişinău-Tiraspol această 
problemă nu are multe şanse de rezolvare. 
Şi asta, pentru că pe alocuri sunt prea 
multe divergenţe – şi nu pe dimensiunea 
ideologică, ci mai mult pe dimensiunea 
de zone de interese, fiindcă elitele nu atât 
de uşor refuză la avantajele pe care le 
au, chiar şi în condiţiile actualului statut 
nerecunoscut al celor de la Tiraspol. 
Motiv pentru care formatul 5+2 este 
exact platforma, o platformă echilibrată, 
reprezentativă, în cadrul căreia o soluţie a 
acestei probleme este posibilă. 

Cu alte cuvinte, rezolvarea problemei 
transnistrene cred eu că s-ar vedea mai 
mult într-un context geopolitic mult mai 
larg, într-un dialog dintre marele forţe 
geopolitice – Rusia, UE, SUA. Şi atunci 
eu cad de acord cu ideea sugerată deja 
în cadrul întrebării – această problemă 
se vede mai mult a fi soluţionată într-un 
context geopolitic mai larg decât aspectul 
îngust de dialog Chişinău-Tiraspol, fără a 
nega însă rolul şi importanţa Chişinăului şi 
Tiraspolului. 

Lina Grâu: Tot despre anunţata vizită 
a Cancelarului german la Chişinău, dar 
şi despre alte aspecte ale relaţiilor 
moldo-germane am discutat cu 
ambasadorul moldovean la Berlin, 
Aurel Ciocoi. 

Lina Grâu: Acum la Chişinău, când 
se vorbeşte despre Germania, apar 
două subiecte-cheie – vizita apropiată 
a cancelarului Angela Merkel şi 
propunerea de federalizare care ca şi 
cum ar exista în contextul eforturilor 
Berlinului de a sprijini reglementarea 
transnistreană. Sunt legate aceste 
subiecte de facto şi există cu adevărat 
vreo propunere de federalizare venind 
din partea Germaniei?

Aurel Ciocoi: În sensul asta chiar 
mă miră avalanşa de opinii care a 
apărut brusc în presa moldovenească 
imediat după întrevederea primului 

ministru Vlad Filat cu pretinsul 
preşedinte al regiunii transnistrene a 
Republica Moldova, Evghenii Şevciuk, 
la Rottach-Egern, în Bavaria. Sincer 
să vă spun am rămas perplex când 
am aflat despre supoziţia vehiculată 
de jurnalişti potrivit căreia în cadrul 
acestei întrevederi Germania ar 
fi impus examinarea unui pretins 
plan de federalizare a Republicii 
Moldova în contextul soluţionării 
conflictului transnistrean. Este absolut 
fals. De altfel, mă bucur că măcar 
dumneavoastră sunaţi direct la sursă 
şi întrebaţi dacă este sau nu adevărat. 

Bineînţeles că nu este adevărat şi 
nu există niciun plan de soluţionare 
a conflictului transnistrean prin 
federalizarea Republicii Moldova. 
Nu a existat, nu există şi chiar dacă 
ar exista, teoretic să presupunem, 
oricum decizia finală urmează a 
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fi luată de Chişinău şi Tiraspol în 
formatul clasic de negocieri 5+2. 
Am mai văzut că foarte mulţi 
pretinşi analişti din Republica 
Moldova fac permanentă trimitere 
la Memorandumul de la Meseberg, 
semnat, apropo, la 5 iunie 2010 
şi nu la altă dată, aşa cum am mai 
văzut prin presa moldovenească. 
Ce aş putea să recomand analiştilor 
noştri este să mai consulte Google 
– este aşa un motor de căutare 
pe internet şi acest Memorandum 
poate fi accesat lejer pentru a-l mai 
parcurge şi a citi cu atenţie ce scrie 
de fapt în el. Şi în acest context îmi 
permit să citez ce a fost prevăzut 
în Memorandumul de la Meseberg 
în ceea ce priveşte soluţionarea 
conflictului transnistrean, document 
semnat între cancelarul federal al 
Germaniei, Angela Merkel, şi pe 
atunci preşedintele Federaţiei Ruse, 
Dmitrii Medvedev.  

Punctul patru al acestui document 
stipulează foarte clar: „În contextul 
eforturilor în plină desfăşurare, UE 
şi Rusia vor coopera în particular 
în sensul soluţionării conflictului 
transnistrean în speranţa de a 
atinge un progres tangibil în cadrul 
formatului consacrat 5+2. Această 
cooperare va include angajamentul 
comun UE-Rusia care va garanta o 
tranziţie fiabilă de la situaţia prezentă 
la stadiul final”. Punct. 

Deci, după cum vedeţi, nu se 
face nicio aluzie în textul acestui 
document la existenţa oricărui plan 
de federalizare, confederalizare, 
menţinere a statului unitar, în 
contextul soluţionării conflictului 
transnistrean. Deci, a fost o înţelegere 
dintre liderii ambelor state – 
Germania şi Rusia – de a coopera nu 
la nivel bilateral germo-rus, ci de a 
coopera la nivelul UE-Federaţia Rusă. 

Şi atunci pe bune că nu înţeleg de 

unde vin supoziţiile respective, că 
Germania ar negocia pe la spatele 
Republicii Moldova cu Moscova 
un oarecare plan de federalizare a 
Republicii Moldova ca singura soluţie 
pentru reglementarea conflictului 
transnistrean. 

Supoziţii absolut false, absolut 
neîntemeiate, care în ajunul vizitei 
cancelarului federal la Chişinău – 
care apropo este prima vizită a unui 
oficial atât de înalt al Germaniei în 
ţara noastră din momentul declarării 
independenţei – nu face altceva 
decât să stimuleze o oarecare teorie 
a conspiraţiei care bănuiesc că este 
foarte populară în mediul analiştilor 
din Republica Moldova. Şi presupun 
că această teorie a conspiraţiei este 
atât de populară din simplul motiv 
că aceşti analişti nu au elementarul 
bun simţ să caute sursele şi să se 
documenteze de la prima mână. 
Şi atunci preferă să inducă opinia 
publică în eroare. Şi nu doar opinia 
publică din Republica Moldova, dar 
şi să provoace o amunită iritare în 
cercurile politice din UE şi în special 
din Germania. 

Pentru că toate aberaţiile astea 
din presa moldovenească provoacă 
situaţia în care eu, în calitatea mea 
oficială de la Berlin, sunt pus într-o 
situaţie jenantă de a începe să dau 
explicaţii în ţara de reşedinţă despre 
toată avalanşa asta de minciună de 
care abundă resursele media din 
Republica Moldova. 
 
Lina Grâu: Domnule ambasador, dar 
mie mi se pare evident faptul că o 
asemenea avalanşă nu poate fi decât 
o acţiune dirijată de undeva. Deci 
este la suprafaţă supoziţia că este în 
interesul cuiva această dezinformare.

Aurel Ciocoi: Există într-adevăr 
axioma potrivit căreia atunci când 
se promovează o anumită idee, 

trebuie să ne întrebăm întâi şi întâi 
cine ar avea de profitat de pe urma 
ideii respective. Ceea ce se întâmplă 
în Republica Moldova în contextul 
euforiei în plan negativ privind 
soluţionarea conflictului transnistrean 
prin federalizarea Republicii Moldova 
bănuiesc că nu are la mijloc nici 
măcar această simplă întrebare. 
Bănuiesc că este vorba doar de o 
necunoaştere. Bănuiesc că este 
vorba dacă nu de o rea voinţă, atunci 
de interpretări absolut eronate ale 
analiştilor noştri politici care vor să 
se dea mari şi tari în faţa publicului 
din Republica Moldova. Şi pentru că 
publicul nici el nu cunoaşte anumite 
detalii şi dedesubturi, în cazul concret 
Memorandumul de la Meseberg, 
respectiv, această discuţie prinde 
priză la public. 

Repet. Toţi oficialii europeni, la cele 
mai înalte nivele, întotdeauna au 
asigurat partea moldovenească de 
faptul că soluţionarea conflictului 
transnistrean va fi efectuată doar 
în momentul în care Chişinăul şi 
Tiraspolul vor ajunge la un compromis 
privind soluţionarea politică a 
diferendului şi această soluţionare 
va fi examinată şi garantată în cadrul 
formatului 5+2. Şi aici mă refer 
inclusiv la Rusia, inclusiv la UE, OSCE, 
Ucraina şi, bineînţeles, Chişinău şi 
Tiraspol. Punct. Nu există alte soluţii. 
 
Lina Grâu: Din discuţiile pe care 
le aveţi cu partenerii germani, 
care sunt punctele-cheie pe care 
le invocă ei ca viziune a Berlinului 
asupra reglementării acestui conflict 
transnistrean?

Aurel Ciocoi: Profit de această ocazie 
pentru a confirma încă o dată – nu 
există din partea UE, nu există din 
partea OSCE, din partea oricărui alt 
partener internaţional al Republicii 
Moldova nicio presiune referitor la 
felul în care ar trebui să procedăm 
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noi, Republica Moldova, în contextul 
identificării unei soluţii pentru 
reglementarea finală a conflictului 
transnistrean. Decizia finală va ţine 
numai şi numai de dorinţa şi voinţa 
politică a Republicii Moldova, în 
comun cu partea transnistreană a ţării 
noastre. 

Când ambele părţi vor conveni şi vor 
bate palma că: „Da, în aşa mod noi 
înţelegem reunificarea ţării”, doar 
atunci ceilalţi parteneri vor accepta 
soluţia identificată de Chişinău şi 
Tiraspol şi la rândul lor vor garanta 
implementarea şi realizarea soluţiei 
respective. Până la acel moment, 
în discuţie pot fi abordate o gamă 
enormă de scenarii, de viziuni, 
strategii etc. 

Iarăşi, dacă e să ne referim la 
avalanşa asta de dezinformare care 
abundă la ora actuală în presa din 
Republica Moldova, este vorba 
despre o necunoaştere sau o dorinţă 
intenţionată de a devia opinia publică 
pe o pistă greşită sau de a provoca 
o interpretare absolut eronată a 
relaţiilor dintre Republica Moldova 
şi în acest caz concret Germania, 
nemaivorbind despre relaţiile moldo-
comunitare – de Chişinău şi Bruxelles. 
Şi atunci, mă întreb din nou: cine ar 
avea de profitat de pe urma acestor 
informaţii denaturate? 
 
Lina Grâu: Domnule ambasador, 
care este contextul real al vizitei 
Cancelarului german la Chişinău? Cu 
ce mesaj vine Angela Merkel? Şi ce 
impact va avea această vizită asupra 
vizibilităţii Republicii Moldova şi 
parcursului ei european?

Aurel Ciocoi: Impactul va fi unul 
imens. Cancelarul Federal al 
Germaniei merge în vizite în ţări care 
sunt parteneri serioşi al Republicii 
Federale Germania. Şi dacă doamna 
Angela Merkel a decis să efectuieze o 

vizită oficială în Republica Moldova, 
credeţi-mă că nu a fost o decizie ad-
hoc şi asupra vizitei respective s-a 
lucrat cel puţin un an şi jumătate. Şi în 
acest context vreau să remarc în mod 
special eforturile depuse nemijlocit de 
primul ministru al Republicii Moldova, 
Vlad Filat, şi de ministrul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene, Iurie 
Leancă. 

Este un semn foarte clar de susţinere 
din partea Germaniei a eforturilor 
de integrare europeană a Republicii 
Moldova. Doamna Merkel urmează 
să vină la Chişinău cu un mesaj 
foarte clar de încurajare a reformelor 
interne din Republica Moldova, 
care în scop final au europenizarea 
ţării, a societăţii, a institutelor 
democratice, a comunităţii de afaceri 
din Republica Moldova. Pentru că 
integrarea europeană nu este o voinţă 
a partenerilor noştri internaţionali, 
ci este decizia politică internă a ţării. 
Nu ne trage nimeni de mânecă în 
UE, atâta timp cât noi singuri nu ne 
dorim acest lucru. Depinde numai şi 
numai de Republica Moldova cum şi 
cât de rapid se va mişca ţara noastră 
spre standardele, nivelul de viaţă, 
mentalitatea europeană, felul de a 
gândi, felul de a fi european, dacă 
doriţi. 

Şi atunci vizita respectivă a doamnei 
Merkel nu este altceva decât să ne 
întindă o mână de ajutor şi să ne 
spună: „Fraţilor, ceea ce faceţi, faceţi 
bine! Şi dacă veţi continua în felul 
acesta, atunci cu siguranţă veţi reuşi”. 
 
Ţările din Balcanii Occidentali deja din 
2003, de la reuniunea de la Salonic au 
obţinut perspectiva europeană. Din 
păcate atunci Republica Moldova nu 
a beneficiat de ocazia unică istorică 
de a urca în acelaşi tren cu Balcanii 
Occidentali. A fost o eroare politică 
imensă atunci, pe care trebuie să şi-o 
asume elita politică din momentul 

respectiv din Republica Moldova. Dar 
ideea este că noi am scăpat trenul şi 
atunci nu ne rămâne altceva decât să 
depunem eforturi duble comparativ 
cu statele din Balcanii Occidentali 
pentru a realiza acelaşi obiectiv final – 
integrarea Republicii Moldova în UE. 

Şi, spre deosebire de Balcanii 
Occidentali, care nu au altă 
alternativă decât integrarea 
europeană, noi, din păcate, mai 
avem şi o alternativă – sau Uniunea 
Europeană, sau Uniunea Euroasiatică. 
Şi, dacă vă uitaţi atent, intergarea 
europeană presupune eforturi 
enorme din partea ţării noastre şi din 
partea fiecărui cetăţean al Republicii 
Moldova. Pe când  integrarea în 
Uniunea Euroasiatică nu presupune 
niciun efort, decât doar acceptul 
politic. Simţiţi diferenţa? Deci, sau 
noi dorim să ne europenizăm şi atunci 
depunem eforturi enorme pentru a 
deveni şi noi aşa cum sunt europenii, 
sau noi vom rămâne într-o zonă 
gri, absolut fără nicio perspectivă 
evolutivă, şi ne vom menţine la 
acelaşi nivel de sărăcie, de austeritate 
permanentă financiară, ceea ce ni se 
propune prin scenariul alternativ celui 
al integrării europene. 

Şi aici nu este vorba despre o luptă 
geopolitică. Să nu-şi imagineze 
cetăţenii noştri că noi suntem o ţară 
atât de importantă în plan geopolitic 
şi geostrategic încât puterile mari ale 
lumii nu au altceva de făcut decât să 
stea cu ochii pe Republica Moldova şi 
să decidă la masa negocierilor, pe la 
spatele nostru, cărei zone de influenţă 
noi vom fi repartizaţi. Nici pe departe 
aşa. Noi suntem cei care decidem 
încotro vrem să ne mişcăm şi noi 
suntem cei care decidem cum vrem să 
arate Republica Moldova în viitorii 10, 
100, 200 de ani. 
 
Lina Grâu: Exact în contextul acesta, 
al perspectivei europene, vroiam să 
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vă întreb cum este văzută de la Berlin 
perspectiva Acordului de asociere şi 
a Acordului de liberalizare a vizelor, 
inclusiv perspectiva de aderare a 
Republicii Moldova la UE?

Aurel Ciocoi: Vreau să vă asigur 
că Berlinul este un mare prieten 
al Republicii Moldova, Germania 
întordeauna ne-a susţinut şi ne 
susţine consecvent în procesul de 
negociere a Acordului de asociere, a 
Acordului de liber schimb şi inclusiv 
în ceea ce priveşte Planul de acţiuni 
pentru liberalizarea regimului de 
vize. La nivelul Ministerului german 
de Externe, la nivelul Cancelariei 
Federale noi avem o deschidere totală 
şi o susţinere necondiţionată. Deci, 
partenerii germani ne spun mereu 
că noi am rămas practic unica ţară 
din spaţiul Parteneriatului Estic care 
avem şanse reale de a obţine ceea ce 
ne-am propus. Din păcate, Ucriana 
s-a împotmolit în procesul său de 
integrare europeană în divergeneţe 
politice actuale de la Kiev şi dacă noi 
acum câţiva ani eram în urma Ucrainei 
în realizările obţinute în procesul de 
integrare europeană, acum Republica 
Moldova a depăşit condiderabil 
Ucraina în procesul de integrare 
europeană. 

Şi atunci, evident că şi UE are nevoie, 
ca să nu repet termenul de „poveste 

de succes”, de un argument plauzibil 
pentru societatea europeană pentru 
a arăta, a demonstra în interiorul 
UE cetăţenilor europeni că totuşi 
mai există ţări pentru care UE este 
atractivă. Deşi este dificil la nivel 
politic la ora actuală, luând în 
consideraţie dificultăţile cu care se 
confruntă UE în ceea ce priveşte zona 
euro, în ceea ce priveşte multe alte 
aspecte, totuşi perspectiva extinderii 
spre Est a UE este o perspectivă 
indiscutabilă. 

Problema însă este următoarea – UE 
niciodată nu va mai repeta greşelile 
pe care le-a făcut în 2007, odată cu 
admiterea României şi a Bulgariei. 
Ambele ţări, deja nu mai este o 
enigmă, la momentul admiterii nu 
întruneau toate cerinţele necesare 
pentru a deveni membri cu drepturi 
depline ai acestui aranjament. În 
cazul Republicii Moldova, situaţia va 
fi mai complicată – noi nu vom putea 
spera la o eventuală aderare la UE 
atâta timp cât Republica Moldova 
realimente nu va satisface sută la sută 
cerinţele necesare pentru a beneficia 
de această calitate onorabilă, sau, ar 
fi mai corect, civilizatoare. 
 
Lina Grâu: Ca să revenim la vizita 
cancelarului german la Chişinău. Este 
cunoscut faptul că are un program 
foarte plin şi bănuiesc că agenda e 

făcută cu mult timp înainte. Poate aţi 
putea deschide un pic parantezele 
în privinţa vizitei la Chişinău – există 
deja un proiect de dată concretă, cât 
va dura această vizită?

Aurel Ciocoi: Nu vă pot spune 
deocamdată nimic referitor la 
programul vizitei. Suntem în plină 
elaborare a acestuia. Pot doar să 
vă spun că va fi o vizită scurtă. 
Cancelarul Federal niciodată nu stă în 
vizite mai mult de o zi plină, decât în 
Statele Unite şi lucru acesta este legat 
de faptul că e o distanţă enormă între 
Europa şi continentul american. 

Deşi va fi o vizită scurtă, va fi una 
foarte plină în sensul consistenţei 
discuţiilor care urmează să aibă loc la 
Chişinău şi eu vă asigur că şi cetăţenii 
de rând ai Republicii Moldova vor 
avea ocazia să o vadă şi să o asculte 
pe Angela Merkel. Încă nu cunoaştem 
exact formatul, dar cu sigunraţă va fi 
posibilitatea pentru cetăţenii noştri 
de a o asculta şi a o vedea pe doamna 
Cancelar Federal al Germaniei, Angela 
Markel, în capitala ţării noastre. 
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