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UNIUNEA EUROPEANĂ – 
CASA NOASTRĂ COMUNĂ

Crin ANTONESCU
Preşedintele Senatului României

-Domnule Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a 
Republicii Moldova,

Doamnelor şi domnilor membri ai Academiei,
Doamnelor şi domnilor invitaţi!
Este o mare onoare pentru mine astăzi să mă 

afl u în faţa dumneavoastră şi darurile suplimentare 
cu care m-aţi copleşit îmi sporesc emoţia.

Îmi face plăcere să evoc rolul Academiei în pro-
movarea culturii şi ştiinţei noastre, în strângerea re-
laţiilor spirituale între toţi românii, oriunde ar fi  ei.

Sunt astăzi în faţa unui for de cultură al poporu-
lui nostru de cel mai înalt rang, cu merite deosebite 
în promovarea limbii române, a culturii strămoşeşti, 
a tradiţiilor spiritualităţii noastre chiar şi în condiţii 
istorice dintre cele mai vitrege.

Dumneavoastră, ieri ca şi astăzi, aţi jucat şi ju-
caţi rolul cel mai important pentru o naţiune. Cred 
cu tărie în rolul elitelor, dumneavoastră sunteţi o 
elită, elita cea mai importantă, elita de cunoaştere, 
elita de spirit, elita care întotdeauna trage după ea 
în direcţia luminii o naţiune, un popor. Aţi făcut-o, 
o faceţi şi vă doresc din tot sufl etul succes pe mai 
departe în a o face.

Intrând astăzi în sediul Academiei de Ştiinţe a 
Republicii Moldova, cred că este datoria mea îna-
inte de toate de a evoca memoria tuturor celor care 
au luptat pentru ca românii din Republica Moldova 
să îşi recucerească libertatea de a vorbi şi a scrie în 
limba strămoşească. Nu cred că este pedeapsă mai 
aspră pentru un popor decât aceea de a fi  lipsit de 
propria sa limbă, de dreptul de a vorbi, de a se bucu-
ra, de a suferi, de a cânta în limba înaintaşilor săi.

Aş dori să încep prin a vă transmite tuturor un 
mesaj de încurajare şi de felicitare pentru evenimen-
tele recente prin care Republica Moldova a pornit 
hotărât şi, sper din toată inima, defi nitiv, pe drumul 
către Uniunea Europeană.

Cunoaştem cu toţii semnifi caţia acestui moment 
istoric. Veştile venite în ultimul timp şi hotărârile 
din ultima vreme în legătură cu apropierea momen-
tului în care cetăţenii Republicii Moldova vor avea 
libertatea de circulaţie în spaţiul Uniunii Europene, 
parafarea Acordului de Asociere între Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană sunt fapte, sunt rea-
lităţi care ne dau sentimentul că acum există în faţa 

ţării dumneavoastră un drum nou, un drum drept, 
un drum al progresului şi al dezvoltării. Un drum 
pe care Republica Moldova merge acum cu toată 
viteza înainte.

Ştim că adesea în politică succesele alimentează 
alte succese. Am convingerea că aşa vor sta lucruri-
le şi în cazul dumneavoastră, iar succesele recente, 
pentru care vă felicit din nou, vor aduce alte şi alte 
izbânzi în viitorul apropiat. 

Este un fapt dovedit istoric că Uniunea Euro-
peană reprezintă cel mai performant model de co-
operare între ţările europene, care de multe decenii 
promovează libertatea, prosperitatea, democraţia şi 
pacea. De aceea, eu susţin că Republica Moldova 
acum, când face paşi atât de mari către Uniunea Eu-
ropeană, se îndreaptă pe acest drum şi vă asigur că 
acesta este drumul cel bun, chiar dacă ştim cu toţii 
nu este un drum uşor.

Trăim un moment extrem de favorabil pentru 
Republica Moldova care poate acum decola cu ade-
vărat spre un destin istoric nou, către prosperitate, 
creştere economică şi valorile libertăţii.

Vă pot spune că, atât eu cât şi toţi ceilalţi rep-
rezentanţi ai României, am adus tema integrării 
europene a Republicii Moldova în dialogul pe care 
l-am avut şi îl avem cu partenerii noştri europeni, iar 
răspunsurile primite sunt de fi ecare dată extrem de 
favorabile. Există sprijin în Europa pentru Repub-
lica Moldova, există admiraţie pentru progresele 
înregistrate în Republica Moldova, există admiraţie 
pentru tăria, curajul şi hotărârea cu care dumnea-
voastră aţi pornit pe acest drum.

Am avut întâlniri cu liderii Republicii Moldo-
va şi mă bucur să constat la toţi determinarea de a 
continua pe acest drum. Ca Preşedinte al Senatului 
României, vă pot spune că rolul Parlamentului pe 
drumul apropierii de Europa va fi  extrem de impor-
tant, că Parlamentul va fi  principala forţă de integ-
rare prin diplomaţia parlamentară şi prin faptul că 
reprezintă garanţia pentru funcţionarea democratică 
a statului.

Nimeni nu poate lua decizii în locul Republicii 
Moldova, în locul cetăţenilor săi, în locul oamenilor 
săi politici. Dar acest lucru nu mă împiedică să vă 
aduc astăzi un mesaj simplu şi clar: suntem alături 
de dumneavoastră, facem şi vom face tot ceea ce 
putem pentru ca Republica Moldova să reuşească să 
meargă fără oprire pe acest drum.

Folosesc acest prilej pentru a reafi rma că în Ro-
mânia a existat mereu şi există o deplină unitate în 
clasa politică, probabil singura, în ceea ce priveşte 
susţinerea pentru Republica Moldova. Sprijinul aces-
ta a fost şi rămâne total, necondiţionat, permanent. 
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Aşa a fost mereu, aşa trebuie să fi e şi aşa va fi . 
Poate că s-a vorbit mult, s-a vorbit diferit, poate 

au fost tonalităţi diferite, dar faptele sunt cele care 
contează. Iar faptele arată că nu există ezitări, că noi 
cooperăm din ce în ce mai bine, că avem proiecte 
comune din ce în ce mai mari, că viitorul va fi  mai 
bun decât prezentul. Sunt bucuros pentru că cele 
două Guverne fac acum împreună mult mai mult 
decât s-a făcut în anii trecuţi, iar anii care vor urma 
aduc un angajament care este dinspre alte părţi în 
acest sens: cooperarea va fi  adâncită, multiplicată, 
întărită.

Doamnelor şi domnilor,
Ca istoric şi ca profesor, îmi pare o datorie de 

prim rang să evoc şi să exprim recunoştinţa pentru 
cooperarea noastră în domeniul educaţiei şi al ştiin-
ţei. Este un domeniu în care cooperăm de mult timp, 
din ce în ce mai mult, cu rezultate din ce în ce mai 
bune.

Ştiu că între cele două Academii sunt legături de 
cooperare ştiinţifi că stabilite de multă vreme, care 
funcţionează foarte bine şi care cu siguranţă vor 
progresa şi mai mult.

De asemenea, ştiu că mulţi tineri din Republica 
Moldova au posibilitatea să opteze pentru a veni la 
studii în România. Îi primim cu braţele deschise şi 
consider că acest program este unul de succes, unul 
care se măsoară prin faptul că tinerii, ca şi părinţii 
lor îl susţin, îl doresc şi îl sprijină.

În acelaşi timp, în Republica Moldova există un 
sistem de educaţie care progresează rapid. Profe-
sorii sunt foarte dedicaţi şi ştiu ce rol important au 
jucat ei în procesul de revenire la valorile culturii 
naţionale. De aceea, pentru noi este o onoare şi o 
obligaţie să sprijinim schimbările în bine din cadrul 
sistemului de educaţie din Republica Moldova, in-
diferent de nivel. Personal, consider că sistemul de 
educaţie din Republica Moldova – profesorii, elevii, 
studenţii - au făcut imens pentru cultura noastră şi 
pentru limba română.

Adesea, condiţiile au fost grele, iar pentru unii 
dintre ei lucrurile nu s-au schimbat nici astăzi. Sunt 
încă în situaţia în care a vorbi limba română este un 
act de curaj, la fel cum este un act de eliberare. Le 
mulţumesc tuturor, îi felicit pe toţi, mă plec în faţa 
devotamentului lor pentru limba maternă, pentru 
cultura poporului în mijlocul căruia s-au născut. Le 
spun tuturor că inimile noastre sunt alături de ei, iar 
sprijinul nostru nu va fi  retras niciodată!

Îmi face plăcere, în acelaşi timp, să evoc faptul 
că în ultima vreme am văzut o accelerare a cooperă-
rii dintre Guvernele noastre în multe chestiuni eco-
nomice între care menţionez, pe primul plan, pro-

iectele de interconectare energetică. Ştiu că cei doi 
prim-miniştri au un dialog frecvent pe toate aceste 
probleme, iar elementele de infrastructură energeti-
că ce ne vor lega sunt în construcţie.

Pentru mine, momentul în care anul acesta au 
început efectiv construcţiile a fost extrem de impor-
tant, pentru că arată că putem trece de la domeniul 
cultural la proiecte concrete, economice, de mare 
amploare. Îmi doresc ca, începând cu anul 2014, ele 
să progreseze şi mai rapid. Şi nu mă refer doar la 
sistemele energetice, ci la toate proiectele de coope-
rare dintre România şi Republica Moldova. Iată că 
am reuşit, pe lângă legăturile de limbă şi de spiritu-
alitate, să trecem la proiecte economice dintre cele 
mai ambiţioase.

Cred că în viitor trebuie să ajungem la o coope-
rare şi mai amplă la nivel politic. Republica Mol-
dova porneşte acum pe drumul către Uniunea Eu-
ropeană, iar România este gata să ofere orice formă 
de sprijin, de consultanţă, orice formă de ajutor va fi  
necesar şi va fi  solicitat.

Distins auditoriu,
Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor,
Între momentul în care România a semnat Acor-

dul de Asociere cu Uniunea Europeană, adică 1993, 
şi intrarea României efectivă şi cu drepturi depline 
în Uniunea Europeană au trecut 14 ani. Republica 
Moldova nu poate şi nu trebuie să aştepte atât de 
mult. Uniunea Europeană nu are dreptul să lase o 
asemenea durată pentru Republica Moldova.

Poate că, din multe privinţe, astăzi lucrurile sunt 
mai complicate. Atmosfera aproape euforică a ani-
lor ’90, când cortina de fi er căzuse şi când parfumul 
libertăţii ne încânta pe toţi sunt parcă departe. Astăzi 
sunt contexte complicate geopolitice şi, din multe 
puncte de vedere, vremuri grele şi pentru Uniunea 
Europeană.

Dar dumneavoastră aveţi o şansă pe care noi 
n-am avut-o şi această şansă se cheamă România, 
membru al Uniunii Europene, prieten şi frate pentru 
dumneavoastră.

Pentru Republica Moldova va fi  de ajutor faptul 
că legislaţia comunitară este tradusă deja în limba ro-
mână. Ştiu care a fost rolul jucat de limba română în 
stabilirea drumului Republicii Moldova către liber-
tate şi independenţă acum mai bine de două decenii. 
Cred că este un semn aproape divin dacă acum lim-
ba română va fi  încă o dată poarta pe care Republica 
Moldova va păşi mai repede spre Europa.

Nu trebuie să limităm procesul de integrare eu-
ropeană la progresul economico-social. Integrarea 
europeană nu este doar o chestiune tehnică. Repu-
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blica Moldova este de multă vreme un stat demo-
cratic şi ea se va întâlni acum cu alte state demo-
cratice, într-o lume care alege un model de societa-
te, un set de valori care sunt cele ale pluralismului, 
ale libertăţii, ale statului de drept, ale libertăţii de 
expresie, ale dreptului garantat al oamenilor de a 
circula liber, de a alege un loc de muncă oriunde 
în Europa.

Uniunea Europeană este un spaţiu al libertăţii, 
al oportunităţilor egale pentru fi ecare cetăţean, al li-
bertăţii pentru fi ecare de a-şi urma visele şi vocaţia, 
de a ajunge acolo unde îl poartă ambiţia şi capacita-
tea sa profesională.

Uniunea Europeană este un spaţiu de progres 
economic şi social dar, în egală măsură sau şi mai 
important, este o Uniune a cetăţenilor europeni, care 
pune pe primul plan drepturile omului şi dezvolta-
rea democratică a societăţilor. 

Acestea sunt valorile care fac Uniunea Europea-
nă. Uniunea Europeană nu este o simplă alianţă a 
unor state, ea este o alianţă în jurul acestor valori. 
Şi de câte ori, pentru că se întâmplă, auzim din ţări-
le cele mai vechi ale Uniunii Europene, din locurile 
celor mai vechi şi mai consolidate democraţii euro-
pene, voci care exprimă rezerve legate de libertatea 
de circulaţie, legate de libertatea muncii trebuie să le 
spunem şi o vom face cu toată puterea că nu se pot 
ştirbi, că nu se pot limita, că nu se pot amâna aceste 
drepturi pentru că ele sunt esenţa Uniunii Europene.

Doamnelor şi domnilor,
Istoria a fost grea pentru români, iar pentru ro-

mânii de la est de Prut încă şi mai grea decât pentru 
ceilalţi. Ştiu că aici, în Republica Moldova există o 
tradiţie în ceea ce priveşte evocarea memoriei celor 
deportaţi, celor care fără altă vină decât aceea de a 
vorbi şi de a simţi româneşte au fost răpiţi de lângă 
vatră şi de lângă mormintele strămoşilor fără spe-
ranţa de a mai vedea vreodată plaiurile natale.

Doresc să îmi exprim astăzi respectul profund 
pentru suferinţele românilor din Republica Moldo-
va care au căzut victime ale istoriei într-un mod ab-
surd şi într-un mod criminal.

Şi pentru că sunt astăzi pentru prima dată în se-
diul Academiei dumneavoastră, şi pentru că vorbesc 
acum pentru prima dată despre acest lucru doresc să 
păstrez un moment de tăcere şi de reculegere în me-
moria tuturor celor care nu s-au mai întors niciodată 
pentru a-şi revedea casa...

Vă mulţumesc.
Românii nu au fost niciodată favorizaţi de isto-

rie, dar nu au fost niciodată învinşi de istorie, deşi 
jertfele au fost numeroase. Indiferent cât de grele au 
fost vremurile, poporul nostru a găsit mereu căile 

cele mai potrivite pentru a merge mai departe.
Dincolo de greutăţile de tot felul, cred că de la 

an la an am progresat foarte mult, şi pe un mal al 
Prutului, şi pe celălalt. Au fost, şi la noi, şi la dum-
neavoastră, momente de stagnare, dar acum este un 
moment favorabil, acum lucrurile sunt pe cursul de 
a se schimba în direcţia bună.

Anii care urmează sunt grei, dar eu mă gândesc 
unde vom fi  peste 10 ani sau peste 25 de ani şi sunt 
plin de optimism. Şi dacă optimismul meu sau al ce-
lor din generaţia mea, care ştiu cât de greu se obţine 
libertatea, care ştiu cât de greu se păstrează liberta-
tea, care ştiu să preţuiască o libertate pe care atâta 
vreme nu au avut-o, dacă acest optimism nu e de 
ajuns, atunci mă gândesc la optimismul tinerilor din 
România, tinerilor din Republica Moldova. Şi opti-
mismul lor, energia lor, dreptul lor de a avea încre-
dere în viitor mi se pare cea mai importantă resursă, 
atât a dumneavoastră, cât şi a noastră.

Mă gândesc deopotrivă că generaţiile viitoare, 
cei care astăzi sunt tineri, cei cărora de fapt viitorul 
trebuie să le aparţină, depind de ceea ce facem noi 
azi. Depinde de modul în care noi ne îndeplinim da-
toria de a garanta pentru ei acest viitor.

România şi Republica Moldova pot face multe 
pentru a-i susţine, pentru a le arăta că sunt alături de 
ei, pentru a le arăta că viitorul le aparţine. În fond, ei 
au fost primii care au realizat unirea între români în 
Uniunea Europeană, casa noastră comună, toţi tine-
rii care sunt, lucrează, învaţă, muncesc în Uniunea 
Europeană, ca şi toţi românii răspândiţi în Uniunea 
Europeană, în toate colţurile ei. Biserica, Şcoala, 
toate celelalte modele, toate celelalte locuri de unire 
a noastră sunt elemente de forţă pentru noi în Uniu-
nea Europeană. 

Doamnelor şi domnilor,
Marele nostru poet Grigore Vieru a fost odată 

întrebat care este distanţa dintre Chişinău şi Iaşi şi 
el a răspuns, cum ştiţi, astfel: „Între Chişinău şi Iaşi 
este o distanţă de o inimă”. Ştiu că nu vorbesc des-
pre un lucru care va fi  uşor, dar îmi permit să fac o 
urare şi, în acelaşi timp, să dau glas unei speranţe.

Dacă marele poet al neamului românesc a spus 
că distanţa dintre România şi Republica Moldova, 
dintre Iaşi şi Chişinău este de o inimă, fi e ca drumul 
Republicii Moldova către Uniunea Europeană să fi e 
de un gând.

Aşa să ne ajute Dumnezeu. 
Vă mulţumesc din sufl et!”

Prelegere publică ţinută la Academia 
de Ştiinţe a Moldovei.
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