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În ceea ce priveºte cooperarea economicã cu Rusia de-a lungul anilor ’90,
România, urmãrind aderarea la NATO ºi UE, pur ºi simplu nu a fost interesatã
sã o promoveze, sperând în ajutorul ºi creditele occidentale. În plus, ca succesoare
a URSS, Rusia avea faþã de România o datorie de 21,7 milioane de dolari. Pro-
blema s-a soluþionat abia în anul 2000, când a fost semnat un acord cu privire la
construirea în România a unei centrale electrice în contul respectivei datorii. Dupã
soluþionarea problemei datoriei, procesul de cooperare economicã s-a miºcat din
punctul mort, cu atât mai mult cu cât încã de la începutul anilor ’90 existau în
acest sens toate condiþiile formale: în anul 1991 între Rusia ºi România a fost
semnat Acordul comercial, iar în anul 1993 Acordul cu privire la evitarea dublei
impuneri ºi Acordul cu privire la protejarea investiþiilor. Cu toate acestea, taxele
de import ºi export promovate în comerþul cu Rusia constituiau, chiar ºi la mijlocul
anului 2003, un serios obstacol în dezvoltarea comerþului dintre þãrile noastre.
În comerþul exterior al României, Rusia se situa în anul 2003 doar pe locul

53. Aceastã cifrã este, ce-i drept, foarte relativã. La calcularea cotei companiilor
ruseºti nu se lua în seamã faptul cã unele dintre ele, cum ar fi, de pildã, Lukoil,
datoritã particularitãþilor legislaþiei ruse, preferã sã aibã de a face cu România
prin intermediul unor terþe þãri.
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Pe mãsura avansãrii negocierilor privind pregãtirea Tratatului politic de bazã,
cooperarea economicã ºi comercialã între cele douã þãri se amplifica. În anul
2003 volumul schimburilor comerciale dintre Rusia ºi România a înregistrat un
indice record — 2 miliarde de dolari. Este adevãrat, deficitul comercial rãmânea
în favoarea Rusiei. În anul 2001, exporturile Rusiei în România depãºeau de peste
10 ori importurile din România.
Deºi comerþul dintre Rusia ºi România a început sã se amplifice, ambele pãrþi

sunt ºi acum nemulþumite de structura sa. Principalele componente ale exportu-
rilor Rusiei sunt purtãtorii de energie ºi materiile prime, cota altor mãrfuri de
export fiind neînsemnatã (90% reprezintã gazele, petrolul ºi cãrbunele). Expor-
turile României sunt reprezentate în mod tradiþional de produse ale chimiei anor-
ganice, metalurgiei, confecþiile din piele ºi bãuturile alcoolice. România este
convinsã cã ºi-ar putea mãri volumul exporturilor în Rusia (în anul 2003 el se ri-
dica doar la 40 milioane de dolari), iar Rusia este surprinsã de unilateralitatea ex-
porturilor ei în România. În acelaºi timp, de pildã, accesul automobilelor ruseºti
în România este împiedicat de taxele vamale mari. Mobila ºi vinurile româneºti
sunt ºi ele supuse în Rusia unor taxe vamale ridicate.
Pe lângã unilateralitatea comerþului, partea rusã era deranjatã ºi de alte pro-

bleme. Astfel, dupã achiziþionarea în anul 1998 de cãtre compania Lukoil a pa-
chetului de acþiuni al companiei petroliere Petrom, aceastã tranzacþie a fost pusã
în pericol în anul 2000. Dupã revenirea la putere în anul 2000 a administraþiei
prezidenþiale Ion Iliescu, guvernul a anulat facilitãþile fiscale pentru investitorii
strãini ºi a instituit taxe suplimentare. În plus, dupã încheierea tranzacþiei, Parla-
mentul României a refuzat sã aprobe eºalonarea pe 25 de ani a datoriilor între-
prinderilor de prelucrare a petrolului cãtre buget, precum ºi facilitãþile fiscale ºi
vamale pe termen de 5 ani, convenite cu Fondul proprietãþii de stat. Conflictul a
durat pânã în iunie 2003, când premierul României,Adrian Nãstase, a semnat ordo-
nanþa prin care erau, practic, restabilite condiþiile iniþiale ale tranzacþiei cu Lukoil.
În primãvara anului 2003 lucrurile avansau deja spre semnarea Tratatului ru-

so-român. Dupã cum a declarat premierul rus M. Kasianov în timpul vizitei sale
în România în martie 2003, întreprinzãtorii ruºi au investit deja în întreprinderile
româneºti peste 400 milioane de dolari. La vremea respectivã în România îºi
desfãºurau activitatea peste 200 de companii cu participarea capitalului rusesc,
cei mai mari investitori fiind Gazprom, Lukoil, Uzinele Metalurgice Unite, Ru-
sal, Mechel1 ºi alte companii.
Grupul Mechel din România posedã, de asemenea, întreprinderile metalur-

gice Mechel Târgoviºte ºi Mechel Câmpia Turzii.
Lukoil, pe lângã achiziþionarea unei pãrþi din acþiunile companiei române de

prelucrare a petrolului Petrom, a urmãrit extinderea reþelei proprii de staþii de
benzinã în România. Mechel, care achiziþionase deja douã combinate metalurgice
româneºti, a mai achiziþionat unul ºi pusese ochii pe o uzinã de þevi. UMU (Uzinele

2 RUSIA ªI ROMÂNIA: CALEA SPRE ÎNÞELEGERE RECIPROCÃ 93

————————
1 Compania minierã ºi metalurgicã Mechel a achiziþionat în totalitate acþiunile companiei metalurgice

române Ductil Steel, compania anunþând acest lucru pe site-ul ei oficial. Valoarea tranzacþiei a fost de 142
milioane de euro (http://forum.md/ Discuss.aspx?id=950924&page=1).



Metalurgice Unite) produceau deja în România utilaj petrolier care nu era expor-
tat în Rusia, ci în terþe þãri.
Rusia, declara M. Kasianov, este gata sã analizeze posibilitatea acordãrii unui

credit de stat României pentru realizarea unor ample proiecte de infrastructurã,
în special în domeniul energeticii nucleare ºi termice2.
Pe lângã cele menþionate mai sus, compania rusã TMK (Compania Metalur-

gicã de Þevi) a fãcut investiþii în uzina de þevi Artrom din Slatina ºi Combinatul
metalurgic din Reºiþa, iar UMU Uralmaº — în întreprinderea de utilaj petrolier
Upet din Târgoviºte.
Gazprom viza privatizarea reþelei de distribuþie a gazelor Distrigaz Sud. Aflat

în anul 2004 în vizitã în România, preºedintele Gazprom, A. Miller, a propus
construirea în comun a conductei de gaze spre Serbia ºi a unui mare depozit
subteran de gaze în nord-estul þãrii (Samoºkin). (Nota trad. Samoºkin este cores-
pondentul ziarului „Nezavisimaia Gazeta“ în România.) Cu toate cã în primãvara
anului 2003, în ajunul semnãrii Tratatului politic ruso-român, Gazprom-ului i s-
au fãcut promisiuni clare în legãturã cu posibilitatea achiziþionãrii acþiunilor re-
þelei româneºti de distribuire a gazelor, el nu a reuºit sã câºtige în anul 2004 lici-
taþia, Guvernul României anunþând cã vinde pachetele majoritare de acþiuni ale
companiilor care posedau reþelele locale de distribuire a gazelor companiei fran-
ceze Gaz de France ºi concernului german E. ON Ruhrgas. La vânzare au fost
scoase câte 51% din acþiunile companiilor Distrigaz Nord ºi Distrigaz Sud, care
controleazã împreunã circa 90% din piaþa gazelor din România.
Dupã cum menþioneazã mijloacele de informare, Gazprom s-a gândit mult la

început dacã sã participe la licitaþiile pentru reþelele româneºti individual sau în
alianþã cu vreun partener occidental. În martie 2004, compania Wintershall le-a
propus ruºilor crearea unui consorþiu, însã în luna iunie Gazprom a anunþat cã va
participa la licitaþie împreunã cu trader-ul metalurgic Marco International, care
dispunea deja de active în România, inclusiv de trader-ul în domeniul gazelor Conef
care coopereazã cu Gazprom. La mijlocul lunii iulie, Gazprom a decis sã renunþe,
în general, la cooperarea cu strãinii, a participat la licitaþie individual ºi a pierdut-o3.
Europa de Sud-Est, inclusiv România, joacã un rol important atât în tranzitul

petrolului, cât ºi în tranzitul gazelor naturale ruseºti, în special spre Turcia. Com-
pania rusã Gazexport, care face parte din Gazprom ºi se ocupã cu exportul gaze-
lor, transportã în prezent gazele naturale din Rusia prin teritoriile Ucrainei ºi
Moldovei în România ºi, în continuare, în Bulgaria.
Încã din luna martie 2002 a fost datã în exploatare conducta de gaze cu o lun-

gime de 112 mile de la graniþa României cu Ucraina pânã la graniþa României
cu Bulgaria. În felul acesta s-a încheiat realizarea proiectului de creare a corido-
rului de transport al gazelor din Rusia în partea de sud-est a Europei, demaratã
în anul 1996. Din lipsã de fonduri, realizarea acestui gazoduct a fost amânatã
pânã în anul 1999 când Gazprom a propus României un credit (sub formã de ga-
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ze naturale) pentru finanþarea lucrãrilor de construcþie. De asemenea, a mai fost
dat în exploatare încã un gazoduct, Isaccea-Negru Vodã, ceea ce permite acum
României sã asigure anual transportul a circa 988 miliarde de picioare cubice de
gaze naturale faþã de cele circa 353 miliarde picioare cubice, cât asigura anterior
(un picior cub este egal cu 0,028 metri cubi — nota trad.)
Structura sectorului românesc de gaze este destul de complexã, din ea fãcând

parte câteva companii: Distrigaz Sud, Distrigaz Nord, Transgaz, Romgaz, Petrom,
Wirom, Wiee (companie-fiicã a companiei Wieh). La începutul anilor ’90, Guv-
ernul României a anunþat demararea reformelor în sectorul gazelor pe trei direcþii:
liberalizarea comerþului exterior ºi a preþurilor, privatizarea sistematicã a între-
prinderilor de stat, dezvoltarea sectorului financiar ºi bancar. În conformitate cu
Ordonanþa 334/2000 a Guvernului României, compania S.N.G.N. Romgaz S.A
a fost împãrþitã în cinci companii separate aparþinând în totalitate statului: Distri-
gaz Sud, Distrigaz Nord Bucureºti, care se ocupã cu livrãrile ºi distribuirea gaze-
lor, Distrigaz Nord Târgu-Mureº, care, de asemenea, se ocupã cu livrãrile ºi dis-
tribuirea gazelor, Expogaz Mediaº, care se ocupã de extracþia ºi depozitarea
subteranã a gazelor, Depogaz Ploieºti, care are ca obiect de activitate numai de-
pozitarea subteranã a gazelor, ºi Transgaz Mediaº, care se ocupã cu aproviziona-
rea ºi tranzitul de gaze.
În anul 2001, analizând activitatea companiilor Expogaz Mediaº ºi Depogaz

Ploieºti, Guvernul României a adoptat Hotãrârea nr. 575/2001 cu privire la co-
masarea celor douã companii într-una singurã, noua companie (S.N.G.N. Romgaz
S.A.) având ca obiect de activitate explorarea geologicã, extracþia ºi depozitarea
subteranã a gazelor.
În anul 2002, Guvernul României a hotãrât demararea procesului privatizãrii

a 4 noi companii în sectorul distribuþiei gazelor. Pentru îndeplinirea programului
guvernului, Ministerul Industriei ºi Resurselor a elaborat strategia naþionalã de
dezvoltare a sectorului energetic pe perioada 2001-2004. România a început o
profundã reorganizare ºi restructurare a industriei gazelor pe baza principiilor
economiei de piaþã, fiind modificatã baza legislativã ºi create organisme de coor-
donare pentru creºterea competitivitãþii ºi atragerea de noi investiþii.
Rusia ºi România s-au angajat sã semneze pânã în iarna 2003-2004 un acord

cu privire la crearea unei întreprinderi mixte pentru livrãrile de gaze ruseºti cãtre
România. Avantajele întreprinderii mixte ruso-române urmau sã constea în fap-
tul cã, graþie acestei întreprinderi, România ar fi scãpat de intermediarii strãini
care revindeau gazele ruseºti la preþuri mai ridicate. În timpul vizitei amintite a
premierului Kasianov, Gazexport din Rusia ºi Romgaz din România au semnat
un protocol de cooperare în construirea ºi modernizarea depozitelor subterane de
gaze din România. Anume atunci premierul român Adrian Nãstase a declarat cã
partea românã are în vedere sã privatizeze în scurt timp o parte din reþelele ei de
distribuire a gazelor „ºi va saluta participarea Gazprom-ului rus la acest proces“.
La ora actualã în România sunt reprezentate, în principal, marile companii

ruse. În anul 2003, în ajunul vizitei preºedintelui României, Ion Iliescu, laMoscova,
la Bucureºti a avut loc inaugurarea Centrului de Afaceri Ruso-Român, care,
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dupã cum considerau bancherii ruºi ºi români care l-au fondat, urma sã sprijine
întreprinzãtorii mici ºi mijlocii sã-ºi activizeze contactele reciproce4.
România se situeazã în prezent pe poziþia de lider între þãrile fostului lagãr

socialist în ceea ce priveºte prezenþa cercurilor de afaceri ruse pe teritoriul ei.
Din punct de vedere geografic, România oferã Rusiei un mare avantaj, fiind un
punct de transbordare a materiilor prime ruse cãtre þãrile Asiei, precum ºi cãtre
cele din Europa de Est ºi Occidentalã. Nu este, de aceea, întâmplãtor faptul cã
principalii parteneri ruºi ai României sunt asemenea mari companii precum
Lukoil, Gazprom, UMU ºi Aluminiul rus.
România însãºi este un mare producãtor de petrol ºi gaze în Europa de Est,

rezervele ei de petrol atestate ridicându-se la 1,6 miliarde de barili (de patru ori
mai mult decât toate þãrile est-europene la un loc). Este adevãrat, industria petro-
lierã a României este dezvoltatã în prezent în principal de companiile americane,
britanice, germane ºi olandeze. La ora actualã volumul petrolului extras se ridicã
doar la jumãtatea consumului intern, iar nivelul acestuia creºte continuu. Extracþia
de petrol ºi gaze în România are vechi tradiþii, România fiind una din primele
þãri care au înregistrat recorduri în extracþia petrolului (în 1857 România producea
275 de tone).
Având 10 rafinãrii cu o capacitate totalã de circa 500 000 de barili pe zi, in-

dustria românã de prelucrare a petrolului este cea mai mare din regiune. Capaci-
tãþile României de prelucrare a petrolului depãºesc considerabil nevoile ei interne
de produse petroliere, fapt care îi permite sã exporte diverse produse petroliere
ºi petrochimice (lubrifianþi, gudron, îngrãºãminte) în alte þãri din regiune. Cu
toate acestea, practic nicio întreprindere de prelucrare a petrolului din România
nu lucreazã la întreaga capacitate din cauza livrãrilor insuficiente de petrol brut.
În plus, majoritatea lor sunt proprietatea statului. Întreprinderile de prelucrare a
petrolului funcþioneazã la jumãtate sau chiar ºi la mai puþin din capacitatea lor
ºi, în plus, au nevoie de reabilitare. Din cauza faptului cã timp de mulþi ani volu-
mul investiþiilor în industria de prelucrare a petrolului din România a fost redus,
aceastã ramurã se aflã într-o situaþie proastã ºi necesitã investiþii masive de capi-
tal pentru modernizare ºi creºterea productivitãþii5.
Deºi România este un important producãtor regional de petrol ºi gaze, anume

poziþia geograficã a acestei þãri, situatã între principalii producãtori de produse
energetice (Rusia ºi regiunea caspicã) ºi principalii consumatori de produse ener-
getice (Turcia ºi Europa), îi conferã importanþã pe pieþele energetice mondiale
ca teritoriu prin care se realizeazã livrãrile de gaze naturale din Rusia cãtre terþe
þãri. În plus, având în vedere aºteptata sporire a extracþiei de petrol în regiunea
caspicã, România poate deveni o importantã þarã de tranzit pentru livrãrile de pe-
trol ºi în Europa Occidentalã. Prin urmare, dezvoltarea relaþiilor economice ru-
so-române are perspective pe termen lung ºi stabile.
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Îmbunãtãþirea relaþiilor ruso-române se înscrie ºi în cadrul general al intensi-
ficãrii prezenþei economice a Rusiei în Europa Rãsãriteanã. Cu toate cã reformele
în þãrile est-europene se realizau, dupã cum se apreciazã, mult mai rapid decât în
Rusia, capitalurile naþionale ale acestor þãri erau foarte reduse ºi în urma privati-
zãrii majoritatea obiectivelor au ajuns în mâna investitorilor occidentali. Occi-
dentul finanþa, însã, dezvoltarea infrastructurii. Acum acest lucru ar putea fi in-
suficient. De pe acum numeroase þãri est-europene propun insistent investitorilor
ruºi astfel de teme despre care doar cu trei ani în urmã nici vorbã nu putea fi.
Motivul este simplu. Investitorii proprii lipsesc, iar interesul occidental în Europa
Rãsãriteanã, în ansamblu, este totuºi limitat. În plus, ºi Rusia dispune în prezent
de mari resurse financiare. Nu de atâtea, desigur, ca Europa Occidentalã, dar su-
ficiente pentru a cointeresa Europa Rãsãriteanã. ªi piaþa Rusiei se extinde continuu“6.
Dupã cum s-a menþionat, înviorarea relaþiilor economice se desfãºura paralel

cu intensificarea contactelor la nivel politic. La 6 mai 2003, la Bucureºti a avut
loc semnarea, la nivelul miniºtrilor de externe, a documentului politic de bazã cu
privire la colaborarea ruso-românã. Ministrul rus de externe, A. Ivanov, i-a trans-
mis preºedintelui Ion Iliescu invitaþia de a efectua o vizitã oficialã la Moscova,
în timpul cãreia a ºi fost semnat, la 3 iulie 2003, Tratatul de bazã cu privire la re-
laþiile de prietenie ºi cooperare între Rusia ºi România.
S-a reuºit scoaterea în afara cadrului tratatului atât a problemei aurului româ-

nesc, cât ºi dezavuarea pactului Molotov-Ribbentrop ºi a consecinþelor acestuia,
chestiuni asupra cãrora a insistat iniþial partea românã. Rusia considera cã întrucât
teritoriile despre care era vorba (Basarabia ºi Bucovina de Nord) nu mai aparþin
Rusiei, situaþia lor nu mai poate fi abordatã în tratat. În plus, încã în anul 1989
Sovietul Suprem al URSS a denunþat pactul Molotov-Ribbentrop, declarându-l
astfel nelegitim.
Presa românã a calificat negocierile cu Rusia drept „un lung ºir de concesii

fãcute de guvernul român“7. De asemenea, presa sublinia: „Datoritã obstinaþiei
Rusiei, Bucureºtiul a fost nevoit sã elimine din textul tratatului orice menþiune
cu privire la refuzul Moscovei de a înapoia tezaurul românesc trimis spre pãs-
trare în Rusia în 1917, precum ºi la pactul Molotov-Ribbentrop prin care Româ-
nia a fost obligatã sã cedeze Moscovei o parte din Basarabia — actuala Repu-
blicã Moldova... Având în vedere deficitul balanþei comerciale de 1,2 milioane
de dolari în folosul Rusiei ºi nevoile sporite ale þãrii de produse energetice din
Rusia, acest lucru va avea ca rezultat revenirea României la dependenþa econo-
micã de altã datã faþã de puternicul ei vecin“8.
Deºi revenirea Basarabiei la Uniunea Sovieticã a fost o urmare a organizãrii

postbelice a Europei, referirile la pactul Molotov-Ribbentrop ar fi putut avea
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pentru români valoarea unei compensaþii morale. România este îngrijoratã în
prezent de continuarea dependenþei economice a Moldovei de Rusia, de prezenþa
contingentului armatei ruse în Transnistria, de existenþa pe teritoriul Moldovei a
unui mare segment de populaþie rusofonã (circa 35%) care exercitã influenþã
asupra situaþiei politice interne din Republicã, în mediul urban populaþia ruso-
fonã fiind majoritarã.
Dupã cum se menþiona pe site-ul România Mare, în ultimul timp au apãrut la

Chiºinãu ºi mai multe posturi de televiziune ºi radio ruseºti. Din 12 posturi de
radio în banda FM accesibile autorului ºtirii, 8 sunt ruseºti ºi provin din Rusia,
unul este românesc ºi unul moldovenesc care nu emite în limba rusã. Posturile
ruseºti sunt mai putenice ºi pot fi recepþionate pe întregul teritoriu al Moldovei,
inclusiv în mediul rural, în timp ce posturile româneºti sunt recepþionate cu greu
chiar ºi la Chiºinãu.
Dupã cum scrie acelaºi autor, limba rusã continuã sã fie promovatã intens în

Moldova. În ultimii ani s-au deschis numeroase centre comerciale prestigioase,
dar nicãieri „nu auzi limba românã. Chiar dacã întâlneºti acolo ºi moldoveni, aceº-
tia vorbesc numai ruseºte. Unii nu-ºi cunosc limba maternã, iar alþii o neglijeazã“9.
Cei din România sunt cel mai mult preocupaþi de soluþionarea crizei transnis-

trene. „Evoluþiile din Moldova, chiar dacã nu ar fi provocate de Moscova, se în-
scriu în sfera strategiilor ruse de provocare a unor tensiuni regionale pe care tot
Rusia le va soluþiona apoi, punându-i pe participanþii la conflict în propria ei de-
pendenþã. În acelaºi timp, unda de ºoc se va extinde asupra României ºi va afecta
interesele prooccidentale ale Moldovei, inclusiv în ceea ce priveºte administraþia
gãgãuzã ºi Transnistria.
Presa rusã, care în ultimii ani relateazã despre unirea eforturilor OSCE ºi NATO

vizând destabilizarea intereselor Rusiei în RepublicaMoldova cu sprijinul României
ºi Turciei, evidenþiazã, de fapt, aceste intenþii“10.
Dupã cum menþiona ziarul Ziua, citând informaþii din Moldova, Federaþia

Rusã întreprinde colonizarea forþatã a Transnistriei cu persoane originare din re-
publicile Asiei Centrale (în principal cu ruºi), acordându-le în regim prioritar ce-
tãþenie rusã. Circa 120.000 de moldoveni au pãrãsit Transnistria, în locul lor so-
sind 110.000 de coloniºti ruºi ºi procesul populãrii se accelereazã. Acest lucru
este evidenþiat, de asemenea, în raportul „Situaþia refugiaþilor ºi persoanelor strã-
mutate din Federaþia Rusã ºi þãrile CSI“ prezentat în Adunarea Parlamentarã a
Consiliului Europei la 25 iunie 2004 de cãtre reprezentantul Poloniei, T. Ivlinski11.
În vara anului 2004, presa românã era suprasaturatã de comentarii referitoare

la verdictul Curþii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, verdict care
avea legãturã directã ºi cu spinoasa problemã a Transnistriei, ºi cu politica Rusiei
în aceastã regiune. La 8 iulie 2004, Curtea a adoptat o hotãrâre defavorabilã Rusiei
în dosarul actualului parlamentar român Ilie Ilaºcu, deþinut anterior nouã ani
într-o închisoare transnistreanã.
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La începutul anilor ’90, Ilaºcu a fost conducãtorul filialei din Transnistria a
Frontului Popular din Moldova care milita pentru unirea Moldovei cu România.
Ilaºcu ºi trei camarazi de-ai lui au fost arestaþi în anul 1993 de cãtre autoritãþile
autoproclamatei Republici Transnistrene, actualul parlamentar român fiind acu-
zat de activitate teroristã ºi condamnat la moarte, iar camarazii lui la ani grei de
puºcãrie. În anul 2001, însã, el a fost graþiat ºi predat României, iar la scurt timp
a intentat la Curtea de la Strasbourg proces împotriva autoritãþilor Rusiei ºi Mol-
dovei, din care face parte, formal, Transnistria. Ambele þãri au respins acuzaþiile,
însã Curtea a constatat existenþa „unui fir clar ºi neîntrerupt de rãspundere a Ru-
siei faþã de reclamanþi“12.
Drept rãspuns, Ministerul rus de Externe a acuzat Curtea de la Strasbourg de

aplicarea unei politici cu duble standarde, precum ºi de folosirea unor probe ad-
ministrate ilegal. În delaraþia sa, Ministerul rus de Externe a subliniat cã procesul
împotriva lui Ilaºcu s-a derulat cu mult înainte de intrarea în vigoare pentru
Rusia a Convenþiei Europene a Drepturilor Omului. În plus, Curtea „s-a folosit
în interesul sãu de principiul jurisdicþiei exteritoriale, pornind, de fapt, de la falsa
premisã cã pe teritoriul Transnistriei jurisdicþia este aplicatã de Federaþia Rusã“.
Curtea a considerat cã la momentul respectiv teritoriul Transnistriei era de fapt
controlat de trupeleArmatei a 14-a a Rusiei. Aceasta a declarat, însã, cã „prezenþa
câtorva sute de militari ruºi care asigurã paza depozitelor de materiale militare
ºi îndeplinesc funcþii de menþinere a pãcii pe baza acordului cu Moldova, nu
poate constitui un instrument «de control» pe un teritoriu cu o populaþie de
aproape un milion de persoane“. Ministerul rus de Externe a declarat, în acelaºi
timp, cã Rusia intenþionezã, totuºi, sã respecte hotãrârea Curþii, deºi o considerã
„greºitã ºi politizatã“13.
Dupã cum a comentat presa românã, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului

a admis, de fapt, cã Rusia a ajutat regimul separatist sã supravieþuiascã graþie
ajutorului politic, militar, financiar ºi economic. „Rusia a fost acuzatã de spri-
jinirea separatiºtilor transnistreni... Moscova poartã rãspunderea pentru toate în-
cãlcãrile drepturilor omului care au avut loc la începutul anilor ’90“ (Damian).
Avocatul reclamantului a declarat chiar cã în urma hotãrârii Curþii de la Strasbourg,
Republica Moldova trebuie sã cearã excluderea Rusiei din formatul negocierilor
dintre Chiºinãu ºi Tiraspol deoarece agresorul nu poate fi mediator ºi garant, aºa
cum rezultã din Tratatul ruso-moldav14.
În acelaºi timp, diferite forþe politice din interiorul Moldovei manifestã po-

ziþii diferite faþã de politica Bucureºtiului ºi faþã de politica Moscovei vizavi de
þara lor, unele dintre ele privind cu speranþã spre vest, altele — spre est. „Ampli-
ficarea tensiunilor social-politice, intensificarea tendinþelor separatiste obligã
actuala putere sã caute resurse politice ºi financiare suplimentare pentru a men-
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þine o situaþie stabilã. În acest context, procesul politic din Moldova devine mai
sensibil la acþiunea factorilor externi“15.
„În societatea moldavã elita politicã este scindatã, fiind dominatã de douã

orientãri ireconciliabile: «proromâni» ºi «promoldoveni». «Proromâni» sunt toþi
cei care dupã obþinerea independenþei Moldovei au început sã joace rolul dominant
în viaþa politicã ºi culturalã a þãrii, orientându-se în acþiunile lor cãtre Bucureºti.
Cu toate acestea, însã, «proromânii», cu mici excepþii, nu erau partizanii unei
imediate uniri a Moldovei cu România, urmãrind, pur ºi simplu, «românizarea»
Moldovei la maximum pentru ca, apoi, sã creeze în Balcani un «al doilea stat ro-
mân». Într-o perspectivã destul de îndepãrtatã, ei nu excludeau, desigur, posibili-
tatea unirii celor «douã state române»“16.
Lideri ºi ideologi ai acestei orientãri politice din Moldova au fost ºi rãmânA.

Moroºanu, M. Snegur ºi alþii. Destul de mult timp ei au ocupat posturi-cheie în
organele administraþiei de stat, au deþinut poziþii puternice în domeniul culturii,
învãþãmântului, sãnãtãþii. Împotriva lor se manifestau dur „promoldovenii“ ne-
mulþumiþi de aceastã situaþie, în frunte cu A. Sangheli, D. Moþpan ºi alþi „demo-
craþi agrarieni“. Dupã victoria Partidului Comuniºtilor în alegerile parlamentare
din anul 2001, în fruntea acestei orientãri s-a situat liderul PCRM ºi preºedintele
Moldovei, Vladimir Voronin. Dacã pânã în februarie 2001 suportul politic al
„promoldovenilor“ a fost Partidul Democrat Agrar, în urmãtorii patru ani acest
rol l-a avut Partidul Comuniºtilor, aflat la guvernare.
Un timp destul de îndelungat între aceste douã orientãri adverse se situa, ca

un fel de tampon politic, o „a treia forþã“ pe care o întruchipau P. Lucinschi, S.
Urechean, D. Braghiº ºi alþi politicieni-„centriºti“. Aceºtia erau aºa-numiþii
„pragmatici“, care urmãreau unirea þãrii pe baza unui hibrid politic al unor „noi
valori“. „Nefãcând, însã, faþã încercãrilor timpului ºi puterii, unii dintre ei s-au
retras din politica activã, iar alþii, temându-se cã s-ar putea pierde rãmânând ei
înºiºi, au recurs la mimetism, hotãrând sã se „lipeascã“ la una sau alta din aceste
forþe politice adverse“17. În consecinþã, s-a produs scindarea societãþii în douã
pãrþi diametral opuse — „proromâni“ ºi „promoldoveni“18.
Din punctul de vedere al „promoldovenilor“, „problema existenþei statalitãþii

moldave, proclamate la 27 august 1991, a încetat sã mai reprezinte o problemã
politicã sau ºtiinþificã ºi, prin urmare, nu mai poate constitui subiect de dispute
politice sau ºtiinþifice — fapt ce trebuie sã fie legitimat de Constituþie. În fond,
orice discuþie pe tema respectivã poate fi calificatã drept ca un act îndreptat
împotriva statului, act care îi submineazã economia ºi pacea socialã“19.
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Un loc important în dezbaterile politice din ultimii ani l-a ocupat problema
limbii folosite în Moldova — moldoveneascã sau românã. Identitatea, în ciuda
unor deosebiri dialectale, este evidentã, deºi atât vocabularul, cât ºi pronunþia în
limba moldoveneascã atestã ºi o influenþã slavã, în special rusã.
La semnarea Tratatului politic de bazã între România ºi Moldova, parafat în

anul 2000, partea românã a propus ca în textul Tratatului sã fie inclusã aserþiunea
„poporul român de pe ambele maluri ale Prutului“ ºi expresia „limba românã“.
Dupã lungi cugetãri, politicienii moldoveni ºi români au ajuns la un compromis
care a provocat cele mai acustice comentarii în ambele capitale. Limba în care a
fost redactat Tratatul nu a fost consideratã limba românã, nici limba „moldove-
neascã“, pe care o proclamã Constituþia Moldovei ca limbã de stat a acestei þãri,
ci a fost calificatã ca o limbã „comunã“.
Pe de o parte, nu poþi sã nu accepþi pãrerea cã acest lucru reprezintã un „fra-

pant exemplu al modului în care adevãrul ºi valoarea ºtiinþificã devin prizonieri
ai politicii ºi diplomaþiei“20 (p. 1), dar, pe de altã parte, adepþii denumirii „mol-
doveneascã“ aduc suficiente argumente în sprijinul ei. Aceasta este mai ve-
che, denumirea „moldoveneascã“ figurând ca limbã a monumentelor (?) medie-
vale. Pânã în secolul al XIX-lea, lumea ºtia de valahi ºi moldoveni ºi nicidecum
de români, care au început sã se numeascã astfel dupã unirea Principatelor Dunã-
rene la mijlocul secolului al XIX-lea. Dupã cum sublinia A. Dubrovschi, autorii
monografiei Limbile ºi dialectele lumii. Prospect ºi glosar21, au stabilit cã aproape
50% din numãrul existent de denumiri ale limbilor, dialectelor ºi graiurilor sunt
dublete, adicã au diferite denumiri în funcþie de teritoriul (stat, regiune) pe care
sunt vorbite. Prin urmare, limba moldoveneascã nu face excepþie22.
În încheiere, trebuie subliniat cã deºi sunt interesaþi sã-ºi sporeascã influenþa

în Moldova, politicienii români promoveazã, totuºi, o politicã de neamestec în
afacerile ei interne. Aceastã prudenþã nu-i satisface pe adepþii unor acþiuni mai
hotãrâte, pe de o parte, ºi provoacã critici din partea celor care considerã per-
spectiva unirii cu Moldova prea îndepãrtatã, iar iritarea Moscovei deloc nedoritã
în condiþiile perspectivelor ce se deschid pentru cooperarea reciproc avanta-
joasã. „Unii criticã, din punctul lor de vedere, demersurile greºite ºi pripite ale
lui Iliescu ºi Nãstase în apãrarea românismului.“
Existã ºi un punct de vedere contrar, maximalist, potrivit cãruia România tre-

buie sã foloseascã în prezent ºansa favorabilã pentru unirea ei cuMoldova, întrucât
atât condiþiile interne, cât ºi cele externe sunt prielnice pentru realizarea acestui
lucru“. Situaþia politicã din Moldova este confuzã ºi impune o abordare mai deli-
catã din exterior. Rusia, însã, oricât ar acuza-o atât cercurile naþionaliste, cât ºi
cele prooccidentale din România, este un partener economic foarte avantajos ºi
de perspectivã, fapt de care elita politicã din România nu poate sã nu þinã seama.
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Amplificarea relaþiilor economice ºi a contactelor politice promite avantaje
ambelor þãri. România ºi Rusia cautã în prezent noi forme de cooperare. Proce-
sele privatizãrii, care continuã în ambele þãri, oferã noi posibilitãþi pentru partici-
parea business-ului privat la dezvoltarea relaþiilor de piaþã ºi investiþiile reci-
proce. În condiþiile liberalizãrii activitãþilor economice capãtã o amplã perspec-
tivã contactele directe între cercurile de afaceri din ambele þãri, precum ºi între
regiunile României ºi subiecþii Federaþiei Ruse.

Traducere de Petre Mocenco
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