
Comunicat de presă

(28 aprilie 2014) Ref.: Mesajul pre�edintelui României, domnul Traian Băsescu, cu ocazia
intrării în vigoare a deciziei privind introducerea Republicii Moldova printre statele ai căror

cetă�eni vor putea circula fără viză în spa�iul Schengen

        Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a transmis luni, 28 aprilie a.c., un mesaj

cu ocazia intrării în vigoare a deciziei privind introducerea Republicii Moldova printre statele

ai căror cetă�eni vor putea circula fără viză în spa�iul Schengen.

Vă prezentăm textul mesajului:

"Vreau să îmi exprim deplina satisfacţie pentru faptul că, de astăzi, cetăţenii Republicii

Moldova vor putea să călătorească liber în Europa, fără vize. Din păcate, această apropiere a

Republicii Moldova de Uniunea Europeană se petrece pe fundalul violenţelor şi presiunilor

politice făcute de Rusia asupra unor ţări independente şi suverane, Ucraina şi Republica

Moldova, ai căror cetăţeni şi-au exprimat clar opţiunea de a se racorda la spaţiul de civilizaţie

politică occidentală. Pe de altă parte, asistăm la apropierea dintre NATO �i UE în fa�a unei

primejdii comune, Rusia. Europenii realizează acum importanţa vitală a solidarităţii şi a unei

acţiuni politice comune, pragmatice, care să pună capăt presiunilor ruseşti. 

Fireşte, dreptul la libera circulaţie în UE va trebui să fie asumat cu deplină responsabilitate de

fiecare persoană. Un drept nu este un dat, acesta poate fi retras dacă nu sunt îndeplinite şi

obligaţiile pe care trebuie să le accepte orice cetăţean al Europei. Este nevoie de dialog, de

cunoaşterea şi de asumarea unor principii pe care se sprijină identitatea noastră în Europa. Mai

ales în contextul internaţional tensionat pe care îl traversăm avem nevoie să ne stabilim clar

priorităţile, să consolidăm încrederea şi respectul fără de care nu vom avea capacitatea să

edificăm un viitor comun într-o lume demnă şi liberă, într-o lume democratică. 

Sunt convins că atât liberalizarea circulaţiei în UE pentru cetăţenii moldoveni, cât şi apropiata

semnare a Acordului de asociere şi de liber-schimb va consolida parcursul european al

Republicii Moldova. Acest lucru este o prioritate pentru România şi vom susţine, prin toate

mijloacele de care dispunem, integrarea Republicii Moldova în marea familie europeană.

Traian Băsescu

Preşedintele României"
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