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Traian Băsescu a declarat, duminică, 14 aprilie, la Chişinău, că doar unirea cu România va
aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană şi o va scoate „dintr-o zonă gri". El a adăugat
că unirea se va produce, în ciuda faptul că obtuzităţii unor oameni politici, transmite Romanian
Global News.

„Unire, unire. O facem. Să ştiţi că este o bucurie să mergi în adunări şi să se strige «unire».
Înseamnă că eşti identificat cu acest ideal, şi alături de Eugen Tomac, este probabil idealul
nostru ca oameni politici, şi îl vom menţine până când unirea se va întâmpla, pentru că
popoarelor nu reuşete să li se opună nimeni până la capăt. Nici măcar obtuzitatea oamenilor
politici la un moment dat nu poate să blocheze pentru totdeauna un ideal al unei naţiuni. Iar
basarabenii sunt parte integrantă a poporului român şi cu sau fără voia altor oameni politici,
unirea se va produce. Sincer, intenţia mea să fac în această întâlnire ceea ce fac şi în România,
adică să explic celor cu care mă întâlnesc ce este UE. Hotarul UE e trasat pe Prut. Republica
Moldova nu va fi invitată în următorii 50 de ani să fie membră a UE ca stat, de aceea v-o spun
deschis aici – numai unirea cu România aduce Republica Moldova în UE şi numai prezenţa în
UE scoate ţara dintr-o zonă gri. Rămân fraţii noştri ucrainieni. E destul. Nu ne mai băgăm şi noi
în zona gri. Numai aşa o poate duce în UE unde măcar ai perspectiva prosperităţii şi o poate
aşeza în zona de securitate, în NATO", a afirmat Traian Băsescu, la Chişinău, unde PMP a
prezentat programul partidului pentru alegerile europarlamentare.

În discursul pe care l-a ținut în fața susținătorilor săi din R.Moldova, Traian Băsescu a declarat
că misiunea lor ca viitori europarlamentari „este să contribuie de la Bruxelles la procesul de
reunificare a țării".

„ (...) Misiunea pe care ne-o asumăm ca europarlamentari este să contribuim de la Bruxelles la
procesul de reunificare a țării. Sigur România rămâne principalul jucător din acest punct de
vedere, trebuie să accelereze procesul de acordare a vizelor, să mai simplifice la legea
cetățeniei dacă se mai poate, în așa fel încât românii din R.Moldova să fie membri ai UE", a
declarat Băsescu.

El le-a vorbit cetățenilor români din R.Moldova și despre problemele pe care le are în prezent
Uniunea Europeană: migrația, securizarea frontierelor.
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Amintim că 23 de partide și șapte candidați independenți au depus actele la Biroul Electoral
Central al României pentru a candida la alegerile europarlamentare, care vor avea loc la 26
mai.

România va avea 33 de deputați din totalul de 705 în Parlamentul European.
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