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Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene Nicu Popescu va întreprinde mâine o vizită la
Moscova unde va discuta posibilitatea normalizării relațiilor bilaterale, dar și despre retragerea
munițiilor și militarilor ruși de pe teritoriul Republicii Moldova. Analiștii politici atenționează însă
asupra riscului ca apropierea de Rusia să afecteze suveranitatea Republicii Moldova și se arată
sceptici în privința posibilității ca Moscova să-și fi schimbat abordarea față de retragerea forțelor
sale militare din stânga Nistrului. O relatare de Cornel Ciobanu, la Radio România Chișinău,
preluat de Romanian Global News.

Ministrul Nicu Popescu va avea o întrevedere cu omologul său rus Serghei Lavrov şi cu alţi
oficiali ruşi din Duma de Stat şi Consiliul Federaţiei, reprezentanţii diasporei moldoveneşti şi
societăţii civile, anunță Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. În cadrul vizitei, Nicu
Popescu va purta discuţii privind modalităţile concrete de normalizare a relaţiilor bilaterale, căile
de restabilire a dialogului politic şi cooperării comercial-economice.

Analistul politic Nicolae Negru atrage însă atenția că Rusia este cea care a subminat relațiile cu
Republica Moldova, atunci când Chișinăul a decis să semneze Acordul de asociere cu Uniunea
Europeană. El arată că Moscova pare să-și fi schimbat optica în condițiile în care la Chișinău
există o alianță de guvernare din care face parte o formațiune politică ce-i reprezintă interesele
– Partidul Socialiștilor. În aceste condiții, există riscul ca în schimbul restabilirii relațiilor cu
Rusia, Republica Moldova să-și piardă din suveranitate.

„Cred că trebuie să fim foarte vigilenți pentru că avem la putere reprezentanți ai intereselor
Moscovei și s-ar putea ca Republica Moldova să piardă foarte mult din suveranitate și
independență în urma acestei așa-zise restabiliri a relațiilor"

Diplomația de la Chișinău mai anunță că Nicu Popescu va reitera la Moscova și necesitatea
retragerii necondiţionate şi complete a militarilor şi muniţiilor ruse de pe teritoriul Republicii
Moldova.

Analistul politic Ion Tăbârță consideră însă că nu există nicio premisă pentru a aștepta evoluții
pe acest subiect, în condițiile în care Moscova nu și și-a schimbat abordarea față de

1/2

Nicolae Negru: Există riscul ca în schimbul restabilirii relațiilor cu Rusia, Republica Moldova să-și piardă d
Scris de Chișinău, România de Est (Basarabia)/Romanian Global News
Miercuri, 11 Septembrie 2019

reglementarea conflictului transnistrean.

„Nu cred că au apărut premise pentru retragerea munițiilor pentru că nu am avut schimbări de
ansamblu în reglementarea conflictului transnistrean. Federația Rusă nu a mai renunțat la
așa-numitul principiu al sincronizării și anume retragerea armată concomitent cu soluționarea
politică a conflictului transnistrean"

Amintim că președintele Igor Dodon a efectuat săptămâna trecută două vizite la Moscova,
ulterior declarând că în prezent există premise interne și externe favorabile reglementării
conflictului transnistrean. Anterior era anunțată și o vizită a premierului Maia Sandu în Federația
Rusă în luna septembrie, dar, surse din cadrul Guvernului au comunicat pentru Radio Chișinău
că deocamdată nu este stabilită o dată exactă a acesteia.
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