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Deputatul român Eugen Tomac a declarat că are multe puncte de vedere diferite faţă de liderii
politici proeuropeni de la Chişinău, dar nu poate să nu salute „mişcarea curajoasă" a acestora
de a forma o majoritate parlamentară şi a învesti un nou Guvern. Tomac declară că autorităţile
din România trebuie să recunoască primii noul Guvern de la Chişinău.

"R. Moldova face primul pas pentru a ieşi, timid, din izolare. Uniunea Europeană va fi alături şi
ne vom ocupa de la Bruxelles pentru ca românii de peste Prut sa fie sprijiniţi consistent in
următoarea perioadă.

România încă se uita, din păcate, mirată şi uşor dezorientată pentru că politica noastră externă
din ultimii ani este identică cu politica ridicatului din umeri: "nu ştiu", "nu ma pricep", "nu ma
bag".

Maia Sandu merită felicitată pentru acest curaj de a-şi asuma, intr-un moment foarte tensionat,
un rol foarte important pentru parcursul celui de al doilea stat românesc.", a scris Tomac pe
pagina lui de Facebook.

Potrivit lui România trebuie să recunoască prima guvernul de la Chişinău, "altfel vom părea
ridicoli dacă vom transmite felicitări după Estonia sau alte state europene."

Fostul premier al României Dacian Cioloş, declara ieri că Maia Sandu îşi asumă o sarcină
uriaşă: să scape ţara de oligarhi şi să îi ofere o bună guvernare, responsabilă şi construită în
interesul cetăţenilor.

De asemenea, deputatul Daniel Gheorghe a transmis pe contul său de facebook: "Tot ce se
petrece acum in Republica Moldova este urmarea politicilor stupide pe care institutiile de stat
din România, cateodata în deplină opoziție cu eforturile pro-Unire duse de societatea civilă
românească, le-au derulat în cei 30 de ani de la căderea regimului comunist. Sugrumate între
teama de "răsărit" și complicitatea mizera la anumite interese ale Rusiei si obsesia slugărniciei
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autoimpuse față de Comisia Europeană și birocrația de la Bruxelles, deseori refractara la ideea
unei națiuni românești unite și puternice, puterile de stat de la București au ezitat să miște
energiile națiunii noastre în direcția unui plan pragmatic și realist de readucere a Basarabiei în
granițele România. Unirea s-ar fi putut face în mod firesc, natural și adânc democratic încă din
1991. Atunci exista chiar și o rezoluție adoptată de Congresul Statelor Unite ale Americii care
sustinea Reintregirea României. În loc de asta, instituțiile statului român au cauționat
dezvoltarea unei cangrene oligarhice care a transformat pământul românesc dintre Prut și
Nistru într-o gaură neagră unde zburda tot felul de mafioți ciudați ai "estului sălbatic". Criza
politică totala de la Chișinău semnifica falimentul deplin al politicii oficiale guvernamentale pe
care România a dus-o în raport cu statul frate de peste Prut. Bunăvoința excesivă a unora de
pe la București în fața unor personaje de la Chișinău care au înțeles că o țară poate fi ținută
captiva a compromis teribil capacitatea României de a influenta benefic parcursul pro-romanesc
si pro-european al Republicii Moldova. Pe termen scurt Republica Moldova are nevoie de
stabilitate, pace sociale și mai ales de legalitate și pastrarea ordinii de drept. Pe termen mediu
și lung există o singură direcție: Unirea definitivă cu România! Fără Unire, statul românesc
dintre Prut și Nistru nu are absolut niciun viitor iar perspectivele sale arata tare întunecos și
complet incert!"
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