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Deputatul Eugen Tomac, şeful Partidului Mişcarea Populară (PMP), are 32 de ani şi e primul
lider politic postdecembrist care vine din Basarabia. Se teme pentru presiunile pe care le face
Rusia asupra Republicii Moldova, dar crede că UE va răspunde "foarte dur" dacă Moscova ar
închide conducta de gaz la iarnă aşa, cum a ameninţat Dmitri Rogozin : Bruxelles-ul va boicota
Olimpiada de iarnă de la Soci – este ipoteza lui Tomac pentru situaţia în care Rusia îşi pune
ameninţările în practică, scrie Sabina Fati în România Liberă , preluată de Romanian Global
News.

Iată câteva fragmente din interviul luat de jurnalista de la România Liberă deputatului Eugen
Tomac:

R.L. :Traian Băsescu a spus recent că e de acord cu reunificarea celor două ţări, dar că
R. Moldova ar trebui să ceară acest lucru. Veţi introduce această idee în programul
Partidului Mişcarea Populară (PMP)?

E.T. : Eu sunt un unionist convins. Preşedintele a dat un semnal către societatea din R.
Moldova, că cele două state ar trebui să se regăsească, fiindcă până acum au existat alte
interese.

R.L. :Cine a avut interesul să ţină despărţite România de R. Moldova?

E.T. : Ion Iliescu. Obligaţia lui era, în anii 1990, să spună deschis ceea ce a pierdut România în
urma Pactului Ribbentrop-Molotov.

R.L. : Credeţi că nu a avut viziunea necesară?
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E.T. : Cred, mai degrabă, că a rămas loial celor care l-au educat în anii 1950 la Moscova, altfel
cum ar putea un lider să ignore soarta a milioane de foşti cetăţeni români.

R.L. : Deci veţi introduce ideea unirii Republicii Moldova cu România în programul politic
PMP?

E.T. : Conceptul nostru este "două state, acelaşi popor".

R.L. : Nu sunteţi chiar atât de unionist cum păreţi.

E.T. : Există un procent destul de mare al celor care vor o Românie întregită, dar pentru a ajuta
în mod real R. Moldova trebuie să avem un program adaptat zilelor noastre.

R.L. : Deci ideea preşedintelui de a-i convinge pe moldoveni să ceară unirea nu este
suficient de adaptată zilelor noastre?

E.T. : Noi vrem să unim mai întâi oamenii şi apoi statele vor decide dacă vor sau nu să
răspundă dorinţelor cetăţenilor lor.

R.L. : Nu aveţi curajul să fiţi primul partid românesc care introduce în programul său
reunificarea?

E.T. : Noi spunem că susţinem o apropiere cât mai largă a celor două state, dar trebuie să fim
corecţi cu cetăţenii moldoveni şi români.

R.L. : Preşedintele Băsescu a fost incorect?
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E.T. : Nu, doar că noi începem acest program unionist prin măsuri concrete şi apoi cetăţenii vor
decide dacă vor să aibă o singură capitală sau dacă preferă să rămână cu două: Chişinăul este
al doilea cel mai mare oraş românesc.

R.L. : Înainte de Summit-ul de la Vilnius, unde va încheia acordurile de asociere şi de
liber schimb cu UE, Republica Moldova resimte o serie de presiuni. Ce vi se pare cel mai
îngrijorător?

Eugen Tomac: Nivelul ameninţărilor mă îngrijorează, fiindcă vicepremierul rus, care este şi
reprezentant pentru Transnistria, a venit la Chişinău şi, în loc să caute o cale de înţelegere, a
trecut direct la ameninţări, anunţând că va fi o iarnă extrem de geroasă pentru Republica
Moldova. Pe 2 septembrie a spus acest lucru Dmitri Rogozin. Imediat după vizita acestuia la
Chişinău, a venit şi cel mai mare propagandist al Kremlinului, Patriarhul Kiril. Este a doua oară
în ultimele 24 de luni când vizitează Republica Moldova. Pe 10 septembrie, Moscova a impus
embargoul vinului, iar pe 19 septembrie Vladimir Putin a ironizat industria viticolă din Republica
Moldova, dând semnalul că Rusia este dispusă să meargă până foarte departe pentru a
menţine Moldova în zona sa de influenţă. Mă bucură, însă, că Bruxelles-ul a înţeles foarte bine
că ameninţările Moscovei îi sunt adresate direct şi sperăm ca la Summit-ul de la Vilnius,
Republica Moldova să parafeze cele două acorduri.

R.L. : Vă aşteptaţi ca la iarnă Rusia să-şi pună în practică ameninţările?

E.T. : Ferească Dumnezeu să treacă şi la asemenea măsuri pe care şi europenii le-au simţit
acum câţiva ani. Eu cred că lucrurile trebuie privite ceva mai larg, mai ales că premierul Ponta
anunţa pe 27 august că Republica Moldova nu va mai fi dependente doar de gazul rusesc,
pentru că vom avea până la iarnă gazoductul Iaşi-Ungheni. A trecut mai bine de o lună şi
lucrările nu au început.

R.L. : Chiar dacă această conductă de gaz ar fi gata, România nu ar putea furniza mai
mult de 25 la sută din necesarul Republicii Moldova. Ce va face Chişinăul dacă
într-adevăr rămâne fără gazul rusesc?

E.T. : Sper totuşi că Rusia nu va merge atât de departe.
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R.L. : Pe ce vă bazaţi?

E.T. : În cazul în care Rusia va şantaja în continuare Republica Moldova, eu sunt convins că
Uniunea Europeană va răspunde foarte dur şi nu cred că Moscova are nevoie de un boicot din
partea UE: să nu uităm că în februarie Rusia găzduieşte Jocurile Olimpice de iarnă. Ce-ar fi
dacă statele europene ar spune că nu mai participă la această olimpiadă?

A declarat Eugen Tomac, într-un interviu pentru România Liberă .

4/4

