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AFIRMAREA REPUBLICII MOLDOVA 
CA STAT INDEPENDENT 

Alocuțiune la Conferința ştiințifică internațională 
,,15 ani de independență a  Republicii Moldova”

22 august 2006

rii de ratificare a actelor unionale utilizate pe 
teritoriul şi în condiţiile Moldovei; Declaraţia 
despre Suveranitate din 23.06.1990; Decre-
tul despre Putere; boicotarea referendumu-
lui unional din martie 1991 referitor la nece-
sitatea menţinerii U.R.S.S.; poziţia principial 
negativă vizavi de „noul tratat unional”, ce 
ni se impunea, şi declaraţia noastră tranşan-
tă că Moldova nu-l va semna; chiar şi actul 
curajos al Parlamentului de recunoaştere a 
independenţei Lituaniei, unicul, de fapt, în 
cadrul ex-U. R.S.S. etc.

Deja după acţiunile antireferendum, se 
insista ca chestiunea despre Declaraţia de 
Independenţă să fie inclusă pe ordinea de 
zi a sesiunii ordinare a Parlamentului. Din 
punct de vedere moral eram gata, şi atunci, 
să facem acel pas istoric. Dar evenimentul 
urma să fie pregătit mai minuţios. Aceasta 
se referea şi la textul Declaraţiei care trebuia 
perfecţionat în aspect istoric, politic şi juri-
dic. De fapt, nici momentul nu era tocmai 
potrivit.

Prilejul favorabil a apărut în urma putch-
ului de la Moscova, din 19-21 august 1991, 
eveniment care, fără îndoială, a urgentat 
adoptarea deciziei corespunzătoare - unica 
corectă în condiţiile de atunci.

După 27 august 1991, au urmat, în ritm 
accelerat, procesele de democratizare a 
societăţii, renaştere naţională, reformare a 
economiei, afirmare şi integrare a Republicii 
Moldova în Comunitatea Mondială.

Aniversarea a 15-a a proclamării inde-
pendenţei constituie un prilej potrivit pen-

I
Actul istoric de proclamare a indepen-

denţei Republicii Moldova, acum 15 ani, nu 
a fost unul spontan. Lui i-au precedat, pre-
gătindu-l, multiple acţiuni, manifestaţii de 
stradă şi activităţi ale forţelor democratice şi 
patriotice din republică, posibile, în acea pe-
rioadă, graţie condiţiilor de libertate şi trans-
parenţă create de ,,perestroika” (restructura-
rea) gorbaciovistă.

În şirul acestora se înscriu în prim-plan: 
legiferarea limbii române în calitate de limbă 
de stat (inclusiv  datorită poziţiei ferme a sa-
vanţilor Academiei de Ştiinţe, alături de cea a 
întregii intelectualităţi); primele alegeri par-
lamentare democratice din februarie 1990; 
introducerea (pe cale legislativă) a procedu-
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tru a trece în revistă cele înfăptuite în peri-
oada dată, mai ales în ce priveşte opera de 
consolidare a statalităţii Republicii Moldova 
în plan intern şi extern, precum şi pentru a 
prefigura perspectivele. Personal, aş fi foar-
te mulţumit dacă, pe parcursul Conferinţei 
noastre, s-ar contura o argumentare ştiinţifi-
că a fenomenului Independenţa Moldovei. 
Deşi, îmi dau bine seama că investigaţiile 
profunde, în sensul dat, încă urmează a fi 
făcute.

II
Spre deosebire de ţările baltice (exem-

plul cărora ni se prezintă mereu în sens de 
reproş), Republica Moldova nu dispunea 
de o oarecare experienţă de activitate sta-
tală independentă. Practic, crearea statului 
pornea de la zero. Pentru început, în cali-
tatea-mi de şef al noului stat independent, 
am prefigurat (la scurt timp după ieşirea din 
componenţa imperiului sovietic) 3 obiective 
pe care urma să le atingă conducerea repu-
blicii de atunci:

- organizarea cadrului politic şi juridic al 
statului în condiţiile independenţei;

- pregătirea premiselor pentru deetatiza-
rea patrimoniului naţional şi trecerea econo-
miei pe făgaşul relaţiilor de piaţă;

- crearea condiţiilor prielnice pentru 
emanciparea intelectuală a poporului, an-
gajarea lui în circuitul valorilor spirituale şi 
morale, dominante în spaţiul european.

Pentru atingerea acestor scopuri şi în ca-
drul acţiunilor concrete, s-a impus în mod 
deosebit necesitatea obţinerii echilibrului 
politic în societate, pe de o parte, şi neadmi-
terea uzurpării puterii de stat în orice situaţii 
politice, pe de altă parte. Programele parti-
delor politice puteau concura în Parlament. 
Trebuia să depăşim şi tradiţionalul antago-
nism politic şi psihologic dintre stat şi popor, 
să supunem structurile statale intereselor 
poporului, să ne debarasăm de conştiinţa 
infectată de frică şi suspiciuni.

Totodată, conducerea era pusă în situaţia 
de a riposta diferitelor insinuări ale ,,binevo-

itorilor” noştri din interior şi din exterior la 
scară internaţională precum că în Moldova 
se încălcau drepturile omului. Riposta noas-
tră era pe deplin întemeiată, deoarece la 
noi etniile conlocuitoare, împreună cu care 
urma să construim statul, nicicum nu erau (şi 
nu sunt) lipsite de dreptul la viaţa culturală 
proprie, la folosirea limbilor materne sau la 
profesarea confesiunilor religioase respecti-
ve.

Fiind ferm convins de necesitatea perfec-
ţionării în continuare a puterii executive şi 
separării stricte a puterilor în stat, am propus 
modificarea codului juridic vizând alegerea 
Preşedintelui ţării de către întregul popor, 
urgentarea elaborării legilor despre judeţ, 
comună, municipiu, primărie ş. a. Acestea 
sunt doar câteva din şirul dezideratelor, fără  
a căror realizare nu putea fi obţinută afirma-
rea Republicii Moldova în calitate de stat in-
dependent.

Spre satisfacţia noastră, pe parcursul ani-
lor ulteriori, obiectivele trasate, în primele 
zile după proclamarea independenței, au 
fost, în principiu, atinse. Astăzi, putem afir-
ma că Republica Moldova s-a constituit ca 
stat democratic, bazat pe drept, cu econo-
mie de piaţă, cu un sistem juridic bine de-
terminat. Puterile în stat, fiind divizate, au 
reuşit totuşi să creeze condiţii în care cetăţe-
nii să se poată manifesta liber, profitând din 
plin de valorile democraţiei.

Destul de dificile s-au dovedit a fi etape-
le de creare a atributelor statale. Mă refer la 
adoptarea Tricolorului în calitate de Drapel 
de Stat, elaborarea şi acceptarea Stemei, dar 
mai ales la crearea armatei, poliţiei, securită-
ţii, vămii şi altor instituţii, fără de care nu ne 
puteam numi stat. Şi aceasta, în condiţiile în 
care trebuia să rupem cu bucăţica din patri-
moniul ex.- U.R.S.S.- ului.

Cât priveşte perfecţionarea atât a atri-
butelor statale, cât şi a căilor de dezvoltare 
ulterioară a republicii, ea este salutabilă şi va 
continua pe tot parcursul existenţei Republi-
cii Moldova. Principalul este ca toate guver-
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nările să se concentreze asupra consolidării 
statalităţii, reformelor politice şi economice. 
Aşa cum ne-am propus de la bun început.

III
Chiar din primele ore ale independenţei, 

am conştientizat faptul că ea poate fi conso-
lidată numai prin recunoaşterea Republicii 
Moldova de către ţările lumii şi, ulterior, prin 
integrarea ei în comunitatea mondială.

În această ordine de idei, prima încuraja-
re ne-a venit de la Bucureşti, România fiind 
prima ţară care a recunoscut Republica Mol-
dova în calitate de stat suveran şi indepen-
dent.

Pe parcursul anilor, au avut loc multe dis-
cuţii în contradictoriu asupra acestui pas al 
ţării-soră. Consider că numai persoanele care 
nu au trăit sau nu au vrut să trăiască cu ade-
vărat acele zile de cotitură pentru poporul 
nostru (deznaţionalizat cu desăvârşire timp 
de 50 ani de aflare în componenţa U.R.S.S.) 
pot califica altfel decât corectă acţiunea de 
recunoaştere din partea României. Gestul 
României, din 27 august 1991, a impulsionat 
procesul de recunoaştere şi afirmare a ţării 
noastre în comunitatea mondială.

Un alt factor important pentru afirmarea 
noastră a fost şi rămâne, până acum, prezen-
ţa americană în Moldova. Asistenţa concretă  
- atât intelectuală, cât şi materială - în pro-
movarea reformelor democratice şi econo-
mice este destul de benefică în toate sferele 
vitale ale ţării. Indiscutabilă este şi susţine-
rea noastră din partea americanilor în toate 
structurile internaţionale.

În aspect istoric, baza acestei colaborări 
fructuoase a fost pusă în cadrul vizitei Secre-
tarului de Stat al SUA J. Baker la Chişinău (la 
finele anului 1991) şi al vizitei Preşedintelui 
Republicii Moldova la Casa Albă (18 februa-
rie 1992). Şi astăzi mai trăiesc acele momen-
te, acele emoţii extraordinare, presupunerile 
noastre prealabile şi modelările de situaţii 
de atunci. Din fericire, totul a decurs bine, 
preşedintele George Bush senior declarând 
pentru Republica Moldova clauza naţiunii 

celei mai favorizate, fiți de acord, a fost şi 
acesta un act foarte încurajator.

Am ţinut să atrag atenţia Conferinţei 
anume asupra acestor doi factori - român şi 
american, - amintind aici şi faptul că Româ-
nia şi SUA au fost primele ţări care şi-au des-
chis ambasade la Chişinău. Sunt factori de 
susţinere de care aveam foarte mult nevoie 
la început. Avem nevoie de ei şi astăzi.

Bineînţeles, procesele de afirmare a Re-
publicii Moldova pe arena internaţională nu 
se limitează la cele afirmate mai sus, ele fi-
ind mult mai complexe, mult mai ample. La 
moment, suntem recunoscuţi de către mai 
bine de 150 de state, cu majoritatea dintre 
care menţinem relaţii diplomatice. În rezul-
tatul vizitelor oficiale în alte ţări (personal 
am condus delegaţii oficiale în 24 de state), 
precum şi al vizitelor conducătorilor străini 
în ţara noastră, în cadrul tratativelor au fost 
semnate importante documente şi stabilite 
relaţii reciproc avantajoase cu Marea Brita-
nie, Germania, Franţa, China, India, Austria 
ş. a. Un sprijin substanţial, nu numai în ca-
drul bilateral, ci şi pe arena internaţională, 
Republica Moldova îl are, de asemenea, din 
partea Japoniei, Olandei, Danemarcei, Ita-
liei, Suediei, altor ţări dezvoltate, ale căror 
guverne îşi aduc aportul la depăşirea greu-
tăţilor cu care se confruntă Moldova în peri-
oada de tranziţie.

În acelaşi context, de menţionat că Repu-
blica Moldova nu este un martor pasiv în via-
ţa internaţională, participând (în calitate de 
subiect al dreptului internaţional) la dezvol-
tarea cooperării pe arena mondială - graţie 
eforturilor susţinute, care au fost întreprinse 
în vederea extinderii relaţiilor multilaterale 
în paralel cu cele bilaterale.

În aspect istoric, reamintesc cu o deose-
bită satisfacţie, cu mândrie, dacă doriţi, că 
Republica Moldova a fost prima ţară dintre 
republicile ex-sovietice care:

- a fost admisă în Consiliul Europei, fapt 
ce a servit drept confirmare şi apreciere la 
justa valoare a proceselor de democratizare 
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a societăţii moldoveneşti;
- a aderat la Programul NATO „Parteneri-

atul pentru pace” şi participă activ la realiza-
rea lui;

- a semnat Acordul de Parteneriat şi Co-
operare cu Uniunea Europeană (acord ratifi-
cat, ulterior, de către toate ţările membre ale 
Uniunii), acest factor menţinând Moldova în 
aria de interese ale acestui organism.

Cadrul juridic existent, bazat pe Acordul 
de Parteneriat şi Cooperare cu Uniunea Eu-
ropeană, precum şi pe alte importante do-
cumente (inclusiv Planul de Acţiuni Uniunea 
Europeană - Republica Moldova) şi facilităţi 
acordate Republicii Moldova, permite avan-
sarea, într-un viitor previzibil, spre un nou 
grad de relaţii în baza unui posibil Acord 
de asociere şi a unui Acord de liber schimb. 
Sunt salutabile şi eforturile actualei guver-
nări în direcţia integrării europene.

Cooperarea dintre Republica Moldova şi 
ONU, a cărei membră ţara noastră este din 2 
martie 1992, vizează, între altele, consolida-
rea suveranităţii şi integrării teritoriale, dar 
şi obţinerea de asistență tehnico-financiară 
pentru continuarea reformelor economice 
şi construirea statului de drept. Prin inter-
mediul programelor şi fondurilor din siste-
mul ONU Moldova beneficiază de asistenţa 
cuvenită pentru implementarea unei serii 
de proiecte în domeniile guvernării şi de-
mocraţiei, protecţiei şi regenerării mediului 
ambiant, protecţiei drepturilor omului, era-
dicării sărăciei şi creării locurilor de muncă, 
ascensiunii economice şi sociale, dezvoltă-
rii umane durabile, transferului şi adoptării 
tehnologiilor noi etc. Strategiile câtorva din-
tre proiectele enumerate au constituit o par-
te considerabilă a strategiilor guvernamen-
tale pentru dezvoltarea social-economică, 
reforma judiciară, coordonarea asistenței 
externe.

Realizarea proiectelor expuse a avut şi 
are un impact pozitiv asupra afirmării Re-
publicii Moldova ca stat independent. Sunt 
benefice  colaborările interstatale şi în ca-

drul unor asemenea organisme, cum ar fi 
OSCE, Iniţiativa Central-Europeană, Coope-
rarea Economică la Marea Neagră (CEMN), 
Comisia Dunăreană, Pactul de Stabilitate, 
GUAM, C.S.I. ş. a. Apartenenţa Republicii 
Moldova la aceste organizaţii şi structuri 
constituie nu doar o dovadă a indepen-
denţei şi suveranităţii țării noastre, ci, repet, 
contribuie la crearea condiţiilor creşterii 
economice, la consolidarea securităţii şi 
stabilităţii regionale, la depăşirea proble-
melor tranziţiei spre o societate democra-
tică şi prosperă.

De la nivelul experienţei mele politice, 
aş vrea să mă refer succint şi la perspecti-
vele statului nostru. Susţinând eforturile 
pozitive ale puterii de stat, consider că, şi în 
continuare, bazându-se pe interesele fun-
damentale ale ţării şi respectând interesele 
legitime ale cetăţenilor ei, Republica Mol-
dova trebuie să promoveze următoarele 
priorităţi:

- asigurarea condiţiilor interne şi exter-
ne pentru consolidarea unităţii statului, 
integrităţii teritoriale şi independenţei;

- democratizarea în continuare a socie-
tăţii;

- promovarea diplomaţiei economice, 
a intereselor economice naţionale şi apro-
fundarea relaţiilor economice de piaţă;

- promovarea relaţiilor bilaterale reci-
proc avantajoase cu toate statele lumii, 
în primul rând, cu partenerii care împăr-
tăşesc aceleaşi valori şi sunt disponibili să 
coopereze activ cu Republica Moldova;

- integrarea ţării în Uniunea Europeană;
- afirmarea în continuare a ţării pe plan 

regional şi internaţional, eficientizarea 
prezenţei în organizaţiile internaţionale.

Priorităţile enumerate reies direct şi din 
principiile întruchipate în Declaraţia de In-
dependenţă, adoptată cu 15 ani în urmă. 
Respectarea principiilor Declaraţiei de In-
dependenţă stă la baza împlinirii năzuin-
ţei cetăţenilor Republicii Moldova - de a-şi 
vedea ţara un stat prosper şi cu adevărat 


