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- Rolul României într-o Europă în schimbare – 
 

 
 Gândindu-mă la această temă, vrând-nevrând îmi vin în minte o sumedenie de 
proverbe româneşti, de genul „drumul bătut nu trebuie lăsat”, „la gospodina bună, 
mulţi vecini se adună”, „cu cît e corabia mai mare, cu atât o stăpâneşti mai 
anevoie”, „decât un duşman, mai bine zece prieteni”. Toate au un adevăr! 

 Nu ştiu, însă, care dintre aceste proverbe ar descrie cel mai bine viitorul ţării 
noastre. Că doar, ne cunoaştem cu toţii locurile „unde ne strânge opinca” şi ştim cât 
e de greu să „urci dealul cu boii mici”. Şi totuşi românul e plin de optimism, iar când 
e cu necaz, el are haz!  

Românii au dovedit de-a lungul timpului că deţin forţa spirituală necesară de a 
se adapta noilor împrejurări, iar experienţa strămoşilor noştri cuprinsă în proverbe, 
zicători şi vorbe de duh, nu poate decât să ne ajute în a înţelege şi mai bine 
conjunctura actuală în care se află ţara noastră şi în a ne întrezări viitorul. 

La ora actuală România se află în faţa unei mari provocări. „E un hop mare !” 
cum ar zice românul. Data de 1 ianuarie 2007 este termenul dat ca fiind mai mult ca 
sigur momentul aderării României în Uniunea Europeană 

Consider că e bine să vedem integrarea europeană cu ochii noştri, din 
perspectiva gândirii noastre, aşa cum o înţelegem noi şi nu cum o văd cei din afara 
graniţelor! Pentru că integrarea şi rolul pe care îl va juca apoi ţara noastră  pe scena 
europeană depinde exclusiv de noi.  

Cei mai mulţi dintre noi privim cu zâmbetul pe buze momentul integrării şi 
mai ales cu speranţă. Avem şi de ce..  

După experienţa dură a comunismului şi după cei aproximativ 17 ani de 
tranziţie, românii care cred că „au cules mai mulţi mărăcini, decât trandafiri”. 
Integrarea în UE reprezintă luminiţa de la capătul tunelului, soluţia tuturor 
problemelor din societatea românească, aflată într-o continuă căutare a mijloacelor 
de modernizare şi de transformare economică. 

Încă de  la sfârşitul anului 1999, invitarea României la negocierile de aderare 
în structurile Uniunii Europene a dat un nou avânt transformării şi modernizării 
întregii societăţi româneşti, prin preluarea treptată, dar susţinută a politicilor 
comunitare. Este o şansă unică, pe care România trebuie s-o fructifice, mai ales când 
ştim că „ulciorul nu merge de multe ori la apă”. 

Drumul este greu, dar ştim că o altă alternativă de a ne dezvolta durabil nu 
avem. Nu este deloc uşor pentru societatea noastră să-şi înfrângă reflexele, 
obiceiurile, conservatorismul.Trebuie să renunţăm la soluţiile de mântuială şi la 
mentalitatea drobului de sare care ar putea cădea de pe sobă. Am început să mergem 
pe un drum şi este clar că trebuie să mergem până la capăt, chiar dacă „drumul drept 
ţi se pare mai lung!”. Măsurile care au fost luate până în prezent şi care vor mai fi 
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luate în viitorul apropiat nu mai pot fi amânate! Sunt măsuri prin care ne schimbăm 
noi, românii, schimbăm ţara şi ne schimbăm modul nostru de a a trăi.  

Sunt convinsă că aşa ar trebui să gândească fiecare român în parte, pentru că 
schimbarea vine în primul rând de la  noi. Sper, însă, să nu păţim ca lupul, care-şi 
„schimbă părul, dar năravul ba”! 

Avem acum o ţintă, avem o direcţie clară spre ţara noastră se îndreaptă. Este 
în mod evident un lucru bun, decât să visăm la „cai verzi pe pereţi”. 
 Insă ceea ce este cu adevărat important în procesul de integrare a ţării noastre, 
este convingerea fiecăruia dintre noi că România va deţine un rol aparte în această 
mare structură europeană, că va contribui la viitorul Uniunii. Pentru că românul ştie 
că „din cele mici, se fac cele mari” şi că „decât slugă mare, mai bine stăpân mic”. 

În momentul de faţă Uniunea Europeană se află într-un moment de 
autoreflecţie. Va exista o Europă Unită cu 27 de ţări? Este întrebarea pe care şi-o 
adresează din ce in ce mai mulţi lideri europeni.  

Anul 2007 înseamnă pentru România anul ţintă al aderării, dar în context mai 
larg, la scară europeană, 2007 este şi anul de început al unei noi perioade bugetare a 
Uniunii Europene şi de asemenea anul în care mai marii Europei şi-au propus să 
găsească o soluţie în privinţa Tratatului constituţional. După voturile francezilor şi 
olandezilor împotriva proiectului constituţiei europene, la care se adaugă iniţiativa 
ministrului muncii din Italia, care îşi doreşte un referendum cu privire la moneda 
unică, a fost în firea lucrurilor să apară voci care să pună sub semnul întrebării însăşi 
realitatea extinderii.  

Fără îndoială că Uniunea Europeană trece prin momente grele. Ar putea 
interveni chiar perioade de stagnare. N-ar fi nici primele, nici ultimele.  

O analiză aprofundată a lucrurilor ne arată însă că interesele de ordin politic, 
social şi economic, ce converg în direcţia continuării extinderii, de fapt în direcţia 
întăririi Uniunii Europene, sunt mult mai puternice şi mai argumentat motivate decât 
cele care, izvorâte din unele temeri legate mai mult de trecut decât de viitor, vor 
baterea pasului pe loc sau chiar paşi înapoi. 

În astfel de momente vulnerabile, trebuie să ne aducem aminte de ideea care a 
stat la baza Uniunii Europene: mai puţină suveranitate în schimbul a mai multă 
putere şi mai multă competitivitate, conferite de apartenenţa la un bloc politico-
economic cu greutate. Întotdeauna  „copacul cu rădăcini adânci nu se teme de 
furtună”. 

Este evident că nici unul dintre statele europene, în mod individual, nu mai 
este capabil să-şi proiecteze forţa şi să-şi promoveze interesele de o manieră 
satisfăcătoare pentru lumea globalizată, tot mai concurenţială, în care am intrat. 
„Unde-s doi puterea creşte” – ar spune românul. 

În această lume caracterizată de o competiţie în creştere între marile blocuri de 
ţări, Europa este condamnată la o continuare a adâncirii integrării, dacă nu doreşte să 
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se transforme într-un muzeu al civilizaţiilor, bun doar pentru delegatrea în viitor a 
turiştilor americani, japonezi sau chinezi.  

De aceea, cred că procesul extinderii, gândit îndelung, judecat în profunzime 
nu va putea fi oprit, iar integrarea României nu va putea decât să confirme acest 
lucru. 

Însă, nu trebuie să trecem cu vederea faptul că extinderea Uniunii se va derula 
în condiţii mult mai aspre, sub presiunea unor constrângeri şi exigenţe noi, cu 
implicaţii şi în ceea ce priveşte aderarea ţării noastre. „Rău cu rău, dar mai rău fără 
rău” sau respectând spiritul optimist al românului: „tot răul înspre bine” 

Pe lângă respectarea riguroasă a tratatelor europene, care contribuie la 
construcţia pe termen lung a proiectului european, România va trebui să-şi afirme în 
faţa celorlalte ţări partenere potenţialul său, care constituie un activ pentru Uniune şi 
nicidecum un pasiv, aşa cum cred mulţi.  

Oricât de mult se victimizează unii dintre noi, oricât de rău s-ar vorbi despre 
realităţile româneşti, oricât de negativă ar fi percepţia străinilor despre noi, nu putem 
neglija potenţialul nostru, resursele noastre, patrimoniul nostru cultural şi istoric. 

Acest activ, despre care vorbeam, se referă la o piaţă mare, a doua ca 
dimensiune din Europa Centrală. Este importantă crearea unei pieţe deschise şi 
competitive pentru a da posibilitatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est să găsească 
şi să ofere oportunităţi pentru asigurarea unui trai decent. Românii îşi vor face 
cunoscute produsele tradiţionale, precum ţuica, pălinca, magiunul, brânza de burduf, 
salamul de Sibiu şi atâtea altele, îşi vor promova mult mai bine tradiţiile şi 
obiceiurile. 

Apoi trebuie să avem în vedere faptul că economia noastră are încă resurse 
mari de creştere a productivităţii, posibile datorită combinaţiei actuale de capital 
puţin şi forţă de muncă abundentă. Sute de mii de români ies pregătiţi de pe băncile 
facultăţilor, calificaţi pe diverse meserii. Inteligenţa lor reprezintă o adevărată 
resursă. 

De asemenea, tot un activ este şi potenţialul de inventivitate şi de acceptare a 
schimbărilor, de care poporul român a dat dovadă de-a lungul istoriei sale. Felul 
şugăbăţ de a fi al românului, bunul său simţ, ospitalitatea lui, perspectiva simplă pe 
care o are  asupra vieţii sunt lucruri care vor aduce un suflu proaspăt printre ceilalţi 
cetăţeni europeni. 

Trebuie exclusă posibilitatea conform căreia România şi-ar putea pierde 
identitatea în marea familie europeană. Limba română va deveni limbă oficială, iar 
valorile româneşti vor îmbogăţi patrimoniul cultural al Uniunii Europene.  

România, odată integrată în structurile europene va deveni un actor important 
în zona Europei de Est, mai ales în definitivarea clară a rolului pe care ţara noastră îl 
va juca în zona Mării Negre, o zonă carecterizată prin lipsa de securitate după 
dezmembrarea Uniunii Sovietice. Cu siguranţă, Uniunea Europeană va regândi 
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politica de vecinătate, prin necesitatea găsirii unui limbaj şi a unei viziuni comune cu 
ceilalţi actori majori cu interese în zona Mării Negre. 

România vine în sprijinul creării unei Europe care să garanteze pacea şi 
stabilitatea prin respectarea drepturilor omului şi protecţia minorităţilor, aplicarea 
legilor şi garantarea democraţiei, a unei Europe care să reprezinte o voce pe scena 
politică internaţională şi cu o influenţă sporită asupra pieţelor mondiale.  

Timpul numai stă deloc în loc pentru România, el va schimba mentalităţi, va 
schimba oameni. Însă, „amânarea e hoţul timpului!”. 
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