
 
Bruxelles, 27 martie 2015 

 
În atenţia domnului Victor Ponta,  
Prim-ministrul României  
 
Domnule Prim-ministru, 
 

Mă adresez dumneavoastră, în contextul în care, problematica finanţării partidelor politice, a 
structurilor media şi a ONG-urilor din statele membre ale Uniunii Europene - componentă principală 
a mecanismului de propagandă a Federaţiei Ruse -, stârneşte în prezent o aprinsă dezbatere în cadrul 
Parlamentului European şi o înaltă preocupare în rândul europarlamentarilor din majoritatea statelor 
membre.  

În egală măsură, ca urmare a dovezilor privind implicarea Rusiei în acţiuni de finanţare a unor partide 
politice şi a unor actori ai societăţii civile, precum şi a expansiunii discursului anti-european, 
naţionalist şi xenofob, suntem astăzi în situaţia în care trebuie să acţionăm ferm. 

În acest sens, salut declaraţia dumneavoastră referitoare la poziţia Ungariei faţă de Rusia şi apreciez 
poziţia dumneavoastră constantă şi acţiunile conjugate cu statele membre ale UE şi NATO. Această 
cooperare, viziunea comună şi acţiunile concertate sunt vitale, atât pentru ţara noastră, dar şi pentru 
viitorul european. 

Statele membre ale Uniunii Europene se văd confruntate cu o propagandă agresivă din partea Rusiei şi 
a altor state care cooperează strâns cu Federaţia Rusă şi susţin demersurile Moscovei, în efortul 
sistematic de a constitui o adevărată "coloană a V-a" în aceste state, de natură a slăbi unitatea şi 
solidaritatea UE şi NATO, ca şi de natură a asigura sprijin politic pentru acţiunile curente şi viitoare 
ale Rusiei. 

Vă este cunoscut faptul că UE a iniţiat un pachet de măsuri pentru contracararea propagandei ruseşti, 
pe care o consideră ca parte a ofensivei Moscovei, iniţiativă care va fi concretizată în perioada 
următoare. Aceasta reprezintă pentru România o oportunitate de a contribui activ în dezvoltarea 
mecanismelor de implementare a măsurilor, inclusiv în constituirea unor mecanisme juridice şi 
instituţionale ale UE de prevenire a unor activităţi similare, cu accent pe imediata vecinătate a zonelor 
de conflict. 

De asemenea, vă este cunoscută lista unor partide europene care au beneficiat de finanţări din partea 
Rusiei; în unele dintre statele membre, aceste cazuri se află deja în curs de investigare.  

În acest context, vă lansez invitaţia - în acord cu atribuţiile dumneavoastră de coordonare a aparatului 
executiv - de a lua în considerare riscurile şi de a evalua posibilitatea elaborării imediate a cadrului 
legislativ şi instituţional pentru interzicerea explicită a finanţărilor externe utilizate pentru 
desfăşurarea de activităţi anticonstituţionale la adresa României sau împotriva tratatelor şi valorilor 
Uniunii Europene. 

Consider că această problematică nu este doar de natură politică, care vizează regimul de funcţionare 
a partidelor politice naţionale, a ONG-urilor sau a mass-media, dar că, prin consecinţele sale, are un 
impact direct asupra securităţii naţionale a României, aflată în imediata vecinătate a conflictului de la 
frontiera estică a Uniunii Europene. 

 
Cu deosebită consideraţie, 
Victor Boştinaru - Membru al Parlamentului European 
Vicepreşedintele Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor pentru Politică Externă 
 


