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    Parlamentul României 
       Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 
 
  

 

 
PROCES-VERBAL 

  al lucrărilor Comisiei din ziua de 30 octombrie 2019 

 

       Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucr ările în ziua de 30 octombrie 2019 

 

 

                La lucrările Comisiei din ziua de 30 octombrie 2019 au participat 16 deputaţi din totalul 

de 18 membri: 

 

     Constantin Codreanu (PMP) – președinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, 

Nicolae Velcea (PSD) – vicepreședinte, Dumitru Lupescu (USR) – secretar, Nicolaie-Sebastian-Valentin 

Radu (PSD), Cristian Buican (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Costel Lupașcu (PSD), Marilen-Gabriel 

Pirtea (PNL), Alin-Vasile Văcaru (PRO EU ), Mihăiță Vîrză (PSD) și Mihai Alexandru Voicu (PNL).  

Înlocuiri: 

  Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu (PMP)  a fost înlocuit de domnul deputat Marius-

Emil Pașcan (PMP), doamna deputat Angelica Fădor (PNL) a fost înlocuită de domnul deputat Andrei 

Daniel Gheorghe (PNL), domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie (PNL) a fost înlocuit de domnul deputat 

Romeo Florin Nicoară (PNL), doamna deputat Claudia Gilia (PSD) a fost înlocuită de doamna deputat 

Alina Teiș (PSD), domnul deputat Costel Lupașcu (PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Nicu Silviu 

Macovei (PSD), iar domnul deputat Mihai Alexandru Voicu (PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Costel 

Alexe (PNL). 

Au absentat: 

  Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Ștefan-Alexandru Băișanu (neafiliat), Doru-

Petrișor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Matei-Adrian Dobrovie (PNL) și Claudia Gilia (PSD).  
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Luni, 28 octombrie 2019 și Mar ți, 29 octombrie 2019 

Studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 

Miercuri, 30 octombrie 2019      

  Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaților și Comisia 

pentru comunitățile de români din afara țării din Senat și Comisia pentru politică externă de la Camera 

Deputaților și Comisia pentru politică externă din Senat și-au desfășurat lucrările în ședință comună, în ziua 

de 30 octombrie 2019, fiind conduse de domnul președinte Cristian Dumitrescu, președintele Comisiei 

pentru politică externă din Senat. 

După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, domnul președinte Cristian Dumitrescu a propus 

membrilor Comisiilor reunite ca prima parte a ședinței comune să fie alocată candidatului propus la funcția 

de ministru al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru a prezenta programul de guvernare pe cele 3 

segmente, respectiv MAE, Ministerul Afacerilor Europene și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, 

urmând ca ce-a de-a doua parte să fie alocată întrebărilor și intervențiilor membrilor Comisiilor reunite, 

într-un pachet de 4-5 întrebări. 

În continuarea ședinței, domnul președinte Cristian Dumitrescu a dat cuvântul domnului Bogdan 

Lucian Aurescu. 

După scurta prezentare a experienței domniei sale profesionale, domnul Bogdan Lucian Aurescu a 

prezentat pe scurt elementele principale ale programului de guvernare pe componenta de politică externă. 

În ceea ce privește orientarea conceptuală generală conform programului de guvernare, domnia sa a 

precizat că, obiectivul principal al politicii extern al României va fi în mod firesc creșterea influenței pe 

plan extern și al profilului internațional al României, prin consolidarea capacității de a proiecta în 

vecinătate și dincolo de acestea valorile democratice la statului de drept stabilitate, precum și de a furniza 

securitate în scopul creșterii siguranței și prosperității cetățenilor români. 

Totodată, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că, în mod natural, politica externă 

românească trebuie să fie o politică de consens național, caracterizată prin predictibilitate, prin îndeplinirea 

strictă și în mod responsabil a angajamentelor asumate de către România, fiind caracterizată de 

profesionalism, rigoare, eficiență, onestitate, stabilitate și continuitate în promovarea și apărarea 

obiectivelor naționale de politică externă. 

De asemenea, domnia sa a mai precizat că, un element important va fi respectarea strictă a 

dreptului internațional, susținerea multilateralismului, precum și corelarea politicii externe în materie de 

obiective și priorități cu politica de securitate și apărare. 

Totodată, domnul Bogdan Lucian Aurescu a menționat că, realizarea de către Guvernul României, 

în principal prin MAE, a obiectivelor de politică externă din acest program de guvernare, se va face în 

coordonare cu președintele României, având în vedere că acesta este din punct de vedere constituțional 

factorul de decizie în domeniul politicii externe.  

De asemenea, domnia sa a precizat că, obiectivul este acela de a menține o relație foarte strânsă cu 

comisiile parlamentare de specialitate, prin participarea constantă a domniei sale personal și a conducerii 

ministerului la ședințele comisiilor, prin trimiterea de informări regulate pe teme de actualitate, precum și 
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respectarea strictă în domeniul afacerilor europene a prevederii Legii 373/2013 privind cooperarea între 

Guvern și Parlament în acest domeniu. 

În ceea a ce privește obiectivele și măsurile concrete, politica externă a României caracterizată 

după cum spunea domnul Bogdan Lucian Aurescu prin continuitate, va fi îndreptată cu prioritate în direcția 

consolidării triadei esențiale care o definește. 

În acest context, domnia sa a precizat că este vorba despre întărirea și extinderea parteneriatului 

strategic cu SUA, creșterea rolului efortului și profilului României în cadrul UE și respectiv în NATO.  

Totodată, domnul Bogdan Lucian Aurescu a mai precizat că vor acționa pentru consolidarea 

strategică a acestor 3 piloni, a relației dintre ei, precum și pentru creșterea relevanței României în cadrul 

lor. 

În ceea ce privește parteneriatul strategic cu SUA care în anul 2020 împlinește 140 de ani de relații 

diplomatice, domnia sa a adus în atenție că se va acționa pentru aprofundarea tuturor dimensiunilor acestuia 

în conformitate cu deciziile întrevederilor care au avut loc la nivel prezidențial în 2017 și 2019, dar și în 

conformitate cu declarația comună privind parteneriatul strategic pentru sec..XXI din 2011, precum și cu 

declarația comună din 20 august 2019. 

În acest context, domnia sa a precizat să sunt necesare dezvoltarea dialogului strategic bilateral și 

eficientizarea celor 6 grupuri de lucru din cadrul acestuia, dezvoltarea pe mai departe a dimensiunii 

militare, a parteneriatului strategic, inclusiv prin creșterea prezenței militare americane în România, 

acordarea unei atenții sporite securității energetice, o cooperare intensificată cu SUA fiind necesară pentru 

punerea în valoare a resurselor din platoul continental al Mării Negre, dar și pentru dezvoltarea eficientă a 

capacităților civile nucleare ale României de a produce energie, în conformitate cu memorandumul de 

înțelegere semnat în septembrie 2019. 

De asemenea, domnia sa a mai precizat că este necesară intensificarea cooperării în domeniul 

securității cibernetice, inclusiv în ceea ce privește rețelele de telecomunicații de tip 5G, în conformitate cu 

memorandumul semnat în august 2019. 

Alte obiective avute în vedere de candidatul propus la funcția de ministru al afacerilor externe au 

fost, stimularea consistentă a dimensiunii economice și de investiții a parteneriatului strategic, precum și 

stimularea cooperării pe dimensiunea educației, inovare, cultură și cercetare a parteneriatului strategic. 

În acest context, domnia sa a adus în atenția membrilor Comisiilor reunite inițiativa domnului 

senator Romașcanu care prevede crearea unui fond de cultură România-SUA, care să fie alimentat de firme 

din sectorul de apărare, în opinia domniei sale, această inițiativă fiind una foarte bună care merită să fie 

dezvoltată. 

Continuarea activă a demersurilor de aderare a României la Programul Visa Waiver și a aderării 

României la spațiul Schengen și la zona euro, întărirea parteneriatului dintre NATO și UE, dezvoltarea 

parteneriatelor cu Spania, Italia, Germania, Franța, Polonia (în acest an se împlinesc 10 ani de parteneriat 

România – Polonia) au fost alte obiective pe care le va avea în vedere domnul Bogdan Lucian Aurescu, 

candidatul propus la funcția de ministru al MAE. 

Alte obiective menționate de domnia sa și avute în vedere au fost alocarea unui efort important în 

efectul post-Brexit, ridicarea la nivel de parteneriat a relației cu Georgia (parteneriat strategic important al 

României), continuarea parteneriatelor cu Azerbaidjan, Republica Coreea și Japonia, aprofundarea relației 
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cu Statul Israel și a relațiilor tradiționale cu Statele Arabe și din Orientul Mijlociu. 

Totodată, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că România va mențiune poziția sa 

tradițională cu privire la procesul de pace în Orientul Mijlociu, inclusiv cu privire la Statul Israel. 

În ceea ce privește vecinătatea imediată, domnia sa a mai precizat că, prioritatea permanentă a 

României va continua să o reprezinte dezvoltarea și aprofundarea parteneriatului strategic pentru integrare 

europeană a Republicii Moldova pe baza comunității de limbă, identitate, istorie și cultură, precum și 

sprijinirea drumului european al Chișinăului, prin consolidarea instituțiilor democratice, prin proiectele 

bilaterale de interconectare strategică și cele care aduc beneficii cetățenilor Republicii Moldova. 

În acest context, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că acest aspect este condiționat, acest 

lucru întâmplându-se în Republica Moldova, de asumare de către autoritățile din Republica Moldova a 

integrării europene și a procesului de reformă pe are îl presupune. 

În ceea ce privesc ceilalți vecini direcți ai României, domnia sa a precizat că se va urmări 

optimizarea acestor relații în funcție de particularitățile fiecăruia. 

În acest context, domnia sa a exemplificat relația strategică cu Ungaria, care va fi abordată în cadrul 

oferit de tratatul politic de bază din 1996 și de declarația de parteneriat strategic din anul 2002, precum și în 

spiritul bunei vecinătăți, menționând în același timp că se va urmări reluarea activității Comitetului de 

specialitate privind minoritățile. 

În ceea ce privește relația cu Ucraina, domnul Bogdan Lucia Aurescu a precizat că, România va 

continua să sprijine integrarea teritorială și aspirațiile europene ale acestui stat, dar în același timp va 

acționa și pentru soluționarea problemelor care încă se află pe agendă, în acest context aducând în atenție 

problematica Canalului Bâstroe, respectiv asigurarea protecției conform standardelor europene a drepturilor 

persoanelor care aparțin minorităților române. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că se va continua întărirea relației strategice cu Bulgaria și 

cooperarea la nivel regional și se va urmări reluarea negocierilor pentru finalizarea delimitării spațiilor 

maritime în Marea Neagră. 

În aceea ce privește Serbia, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că se va promova 

dezvoltarea relației cu Serbia și susținerea aspirațiilor sale europene, dar și apărarea drepturilor și identității 

românilor din Serbia, indiferent de regiunea în care trăiesc sau de denumirea pe care autoritățile o folosesc 

în ai desemna. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că un loc aparte îl vor ocupa și mecanismele regionale la 

crearea și dezvoltarea cărora România a participat și participă, fără a exclude și alte formate și organizații 

de tip regional, în acest context referindu-se la formatul București, fondat de România și Polonia, care este 

o modalitate complementară de susținere a securității pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, inițiativă a 

celor 3 mări, la dezvoltarea căreia România a contribuit în mod esențial, inclusiv prin Summitul pe care l-a 

organizat anul trecut la București, în luna septembrie sau trilaterala pe teme de securitate cu Polonia și 

Turcia. 

În ceea ce privește relația cu Rusia, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că este necesară o 

relație pragmatică și predictibilă care depinde însă de implicarea constructivă a Rusiei în soluționarea 

conflictului cu Ucraina și în redresarea balanței strategice din vecinătatea estică, de respectare a 

angajamentelor internaționale și a dreptului internațional. 
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Totodată, domnia sa a mai precizat că, va fi urmărită respectarea strictă a regimului de sancțiuni 

care trebuie să continue până la soluționarea crizei din Ucraina și vor fi continuate demersurile de reluare a 

activității Comisiei mixte bilaterale privind studierea problemelor izvorând din istoria comună, inclusiv 

tezaurul României. 

În ceea ce privește China, domnia sa a precizat că vor fi continuate eforturile de punere în valoare a 

parteneriatului amplu și de cooperare bilateral care a ajuns în acest an la cea de-a 15-a aniversare, dar cu 

respectarea intereselor economice și strategice ale României. 

Domnul Bogdan Lucian Aurescu a adus în atenție că se va acționa și pentru promovarea adecvată a 

diplomației economice, cu accent pe atragerea de investiții străine și identificarea de oportunități 

investiționale, respectiv pentru stimulare schimburilor comerciale, dar urmărindu-se o balanță echilibrată 

din punct de vedere comercial. 

De asemenea, domnia sa a precizat că se va acționa pentru aderarea României la ODCE, pentru 

realizarea proiectului coridorului de transport de mărfuri Marea Neagră-Marea Caspică, precum și pentru 

buna pregătire a participării României la Expoziția mondială 2020 din Emiratele Arabe Unite. 

Totodată, domnul Bogdan Lucian Aurescu a mai precizat că se va urmări de asemenea promovarea 

și apărarea intereselor și identității românilor din afara granițelor țării, indiferent dacă vorbim despre 

diasporă sau despre comunitățile istorice. 

În ceea ce privesc românii de pretutindeni, domnia sa a precizat că programul de guvernare prevede 

unificarea instituțională a politicilor referitoare la românii de pretutindeni și includerea în departament a 

tuturor organismelor care au impact asupra comunităților, în acest context menționând Institutul Eudoxiu 

Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni (IEH), respectiv Institutul Limbii Române (ILR). 

Ceea ce a dorit să mai precizeze domnul Lucian Bogdan Aurescu a fost faptul că, formula care se 

are în vedere este nu neapărat includerea în MAE a acestui departament, ci crearea sa ca departament în 

subordinea Primului –ministru pentru a-i da o mai mare greutate instituțională. 

După cum a precizat domnia sa, în realizarea acestor obiective sunt menționate în programul de 

guvernare o serie de măsuri legate de promovarea și protejarea intereselor și identității românilor din afara 

granițelor țării, pe care le poate dezvolta în măsura în care ele prezintă interes. 

Domnul Bogdan Lucian Aurescu a adus în atenție că ceea a ce se are în vedere sunt comunitățile 

tradiționale,stimularea activității comisiilor mixte cu alte state privind minoritățile, sprijinirea 

implementării recomandărilor în vederea asigurării respectării drepturilor persoanelor care aparțin 

comunităților românești în conformitate cu standardele internaționale și de asemenea prin valorificarea 

experienței și bunelor practici ale României în acest domeniu. 

Domnia sa a precizat că vor fi continuate măsurile de sprijin în domeniul educației, în programul de 

guvernare fiind menționată ca obiectiv o măsură referitoare la reforma politicii de acordare a burselor 

pentru etnicii români din afara granițelor. 

În acest context, domnul Bogdan Lucian Aurescu a mai precizat că este vorba de o regândire pe de 

o parte a modului în care absolvenții studiilor care sunt efectuate în România, ca urmare a acordării acestor 

burse reușesc să sprijine comunitățile din care provin atunci când se întorc acolo, considerând că este 

necesară o gândire inclusiv prin studii sociologice a necesităților de pregătire profesională pentru 

comunitățile respective. 
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În același timp, domnia sa a considerat că este benefică o extindere a programului de succes privind 

Ucraina, de acordare a burselor (program care de altfel a fost deja implementat timp de 2 ani) și la alte 

comunități istorice. 

Dincolo de aceste elemente, domnul Bogdan Lucian Aurescu a dorit să menționeze și faptul că, în 

programul de guvernare se prevede și eficientizarea serviciilor consulare. 

În acest context, domnia sa a precizat că, în acest moment, România are cea mai extinsă rețea de 

oficii consulare din cadrul UE, existând deja o serie de măsuri care pot să fie avute în vedere, menționate 

fiind asigurarea unei reacții mai prompte și eficiente în cazuri de crize consulare cu care se confruntă din ce 

în ce mai mult, precum și asigurarea de personal bine pregătit și care tratează cu respect și promptitudine 

solicitanții de servicii consulare. 

Totodată, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că este nevoie de o reformă internă serioasă a 

MAE, în acest context precizând că este vorba de necesitatea unei consolidări a corpului diplomatic și 

consular, a personalului de specialitate din MAE, ca un corp de elită, ca un corp profesionist, iar în măsura 

în care va fi posibil este de dorit o continuare a procesului de recrutare în cadrul MAE. 

De asemenea, domnia sa a mai precizat că se apreciază că este necesar o depolarizare a acestui corp 

diplomatic și consular, considerând că este foarte important să fie reduse detașările care au fost făcute într-

o proporție destul de mare în ultimii ani în cadrul MAE. 

Având în vedere cele menționate anterior, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că aceste 

măsuri se vor lua în funcție de resursele pe care MAE le va avea la dispoziție , în acest context aducând în 

atenție necesitatea unui nou sediu al MAE, având în vedere că actualul sediu este complet nefuncțional. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că este nevoie de investit în optimizarea (renovarea) sediilor 

diplomatice și consulare, mai ales a celor care sunt în proprietatea statului român, și nu în ultimul rând 

MAE va urmări intensificarea colaborării cu mediul academic și cu structurile de profil și va intensifica 

comunicarea intențiilor sale în exterior spre societate. 

Secțiunea de întrebări a fost deschisă de doamna deputat Biro Rozalia, președintele Comisiei pentru 

politică externă din Camera Deputaților. 

Întrebările domniei sale au vizat abordarea relației cu Ungaria, având în vedere că în programul de 

guvernare Ungaria este poziționată ultima pe listă și punctul de vedere al ministrului desemnat privind 

această abordare, inițiativa central europeană, mecanismele regionale de cooperare pe care ministru 

desemnat le-a enumerat dar care domnia sa nu le regăsește în programul de guvernare, viziunea ministrului 

desemnat legat de cooperarea regională V4, precum și punctul de vedere al ministrului desemnat privind 

poziția României legat de această cooperare. 

Întrebările domnului senator Radu-Mihai Mihail, președintele Comisiei pentru comunitățile de 

români din afara țării din Senat au vizat măsurile pe care le are în vedere ministrul desemnat pentru a 

acționa concret în vederea reformării resurselor umane, modul de gestionare al resurselor umane din MAE, 

precum și modul în care ministrul desemnat vede asigurarea îmbunătățirii calității serviciilor consulare în 

întreaga rețea consulară. 

În scurta intervenție, domnul deputat Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților a felicitat pentru alegerea făcută în 

desemnarea ministrului de externe, dar în același timp și-a exprimat dezacordul legat de desființarea 
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Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MpRP). 

În acest context, domnia sa a precizat că prin desființarea MpRP s-a făcut un mare pas în spate, 

vorbind nu în nume personal, ca deputat de diaspora, dar aducând în atenție faptul că, în spațiul public au 

existat apeluri numeroase ale unor organizații reprezentative ale românilor din diaspora, din comunitățile 

istorice și din Republica Moldova. 

Opinia domnului președinte Constantin Codreanu a fost că soluția ar fi fost nu desființarea MpRP, 

ci consolidarea lui, în acest context domnia sa precizând că a pledat în repetate rânduri în Parlamentul 

României, acordându-i și un buget pe măsură MpRP-ului. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că din întrebările pregătite, o parte și-au găsit răspunsurile în 

expunerea ministrului desemnat, dar cu toate acestea mai are câteva întrebări care să i le adreseze. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască care vor fi acțiunile concrete al MAE 

pentru a contracara procesul de ucrainzare forțată la care este deja supusă comunitatea noastră din Ucraina, 

mai ales odată cu anunțul formulat de ministrul educației din Ucraina, legat de faptul că școlile românești 

din Ucraina vor trece la predare în limba ucraineană din 2023. 

Legat de Mitropolia Basarabiei, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă 

MAE se gândește să solicite restituirea proprietăților Mitropoliei Basarabiei care este supusă Patriarhiei 

Române, un subiect dureros pentru noi după cum a precizat domnia sa. 

Legat de media din Republica Moldova, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să 

cunoască situația mediei din Republica Moldova, acolo unde peste 80% din spațiul media este ocupat de 

televiziunea și radio rusești.  

Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască atitudinea ministrului 

desemnat față de un proiect inițiat în 2016, în acest context, domnia sa aducând în atenție spațiul 

informațional comun România-Republica Moldova care nu și-a găsit continuitatea. 

 Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că a văzut în programul de guvernare un lucru 

ca l-a bucurat și anume reprezentarea corectă a  diasporei în Parlamentul României. 

 În acest context, domnia sa a dorit să cunoască ce înțelege ministrul desemnat prin această 

reprezentare sau care vor fi măsurile concrete, amintind în același timp că, în Parlament există mai multe 

proiecte pentru suplimentarea numărului de deputați de diaspora, dar și un proiect pe care l-a depus 

personal, legat de o circumscripție separată pentru Republica Moldova.  

 În ceea ce privește rețeaua consulară a României, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit 

să cunoască care sunt soluțiile pe care le întrevede MAE pentru a extinde această rețea consulară, în 

condițiile în care există mari probleme în ambasadele și consulatele României odată cu eliminarea taxelor 

consulare. 

 Domnul senator Cristian Dumitrescu, președintele Comisiei pentru politică externă din Senat a 

făcut referire la reducerea celor 3 entități ministeriale care au existat si care în opinia domniei sale au fost 

foarte importante. 

 Domnul Dan Ilie Barna, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților, 

legat de misiunile economice a dorit să cunoască dacă ministrul desemnat intenționează sau în programul 

de guvernare există o abordare sau o strategie prin care să se adreseze această problemă. 

 Pentru că, după cum a precizat domnia sa, până la urmă, reprezentarea unui stat, reprezentarea 
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României de fapt, pe meridianele plantei și în Europa în mod special, ține și de prezența diplomatică. Dar 

miza reală pentru cetățeni este tocmai dezvoltarea acestei componente economice și de susținere a 

antreprenorilor din România, cel puțin a investitorilor în primă măsură și bineînțeles, într-o măsură 

comparabilă. 

 În ceea ce privește românii din Ucraina, domnul vicepreședinte Dan Ilie Barna a precizat că a 

existat o întrebare și asteaptă răspuns, iar ultima întrebare a domniei sale a fost legată de efectul Brexit. 

 În ceea ce privește poziționarea Ungariei pe lista programului de guvernare, domnul Bogdan 

Lucian Aurescu a precizat că nu este o intenție de a așeza Ungaria ultima pe lista, în prezentarea domniei 

sale Ungaria a fost prima menționată, Ungaria fiind într-adevăr un partener strategic începând cu anul 2002 

și un vecin foarte important, cu componente diverse în politica externă a României și nu numai.  

 De asemenea, domnia sa a mai precizat că Ungaria este un partener comercial extrem de important, 

schimburile comerciale fiind în creștere. 

 Din păcate, după cum a mai precizat domnul Bogdan Lucian Aurescu, se constată iarăși un 

dezechilibru în ceea ce privește investițiile între cele două țări, cunoscând de asemenea că în plan se află 

realizarea unor întâlniri ale unui Forum de afaceri româno-ungar. 

 Totodată, domnia sa a precizat că în relația cu Ungaria este important să se finalizeze proiectul pe 

care îl cunoaște încă din perioada când era ministru de externe și anume, acela de creare a unei Camere de 

Comerț bilaterale româno-ungar, chiar dacă în prezent există o secțiune româno-ungară de afaceri în cadrul 

Camerei de Comerț din Budapesta. 

 Domnul Bogdan Lucian Aurescu a informat că sunt proiecte importante în derulare, în acest 

context referindu-se la proiectul căii ferate rapide între București și Budapesta, la care trebuie lucrat. 

 Comitetul pentru minorități a fost un alt subiect adus în atenție către domnia sa. 

 După cum a precizat domnul Bogdan Lucian Aurescu, din păcate, de foarte multă vreme, acest 

Comitet nu s-a mai întrunit, nu a reușit să finalizeze exercițiul început în anul 2011 când era co-președinte 

al acestui Comitet, ultimul protocol al acestui Comitet fiind semnat în 2009. 

 Totodată, domnia sa a mai precizat că deși nu s-a reușit finalizarea acestui exercițiu, există un 

protocol parafat în 2016 și nu trebuie pierdut din perspectivă că anul viitor, pe 4 iunie, se va împlini 100 de 

ani de la Tratatul de la Trianon. 

 În ceea ce privește inițiativa central europeană, după cum a precizat domnul Bogdan Lucian 

Aurescu, în toate mecanismele regionale sau organizațiile regionale au fost menționate în programul de 

guvernare. 

 În ceea ce privește fondul V4, după cum a precizat domnia sa, după cum se știe, el are o istorie 

îndelungată și de asemenea, relaționarea României cu acest format este o relaționare cu o istorie 

îndelungată. 

 Totodată, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că, după cum se cunoaște, la începutul anului 

1990, România a încercat să se alăture acestui format, existând la un moment dat această intenție de a adera 

la formatul de cooperare și organizații central europene, dar la acel moment nu a existat deschidere pentru 

lărgirea formatului așa cum nici astăzi nu există o astfel de deschidere. 

 După cum a precizat domnia sa, acest lucru nu înseamnă că nu participăm destul de activ la 

reuniuni pe care formatul le organizează pe teme de interes pentru România, atunci când se discută despre 
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lărgire, despre Balcanii de Vest. 

 În acest context, domnul Bogdan Lucian Aurescu a adus în atenția membrilor Comisiilor reunite 

faptul că, a participat la astfel de reuniuni care sunt utile pentru că pun împreună state din V4, plus alte 

state din regiune, inclusiv state interesate de susținerea anumitor proiecte. 

 Ceea ce a dorit să sublinieze domnia sa, a fost că, formatele cele mai active la nivel central 

european, în acest moment sunt cele menționate și care sunt trecute în programul de guvernare, formatul 

București care este foarte important pentru coagularea unei poziții comune a celor 3 state de pe flancul estic 

al Alianței Nord Atlantice. 

 În ceea ce privește creșterea numărului de parlamentari de diaspora, domnul Bogdan Lucian 

Aurescu a precizat că este o măsură pe care o consideră necesară, ea răspunzând interesului foarte multor 

comunități din afara granițelor și după cum se cunoaște, a fost deja menționat faptul că există proiecte 

legislative care au fost depuse în Parlament. 

 În acest context, domnia sa a considerat că este o inițiativă foarte bună și de aceea a vrut să o 

menționeze în programul de guvernare și fără îndoială că, după cum a precizat domnul Bogdan Lucian 

Aurescu, Guvernul va sprijini și MAE va sprijini dezbaterea care se va realiza în Parlament pe acest 

subiect. 

 Totodată, domnia sa a precizat că, dacă în momentul de față există 2 deputați și 2 senatori care îi 

reprezintă pe cetățenii români din afara granițelor, se poate considera că s-ar putea ajunge până la               

15 parlamentari care să reprezinte comunitățile din afara granițelor, eventual cu crearea unei circumscripții 

suplimentare, detalii care cu siguranță vor fi dezbătute în Comisiile de specialitate ale Parlamentului. 

 În ceea ce privește calitatea serviciilor consulare, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că 

este o problemă care preocupă într-un grad foarte ridicat. 

 După cum a mai precizat domnia sa, în programul de guvernare se menționează necesitatea, pe de o 

parte a extinderii și modernizării rețelei consulare, dar pe de altă parte și asigurarea de personal bine 

pregătit și care să trateze cu respect solicitanții de servicii consulare. 

 Totodată, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că se observă de asemenea că există diferențe 

de încadrare pentru diversele misiuni consulare, menționând deja că este îngrijorător numărul foarte mare 

de detașați, acesta putând fi și mai mare. 

 În acest context, domnia sa a mai precizat că un rol important în pregătirea personalului consular îl 

are Centrul de instruire și pregătire consulară, instituție care funcționează în cadrul Departamentului 

consular din MAE și care este extrem de important pentru pregătirea acestui personal. 

 Cu privire la reformarea resurselor umane, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că în MAE, 

lucrurile sunt destul de complicate, fiind nevoie de o regândire a modului în care se trimit la post diplomații 

și consulii, fiind necesară o regândire a modului în care ei sunt reîncadrați atunci când ei se întorc de la 

post, fiind vorba de o regândire a modului în care are loc promovarea pe grade diplomatice și consulare, 

prin urmare este vorba despre un efort complex. 

 Totodată, domnia sa a precizat că, nu în ultimul rând, este foarte util, din punctul de vedere al 

domniei sale, un exercițiu pe care l-a început când a fost ministru dar nu a fost finalizat și anume, o 

clasificare a misiunilor diplomatice în funcție de gradul de încărcare, în funcție de alți parametrii foarte 

importanți, comunități românești unde misiunea respectivă activează, parteneriate strategice, nivelul de 
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schimburi comerciale și de investiții, riscuri pe care le presupune misiunea diplomatică în cauză. 

 În ceea ce privește acțiunea pentru protejarea identității românilor din Ucraina, domnul Bogdan 

Lucian Aurescu a precizat că a fost menționat și în prezentarea domniei sale, fiind menționat și în 

programul de guvernare, fiind un element extrem de important în relația dintre România și Ucraina. 

 Totodată, domnia sa consideră că sunt peste 500.000 de români în Ucraina care formează această 

comunitate importantă. 

 După cum a mai precizat domnul Bogdan Lucian Aurescu, se cunoaște că a existat o preocupare 

constantă din partea MAE, din partea președintelui României pentru a rezolva problemele cu care ne 

confruntăm începând din anul 2017, după adoptarea Legii Educației. 

 Din acest punct de vedere, domnia sa a dorit să menționeze faptul că, este necesară utilizarea la 

maxim a instrumentului reprezentat de Comisia mixtă bilaterală pe problemele minorităților. 

 În acest context, domnul Bogdan Lucian Aurescu a informat că, la ultima reuniune a acestui 

organism care a avut loc anul trecut, s-a încheiat fără semnarea unui protocol tocmai din cauza absenței  

unor răspunsuri la problema legată de educația persoanelor aparținând comunităților românești din Ucraina. 

 De asemenea, domnia sa a dorit să mai menționeze că, la întâlnirea recentă care a avut loc la New 

York, în marja Adunării Generale ONU, în luna septembrie, între președintele României și președintele nou 

ales al Ucrainei, Volodymyr Zelensky,   președintele României domnul Klaus Werner Iohannis a ridicat în 

mod insistent acest subiect și a argumentat foarte solid președintelui Ucrainei necesitatea găsirii unei 

soluții, existând anumite propuneri de documente care au fost înaintate părții ucraineene pentru negociere și 

pentru încheiere. 

 În acest context, domnul Bogdan Lucian Aurescu a adus în atenție că a fost vorba despre o 

declarație comună care vizează exact acest aspect, fiind vorba despre prevederi care au fost incluse în 

protocolul privind educația, care este în curs de negociere, intenționându-se dacă va fi posibil semnarea 

unui acord bilateral care să reglementeze această situație. 

 După cum a precizat domnia sa, mesajul pe care președintele României, domnul Klaus Werner 

Iohannis l-a dat președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky a fost acela că este nevoie în primul rând de 

un semnal politic intern, de la cel mai înalt nivel în Ucraina pentru ca nivelele inferioare ale administrației 

să lucreze în direcția unei astfel de soluții și ceea ce a fost îmbucurător a fost un răspuns extrem de pozitiv. 

Președintele Volodymyr Zelensky a spus că vor rezolva această problemă. 

 În acest context, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că se așteaptă în continuare să se vadă 

care sunt dezvoltările la nivel administrativ, la nivelul ministerelor de externe, la nivel tehnic pentru a 

soluționa în mod concret această problematică, în conformitate inclusiv cu raportul pe care Comisia de la 

Veneția l-a dat pe Legea Educației din Ucraina acum 2 ani. 

 În ceea ce privește spațiul media din Republica Moldova și spațiul informațional comun, domnia sa 

a precizat că este evident că susține acest proiect care a fost lansat cu câtva timp în urmă, fiind o 

preocupare constantă după cum se cunoaște, în a consolida vectorii românești de mass-media din Republica 

Moldova, referind-se la Radio-Chișinău și TVR Moldova. 

 În acest context, domnia sa a adus în atenție că a avut onoarea să negocieze încheierea acordului 

amiabil între Republica Moldova și SRTV, în septembrie 2013, prin care TVR s-a reîntors în Republica 

Moldova. 
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 Totodată, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că se fac în continuare demersuri pentru 

punerea în aplicare deplină a acestui acord, existând și alte măsuri care se pot lua. 

 Referitor la restituirea proprietății Mitropoliei Basarabiei, domnia sa a adus în atenție că, pe agenda 

Ambasadei României la Chișinău a domnului ambasador, personal, se află permanent acest subiect și de 

fiecare dată când există posibilitatea unui demers, el este făcut în acest sens, existând o hotărâre a CEDO 

care trebuie să fie respectată și pusă în aplicare în mod deplin. 

 În ceea ce privesc misiunile economice ale României, întrebare adresată de domnul vicepreședinte 

Dan Ilie Barna, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că, după cum se cunoaște, MAE gestionează 

doar parțial acest subiect pentru că misiunile consilierilor economici nu se găsesc în interiorul MAE, 

consilierii economici fiind gestionați de către Ministerul Economiei. 

 În acest context, domnia sa a precizat că, din acest punct de vedere merită un proces foarte serios 

de reflecție, în ce măsură consilierii economici de la Ministerul Economiei ar putea să treacă în 

componenta MAE ca departament de sine stătător, în așa fel încât să există o abordare unitară și coerentă 

cu privire la abordarea acestor interese care se referă la promovarea obiectivelor antreprenorilor români cu 

privire la atragerea de investiții și efectuarea de investiții românești în alte țări. 

 Totodată, domnul Bogdan Lucian Aurescu consideră că este nevoie de o reformă de tip 

instituțional, după cum a precizat domnia sa, fiind nevoie și de o primenire a personalului din rândul 

consilierilor economici și mai ales de o definire clară a misiunilor, ce trebuie ei să facă, ce trebuie ei să nu 

facă pentru că uneori nu este foarte clar ce ar trebui să facă. 

 În ceea ce privește efectul Brexit, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că există un proiect 

de act normativ, s-a lucrat la Ordonanță de Urgență care să reglementeze măsurile care trebuie luate în 

cazul unui Brexit dur, în cazul unui Brexit fără acord. 

 Domnia sa a mai precizat că, în acest moment, după cum se cunoaște, suntem în faza în care a fost 

convenită o modificare a acordului de retragere a UK din UE. 

 Totodată, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că UE, la ultimul Consiliu European,  a 

adoptat din perspectiva UE 27, acest acord.  

De asemenea, domnia sa a mai precizat că singurul lucru care mai rămâne de făcut, dar care este în 

continuare destul de complicat, este ratificarea de către Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord a acestui acord. 

După cum a precizat domnul Bogdan Lucian Aurescu, în momentul de față, după cum se cunoaște, 

UE  a extins până la data de 31 ianuarie 2020 termenul de ieșire a UK din UE. 

În acest context, domnia sa a adus în atenție faptul că vor avea loc alegeri anticipate care vor avea 

loc pe 11 decembrie a.c. 

De asemenea, domnia sa a precizat că va trebui să așteptăm rezultatul acestor alegeri, să vedem 

care este configurația Parlamentului Britanic pentru a putea evalua în ce măsură această nouă configurație 

va putea ratifica acordul așa cum a fost el modificat recent. 

De aceea, domnul Bogdan Lucian Aurescu consideră că se impune continuarea acelui act normativ. 

Totodată, domnia sa a precizat că din perspectiva cetățenilor români, sigur că există diferențe în 

ceea ce privește situația cu acord și situația fără acord, fiind vorba despre obținerea acelui statut de 

rezident. 
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Domnul Bogdan Lucian Aurescu a mai precizat că, dacă avem de a face cu un Brexit cu acord, toți 

cetățenii români care ajung în UK în perioada de tranziție, pot să solicite acest statut până la 31 iunie 2021.  

            În cazul în care avem de a face cu un Brexit fără acord, deci nu mai există nicio perioadă de 

tranziție, domnia sa a precizat că, atunci acest termen care este valabil pentru cetățenii care au ajuns în UK 

înainte de data retragerii, este de 31 decembrie 2021. 

 De asemenea, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că misiunile României din UK, fiind 

vorba de ambasade și consulate sunt la dispoziția cetățenilor români pentru a acorda asistența necesară 

pentru a-i ajuta să rezolve aceste tipuri de probleme. 

După cum a mai precizat domnia sa, până în momentul de față, din informațiile primite nu există 

probleme structurale, există probleme punctuale cu care s-au confruntat unii cetățeni români, nu sunt 

probleme generale, generalizate. 

În acest context, domnul Bogdan Lucian Aurescu a precizat că se va avea în continuare în atenție 

această problemă, informând în același timp că din cei 433.000 de cetățeni români care se găsesc în 

momentul de față în UK, 280.000 au solicitat deja acest statut de rezident, numărul urmând a crește. 

Domnul senator Titus Corlățean, membru în Comisia pentru politică externă din Senat a făcut 

câteva comentarii de fond, legate de conținutul capitolului de politică externă redactat, solicitând în același 

timp gestionarea cu atenție a unor aspecte delicate, legate de situația unor cetățeni români în străinătate, 

mai ales, cu privire la familiile care au fost deposedate în mod abuziv, în state cu vechi democrații, de către 

copiii lor. 

 În acest context, domnia sa a adus în atenție existența unui caz, care speră ca ministru desemnat să 

îl aibă în atenție la Curtea Europeană, cu o solicitare a Curții, ca România să devină terț intervenient în 

procesul familiei Bodnariu contra Norvegiei. 

 Pe această cale, domnul Titus Corlățean a adus în atenție faptul că, deja alte state, precum Cehia, 

Slovacia, Polonia, chiar și organizații neguvernamentale internaționale, în ultimele săptămâni, și-au 

manifestat dorința de a deveni terți. 

 În acest context, domnia sa consideră că statul român, cu noul Guvern, va trebui să facă acest 

demers de a interveni în apărarea propriilor cetățeni. 

 Domnul deputat Nicolaie-Sebastian Valentin Radu, secretar al Comisiei pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării din Camera Deputaților, a dorit să cunoască opinia ministrului desemnat, 

domnul Bogdan Lucian Aurescu legată de rapoartele MCV din punct de vedere juridic, dacă au caracter 

obligatoriu, imperativ pentru România sau nu. 

 Totodată, domnia sa  a dorit să cunoască, legat de ridicarea MCV-ului Bulgariei ( Bulgaria după 

cum a precizat domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu fiind mai merituoasă decât România), 

dacă acesta este un caz de dublă măsură dubla măsură a Bruxelles-ului, precum și ce va întreprinde ca 

ministru de externe în acest sens. 

 Legat de simplificarea procedurii de acordare a cetățeniei române pentru etnicii români din 

vecinătate și din Balcani, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a dorit ca ministrul desemnat 

să detalieze care ar fi modelul de procedură simplificat pe care îl are în vedere. 

 Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie, membru al Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țării  și al Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților, a dorit să cunoască cum 
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va susține ca ministru de externe Guvernul Maia Sandu de la Chișinău, în efortul său de reformă europeană, 

având în vedere necesitatea de a avansa pe calea europeană, pe baza acordului de asociere pentru a aduce 

Republica Moldova cât mai aproape de UE. 

 În acest context, domnia sa s-a referit la aspecte concrete. Astfel, într-o discuție anterioară s-a 

discutat despre spațiul informațional comun, considerând că aici se pot face lucruri foarte importante și 

anume: reluarea Consiliului Consultativ mass-media România-Republica Moldova care a existat la nivelul 

Departamentului de relații cu românii de pretutindeni, un organism care își propunea interconectarea 

politicilor editoriale dintre cele două maluri ale Prutului, schimburile de experiență între jurnaliști, 

aplicarea comună pentru finanțări, inclusiv europene și a încuraja acest spațiu informațional comun cu 

valențe strategice. 

O altă propunere a domnului deputat Matei-Adrian Dobrovie a fost lansarea în cadrul Agenției 

pentru Dezvoltarea României care funcționează în cadrul MAE, a unui proiect, fondul de cooperare mass-

media România-Republica Moldova, care ar avea exact acest scop, să se instituie niște mecanisme de 

finanțare astfel încât să poată accesa granturi direct de la Guvernul României, produse jurnalistice de 

calitate și care cu adevărat să poată să aducă valorile europene, să le propage în Republica Moldova și 

totodată să propage și valorile României acolo. 

Totodată, domnia sa a precizat că trebuie să avem o prezență mult mai susținută acolo, dincolo de 

ceea a ce s-a menționat legat de TVR și Radio-Chișinău. 

În acest context, domnia sa consideră că acest proiect este strategic și trebuie să ocupe un loc 

important în programul de guvernare. 

Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovei a adus în atenție că la Comisia pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării din Camera Deputaților există tot felul de solicitări al unor persoane cărora 

le sunt luați copiii și care se confruntă cu imposibilitatea de a se reprezenta în justiție, de a face demersuri 

pe lângă protecția copilului, etc. 

Propunerea concretă a domniei sale adresată ministrului de externe desemnat, a fost dacă ar lua în 

considerare un fond de asistență juridică pentru astfel de caz, în acest context aducând în atenție cazul 

Cameliei Jalaskoski ( Smicală) din Finlanda, având în vedere că sunt multe alte cazuri care sunt legate de 

acest specific, al faptului că, cetățenii români care poate au și altă cetățenie trebuie să se reprezinte în 

Justiție și au probleme în a-și lua înapoi copiii sau în a găsi o soluție juridică. 

Față de cele menționate, domnul deputat Matei Adrian Dobrovie a dorit să cunoască dacă având 

acest fond de urgență al MAE, se pot prevedea astfel de cheltuieli sau se poate prevedea un fond de 

asistență juridică și pentru astfel de cazuri, nu doar pentru cele în care există cetățenii români condamnați la 

moarte sau în alte situații. 

În ceea ce privește calitatea de terț intervenient în procesele de Curtea Europeană a Drepturile 

Omului, ministru desemnat, domnul Bogdan Lucia Aurescu a precizat că este o problemă asupra cărora 

trebuie să ne uităm cu atenție, se va gândi la stadiul dosarului și de ce nu s-a intervenit deja dacă există 

această posibilitate procedurală sau dacă de-abia s-a deschis această posibilitate pentru România. 

În ceea ce privește întrebarea adresată de domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu cu 

privire la Tratatele de aderare, ministru desemnat Bogdan Lucian Aurescu a precizat că domnia sa este 

jurist de drept internațional și nu jurist de drept european. 
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Cu privire la ridicarea MCV-ului, domnul ministru desemnat Bogdan Lucian Aurescu a precizat că 

acesta este trecut în programul de guvernare al actualului Guvern, ultimul raport MCV privind România, 

din păcate fiind unul foarte critic și trebuind fi făcute eforturi în continuare pentru a se respecta 

recomandările care au fost făcute și care au ajuns deja la un număr destul de ridicat, acestea fiind probleme 

asupra cărora trebuie să se pronunțe ministrul justiției. 

În ceea ce privește propunerea de ridicare a MCV-ului pentru Bulgaria, domnia sa a precizat că 

sunt o serie de etape care trebuie urmărite, iar după cum se cunoaște, fiecare raport MCV, după ce este 

emis, cunoaște o perioadă de dezbatere în cadrul Consiliului Justiției și Afaceri Interne, discutându-se 

concluzii ale Consiliului cu privire la rapoartele privind MCV-ul, urmând a vedea care sunt rezultatele 

acestor dezbateri în Consiliul Justiției și Afaceri Interne. 

 După cum a precizat ministrul desemnat, va urmări cu foarte multă atenție dar cutuma a fost să nu 

ne pronunțăm pe rapoartele Bulgariei, așa cum nici Bulgaria nu se poate pronunța pe raportul MCV al 

României, însă vor fi cu siguranță vor fi alte state care se vor pronunța asupra acestui aspect. 

 În ceea ce privește simplificarea acordării cetățeniei române pentru etnicii români din Balcani și 

vecinătate, domnul Bogdan Lucian Aurescu, a precizat că după cum se cunoaște, probabil, când a fost 

ministru de externe a promovat o modificare a Legii cetățeniei, Ordonanța de Urgență 37/2017 prin care 

permite acordarea cetățeniei și pentru etnicii români din vecinătate care nu se regăsesc în ipotezele 

prevăzute de Legea cetățeniei române pentru redobândirea cetățeniei române. 

 După cum a mai precizat domnia sa și această Ordonanță de Urgență 37/2015, a introdus un articol 

81
,  care se referă la redobândirea simplificată în cazul în care este vorba despre persoane care au contribuit 

semnificativ la păstrarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești. 

 Totodată, ministrul desemnat a precizat că a gândit în acel moment acea prevedere ca o posibilitate 

legală pentru a acorda mai rapid cetățenia acestor categorii de persoane, dar din păcate, în practică s-a 

constatat că mecanismul gândit atunci nu a funcționat la parametrii care s-a dorit. Motiv pentru care, 

această prevedere din programul de guvernare este menită să ducă la un proces de regândire, de reflexie pe 

baza acestui text pentru a se vedea în ce măsură se poate face mai eficient, în așa fel încât și acești români 

să poată să dobândească cetățenia într-o formulă simplificată. 

 În ceea ce privește Guvernul Maia Sandu, domnul Bogdan Lucian Aurescu a informat că, după 

cum se cunoaște, după ce s-a instalat guvernul la Chișinău, doamna Prim-ministru Maia Sandu a făcut o 

vizită pe data de 2 iulie la București, existând discuții aprofundate la modul în care România poate să 

acorde asistență Guvernului Maia Sandu .  

 După cum a precizat domnia sa, cu acea ocazie, domnul președinte Klaus Iohannis a lansat o idee 

în discuția cu premierul  Maia Sandu, doamna Maia Sandu acceptând această idee, aceea de a crea un grup 

de lucru mixt româno-moldovean care să se întâlnească în perioada imediat următoare (grupul întâlnindu-se 

în data de 23 iulie) la nivel de guverne. 

 În acest context, domnul Bogdan Aurescu a precizat că a fost o cooperare între președinție și 

guvern la momentul respectiv, din acel punct de vedere rezultatul acestui grup de lucru interministerial a 

fost de a face un mapping al tuturor acelor sectoare, domenii, instituții unde România poate să acorde 

asistență Republicii Moldova în perioada imediat următoare. 

 Totodată, domnia sa a adus în atenție faptul că au fost trecute în revistă absolut toate proiectele de 
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interconectare, strategice, diversele alte proiecte pe care le putem avea în vedere pentru a sprijini efortul 

guvernului Maia Sandu de integrare europeană și de reformă. 

 De asemenea, ministru desemnat Bogdan Lucian Aurescu a precizat că rezultatul a fost o foaie de 

parcurs în programul de guvernare denumindu-l „plan de acțiune”, care a fost semnat pe data de 9 

octombrie la Chișinău de către cei doi miniștrii de externe, fiind un plan de acțiune extrem de detaliat. 

 Domnul senator Șerban Nicolae a dorit să cunoască care sunt demersurile în aderarea României la 

Programul Visa Waiver, concret care sunt aceste demersuri, ce măsuri au fost luate și ce se are în vedere să 

se întreprindă  în așa fel încât România să adere la Programul Visa Waiver în relația cu SUA. 

 Totodată, domnia sa a dorit să cunoască care sunt măsurile avute în vedere pentru românii din 

Ucraina și Serbia. 

 Cu privire la românii din străinătate și la modul cum aceștia relaționează cu țara mamă, domnul 

deputat Nicolae-Daniel Popescu, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării din Camera Deputaților a dorit să cunoască ce strategie are în vedere ministrul desemnat 

pentru a crește gradul de încredere a românilor din străinătate, în instituțiile din România. 

 După cum a precizat domnia sa, din perspectiva unui fost rezident pe teritoriul altui stat timp de 10 

ani de zile, a observat cum această încredere se menține la o cotă foarte scăzută și ezităm în continuare să 

furnizăm informații instituțiilor statului român atunci când noi avem nevoie de acestea. 

 Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a mai precizat că nu se referă doar la ultimul 

exercițiu, acela de a-i încuraja pe români să se înscrise în registrul electoral pentru cetățenii români din 

străinătate, dar se referă la multe probleme care țin de o strategie a statului român, a oricărui guvern pe care 

noi ne putem baza în totalitate, pentru că noi,  nu știm cu exactitate numărul cetățenilor români din afara 

țării, ci trebuie să ne bazăm pe studii foarte costisitoare și să alocăm resurse destul de însemnate pentru 

aflarea măcar a unei aproximări. 

 În acest context, domnia sa a rugat ministrul de externe și prim-ministru , având o ocazie istorică 

după cum a precizat domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu, de a face o reformă în câteva din 

instituțiile importante pentru MAE, având un portofoliu important, acela de a da rolul instituțiilor pe care îl 

merită. 

 În acest sens, domnia sa s-a referit la o serie de instituții care sunt, după cum a mai precizat, 

instituții care sunt în subordinea Senatului, a Ministerului Educației, dar și în subordinea fostului Minister 

pentru Românii de Pretutindeni. 

 În acest context, domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a îndemnat să ne uităm 

comparativ la ceea ce se întâmplă în alte țări, după cum a precizat domnia sa, cel puțin pentru Europa 

Centrală, care, cu aceeași experiență istorică ca și noi, în care cetățenii români din afara granițelor țării 

înțeleg exact unde să se adreseze, când să se adreseze, cu ce problematică să se adreseze acestor instituții. 

 Totodată, domnia sa a adus în atenție existența unui corp diplomatic român cu oameni profesioniști 

de excepție, precizând că a rămas surprins de-alungul timpului, atât din experiența domniei sale din afară, 

cât și cea din Parlament, să vadă că ei nu se bucură de recunoașterea pe care aceștia ar merita-o cu adevărat. 

 Una dintre sugestiile domnului vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a fost de a insista și de a se 

consulta cu experții, să se vadă în ce măsură ministrul de externe poate sau noi ca stat putem, să se ajungă 

în situația în care limba română să fie predată ca limbă străină în țările cu cele mai importante comunități 
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românești. În acest context, domnia sa referindu-se la țări precum Italia, Spania, UK, ținând cont, că există 

și în acest sens precedente în alte state. 

 Totodată, domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a adus în atenție faptul că, în UK, în 

școlile britanice, pe lângă limba italiană, limba spaniolă, se predau o serie de alte limbi, în speță limba 

poloneză, limba maghiară, etc. 

 Opinia domniei sale a fost aceea de a face mai mult lobby și de a se folosi resursele pe care le au la 

îndemână pentru a ajunge în acest punct, pentru a veni în completarea statului român, de a asigura o 

păstrare și dezvoltare a culturii, limbii și predării civilizației românești în afara granițelor țării. 

 În urma opiniilor exprimate, membrii Comisiilor reunite au hotărât cu majoritate de voturi, 

avizarea pozitivă a domnului Bogdan Lucian Aurescu la funcția de ministru al afacerilor externe. 

  

 

Joi, 31 octombrie 2019 

 

Studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
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