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         Parlamentul României 
          Camera Deputaţilor 

 
              Comisia pentru comunităţile de români 

              din afara graniţelor ţării 
 

 

PROCES-VERBAL 

al  lucrărilor Comisiei din zilele de 05, 07 și  08 octombrie 2020 

 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucrările în zilele de 05, 07 și  08 octombrie 2020 

 

 

Luni, 05 octombrie 2020 și Joi, 08 octombrie 2020 

 

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

 

Miercuri, 07 octombrie 2020 

 

La lucrările Comisiei au participat 10 deputaţi din totalul de 18 membri: 

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

Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu (PSD) – secretar, Cristian Buican 

(PNL),   Matei-Adrian Dobrovie (PNL), Costel Lupașcu (PSD), Marilen- Gabriel Pirtea (PNL) şi Alin 

Vasile Văcaru (PRO România).  

Au absentat: 

 Nicolae Velcea (PSD) – vicepreședinte,  Dumitru Lupescu (USR) – secretar, Ştefan-Alexandru 

Băișanu (PSD), Doru Petrișor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia 

Gilia (PSD), Alexandru-Mihai Voicu (PNL) şi Mihăiță Vîrză (PSD). 

     Înlocuiri:  

     Doamna deputat Angelica Fădor (PNL), a fost înlocuită de domnul deputat Pavel Popescu (PNL). 
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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și-a desfășurat lucrările în ședință 

comună împreună cu Comisia pentru comunitățile de români din afara țării din Senat, Comisia pentru 

politică externă din Senat și a Comisia pentru politică externă din Camera Deputaților, în data de 07 

octombrie 2020, având pe ordinea de zi audierea candidaților propuși pentru funcţiile de Ambasadori 

Extraordinari și Plenipotențiari ai României. 

Ședința comună din data de 07 octombrie 2020 a fost condusă de către domnul senator Cristian-Sorin 

Dumitrescu, președintele Comisiei pentru politică externă din Senat. 

În deschiderea ședinței, domnul președinte Sorin-Cristian Dumitrescu a dat cuvântul domnului                

Ștefan-Alexandru Tinca, candidat propus pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al 

României la Ankara, Republica Turcia. 

În scurta prezentare, domnul Ștefan-Alexandru Tinca, a precizat că este vorba despre o țară care este 

partenerul strategic al României, relația cu Turcia fiind cea mai importantă pe care România o are în această 

zonă de sud-est a continentului. 

În acest context, domnia sa a declarat de asemenea că România are ca instrument general de 

relaționare, un partener strategic în relația cu Turcia încă din anul 2011, anul viitor împlinindu-se un deceniu 

de la semnare. 

Totodată, domnul Ștefan-Alexandru Tinca a mai precizat că mandatul pe care l-a creionat, urmează 

axele mari ale acestui document, respectiv afaceri externe, cooperare internațională, justiție și afaceri interne, 

securitate, apărare și cooperare militară, cooperare economică și energetică, precum și aspectele de 

cooperarea în plan uman, respectiv, cultură, educație, știință și tehnologie. 

După cum a declarat domnul Ștefan-Alexandru Tinca, ca orice ambasador care își începe mandatul la 

Ankara, are în vedere că mandatul domniei sale este unul de construcție, propunându-și dinamizarea 

dialogului politic pe toate cele 4 axe 

În acest context, domnia sa a precizat că își propune dinamizarea dialoguui politic în primul rând pe 

aspectele politico-militare, pentru că, după cum a declarat domnia sa, definirea, rolului NATO și 

substanțierea prezenței aliate pe flancul estic, inclusiv pe ceea a ce înseamnă Marea Neagră, rămâne pentru 

România o mare prioritate. 

Domnul Ștefan-Alexandru Tinca a mai declarat că România și Turcia sunt importanți parteneri 

regionali, putând vorbi de vecinătatea peste Marea Neagră, dar și de cooperarea în organizații gen OCEM,  

pe care România o prezidează în acest an sau SCE, în acest context fiind vorba de Turcia. 

 Totodată, domnia sa aprecizat că, cooperarea poate merge și pe teme europene și globale în cadrul 

organizațiilor internaționale, insistând în același timp asupra componentei europene datorită evoluțiilor din 

Turcia, precum și pe relațiile Turciei cu blocul comunitar, fiind, după cum a menționat domnul Ștefan-

Alexandru Tinca, în interesul fundamental al României să păstreze vie această vocație europeană a Turciei. 

În ceea ce privește cooperarea economică , domnul Ștefan-Alexandru Tinca a declarat că din spațiul 

extra- comunitar, Turcia este de departe cel mai important partener al României, iar în urma crizei din Turcia 

care ține de circa 2 ani, dar și a impactului pandemiei, sezisează o rebalansare a raporturilor, accentul 
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trebuind fi făcut după cum a precizat domnia sa pe promovarea, chiar și agresivă a exporturilor românești pe 

piața turcă, pe vinderea brandului românesc ca loc de investiții pentru operatorii turci, precum și pe 

încurajarea pe cât posibil și pe dezvoltarea interesului businessului românesc în Turcia. 

 Pe planul diplomației publice, domnia sa a precizat că își va propune o actualizare a mesajului 

românesc, a imaginii României în Turcia, și anume, de stat european, dar și de aliat regional al Turciei, 

România și Turcia fiind animați de o prietenie istorică. 

  Domnul Ștefan-Alexandru Tinca a declarat de asemenea că există și două aspecte care trebuie avute 

mai bine în atenție și care trebuie gestionate și corect, existând așteptări din partea României pentru ca 

Turcia să onoreze niște angajamente luate la nivel aliat care se referă mai ales la Marea Neagră, nefiind 

vorba nu numai în plan securitar dar și de definire a Mării Negre ca o oportunitate economică pentru țările 

riverane.   

 Și din partea turcă, s-a adunat de asemenea un număr de propuneri mai ales în planul cultural, 

educațional, propuneri care nu pot fi onorate, considerând că în acest caz trebuie continuat pe linia propusă 

de minister, foarte deschis, amical, dar ferm, ceea ce nu se poate din cauza cadrului constituțional sau 

legislativ intern sau în alte situații contrare interesului național. 

 Alte subiecte aduse în atenție de către domnia sa le-au reprezentat tensiunile în crește dintre Turcia și 

Occident, UE în particular, România continuând, după cum a precizat domnia sa, pe linia de echilibru și 

moderație, fiind o oportunitatea de valorificare a climatului de încredere existent între România și Turcia, 

pentru a încerca, alături de statele de aceeași orientare din UE, să continue pe o linie politică cu două 

componente, una pozitivă, de oportunități de viitor, dar și pe reacția pe măsură atunci când există excese și 

derapaje importante. 

 În cadrul prezentării elementelor de mandat, a fost adusă în atenție de către domnul Ștefan-

Alexandru Tinca și componenta de diplomație parlamentară.  

 După cum a precizat domnia sa, componenta de diplomație parlamentară este funcțională, fiind 

dintotdeauna fidel acestei căi, componentă care după cum a declarat domnia sa, vine să completeze 

diplomația tradițională, cunoscând de altfel de existența unei relații directe și în plan bilateral, și în plan 

trilateral cu Bulgaria. 

 În acest context, domnul Ștefan-Alexandru Tinca a precizat că își propune  totodată continuarea și 

pe linie parlamentară, precum și pe penetrarea mediului politic din Turcia, care este fundamentală, aceea de 

păstrare de legături strânse și cordiale.   

 Ședința comisiilor reunite a continuat cu sesiunea de întrebări și intervenții. 

             Ca urmare a discuțiilor purtate în vizita întreprinsă de președintelui Turciei, domnul Recep Tayyip 

Erdoğan în Republica Moldova,  domnul deputat Dan Ilie Barna, vicepreședinte al Comisiei pentru politică 

externă din Camera Deputaților, a dorit să cunoască rolul pe care Ambasada României la Ankara ar putea           

să-l aibă din perspectiva relațiilor României cu Republica Moldova. 

 Alte întrebări adresate domnului Ștefan-Alexandru Tinca au vizat transformarea Bazilii Sfânta Sofia 

din Muzeu în Moschee, întrebare adresată de domnul deputat Ioan-Sorin Roman, vicepreședinte al Comisiei 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților, precum și colaborarea 
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tripartită dintre România, Polonia și Turcia, întrebare adresată de domnul senator Sorin-Cristian Dumitrescu, 

președintele Comisiei pentru politică externă din Senat au reprezentat alte subiecte aduse în atenție de 

parlamentari. 

Legat de rolul pe care Ambasadei României la Ankara ar putea să-l aibă din perspectiva relațiilor 

României cu Republica Moldova, domnul Ștefan-Alexandru Tinca a precizat că, vizita președintele Recep 

Tayyip Erdoğan a fost făcută în spațiul parteneriatului oriental în care intră și Republica Moldova, iar 

menirea domniei sale ca ambasador fiind aceea de a căuta să explice sensibilitatea (reacția pe care  o are 

România) României pentru o anumită zonă, așa cum și Turcia este sensibilă pe anumite zone din apropierea 

ei.  

În ceea ce privește întrebarea legată de  transformarea Bazilicii Sfânta Sofia din muzeu în Moschee, 

domnia sa declarat că este un gest de țară creștin ortodoxă și de simbolistică a acelei catedrale din Istanbul, 

fiind un gest care face parte dintr-o gândire și dintr-un program al președintelui Recep Tayyip Erdoğan, iar 

din astfel de gesturi, președintele Recep Tayyip Erdoğan va încerca să repună în discuție până la urmă chiar 

fundamentele Republicii, care, după cum a precizat domnia sa, va celebra centenarul în anul 2023, în timpul 

prezenței domniei sale la Ambasadă. 

 Cu privire la colaborarea tripartită dintre România, Polonia și Turcia, întrebare adresată de către 

domnul președinte Sorin-Cristian Dumitrescu, domnul Ștefan-Alexandru Tinca a precizat că această 

colaborare tripartită este o construcție de 5 ani de zile, concepută ca reacție la invadarea Crimeei de către 

Rusia, dorindu-se prin aceasta, cristalizarea vocii flancului estic, alternativ fiind importantă articularea 

vocilor principalelor state de pe flancul estic, de la nord la sud, mai exact Polonia, România și Turcia. 

 În acest context, domnia sa a mai precizat că, în timp, dincolo de schimbul de informații și de 

schimbul poziții între cele 3 țări, precum și de colaborarea mai bună la nivelul alianței, există un potențial de 

a merge inclusiv pe cooperarea în domeniul economic, al articulării în politica externă în afara Alianței 

Nord-Atlantice, deocamdată fiind doar propuneri. 

 În atenție a fost adusă și ultima reuniune care a avut loc în format video datorită pandemiei, domnul 

Ștefan-Alexandru Tinca considerând că este o trilaterală de interes și care promite, trebuind fi prezervată. 

 Față de cele precizate anterior de cătrre domnul Ștefan-Alexandru Tinca, domnul senator Titus 

Corlățean a venit cu o precizare legată de trilaterală și anume, că trilaterală a fot lansată acum 6 ani, în marja 

reuniunii ministeriale NATO de la Bruxelles, în ideea între altele de a susține candidatura a 4 state pentru o 

viitoare aderare. 

 În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura domnului Tinca Ştefan-

Alexandru în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Turcia. 

 Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Radu-Cătălin Mardare, candidatul 

propus pentru funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Libaneză. 

 În scurta alocuțiune, domnul Radu-Cătălin Mardare a precizat că în contextul relațiilor tradiționale 

cu țările arabe, România a acționat de-alungul timpului pentru consolidarea unor relații constructive și a unui 

parteneriat predictibil cu Republica Libaneză. 
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 În ceea ce privește relația bilaterală, domnia sa a dorit să sublinieze asupra ajutorului dat de 

autoritățile libaneze în acțiunile de evacuare a cetățenilor români și a membrilor de familie din Siria, 

permițând tranzitarea teritoriului Libanez. 

 Totodată, domnul Radu-Cătălin Mardare a mai precizat că Libanul este important de asemenea și 

prin prisma comunităților românești care numără aproximativ 1.400 de persoane, precum și prin puternica și 

influenta comunitate a oamenilor de afaceri din Liban, România și din diaspora. 

 Principalele priorități avute în vedere și menționate de domnia sa au fost: stabilitatea internă și 

menținerea vectorului politic și economic occidental de dezvoltare a Libanului, dezvoltarea economică și 

transformarea Libanului într-o punte de acces către alte piețe din Orientul Mijlociu și din Africa, precum și 

sprijinirea comunității românești. 

 În plan economic, domnul Radu-Cătălin Mardare  a declarat de asemenea că, printre priorități se mai 

numără creșterea schimburilor economice, diversificarea exporturilor românești pentru că, după cum a 

precizat domnia sa, încă predomină exportul de materii prime și produse cu valoare adăugată scăzută în 

detrimentul spre exemplu al autovehiculelor sau mașini și aparate electrice. 

 Printre prioritățile menționate și aduse de altfel în atenție de către domnia sa, au fost și stimularea 

investițiilor, în condițiile în care, după cum a mai precizat domnul Radu-Cătălin Mardare, Libanul ocupă 

primul loc în rândul țărilor arabe privind investițiile în România și locul 27 din toate țările lumi.  

 Totodată, domnia sa a mai considerat importantă organizarea la Beirut a celei de-a doua Ediții a 

Forumului de Afaceri România – Liban – Africa, cu obiectivul de a facilita pătrunderea pe piața africană a 

oamenilor de afaceri români, în parteneriat cu cei libanezi, și de asemenea, identificarea oportunităților de 

investiții și modalitățile concrete de investiții în România. 

 Alte priorități menționate de domnul Radu-Cătălin Mardare le-au reprezentat continuarea 

demersurilor pentru finalizarea acordului între Camera de Comerț și Industrie a României și Camera de 

Comerț, Industrie și Agricultură din Beirut și Muntele Liban, discuții care, după cum a declarat domnia sa, 

au fost începute acum câțiva ani și care își așteaptă finalizarea. 

 Totodată, domnia sa a mai precizat că vor fi urmărite demersurile de finalizarea a acordului și 

contractelor dintre Romarm și Forțele Armate Libaneze privind reparațiile, mantenance și modernizarea 

tancurilor, dintre Uzinexport și parteneri libanezi în vederea construirii unei fabrici de ciment în Angola.  

 În atenția domniei sale vor fi, de asemenea, după cum a mai declarat domnia sa,  parteneriatele și 

relații existente, cooperarea dintre Electroputere Craiova și fabrici de ciment libaneze, și cea dintre IAR 

Ghimbav, Forțele Aeriene Libaneze pentru reparații, mantenance elicoptere. 

 În ceea ce privește comunitatea românească, domnul Radu-Cătălin Mardare  a precizat că urmărește 

o legătură foarte strânsă cu comunitatea și cu Asociația România Levant, asociație activă care desfășoară 

cursuri de limbă, cultură și civilizație română pentru copiii din zona Beirutului, și care deprind obiceiuri și 

tradiții românești, în acest context propunând o legătură foarte strânsă și un sprijin cât mai consistent. 

 Propunere foarte strânsă a fost făcută de domnia sa și pentru  Parohia Ortodoxă Română pentru Siria 

și Liban, în acest context aducând în atenție numele preotului Gheorghe Hustea. 
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Domnul Radu-Cătălin Mardare a precizat de asemenea că va urmări continuarea și dezvoltarea 

activității de la liceul Amilieh din Beirut, unde a fost inclus studiul limbii române opțional pentru prima dată 

în programa oficială a unei școli dintr-o țară arabă, iar  la cursul secundar informând că există un proiect 

realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român și patronat de Ambasadă. 

Totodată, domnul Radu-Cătălin Mardare a declarat că are în vedere și o prezență culturală 

semnificativă, și anume continuarea unor proiecte cum ar fi Zilele Culturii Române, concertele organizate cu 

Filarmonica Națională, spectacole de teatru, conferințe, participarea la Luna francofoniei, participarea la 

evenimentele din zona francofoniei, Salonul de carte francofonă, Festivalul filmului european. 

 În atenția domniei sale va fi asemenea, după cum a precizat domnia sa, și finalizarea Programului de 

colaborare în domeniul educației, științei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului și sportului aflat                

într-un relativ impas, în jurul punctului care prevede realizarea unor stagii de documentare de 3-6 luni a 

studenților, cursanților, pe lângă bursele de studii oferite studenților de țările partenere. 

 În cadrul sesiunii de întrebării și intervenții, domnul senator Viorel-Riceard Badea, președintele 

Comisiei pentru românii din afara țării din Senatul României, i-a sugerat domnului Radu-Cătălin Mardare de 

a facilita inițierea unor contacte la nivel de Parlamente pentru membrii Comisiilor românilor de pretutindeni 

din Parlamentul României, pentru că, după cum a precizat domnia sa, Libanul are o experiență de emigrație 

extraordinară, care nu ar fi rău să o cunoaștem mai bine. 

 Sugestie a venit și din partea domnului senator Titus Corlățean. Astfel, domnia sa i-a sugerat 

domnului Radu-Cătălin Mardare de a încerca prin mecanismele ambasadei, să accelereze un proces de 

negociere care, după cum a precizat domnul Titus Corlățean durează de prea mulți ani și a cărei finalitate 

ține de normalitatea unei relații între două state care au un raport de prietenie și foarte solid, aceea de 

exceptarea de la viză a pașapoartelor diplomatice, fiind un gest de bază, de normalitate, aceste negocieri 

durând de foarte mulți ani, în acest context domnul Titus Corlățean îndemânând la o finalizare a acestora. 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura domnului Radu-Cătălin 

Mardare în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Liban. 

 Ședința Comisiilor reunite au continuat cu audierea doamnei Silvia Davidoiu, candidatul propus 

pentru funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Serbia. 

 În cadrul prezentării elementelor de mandat, doamna Silvia Davidoiu, a precizat că Republica Serbia 

este stat vecin al României, cu o relație complexă, bine conturată, dar unde mai este foarte mult loc de 

îmbunătățit. 

 În ceea ce privesc îmbunătățirile, domnia sa a mai precizat că și-a propus pentru început, puțin mai 

mult dinamism în relația bilaterală, pentru că România nu a excelat la contacte directe în ultima perioadă, iar 

la nivel politic întâlnirile au fost predominant trilaterale și cvadrilaterale, și probabil că după ce noul guvern 

sârb va fi validat, lucrurile vor putea căpăta un alt dinamism în perspectiva anului următor. 

 Totodată, doamna Silvia Davidoiu a declarat că nu sunt numai lucruri pozitive în relația bilaterală, 

existând și o serie de asperități, cunoscute nouă, de sensibilitate, și anume cele legate de minoritate, cu cele 

două deosebiri menționate și în mandatul domniei sale, românii din Voivodina care se bucură de un 

tratament mai bun, până la un punct, și cea mai spinoasă, și mai delicată și mai tragică problemă, românii din 
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Timoc, cu toate neajunsurile care decurg din faptul că, pentru Serbia, pentru autoritățile Sârbe, tratamentul 

aplicat minorităților este considerat o vulnerabilitate, iar abordarea lor este una puțin mai neconformistă. 

 Domnia sa a declarat de asemenea că avem un cadrul bilateral foarte clar, avem și angajamente ale 

Serbiei destul de clare, dar din păcate, la implementare stăm mult mai deficitar. 

 După cum a precizat doamna Silvia Davidoiu, probabil că prioritară va fi reuniunea Comisiei mixte 

pe problematica minorităților, nefiind exclus să existe tergiversări în continuare, pentru că, până se formează 

noul guvern, până vor nominaliza președintele părții sârbe, va mai trece foarte multă vreme, tactica părții 

sârbe fiind de amânare până când se diluează subiectul. 

 De asemenea, domnia sa a declarat că și-a propus o abordare într-o tonalitate europeană mai 

puternică, în sensul de a acționa și prin intermediul reprezentanței Comisiei Europene, a Biroului Consiliului 

Europei și a Biroului OSCE, pe linia insistenței pentru respectarea obligațiilor asumate, un stat candidat le 

Uniunea Europeană, cu valențe europene clare, trebuind totuși ca Serbia să își respecte angajamentele. 

 Doamna Silvia Davidoiu, a precizat că unul dintre elemente menționate în mandatul domniei sale, 

dar care este puțin dependent de conjunctura cu care ne vom afla în viitor, ar fi de înființare a unui Institut 

Cultural Român la Belgrad, care , din câte a înțeles domnia sa, nu a fost agreat de către partea sârbă pentru că 

îl percepe drept un potențial instrument al României de proiecte și programe în sprijinul românilor de acolo, 

considerând în același timp că trebuie insistat pe acest punct.  

 Totodată, domnia sa a mai precizat că a trecut și câteva abordări puțin mai neconvenționale din 

dorința de a fi puțin inovatoare în abordarea problematicii, în sensul că poate trebuie un accent mai mare pe 

tânăra generație, poate că nu este totul pierdut în ceea ce îi privește, și poate reușind prin burse, prin 

stimulente pentru a îi aduce puțin mai aproape. 

În completarea celor menționate, doamna Silvia Davidoiu a declarat că îi este cunoscută problema 

lipsei cadrelor didactice de limbă română, mai ales în estul Serbiei, nereușindu-se în ultima perioadă captarea 

interesul tinerilor pentru profesii precum educator sau învățător, 1 sau 2 candidați pe an fiind absolut ridicol. 

 Față de cele relatate, domnia sa a precizat că, în funcție de cât ne permite și legislație, poate vom fi 

puțin inventivi, luând exemplu Germaniei care stimulau material profesorii pentru a preda în spațiu estic, 

inclusiv la București, în anii 1990, oamenii primând un supliment pentru a-i motiva. 

 Totodată, doamna Silvia Davidoiu a mai precizat că poate trebuie văzută și în conjunctura nefericită 

actuală, din punct de vedere al educației on-line, poate că ne putem uita și la dimensiunea aceasta, de a le 

oferi acestora, mulți, puțini, câți sunt în estul Serbiei, șansa de a accede la cursuri de limbă română, de 

cultură și de civilizație românească, prin intermediul platformelor on-line. 

 În în cadrul sesiunii de întrebări, în scurta intervenție,domnul deputat Constantin Codreanu, 

președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților a 

precizat că prima delegație pe care domnia sa a condus-o în calitate de deputat de diaspora, ca și de 

președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a fost în Serbia, inclusiv 

pentru că era la curent cu problemele pe care le întâmpină comunitatea noastră de acolo, fiind convins că 

doamna Silvia Davidoiu cunoaște că merge într-un loc unde se va confrunta cu diverse probleme. 
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 În acest context,  domnul președinte Constantin Codreanu a adus în atenție faptul că la întoarcerea 

din vizita de lucru întreprinsă în Serbia s-a întors cu 20 de recomandări, recomandări colectate după cum a 

precizat domnia sa în urma întrevederilor avute și cu partea sârbă, cu oficialii sârbi din Rada Supremă 

(Parlamentul unicameral al Ucrainei), cu angajații ambasadei României la Belgrad, cu doamna ambasador, și 

bineînțeles, nu în ultimul rând insistând în mod special să se vadă cu comunitatea din Timoc și Voivodina, 

recomandările existând, iar în cazul în care doamna Silvia Davidoiu ar fi interesată , domnia sa s-ar bucura să 

le pună la dispoziția domniei sale.  

 Revenind la sesiunea de întrebări, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască cum 

anume vede doamna Silvia Davidoiu soluționarea, dacă s-a gândit la ceva anume, la ceva concret atunci când 

se vorbește de situația Bisericii Ortodoxe Române (BOR) în Serbia, pentru că, după cum a precizat domnia 

sa,  un canal de comunicare nu este suficient, comunitatea românească având nevoie de sprijin în acest sens, 

de a depăși această realitate care există acum, când trebuie să se ia autorizație pentru garaj ca să poți face o 

biserică.  

 Ca doleanță, domnia sa a precizat că și-ar fi dorit aici, ca în loc de examinarea posibilității de 

demarare a unui proiect, să fi fost scris direct, demararea unui proiect de școală on-line, pentru că ar fi o 

soluție, mai ales în această perioadă care nu se cunoaște când va fi depășită, existând solicitări în acest sens, 

și nu în ultimul rând, fiind foarte important să se insiste -  doamna Silvia Davidoiu în calitate de ambasador , 

acest lucru făcând și noi de altfel în România -ca tinerii care vin în România să studieze, să fie încurajați într-

un fel sau altul să revină în comunitatea lor, să rămână acolo ca un punct de referință românesc. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a mai precizat că aceasta este solicitarea, 

pentru că, după cum a declarat domnia sa, mulți dintre cei cu care a dialogat erau nemulțumiți de faptul că 

tinerii vin în România și nu revin după asta în Serbia, și practic îi pierdem din comunitatea de acolo. 

 În încheierea scurtei intervenții, domnia sa a rugat-o pe doamna Silvia Davidoiu să nu uite, că de 

fiecare dată când va dialoga cu omologii sârbi, să le reamintească că România este un stat exemplu când vine 

vorba de respectarea drepturilor minorităților naționale, iar locul pentru minoritatea sârbă în Parlamententul 

României este asigurat inclusiv. 

 Sesiunea de întrebări și intervenții a continuat cu intervenția domnului deputat Matei-Adrian 

Dobrovie, membru al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării și al Comisiei pentru 

politică externă din Camera Deputaților. 

În scurta intervenție, domnia sa a adus în atenție faptul că în anul 2012, România a semnat cu 

Republica Serbia un Protocol, în acest context, precizând că Serbia dorește să adere la UE, iar România a 

susținut și susține în continuare parcursul european al Serbiei, Serbia condiționând totuși adoptarea criteriilor 

de la Copenhaga, care practic vizează și respectarea drepturilor minorităților. 

Având în vedere cele relatate, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a revenit cu întrebări legate 

de readucerea în discuție a acelui Protocol încheiat în anul 2012, modul în care doamna Silvia Davidoiu se 

gândește să susțină identitatea culturală și lingvistică românească în Timoc având în vedere lipsa mijloacelor 

de mass-media disponibile comunității, și mai ales a educației în limba maternă - aceasta fiind predată după 
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cum a precizat domnia sa doar la nivel de două ore - precum și dacă se poate cere în dialogul bilateral o 

suplimentare ca să avem măcar un număr de ore de limbă română, spre exemplu de 4 ore pe săptămână. 

Revenind la educație, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie, a dorit să cunoască cum vede doamna 

Silvia Davidoiu această problemă. 

La finalul intervenției, domnia sa a adus în atenție faptul că în vizita de lucru întreprinsă în Serbia a 

observat că o mare problemă a comunității de români din Serbia o reprezintă dezbinarea românilor în 

interiorul comunității, în acest context venind cu o recomandare adresată doamnei Silvia Davidoiu, aceea de 

a dialoga cu toți, cu toate asociațiile, care după cum a precizat domnia sa, după cum se cunoaște, asociațiile 

sunt de foarte multe ori divizate, iar neavând un mediu asociativ unit, nu avem o poziție puternică în dialogul 

cu statul sârb. 

Revenind la recomandările domnului președinte Constantin Codreanu, recomandări colectate în 

urma întrevederilor avute și cu partea sârbă, cu oficialii sârbi din Rada Supremă (Parlamentul unicameral al 

Ucrainei), cu angajații ambasadei României la Belgrad, în urma vizitei de lucru întreprinse în Serbia, doamna 

Silvia Davidoiu a precizat că ar fi recunoscătoare domnului președinte Constantin Codreanu dacă ar intra în 

posesia acestor recomandări. 

În ceea ce privește situația BOR, întrebare adresată de asemenea de către domnul președinte 

Constantin Codreanu, doamna Silvia Davidoiu a precizat că aceasta se află pe agenda domniei sale, 

planificându-și deja o întrevedere cu Pr. Dr. Michael Tiţa, consilier patriarhal de la Patriarhia Română, 

persoana care răspunde de dialogul inter-religios, situația BOR fiind una dintre problemele delicate, pentru 

că Serbia este teoretic stat laic, dar Biserica Ortodoxă Sârbă este extrem de influentă acolo. 

 Totodată, domnia sa a precizat că din relatările și a unor exponenți internaționali, cunoscători  ai 

mediului din Serbia, a înțeles că Patriarhul Irineu nu ar fi chiar atât de opus acestei idei, în schimb, sunt doi 

mitropoliți care foarte puțin probabil că vor fi dispuși să accepte acest lucru, dar va insista în continuarea 

pentru că este dreptul la liberă exprimare a persoanelor și la exercitarea credinței a persoanelor din spațiul 

respectiv,  văzând în ce măsură se va putea obține ceva de la statul respectiv în acest moment, pentru că, 

după cum a declarat doamna Silvia Davidoiu, din nefericire pentru noi, accentul cade pe alte elemente din 

sfera respectării drepturilor omului, a statului de drept, în acest context precizând că va încerca să găsească 

aliați, așa cum a menționat anterior în Consiliul Europei, în OSCE și în reprezentanța Comisiei Europene. 

Referitor de la examinarea posibilității de demarare a unui proiect de școală on-line, doamna Silvia 

Davidoiu a precizat că nu a scris deoarece nu cunoaște care sunt realitățile tehnice ale spațiului, înțelegând că 

deja, că prin Departamentul pentru românii de pretutindeni s-au făcut niște mici pași timizi, în acest context 

informând asupra existenței unui proiect de mică anvergură, acela de livrare de tablete către anumite unități 

școlare, unde există copii români care vor să studieze on-line. 

Totodată, domnia sa a precizat că nu cunoaște în ce măsură în toate spațiile rurale există acoperire 

internet, pentru că dacă le pun la dispoziție tablete și nu există internet nu se realizolvă nimic, tocmai de 

aceea își propune să vadă care sunt specificitățile locale pentru a încerca să devină constructivi în propunerea 

de proiecte. 
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Cu privire la Protocolul România-Serbia semnat în anul 2012, întrebare adresată de către domnul 

deputat Matei-Adrian Dobrovie, doamna Silvia Davidoiu a precizat că este exact documentul de care se 

leagă foarte mult în acest moment, document pentru care se insistă a fi implementat, problema fiind aici, 

Serbia luându-și niște angajamente internațională pe care nu și le respectă în acest moment, fiind evazivi, 

facând trimiteri la priorități pe linia integrării europene, încearcând să eludeze subiectul.  

În acest context, domnia sa a precizat că nu va fi ușor, și că nu va înceta să sublinieze necesitatea 

respectarea angajamentelor internaționale și va vedea în ce măsură va coordona eforturile cu cele ale 

Comisiei Europene și ale momentului de integrarea europeană, mai ales că ultimul  raport al Comisiei care a 

apărut ieri, 06 octombrie a.c., nu este favorabil deloc evoluțiilor din Serbia. 

Cu privire la identitatea culturală și lingvistică și cum putem să îi sprijinim, doamna Silvia Davidoiu 

a declarat că așa cum a precizat de altfel chiar domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie, că comunitatea este 

dezbinată, din păcate acest lucru este după cum înțelege domnia sa, că cel mai dificil lucru este de a 

identifica persoane în interiorul comunități care să aibă așa o credibilitate în rândul unui grup mai mare, 

pentru că proiectele nu se pot face în familie, nu au nicio acoperire dacă identifică niște personalități care nu 

au reverberații mai largi și care pot să reprezinte un grup mai mare de români. 

 În ceea ce privește educația, domnia sa a declarat că problema educației este și cea a lipsei cadrelor 

didactice. Din păcate, chiar dacă ar obține de la autoritatea sârbă ore de limbă română, nu există cadre 

didactice, aducând în atenție faptul că din câte a înțeles există și profesori care predau vlaha și româna. 

 Totodată, doamna Silvia Davidoiu a mai declarat de asemenea că este un moment crucial pentru că 

anul viitor va avea loc recensământul, iar rezultatele acestui recensământ, dacă consacră tendința de diluare a 

celor care se identifică drept români în defavoarea celor care se declară vlahi sau sârbi va fi foarte trist, 

pentru că dacă ei nu se autoidentifică ca atare nu cunoaște cum pot fi ajutați. 

 În acest context, sugestia domnului deputat Matei-Adrian Dobrovie pentru doamna Silivia Davidoiu 

a fost aceea de a comunica cu comunitatea pentru a pregăti cu toți acest moment cu toate asociațiile, 

indiferent cât de reprezentative sau contestate sunt unele sau altele, să se comunice cu toți în aceeași măsură 

și să încerce să pregătească prin comunicare eficientă acest moment al recensământului, astfel încât, 

problema divizării artificiale între români și vlahi să fie depășită. 

 Domnul deputat Ben-Oni-Ardelean, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera 

Deputaților a precizat că din punctul domniei sale de vedere, consideră că ceea a ce ar fi extrem de important 

având în vedere faptul că este o comunitate românească în Serbia, dar și o comunitate sârbă în România, să 

existe o legătură foarte strânsă cu doamna Silvia Davidoiu și în mod specific cu Comisiile de politică externă 

din Parlament României, cu Comisiile de Diaspora și cu Grupul de prietenie, pentru că, în opinia domniei 

sale sunt foarte multe probleme, și doar printr-o dezbatere foarte largă, care implică mai mulți factori de 

decizie, pot fi rezolvate aceste probleme. 

 Având în vedere că Guvernul derulează periodic un Program pentru acordare de burse pentru 

susținerea studiului limbii române pentru etnicii români din Ucraina, domnul senator Radu-Mihai Mihail, 

membru al Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării din Senatul României a dorit să cunoască 

dacă doamna Silvia Davidoiu are în vedere modalități de a promova programe similare și pentru etnicii 
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români din Serbia, care ar fi colaborarea legată de măsuri similare în Ucraina și Serbia pentru comunitățile 

de români de acolo, precum și acțiunile concrete pe care doamna Silvia Davidoiu le vede necesare pentru 

stimularea creșterii schimburilor economice între cele două țări. 

Opinia domnului deputat Gabriel-Marilen Pirtea, membru al Comisiei pentru comunitățile de români 

din afara granițelor țării din Camera Deputaților a fost aceea - după cum a precizat domnia sa - că,  

profesionalismul și experiența doamnei Silvia Davidoiu vor fi extrem de importante în această zonă a 

Europei, și venind din Timișoara, din poziția domniei sale de rector al Universității din Timișoara, își 

manifestă public toată susținerea față de doamna Siliva Davidoiu, viitor ambasador, în ceea ce privesc 

colaborările cu Ambasada, din perspectiva Facultății de Litere, în zona aromână, cunoscând foarte bine 

situația, având acolo implicații ca Universitate, manifestându-și public așa cum a precizat anterior domnia sa, 

tot sprijinul. 

Domnul deputat Pavel Popescu, ca și cetățean român care a locuit în Norvegia și care a și prins o 

parte din misiunea doamnei Silvia Davidoiu acolo, a dorit să îi mulțumească doamnei Silvia Davidoiu pentru 

tot suportul pe care l-a oferit comunității de români din Norvegia, și să îi ureze succes în misiunea pe care o 

are în Serbia, aproape de orașul pe care, după cum a precizat domnia sa îl reprezintă în Parlamentul 

României, urându-i succes și având speranța ca doamna Silvia Davidoiu să își îndeplinească obiectivele în 

această misiune de ambasador al României în Republica Serbia. 

Revenind la întrebările domnilor deputați, doamna Siliva Davidiou a declarat că își propune să 

mențină un dialog strâns cu Parlamentul României, pentru că, după cum a precizat domnia sa, a observat că, 

în ultima perioadă, cel puțin, din documentarul pe care l-a parcurs, relațiile între Comisiile de specialitate ale 

Parlamentului au fost destul de sporadice, și poate că ar fi util dacă s-ar dinamiza și dialogul politic, ne-ar 

ajuta ca instrumentele de aplicare ale politicii externe, să beneficieze și de sprijinul nemijlocit al factorului 

politic, - pentru că întotdeauna când reprezentanții politici ai un stat intervin pentru o anumită poziționare, 

atunci are o greutate mult mai mare-. 

În privința burselor pentru Serbia, domnia sa a declarat că acestea există, precizând că acestea au fost 

destul de multe, fiind între 100 – 200 de burse anual, burse pentru studenții sârbi în România, au avut și 

invers, pentru cei ai reprezentanților grupului etnic sârb din România în Serbia, existând și burse CEEPUS 

ale Spațiului Central European, problema fiind micul declin al persoanelor interesate să studieze spre 

exemplu limba română la universitățile din Serbia unde există module de pregătire, problema existând și  

pentru deficitul de interes pentru cei care vor să se aplece spre domeniul pedagogic pentru predarea în limba 

română. 

În acest context, doamna Silvia Davidoiu a precizat că aici trebuie văzut cu Ministerul Educației și 

Cercetării, Ministerul de Externe, să vadă cu toții cum se poate stimula interesul pentru această perspectivă, 

reversul medaliei fiind acelă că tinerii care se pregătesc foarte bine în România nu mai vor să se întoarcă 

câteodată înapoi în Serbia. 

Față de cele relatate, domnia sa a menționat că trebuie găsit un echilibru bun între a-i sprijini în 

perfecționarea profesională și a-i stimula să se întoarcă, considerând că nu este în interesul nostru să se vadă 

cum reprezentanții elitelor sprijiniți și pregătiți de România pleacă de acolo. 
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Revenind la alocuțiunea domnului deputat Gabriel –Marilen Pireta, deputat și rector al Universității 

de Vest din Timișoara, doamna Silvia Davidoiu a precizat că se bucură că are și sprijinul Universității de 

Vest din Timișoara pentru că există foarte multe legături universitare și acestea sunt de încurajat, pentru că 

relația este complexă și trebuie să fie o relație matură și complexă și să acopere toate domeniile, iar educația 

și cooperarea academică fiind una dintre ele. 

Remarci au venit și din partea domnului senator Titus Corlățean, membru al Comisiei pentru politică 

externă din Senatul României, în acest context aducând în atenție temele ridicate de colegii domniei sale și 

anume, tema libertății religioase în Serbia și statutul Bisericii Ortodoxe Românești acolo. 

Totodată, domnia sa a precizat că autoritățile sârbe au folosit constant de-alungul anilor un argument 

care spune separarea statului de biserică și faptul că ei nu pot interveni în raport cu Patriarhia sârbă, în relația 

pe care Patriarhia sârbă o are cu Patriarhia română. 

Încurajarea domnului senator Titus Corlățean adresată doamnei Silvia Davidoiu, în calitate de viitor 

ambasador al României în Republica Serbia, a fost de a le aduce aminte prietenilor sârbi că tratatele 

internaționale nu se ratifică de către Patriarhie, ci de către state, prin Parlamentele lor și cine a ratificat 

Convenția cadru pentru protecția minorităților naționale și a ratificat și Carta Europeană a limbilor regionale 

sau minoritare, care permite între altele libera exprimare în slujba religioasă respectivă, nu a fost Patriarhia 

sârbă, ci statul sârb, iar statul sârb trebuie să onoreze angajamentele internaționale la standarde europene. 

Cea de-a doua problemă ridicată de către domnul senator Titus Corlățean și precizată de domnia sa  

a fost legată de tema generică a protecției și drepturi acordate persoanelor aparținând minorității române, 

românii și așa ziși vlahi din Valea Timocului nerecunoscuți nici astăzi cu adevărat de statul sârb invocând tot 

felul de chestiuni cu libera asumare, distorsionată de altfel la nivel individual, a identității naționale. 

 În acest context, domnia sa a precizat că trebuie să știm că există o poziție a Parlamentului 

României, juridic obligatorie la momentul ratificării, care nu poate fi încălcată. 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite  au avizat favorabil candidatura doamnei Silvia Davidoiu 

pentru în de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Serbia. 

 Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului  Gabriel-Cătălin Şopandă, candidatul 

propus pentru funcția Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Ungaria. 

 După cum a precizat domnul  Gabriel-Cătălin Şopandă, domnia sa și-a intitulat prezentarea România 

și Ungaria o agendă pozitivă pentru secolul XXI. 

În scurta intervenție, domnul Gabriel-Cătălin Şopandă a făcut o prezentare a relațiilor bilaterale 

dintre România și Ungaria, care, după cum a precizat domnia sa, au caracter de „parteneriat strategic pentru 

Europa secolului XXI”, în conformitate cu Declarația de Parteneriat Strategic dintre Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Ungare pentru Europa Secolului XXI, semnată la Budapesta, la 29 noiembrie 2002. 

Aduse în atenție de domnia sa au fost documentul pentru definirea relațiilor noastre (Tratatul de 

înțelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Ungară, semnat la Timișoara, la 16 

septembrie 1996, intrat în vigoare la 27 septembrie 1996), precum și cele 4 ședințe comune de guvern 

(organizate la București 2005, Budapesta 2006, Sibiu 2007 și Szeged 2008) care, după cum a precizat 

domnia sa, au reprezentat instrumente utile pentru identificarea unor proiecte de cooperare. 
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Alte subiecte aduse în atenție au fost : apartenența celor două țări la Uniunea Europeană și NATO, la 

existența comisiilor mixte româno-ungare în domeniile istoriei, protecția mediului, turism și hidrotehnic, 

precum și la existența celor aproximativ 450 de acorduri de colaborare între autorități locale din România şi 

Ungaria există . 

Diplomația parlamentară, dialogul între conducerile celor două foruri legislative, la nivelul 

comisiilor de specialitate și între grupurile de prietenie, stadiul relațiilor bilaterale România – Ungaria, 

relațiile externe și relațiile economice și cooperarea româno-ungară în plan economic și sectorial au 

reprezentat alte obiective prezentate de către domnul Gabriel-Cătălin Şopandă, ale principalelor elemente din 

mandat. 

În ceea a ce privește situația comunității românești din Ungaria, domnul  Gabriel-Cătălin Şopandă a 

precizat că pe perioada mandatului domniei sale, situația comunității românești din Ungaria va constitui un 

element permanent pe agenda Ambasadei, pornind de la dialogul cu reprezentanții organizațiilor și 

asociațiilor comunității românești, dar și cu membrii acestora, promovând proiecte orientate către menținerea 

culturii și civilizației românești, atât în ceea ce privește predarea limbii române, la toate nivelele, cât și 

marcarea principalelor sărbători tradiționale românești.  

Referitor la învățământul în limba română, domnia sa a declarat că trebuie sprijinit prin creșterea 

fondului de carte în limba română, la bibliotecile unităților de învățământ și la organizațiile și asociațiile 

comunităților românești, prin programe de pregătire destinate cadrelor didactice care predau în limba română 

în Ungaria, prin creșterea ofertei de cursuri de limbă, literatură, cultură și tradiții românești. 

 Cât privește Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, domnul Gabriel-Cătălin Şopandă a precizat 

că va menține un dialog constat cu aceasta, dialog care va fi menținut și cu alte biserici de expresie 

românească, pentru asigurarea respectării drepturilor lor, în special în ceea ce privește accelerarea lucrărilor 

de restaurare a lăcașurilor de cult și identificarea unor soluții la solicitările de restituire a proprietăților 

bisericești. 

           Situația moștenirii Gojdu, care după cum a precizat domnia sa va rămâne unul din obiectivele 

urmărite permanent de misiunea diplomatică, necesitatea intensificării relațiilor cu mass-media și social-

media în limba română, pentru o mai bună diseminare a informațiilor, au reprezentat alte subiecte aduse în 

atenție de către domnul Gabriel-Cătălin Şopandă. 

 Printre obiectivele propuse de domnul Gabriel-Cătălin Şopandă se numără și continuarea  

demersurile orientate către menținerea unei abordări pozitive a relației cu Ungaria, precum și continuarea la 

Budapesta, a activităților și proiectelor inițiate și dezvoltate în mandatele ambasadorilor Victor Micula și 

Marius Lazurca, împreună cu colegii din Ambasadă, cele două consulate generale și ICR.  

 Cu privire la intențiile pe care domnul Gabriel-Cătălin Şopandă și le propune, și anume de 

continuare a demersurilor orientate către menținerea unei abordări pozitive a relației cu Ungaria, doamna 

deputat BIRÓ Rozália-Ibolya, președintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților a dorit 

să cunoască dacă prin această poziție să se înțeleagă de fapt că domnul Gabriel-Cătălin Şopandă dorește o 

întărire a parteneriatului strategic existent între România și Ungaria. 
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  De asemenea, doamna președinte BIRÓ Rozália-Ibolya, dorea să mai cunoască dacă domnul 

Gabriel-Cătălin Şopandă intenționează sau își asumă un rol de promotor al reînnoiri ședințelor comune de 

Guvern, având în vedere că acestea au avut efecte pozitive pentru  relația bilaterală pe de o parte, iar pe de 

altă parte dacă domnul Gabriel-Cătălin Şopandă își asumă să sprijine activitatea comisiilor economice mixte. 

 În urmare prezentării domnului Gabriel-Cătălin Şopandă, prin care afirma că există relații de 

parteneriat strategic pentru Europa secolului XXI , între cele două state România și Ungaria, doamna deputat 

Natalia-Elena Intotero, membru al Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților, a precizat că 

deseori a observat situații de disconfort.  

În acest sens, doamna deputat Natalia-Elena Intotero a dorit să cunoască dacă domnul Gabriel-

Cătălin Şopandă  are o strategie pentru evitarea acestor situații . 

Un alt subiect ridicat în cadrul sesiunii de întrebări și intervenții l-a reprezentant problema 

comunității de români care suferă un proces de diluare, în același timp de micșoare. Mai exact, s-a dorit 

creionarea, mai precis, ce îți propune să facă în această direcție, ținând cont că se știe foarte bine că statul 

ungar investește foarte mult în România, mai ales în partea Ardealului. 

O sugestie a venit și din partea domnului deputat Ben-Oni Ardelean, vicepreședintele Comisiei 

pentru politică externă din Camera Deputaților, și anume, domnia sa i-a sugerat domnului Gabriel-Cătălin 

Şopandă de a ține cât mai aproape de Comisia de politică externă, cu cele două Comisii de Diaspora, de 

Grupul de prietenie, considerând că fiecare dintre domniile lor pot contribui semnificativ, la un dialog 

deschis, și în același timp la un dialog extrem de pozitiv și constructiv cu Ungaria. 

Revenind la sugestia domnului vicepreședinte Ben-Oni Ardelean, domnul Gabriel-Cătălin Şopandă a 

precizat că relația cu Diaspora și Grupul de prietenie sunt de asemenea importante pentru dialogul la nivel 

parlamentar, iar de îndată ce va ajunge la Budapesta, va iniția discuții pentru a-i cunoaște pe omologii 

Comisiilor de acolo și a identifica proiecte și activități comune atât cu misiunea diplomatică cât și cu 

structurile omoloage. 

Referitor la relația bilaterală și situația ei în ultima perioadă, domnia sa a declarat că este convins că 

agendele celor două țări o să poată fi puse de comun acord pentru a relua aceste contacte și activități care au 

avut loc în perioada anterioară. 

Cu privire la problema comunității de români care suferă un proces de diluare, și în același timp de 

micșoare, domnul Gabriel-Cătălin Şopandă, revenind la cele menționate anterior, a precizat că agenda 

ambasadei va conține în mod obligatoriu acordarea unei atenții și a unei cooperări cu asociațiile și 

organizațiile comunității românești, propunându-și să le sprijine în activitatea lor și să organizeze activități 

comune.  

În ceea ce privește utilizarea și folosirea limbii române, domnia sa a declarat că are în vedere 

sprijinirea profesorilor care predau în limba română în instituțiile de învățământ din Ungaria, fiind convins 

că acești profesori, aceste cadre didactice, ar putea fi de asemenea implicați în programe de pregătire în 

România, fiind domenii care interesează atât la misiunea diplomatică de la Budapesta, cât și pe Ministerul 

Afacerilor Externe  permanent. 
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Referitor la dimensiunea economică a relație, domnul Gabriel-Cătălin Şopandă a precizat că își 

propune ca în perioada următoare, împreună cu Camera de Comerț și Industrie a României, împreună cu 

Camera de Comerț și Industrie județene, sau cu asociații profesionale ale oamenilor de afaceri din România 

să efectueze reuniuni, inițial în format de video conferință cu structuri omoloage din Ungaria, pentru a 

identifica oportunități corecte, concrete, fiind convins că chiar și în perioada pandemiei există posibilități de 

a comunica între mediul de afaceri dintre cele două țări. 

De asemenea, domnia sa a declarat că misiunea diplomatică va continua să sprijine oamenii de 

afaceri români, în eforturile lor de a găsi noi piețe în Ungaria. 

Totodată, domnul Gabriel-Cătălin Şopandă a precizat că din discuțiile avute deja cu o parte din 

colegii de la Budapesta, echipa de la biroul economic este formată din profesioniști care își fac foarte bine 

treaba. 

Domnul vicepreședinte Titus Corlățean a precizat că dosarul bilateral este un dosar extrem de bogat 

cu părți pozitive, unele extrem de pozitive, dar și unele cu elemente mai delicate. 

În acest context, domnia sa a adus în atenție asupra existenței unei solicitări a Bisericii Ortodoxe 

Române, pe care statul român și alte asociații au susținut-o, și anume acceptul părții ungare de amplasare a 

bustului Mitropolitului Ardealului Andrei Șaguna la Jula, în fața Catedralei Episcopale, acolo unde sediul 

Episcopului ortodox român din Ungaria și în perimetrul nu foarte depărtat al Liceului Nicolae Bălcescu, 

acolo unde se predă limba română, nu și disciplină, dacă nu s-a schimbat ceva în ultimii ani, elevii învățând 

limba maternă, nu și curricula în limba maternă.  

În acest context, domnia sa a precizat că a existat un angajament și un accept direct al premierului 

Orban în acel moment, 2012, 2013 de față cu ministrul de externe ungar Ianoși Martoni, discuția fiind atunci 

foarte importantă, simbolistica fiind importantă pentru Biserica Ortodoxă și pentru identitatea românească de 

acolo. 

Ulterior a avut o surpriză neplăcută să constate că distinșii consilieri, majoritari în Consiliul Local de 

la Jula au blocat realizarea unui proiect,la care premierul Ungariei dădu-se acordul și a fost și o chestiune de 

natură publică. 

Rugămintea domnului senator Titus Corlățean a fost de ca domnul Gabriel-Cătălin Şopandă să 

transmită, când va avea posibilitatea, în contactele politico-diplomatice pe care le va avea, și să menționeze 

acest element de informare.  

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura domnului Gabriel-Cătălin 

Şopandă în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Ungaria. 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului  Dan Petre, candidatul propus pentru 

funcția Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Argentina și Republica 

Paraguay. 

În scurta prezentare, domnul Dan Petre a precizat că mandatul domniei sale este cumva, într-un fel 

sau altul, pe două paliere, respectiv, cel din Argentina unde este rezident, și cel din Paraguay unde este non 

rezident, provocările fiind însă diferite.  
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Totodată, domnia sa declarat, ca și orice posibil ambasador al României într-o țară, și-ar dori ca să 

poată organiza măcar o vizită a președintelui României într-o țară care este totuși, a treia țară a Americii 

Latine, și care, din păcate, nu a mai avut loc un dialog politic de nivel foarte înalt de foarte multă vreme . 

De asemenea, domnul Dan Petre a precizat că are speranțe ca la nivel executiv să se reia cu 

regularitate rundele de consultări politice bilaterale la nivel de director general și dacă nu, la nivel de secretar 

de stat, aceste consultări bilaterale fiind importante pentru că mențin dialogul nu numai în partea bilaterală ci 

și în partea globală.  

La nivelul relațiilor parlamentare, domnia sa a declarat că sunt diferențe procedurale, dar că va face 

toate eforturile să existe contacte între delegațiile române parlamentare și delegațiile fie din Argentina, fie 

din Paraguay, în cadrul forurilor de tip uniunea interparlamentară sau de acest gen. 

În privința vizitelor, domnul Dan Petre a precizat că are în atenție vizita unui ministru de externe la 

București, în acest context aducând în atenție faptul că în anul 2021, se vor împlini 90 de ani de relațiile 

diplomatice bilaterale, considerând că este un moment - iar împreună cu colegii acreditați în România - , de a 

face măcar niște acțiuni de vizibilitate și de reflecție nu numai asupra trecutului, ci și asupra drumului lung. 

În acest context domnia sa referindu-se la fosta calitate, cea de fost director general al Institutului 

Diplomatic, considerând că, o colaborare mai bună - chiar dacă contactul uman direct este mai greu cu 

institutul din Buenos Aires -  cu Instituția omoloagă de la Bueno Aires, este importantă. 

În cadrul elementelor de mandat, aduse în atenție au fost și cadrul juridic bilateral, relațiile 

economice, precum și relațiile culturale și inter-umane. 

Ca priorități în cadrul contactului juridic bilateral au fost menționate Convenția între România și 

Argentina de evitare a dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale privitoare la taxele asupra veniturilor și 

capitalurilor, Acordul  interguvernamental de securitate socială,  care, după cum a precizat domnia sa aceasta 

reprezintă că sunt recunoscuți anii munciți dintr-o parte și din alta, cetățenii putând circula astfel mult mai 

sigur, precum și acordul între Ministerul de Interne din România și Ministerul de Interne din Argentina în 

domeniul afacerilor interne,  mai ales pe partea traficului de droguri și a traficului de persoane lucru trecut 

cumva pe agenda globală. 

Cu privire la relațiile culturale și inter-umane, având și experiență în America Latină, domnul Dan 

Petre a precizat că, distanța culturală este mult mai mică decât distanța geografică, o problemă punctuală 

fiind cea de permanentizare a lectoratului existent de limbă română de la Universitatea din Buenos Aires, 

precum și de găsire a unei soluții pentru a putea face un colț de carte în universitățile argentiniene.  

În privința diasporei, domnia sa a declarat că în Argentina este o diasporă mică, existând comunități 

cu istorie în România, de a doua și a treia generație, în acest context aducând în atenție discuția avută cu 

Episcopul armean de la București care l-a informat asupra numărului foarte mare al cetățenilor care au trecut 

prin România după primul război mondial.  

Totodată, domnul Dan Petre a precizat că același lucru s-a întâmplat și cu comunitatea evreiască din 

Buenos Aires. 

În deschiderea sesiunii de întrebări și intervenții, după cum a precizat domnul deputat Constantin 

Codreanu, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera 



17/26 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

Deputaților, având în vedere că a avut bucuria și privilegiul ca domnul Dan Petre să îi fie profesor, a dorit să 

îi ureze domnului Dan Petre de a fi un ambasador cât mai bun pentru România. 

Sesiunea de întrebări și intervenții a continuat cu întrebarea legată de semnarea în anul 2019 a unui 

acord comercial UE-MERCOSUR, întrebare adresată de doamna deputat Natalia-Elena Intotero, membru al 

Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților. 

Mai exact, domnia sa a dorit să cunoască în ce măsură consideră domnul Dan Petre că România 

poate beneficia de acest acord. 

Domnul Dan Petre a precizat că sunt două lucruri, primul reprezentându-l beneficiile, unele, care 

după cum a precizat domnia sa sunt indirecte, și pe care le avem deja. 

În  acest context, domnul Dan Petre a adus în atenție prezența Grupului Reno în Argentina, prin 

lanțurile de montaj pe care noi le cunoaștem sub numele de Dacia, și care după cum  a declarat domnia sa, 

fac ca furnizori ai Grupului Reno, care sunt o parte din ei, mulți în România pe aceste trei modele, să poată 

să exporte, un export indirect. 

Al doilea lucru important și menționat de domnia sa, fiind acela de eliminare a barierelor tarifare. 

Aceasta ar însemna după cum a mai declarat domnul Dan Petre, că putem vinde bunuri și putem vinde 

serviciile, în sensul în care putem vinde de la securitatea IT, până la proiectare de nave.  

Astfel, domnul Dan Petre a adus în atenție de existența industriei de nave fluviale, în acest context 

precizând că Paraguay-ul și Argentina fac probabil 80% din transportul de marfă pe râul Parana, totul 

depinzând însă de oficiul diplomatic, de a stimula interesul de afaceri, acest lucru ținând însă și de oamenii 

de afaceri.  

După cum a mai precizat domnul Dan Petre, practic, comercial se intră într-o comunicare cu o piață 

de 400 de milioane de locuitori. 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura domnului Dan Petre 

pentru în de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Argentina și Republica 

Paraguay. 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Radu-Gabriel Safta, pentru funcția de 

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Australia, Noua Zeelandă, Republica Kiribati, 

Republica Fiji, Insulele Solomon, Republica Vanuatu, Statul Independent Samoa, Tuvalu, Republica Nauru. 

După cum a precizat domnul Radu-Gabriel Safta în deschidere prezentării elementelor de mandat, 

orice abordare și prezentare legată de statele din emisfera Sudică din Oceania, începând cu Australia și Noua 

Zeelandă, trebuie să pornească de la calitatea și poziționarea a acestor state, ca promotoare ale 

multilateralismului și în funcție de parteneriatele pe care le au. 

În acest context, domnia sa a menționat parteneriatul cu SUA, parteneriatele cu Uniunea Europeană 

(UE), precum și parteneriatele care există și cu NATO. 

Totodată, opinia domnului Radu-Gabriel Safta cu privire la parteneriate a fost aceea că  

parteneriatele sunt definitorii și pentru relația noastră bilaterală, pentru că,  practic, după cum  a declarat 

domnia sa, putem considera că aceste state, în speță Australia și Noua Zeelandă sunt ”like minded”, country, 
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care promovează valorile democrației, valorile unei guvernanțe globale, și de asemenea fiind reprezentanții 

unei civilizații europene, cu valorile care ne caracterizează. 

În cea ce privește relația bilaterală, domnia sa a mai declarat că relația bilaterală are o problemă 

majoră, cea a depărtării, în acest context considerând intensificarea contactelor bilaterale ca absolut esențială, 

prin toate mijloacele posibile, inclusiv în perioada actuală prin video-conferință. 

 Cu privire la contactele la nivel de ministru din ultimii ani, domnul Radu-Gabriel Safta a menționat 

vizita ministrului românilor de pretutindeni din cele două țări, dar de asemenea și vizita la nivel de ministru 

de externe în cazul Noii Zeelande sau la nivel de secretar de stat. 

În opinia domniei sale, domeniul care trebuie valorificat mai mult este cel al diplomației 

parlamentare, în acest context menționând vizita  unor parlamentari australieni în România în anul 2018. 

În acest context, domnul  Radu-Gabriel Safta a propus întoarcerea acesteia cu ocazia principalului 

eveniment al țărilor state membre UE,  care, după cum a precizat domnia sa doresc să îl organizeze în 

Australia, probabil în martie, aprilie anul viitor, evenimentul urmând a avea loc ca urmare a realizării unei 

nave de explorare (spărgător de gheață) a Antarcticii Australiene, realizată practic, aproape 85% în România, 

acum fiind definitivată în Rotterdam, va ajunge în Tazmania, ocazie cu care, statele membre - sperând ca și 

România să facă parte - se pregătesc delegații, pregătesc diverse evenimente, tocmai pentru a demonstra 

legăturile care există între UE și Australia. 

În ceea a ce privește domeniul diplomației economice, domnul Radu-Gabriel Safta a declarat că este 

absolut fundamental, în acest context a dorit să menționeze asupra existenței unei companii românești, 

BIDIFENDER, companie care a cumpărat două companii australiene din domeniu, concluzionând că IT-ul 

fiind unul dintre domeniile de mare viitor. 

Domeniul mineritului, energiei și energiile regenerabile au fost ale subiecte aduse în atenție de către 

domnul Radu-Gabriel Safta în cadrul prezentării principalelor elemente de mandat. 

După cum a precizat  domnia sa, expertiza existentă, mai ales cea din Australia și Noua Zeelandă în 

domeniul mineritului, ar putea să fie interesantă și pentru România, iar energia și energiile regenerabile ar 

putea fi unul dintre domeniile posibile de dezvoltat în continuare. 

Domeniul educației a fost un alt subiect adus în atenție.  

În acest context, domnul Radu-Gabriel Safta a declarat că domeniul care trebuie exploatat mai mult 

ar fi cel al promovării educației între cele două țări, mai ales la nivel universitar, existând la nivelul 

universității românești o dorință de internaționalizare, informând în același timp asupra faptului că deja, și 

universitățile australiene care au legăturile lor, bineînțeles, mai ales în lumea anglo-saxonă, se uită mai mult 

către tot ce înseamnă UE. 

Un alt subiect important și adus în atenție și prezent de altfel în cadrul elementelor mandatului 

domniei sale, a fost cel al importanței diasporei române din Australia și din Noua Zeelandă. 

După cum a precizat domnul Radu-Gabriel Safta, diaspora română din Australia și din Noua 

Zeelandă reprezintă practic peste 30.000 de persoane, fiind cea mai mare diasporă românească în afara 

Europei și a Americii de Nord, iar datorită mărimii celor două țări este practic organizată mai ales în jurul 
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bisericilor ortodoxe, baptiste, penticostale, care sunt acolo, unele dintre ele reușind să aibă la un moment dat 

câteva emisiuni în mass-media. 

În acest context, domnia sa a dorit să lanseze ideea, necesitatea, ca mai multe instituții românești, nu 

numai instituțiile de stat dar și ONG-urile și patronatele din diverse domenii, să-și îndrepte mai mult atenția 

către aceste două țări. 

În încheierea scurtei prezentări a elementelor de mandat, domnul Radu-Gabriel Safta a adus în 

atenție și faptul că Australia este membru G20, membru care ne sprijină candidatura, fiind a 14-a economie a 

lumii, practic a doua țară ca bogăție individuală după Elveția, precizând în același timp că ambele țări caută 

să-și găsească noi parteneri în regiunile care sunt ,,like minded” , sperând ca prin activitatea viitoare, nu 

numai a domniei sale, ci și a tuturor celorlalte instituții, să se reușească, să se ajungă la o treaptă superioară 

în relațiile cu aceste două țări.   

Cât privesc insulele stat din Oceania, domnia sa a precizat că au fost deschise practic noi relații noi, 

în contextul creșterii importanței acestei regiuni, relațiile diplomatice fiind deschise și datorită necesităților 

juridice de a acoperi și a asigura protecție consulară cetățenilor noștri, toate aceste țări reprezentând practic 

voturi în diverse organizații internaționale. 

În deschiderea sesiunii de întrebări și intervenții, domnul deputat Ben-Oni Ardelean, vicepreședinte 

al Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților, revenind la unul dintre elementele din mandat, 

mai exact la comunitățile religioase, i-a sugerat domnului Radu-Gabriel Safta, de a stabili niște întâlniri 

înainte de plecarea domniei sale în calitate de ambasador. 

În acest context, domnia sa a precizat că trebuie reținut faptul că, deși aceste comunități sunt extrem 

de departe și sunt oarecum privite izolate, au o bună comunicare cu cei de acasă, pe această linie putând să 

fie fructificate câteva proiecte foarte concrete, pe care și le-ar dori să fie discutate în mod special. 

Doamna deputat Natalia-Elena Intotero, membru al Comisiei pentru politică externă din Camera 

Deputaților a dorit să sublinieze încă o dată după faptul că, așa cum a precizat și domnul deputat Ben-Oni 

Ardelean și chiar domnia sa (domnul Radu-Gabriel Safta), chiar dacă este o distanță foarte mare față de 

România, domnul Radu-Gabriel Safta va beneficia de tot suportul românilor noștri de acolo, care sunt 

oameni deosebiți, respectați de autorități, o comunitate bine integrată, și o comunitate care păstrează și în 

care  România este prezentă în sufletul fiecăruia dintre ei, fiind oameni care susțin foarte mult demersurile pe 

care fostul ambasador, până în prezent doamna Bărbulescu, fiind convinsă că această comunitate va susține 

de asemenea  ceea ce va face și domnul Radu-Gabriel Safta. 

În încheierea scurtei intervenții, doamna deputat Natalia-Elena Intotero a declarat că domnul Radu-

Gabriel Safta poate conta pe sprijinul parlamentarilor, diplomația parlamentară fiind foarte importantă. 

Pentru a întâri cele spuse de colegii domniei sale, domnul deputat Pavel Popescu, a declarat de 

asemenea că domnul Radu-Gabriel Safta va aduce o plus valoare reală României în raport cu Australia și în 

raport cu parteneriatele pe care le avem în contextul actual.  

O sugestie a venit și din partea domnului senator Viorel-Riceard Badea, președintele Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara țării din Senat. 
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Astfel, domnia sa a precizat că cunoaște experiența excepțională pe care domnul Radu-Gabriel Safta 

o are pe zona Orientului îndepărtat, în special pe China și evident pe Australia, sugerând în același timp 

domnului Radu-Gabriel Safta  să aibă o atenție țintită pe comunitatea românească de acolo, comunitate care 

din păcate, după cum a precizat domnia sa pierde ușor relațiile cu țara mamă.  

În acest context, domnul senator Viorel-Riceard Badea a mai precizat că, sunt mulți români care sunt 

de zeci de ani acolo, de mult ori aceștia având o atitudine puțin mai ofensivă în relația cu diplomații noștri, 

alegerea echipei fiind importantă, de a se conecta cu comunitatea românească, neîndoindu-se că experiența 

diplomatică pe care domnul Radu-Gabriel Safta o are îi va ușura această misiune.  

Totodată, domnia sa a declarat că nu cunoaște dacă va fi posibil, neavând ambasadă în Noua 

Zeelandă, de a se crea o misiune diplomatică, sau măcar să se intensifice legăturile cu Noua Zeelandă, fiind 

totodată convins că Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va ajuta logistic pentru a se putea intensifica 

legăturile cu comunitatea românească din Noua Zeelandă, și de ce nu, legăturile economice și bilaterale între 

cele două state.  

Având în vedere faptul că în luna septembrie a.c. a avut loc runda de negocieri pentru acordul de 

comerț liber UE-Australia, doamna deputat BIRÓ Rozália-Ibolya, președintele Comisiei pentru politică 

externă din Camera Deputaților a dorit să cunoască dacă domnul Radu-Gabriel Safta crede că România ar 

putea sau ar trebui să își asume un rol mai activ, pentru a sprijini și pentru a ajuta demersurile în cadrul 

acestor negocieri, având în vedere și sprijinul Australiei la rândul său în ceea ce privește OCDE-ul, și dacă 

da, cum se poate face acest lucru. 

În urma sugestiilor și a celor declarate și aduse în atenție de către unii membrii ai Comisiilor reunite, 

domnul Radu-Gabriel Safta a precizat că domnia sa este întotdeauna deschis pentru orice discuție legată nu 

numai de comunitate, dar și tot ce înseamnă activitatea viitoare a ambasadei, dar și a misiunilor românești 

din Australia, deocamdată pe un spațiu, un areal absolut imens. 

Legat de întrebarea adresată de către doamna președinte BIRÓ Rozália-Ibolya, domnul Radu-Gabriel 

Safta a dorit să menționeze faptul că, speră că procedurile de ratificare ale acordului cadru practic semnat 

dintre Australia și UE să fie realizate și de către România.  

Din informațiile recepționate, cu privire la acordurile cadru dintre UE și Australia, domnul Radu-

Gabriel Safta sa a precizat că, în opinia  domniei sale, procedura în Parlament deja s-a realizat, fiind 

important să fim între statele, măcar la mijloc, care au ratificat acest acord. 

În acest context, domnul Radu-Gabriel Safta a propus ca până să ajungă în Australia, să sprijine pe 

cât posibil realizarea cât mai rapidă a  acestei ratificări. 

În ceea a ce privesc acordurile de liber schimb, domnia sa a precizat că printre cele care sunt în curs 

de negociere  -  aducând în atenție faptul că au avut loc 8 runde de negocieri, ultima cu Australia având loc 

în urmă cu câteva zile, prin video conferință, cu Noua Zeelandă având loc în luna iulie  - sunt câteva domenii 

care ne interesează și România direct, în acest context menționând indicatorii geografici și domeniul agricol. 

Totodată, domnul Radu-Gabriel Safta  a mai precizat că trebuie spus că aceste negocieri s-ar putea să 

se prelungească, acestea fiind două dintre motive, România trebuind să își apere propriile interese, dar 

neuitând asupra oportunităților pe care le oferă un astfel de acord, pentru că aici nu se vorbește nu numai de 



21/26 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

acordul propriu-zis UE cu Australia sau cu Noua Zeelandă, în spate mai existând niște acorduri dintre țările 

importante, periferice Oceanului Pacific,țări la care participă și Australia, Noua Zeelandă, Mexic, Chile, 

Singapore, Japonia,  etc. 

După cum  a declarat domnia sa, practic un astfel de acord este o deschidere pe o piață practic 

imensă și nouă pentru produsele românești, iar la o asemenea distanță și din experiența avută și pe alte 

posturi, este esențial ca țările state membre UE să joace unitar. 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura domnului Radu-Gabriel 

Safta în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României, în  Australia, Noua Zeelandă, 

Republica Kiribati, Republica Fiji, Insulele Solomon, Republica Vanuatu, Statul Independent Samoa, 

Tuvalu, Republica Nauru. 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Marius-Gabriel Lazurca candidatul 

propus pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, 

Republica Nicaragua, Republica El Salvador, Republica Costa Rica, Republica Guatemala, Republica 

Honduras. 

În cadrul prezentării elementelor de mandat, domnul Marius-Gabriel Lazurca a precizat că oricare ar 

fi parametrii prin care ne uităm la Mexic, o imagine devine clară, aceea a faptului că Mexicul este o țară nu 

numai cu un potențial enorm, ci este o țară care deja, grație unei creșteri susținute și aproape fără sincopă în 

ultimele decenii, fiind capabilă să exercite influență nu numai la scară regională, ci să proiecteze putere și 

dincolo de regiunea imediată în care se găsește. 

După cum a declarat domnia sa, acesta este punctul de plecare al intențiilor de misiune pe care 

domnia sa și le propune, dorindu-și în același timp, ca, cu sprijinul Parlamentului României, al Ministerului 

Afacerilor Externe (MAE), să poată furniza Ambasadei României și instituțiilor românești relevante, 

instrumentele de a putea valorifica pe termen mediu și lung acest potențial imens al Mexicului, care nu va 

înceta să crească în deceniile care urmează. 

Cât privește dialogului bilateral, domnul Marius-Gabriel Lazurca a făcut apel, precizând că în 

calitatea pe care membrii comisiilor reunite o au, aceea de parlamentari, de a asista în continuare - prin 

instrumentul diplomației parlamentar - dialogul politic dintre România și Mexic, și desigur, între România și 

celelalte țări în care domnia sa va fi acreditat. 

Totodată, domnul Marius-Gabriel Lazurca  a declarat că contează de asemenea pe posibilitatea ca în 

cadrul reuniunilor internaționale, în marja lor, oficiali români, membrii ai Parlamentului sau membrii ai 

Guvernului, să poată angaja dialog și cooperare cu Mexicul. 

Domnia sa a precizat de asemenea că și-ar dori ca în perioada imediat următoare, ministrul  român al 

apărării să viziteze Mexicul, pentru a inaugura biroul atașatului Apărării, precum și pentru a capitaliza 

interesul de natură strategică pe care Mexicul l-a dezvoltat în legătură cu zona extinsă a Mării Negre și în 

speță, cu România.   

O altă dorință a domnului Marius-Gabriel Lazurca  adusă în atenție a fost aceea de încheiere a unui 

memorandum de înțelegere între cele două ministere de externe, pentru ca dialogul politic și tehnic să devină 

predictibil și lipsit de sincope. 
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În cadrul prezentării elementelor de mandat, domnul Marius-Gabriel Lazurca a fost adus în atenție și 

domeniul cooperării economice. 

Astfel, domnia sa a precizat că România, în raport cu Mexicul se află în situația fericită de putea 

prezenta de la an la an un excedent al balanței comerciale, comerțul Mexicului fiind impresionant, 

prezentând cifre importante pentru viitorul previzibil. 

Instrumentele de cooperare economică au fost alte subiecte aduse în atenția domnului Marius-

Gabriel Lazurca, în cadrul prezentării instrumentelor principale de mandat.  

În cadrul acestor instrumente a fost menționat și grupul de lucru la nivel înalt de cooperare 

economică, creat în anul 2007, dar care, după cum a precizat domnia sa, din anul 2014 nu s-a mai reunit, 

considerând că, după ce condițiile pandemice o vor permite, s-ar putea organiza din nou o nouă reuniune. 

În acest context, domnul Marius-Gabriel Lazurca a precizat că își propune să pregătească misiuni 

economice ținte din România, în primul rând, țintite pe cooperare de natură industrială, și de asemenea, să 

stimuleze investițiile mexicane în România, informând de asemenea asupra existenței unor companii 

mexicane care generează venituri și beneficii importante și care ar putea, utilizând acordul global dintre UE 

și Mexic, să considere România ca o poartă de intrare a investițiilor mexicane în UE. 

În atenție a fost adusă de către domnia sa a fost și cooperarea în domeniul cultural și academic. 

În acest context, domnul Marius-Gabriel Lazurca a precizat că Mexicul este cea mai populată țară 

hispanofonă, o platformă de proiectare a puterii soft a României nu numai în regiunea Americii Centrale și 

Latine, ci în întregul spațiu hispanofon, existând câteva date care stimulează această cooperare, aducând în 

atenție târgul de carte hispanofon de la Guadalajara care se organizează anual, fiind, după cum a declarat 

domnia sa, este cel mai important târg de carte din spațiul hispanofon, și după târgul de la Frankfurt, cel mai 

important târg de carte global. 

Totodată, domnul Marius-Gabriel Lazurca a declarat de asemenea că și-ar dori să utilizeze 

instrumentele aflate la dispoziția domniilor lor, de la distanță, ale ICR-urile Madrid și New York pentru a 

expune cultura românească în Mexic. 

De asemenea, domnia sa a mai precizat că ar dori să promoveze România ca destinație academică, 

existând deja contigente semnificative de studenți mexicani care studiază la universitățile românești, ceea ce 

desigur va crește gradul de internaționalizare a universităților noastre. 

Domnul Marius-Gabriel Lazurca a mai precizat că și-ar dori ca în același domeniu să poată mobiliza 

mica diasporă românească în beneficiul proiecției de imagine prestigioasă și de influență a României în 

Mexic. 

Pentru celelalte state, pentru care va fi acreditat ca ambasador, domnia sa a precizat că va urmări 

exact același priorități, și anume dinamizarea dialogului politic și multiplicarea punctelor noastre de contact 

politic, creșterea prezenței pe teren a României mai ales prin consolidarea rețelei de consuli onorifici, 

precum și stimularea cooperării economice. 

 În cadrul sesiunii de întrebări au fost adresate diferite solicitări, cea a doamnei președinte BIRÓ 

Rozália-Ibolya legată de promovarea egalității de șanse, cea a domnului senator Radu-Mihai Mihail, membru 

al Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării din Senat, legată de acordare de sprijin și ajutor la 
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nivel parlamentar cât și guvernamental cu informații care să permită identificarea unor modele care pot fi 

studiate în vederea îmbunătățirii relațiilor cu diaspora românească din afară. 

 Sugestie a venit și din partea domnului președinte Viorel-Riceard Badea, aceaea de activare a relației 

de prietenie parlamentară, și de începere a unui dialog pe diplomație parlamentară.  

Legat de MERCOSUR, domnul senator Sorin-Cristian Dumitrescu, președintele Comisiei pentru 

politică externă din Senatul României a dorit să cunoască cum vede domnul Marius-Gabriel Lazurca 

cooperarea României cu MERCOSUR, precum și dacă este un obiectiv al mandatului pe care domnul 

Marius-Gabriel Lazurca îl are. 

Revenind la sugestiile și întrebările adus în atenție anterior, domnul Marius-Gabriel Lazurca a 

precizat că va reține ca pe elemente importante de mandat faptul că îi revine să stimuleze mult mai mult 

dialogul parlamentar, dialogurile dintre grupurile de prietenie dintre Comisiile de politică externă din cele 

două Parlamente și în general dintre conducerile Congresului Mexican și ale Parlamentului României. 

Cu privire la promovarea egalității de șanse, rugăminte adresată de către doamna președinte BIRÓ 

Rozália-Ibolya, domnia sa a precizat va lua notă de toate bunele practici pe care Mexicul pe care le-a creat și 

pe care le va comunica centralei MAE și Parlamentului României. 

În ceea ce privește relația Mexicului cu forța de muncă importantă, pe care din diverse rațiuni 

Mexicul a exportat-o în vecinătate, mai cu seamă nordică, domnul Marius-Gabriel Lazurca a declarat că 

înțelege că această migrație de natură economică a devenit în ultimii ani mai curând circulară, aceasta fiind 

natura acestui fenomen cu care Mexicul tratează în acest moment, făcând și din această temă o prioritate a 

mandatului domniei sale. 

Cât privește relația României cu MERCOSUR, domnul Marius-Gabriel Lazurca a precizat că 

relațiile economice ale Mexicului, și în general comerțul Mexicului este deosebit de polarizat, o jumătate din 

balanța comercială mexicană fiind angajată în raport cu Statele Unite ale Americii (SUA), China, Canada, 

existând o imagine ușor distorsionată a acestui comerț mexican cu state care nu fac parte din acest grup de 

comerț care este MERCOSUR, cerând permisiunea de a se informa și a duce la îndeplinire sugestia făcută de 

către domnul senator Cristian-Sorin Dumitrescu. 

 În urma supunerii la vot, comisiile au avizat favorabil candidatura domnului Marius-Gabriel 

Lazurca în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, 

Republica Nicaragua, Republica El Salvador, Republica Costa Rica, Republica Guatemala, Republica 

Honduras. 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Nicolae Năstase, candidatul propus 

pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Senegal, Republica 

Guineea, Republica Mali, Republica Coasta de Fildeș, Republica Capului Verde, Burkina Faso, Republica 

Gambia, Republica Guineea Bissau. 

În scurta prezentare a principalelor elemente de mandat, domnul Nicolae Năstase a declarat că va 

face o scurtă caracterizare a situației politice din statele din care s-a propus acreditarea domniei sale, precum 

și o scurtă prezentare a principalelor activități și obiective pe care și le-a propus pentru acest mandat. 
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Astfel, domnul Nicolae Năstase a precizat că cele trei obiective se subsumează liniilor tradiționale 

ale demersurilor diplomatice, în acest context menționând dialogul politico-diplomatic, cooperarea 

economică și schimburile inter-umane și în domeniul educațional. 

Totodată, domnia sa a precizat că vede ca esențial redinamizarea dialogului politico-diplomatic, cu 

accent asupra Senegalului, dar valabil și pentru celelalte strate de acreditare ale ambasadorului de la Dakar, 

urmărind de asemenea reluarea ritmicității dialogului politic și organizarea într-o primă etapă a unor contacte 

la nivelul conducerilor Ministerelor de Externe, eventual în format virtual în funcție de evoluții. 

De asemenea, domnul Nicolae Năstase a declarat că va acorda tot sprijinul Comisiilor de politică 

externă și celorlalte structuri ale Parlamentului României pentru încurajarea modalităților de dialog direct. 

O altă prioritate menționată de domnia sa  a fost actualizarea și completarea cadrului juridic bilateral 

și, după cum a precizat domnia sa, aducerea la zi a stadiului implementării unor acorduri existente. 

Totodată, după cum a declarat domnul Nicolae Năstase, la o analiză preliminară se constată că 

potențialul cooperării sectoriale nu a fost atins, ci din contră s-au înregistrat chiar anumite întârzieri, deci, va 

explora posibilitățile de încheiere de acorduri și memorandumuri de cooperare bilaterală între instituții și  

ministere din România și cu prioritate Senegal și Republica Côte d’Ivoire, dar și cu Republica Capul Verde 

și Republica Guineea Bissau. 

În domeniul economic, domnia sa a menționat că spațiul de referință este caracterizat de un export 

masiv de resurse naturale, de industrii subdimensionate, și de dependența de importuri, în multe zone, după 

cum se cunoaște predominând agricultura de subzistență.  

Tot în cadrul domeniul economic, domnul Nicolae Năstase a precizat că Republica Côte d’Ivoire și 

Senegalul au economiile cele mai dezvoltate și ambițioase, cu creșteri anuale de cca 7%, bazate atât pe 

export de materii prime cât și pe producție, în acest context propunând identificarea unor nișe durabile pe 

diferite sectoare ale celei de mărfuri, dar și pe identificarea unor parteneri străini puternici alături de care 

România să aducă o contribuție specializată în proiectele de investiții în regiune, având nevoie și aici de o 

abordare sistematică și durabilă. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că va relua practica organizării de misiuni economice ale 

oamenilor de afaceri români, în special în Senegal și în Republica Côte d’Ivoire unde și situația politică și de 

securitate este mai stabilă, acestea prezentând numeroase oportunități și va sprijini și participarea oamenilor 

de afaceri români la manifestările de profil. 

În acest context, domnia sa a declarat de asemenea că își propune organizarea unui forum de afaceri 

virtual România-Senegal, urmat de extinderea practicii cu Republica Côte d’Ivoire, continuând de asemenea 

acțiunile de promovare economică și pe lângă Camerele de Comerț și Industrie din Senegal și România. 

Pe linie educațională, domnul Nicolae Năstase a declarat că există deja o tradiție, și că va urmări în 

măsura în care există posibilitatea, să crească numărul studenților din regiunea Africii de vest la 

universitățile din România 

Totodată, tot pe linie educațională domnia sa a precizat că vizează de asemenea și organizarea unor 

seminarii de prezentare a ofertei de studii cu participarea reprezentanților acestora și va încuraja schimburile 

de cadre didactice și schimburi culturale între instituțiile de învățământ superior. 
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Angajarea diplomaților din regiune în proiectele MAE dedicate cooperării pe linia diplomaților și 

relațiile bilaterale în domeniul culturii au fost un alte subiecte aduse în atenție de către domnul Nicolae 

Năstase în cadrul prezentării elementelor de mandat. 

În ceea ce privesc relațiile bilaterale în domeniul culturii, domnia sa a precizat că acestea au fost 

caracterizate de elemente de anvergură redusă, accentul fiind pus pe intensificarea relațiilor economice și 

reluarea dialogului politic, dar va continua de asemenea și promovarea cineaștilor români în festivalurile de 

profil din Senegal și Republica Côte d’Ivoire. 

După cum a mai precizat domnul Nicolae Năstase, va utiliza la nivel superior contactele și 

oportunitățile prin intermediul organizației internaționale ale francofoniei, având în vedere specificul 

spațiului, - 6 dintre țările din aria de responsabilitate sunt francofone și două rusofone -, dar și rolul aparte al 

Senegalului în mișcarea francofoniei mondiale. 

În ceea a ce privește diaspora, domnia sa a declarat că Diaspora este redusă numeric, prezentând un 

element de importanță aparte. În acest context menționând faptul că va urmări organizarea comunităților de 

cetățeni români, circa 50 în Senegal, și va stimula asociațiilor existente, inclusiv prin nucleele deja formate 

în spațiul virtual. 

De asemenea, domnul Nicolae Năstase a precizat că va continua dialogul cu cetățenii străini care au 

studiat în România, încurajând coagularea lor în structuri asociative și activarea celor existente, mai exact  

Asociația Româno-Senegaleză de Prietenie și Solidaritate, în acest context aducând în atenție asupra  

existenței unei Societății, respectiv Societatea Amicală Guineea-România. 

In ceea ce privește instituția consulilor onorifici, domnul Nicolae Năstase a precizat că va acorda de 

asemenea o atenție aparte și instituției consulilor onorifici, aceștia fiind după cum a mai precizat domnia sa, 

extrem de importanți, mai ales când resursele nu permit proiectarea acțiunii ambasadei în toate cele 7 state 

aflate în aria de competență, aceștia arătând întotdeauna disponibilitate și utilitate, fiind necesare doar două 

numiri. 

În cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, revenind la elementele de mandat prezentate, domnul 

senator Viorel-Riceard Badea, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării din Senat a 

dorit să cunoască dacă domnul Nicolae Năstase s-a gândit să impună mai mult activism rețelei de foști 

studenți care au studiat în România, în relaționarea lor cu România sau în promovarea de către ei a 

României, nu numai în zona statelor în care trăiesc, dar și în alte zone, pe terțe piețe.  

În acest context, domnul Nicolae Năstase a precizat că există numeroase asociații ale românilor -  și 

din experiența Tunisiană, unde domnia sa însăși a contribuit la înființarea primei asociații a foștilor studenți 

în Tunisia – cunoscând că există multă disponibilitate, mult entuziasm chiar, probleme apărând însă la 

nivelul continuității activității, de multe ori înființându-se, după care nu se găsesc resurse, timp  pentru ca 

acțiunile să fie duse la capăt. 

După cum a precizat domnul Nicolae Năstase, unul din  proiecte ar fi organizarea unei excursii 

pentru reprezentanții organizațiilor studențești din aceste țări în România, acești reprezentanți exprimându-și 

de nenumărate ori dorința de a veni și de a revedea locurile din țară unde au studiat. 
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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura domnului Nicolae Năstase 

în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Senegal, Republica 

Guineea, Republica Mali, Republica Coasta de Fildeș, Republica Capului Verde, Burkina Faso, Republica 

Gambia, Republica Guineea Bissau. 
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