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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 19, 21 și 22 octombrie 2020 

 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucrările în zilele de 19, 21 și 22 octombrie 2020 

 

 

Luni, 19 octombrie 2020 

 

 

La lucrările Comisiei au participat 13 deputaţi din totalul de 18 membri: 

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

Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Dumitru Lupescu (USR) – secretar, Nicolaie-Sebastian-Valentin 

Radu (PSD) – secretar, Ştefan-Alexandru Băișanu (PSD), Matei-Adrian Dobrovie (PNL), Claudia Gilia 

(PSD), Costel Lupașcu (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL), Alin Vasile Văcaru (PRO România) și 

Mihăiță Vîrză (PSD).  

Au absentat: 

 Nicolae Velcea (PSD) – vicepreședinte, Cristian Buican (PNL), Doru Petrișor Coliu (PMP), 

Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD) şi Alexandru-Mihai Voicu (PNL). 

     Înlocuiri:  

     Doamna deputat Angelica Fădor (PNL), a fost înlocuită de domnul deputat Sorin-Dan Moldovan 

(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 19 

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

Extraordinari și Plenipotențiari ai României. 

Ședința comună din data de 19 octombrie 2020 a fost condusă de către domnul senator Cristian-Sorin 

Dumitrescu, președintele Comisiei pentru politică externă din Senat și de doamna deputat BIRÓ Rozália-

Ibolya, președintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților. 

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

Simona Mirela Miculescu, candidatul propus pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al 

României la Paris-UNESCO. 

 În cadrul prezentării elementelor de mandat, doamna Simona Mirela Miculescu a adus în atenție rolul 

pe care îl are UNESCO, care, după cum a precizat domnia sa, este una dintre cele mai cele mai specializate 

Agenții ale ONU, fiind constituită pe componente grupate în jurul celor 5 teme majore. 

Aduse în atenție de domnia sa au fost și obiectivul fundamental al delegației permanente la UNESCO, 

precum și contribuția pe care o va aduce pe perioada mandatului.  

Printre obiectivele menționate de doamna Simona Mirela Miculescu și pe care domnia sa le va avea 

în vedere se numără dezvoltarea continuă a comunicării pe toate planurile cu instituțiile partenere și cu 

instituțiile statului, inclusiv și mai ales cu Parlamentul României, precum și recomandarea de experți români 

calificați pentru diversele grupuri de lucru, cu componență decisă de directorul general al UNESCO. 

În cadrul elementelor de mandat a fost menționată de asemenea și pregătirea temeinică, inclusiv cu 

sprijinul parlamentarilor pentru participarea României la cea de-a 41 conferință generale a UNESCO, 

UNESCO fiind principalul organ de decizie al acestei agenții specializate. 

Alte priorități aduse în atenție și menționate de doamna Simona Mirela Miculescu au fost demersurile 

legate de situația dosarelor în curs, mai exact lista Patrimoniul mondial,  înscrierea în Patrimoniul Mondial a 

Dosarului Peisajul Minier Roșia Montană, cazul aparte pe care după cum a precizat domnia sa îl vor avea în 

vedere, cel al Ansamblului Monumental Brâncuși de la Târgu-Jiu. 

Prioritare fiind de asemenea, după cum a mai precizat doamna Simona Mirela Miculescu  și 

obiectivele culturale înscrise în lista indicativă a României, dintre care, considerând că au șanse de 

materializare curând cele două componente românești ale dosarului Frontierele Imperului Roman.  

Alte obiective menționate de domnia sa în cadrul prezentării elementelor de mandat și pe care le va 

urmări și le promova au fost Cultura Cucuteni sau Peștera Movile.  

Importanța dezvoltării comunicării cu instituțiile partenere din țară, lista  Patrimoniului Cultural 

Imaterial care promovează Taraful tradițional din România”, dosar depus în anul 2019 și dorința de figura la 

un moment dat și în Registrul Internațional Memoria Lumi - pentru că, după cum a precizat domnia sa,  

România nu figurează încă acolo, explorând de asemenea, posibilitățile, de a continua împreună cu Turcia, 
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demersurile pentru un fond de arhive despre Dimitrie Cantemir, de această dată în calitate de muzicolog - au 

reprezentat alte subiect aduse în atenție în cadrul prezentării principalelor elemente de mandat ale doamnei  

Simona Mirela Miculescu.              

În încheierea scurtei prezentări ale principalelor elemente de mandat ale domniei sale, doamna 

Simona Mirela Miculescu a dorit să concluzioneze că delegația României la UNESCO va colabora constant 

cu Parlamentul și cu celelalte instituții ale statului pentru a regla permanent mecanismele de informare, 

comunicare, gestionare a informațiilor, și de monitorizare în scopul promovării interesele complexe ale 

României în UNESCO, sprijinind activitatea UNESCO în România, precum și pentru a urmări dacă 

inițiativele parlamentare sau inițiativele guvernamentale românești în planul culturii, științei și educației 

românești, cercetării și mediului pot fi sincronizate, promovate și susținute pe plan multilateral.  

Întrebările din cadrul sesiunii de întrebări și intervenții au vizat demersurile care pot fi făcute pentru 

creșterea obiectivități valorilor care se fac, întrebare adresată de doamna deputat BIRÓ Rozália-Ibolya, 

președintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților,  iar domnul deputat Constantin 

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

Deputaților, a dorit să cunoască legat de documentul prezentat, acela de contribuție a României la UNESCO 

și anume faptul că România are 8 elemente înscrise în lista Patrimoniul Mondial, 6 culturale și 2 naturale 

Solicitare și întrebări au fost adresate și de către domnul deputat Marilen-Gabriel Pirtea, membru al 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților. 

Astfel, domnia sa a dorit să cunoască cum estimează sau dacă doamna Simona Mirela Miculescu își 

propune să se crească acest număr pe viitor, exemplificarea din perspectiva UNESCO a provocărilor în 

perioada pandemiei, exemplificarea  implicării actuale a UNESCO și probabil viitoare în domeniul educației 

– domnia sa fiind om al educației -, precum și dacă pot fi date exemple care să ilustreze relevanța UNESCO 

la ora actuală.  

Revenind la solicitările domnului președinte Constantin Codreanu, cea a creșterii numărului de 

obiective înscrise în dosare, doamna Simona Mirela Miculescu a precizat că există dosare care sunt în curs, 

acestea fiind deja menționate anterior, și care sunt de fapt și cele mai importante, de la Roșia Montană care 

încă nu este înscrisă în Patrimoniul Mondial, la Ansamblul Monumental Brâncuși de la Târgu-Jiu, și totodată 

promovarea obiectivelor culturale care sunt pe lista indicativă, lista indicativă fiind primul pas și cel mai 

important înainte de înscrierea în dosarele și listele Patrimoniului Mondial.   

În acest context, doamna Mirela Miculescu a evidențiat importanța dialogului cu parlamentarii. 

Cât privește caracterul multinațional al dosarelor, doamna  Simona Mirela Miculescu  a declarat că 

este o tendință nobilă, bucurându-se să lucreze împreună cu colegii din Republica Moldova, mai ales pe 

dosare atât de frumoase cum a fost Mărțișorul, și cum este acum Cămașa cu Altiță. 

Procesul de înscriere a fost un alt punct atins în cadrul sesiunii de întrebări și intervenții,  domnia sa 

precizând că acest proces de înscriere este puțin îngreunat din cauza complexității și dinamicilor la vremea 

respectivă din țările respective, fiind mai ușor acolo unde este în dosar multinațional, numai cu o țară, 

precum Republica Moldova, dar trebuie avut în vedere faptul că acolo unde sunt 8 țări,10 țări în dosar 

multinațional, procedura este îngreunată. 
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În privința provocărilor, subiect adus în atenție de domnul deputat Marilen-Gabriel Pirtea, doamna  

Simona Mirela Miculescu a precizat că efectele sunt devastatoare și foarte complexe, având în vedere și 

complexitatea mandatului UNESCO, declarând în același timp că aici ar spune că impactul nu este doar de 

ordin cultural, ci este  și de ordin social și economic, fiind și de ordin politic, lăsând din păcate loc și fiind 

practic afectat pe de o parte dreptul fundamental al umanității de acces la cultură, și pe de altă parte de 

drepturile sociale și economice - cum ar fi cele ale artiștilor și ale profesioniștilor . 

Inventarele UNESCO, în urma răspunsului la pandemie încă din luna februarie, a fost următorul 

subiect adus în atenție de către domnia sa. 

Rolul esențial al biroului internațional al educației pentru crearea și armonizarea la nivel global al 

curriculelor, a fost un alt punct atins în cadrul sesiunii de întrebări și intervenții. 

În ceea ce privește educația, după cum a declarat doamna Simona Mirela Miculescu, precum și în 

opinia domniei sale, se detașează în acest moment în domeniul educației faptul că a fost lansată coaliția 

globală pentru educație care este o platformă de schimb de informații și de vederi care se concentrează pe 

protejarea dreptului la educație pe plan global în timpul acestei crize fără precedent, și evident că și după.  

Informare din partea domniei sale a venit și asupra evenimentului care va avea loc în această 

săptămână online, mai exact sesiunea extraordinară virtuală a reuniunii globale pe educație, care va reuni și 

factori de decizie politică dar și actori din sistemul global de educație pentru a gândi împreună cum să 

protejăm și să regândim educația în conjunctura actuală. 

În urma supunerii la vot, comisiile au avizat favorabil candidatura doamnei Simona Mirela Miculescu 

în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Paris-UNESCO. 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea doamnei Antoaneta Maria Barta, candidatul propus 

pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Cehă. 

În cadrul prezentării principalelor elemente de mandat, doamna Antoaneta Maria Barta a precizat că 

acest mandat îi oferă atât provocări cât și oportunități. 

Ca provocări, doamna Antoaneta Maria Barta a menționat adaptarea, care după cum a precizat 

domnia sa, trebuie să ne adaptăm modalitățile de lucru și instrumentele în atingerea obiectivelor de politică 

externă. 

La capitolul oportunități, domnia sa a mai precizat că această criză a arătat că este nevoie mai mult ca 

niciodată de cooperare, de parteneriate, inclusiv în contextul european actual marcat de reconfigurări  pe 

fundalul post-brexit care oferă astfel de oportunități de calibrare și articulare suplimentară a parteneriatelor 

europene, în acest context fiind menționate relațiile româno-cehe, relații tradiționale cu un potențial 

important de dezvoltare beneficiind de premise favorabile - menționată fiind prietenia tradițională și reperele 

tradiționale comune pe care le împărtășim cu Republica Cehă. 

Planul economic și domeniile de cooperarea sectorială au fost alte subiecte atinse și prezentate de 

către doamna Antoaneta Maria Barta în cadrul prezentării elementelor de mandat. 

Priorități menționate și aduse în atenție de către doamna Antoaneta Maria Barta au fost fructificarea 

prezenței și buna integrare a minorității cehe din România, societatea românească, precum și prezența în 
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creștere a comunității românești din Cehia, care este după cum a declarat domnia sa este o comunitate destul 

de eterogenă, dar bine integrată.  

Ca și concluzie, doamna Antoaneta Maria Barta a declarat că își propune o redinamizare a cooperării 

româno-cehe atât în plan bilateral, cât și european și regional, mai multă cooperare, mai multe contacte și 

mai multă coordonare pe dosare de interes comun. 

În cadrul sesiunii de întrebări și intervenții, după cum a precizat domnul președinte Constantin 

Codreanu, uitându-se la documentul prezentat, acela cu priorități, la cooperarea sectorială,  i-a fost atrasă 

atenția asupra discuțiilor purtate cu partea cehă privind reglementarea statutului juridic al ICR Praga. 

 În acest context, domnia sa a dorit să cunoască despre ce este vorba mai exact. 

 Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a felicitat-o pe doamna Antoaneta Maria Barta 

pentru că printre prioritățile domniei sale de mandat se găsesc pe de o parte sprijinirea funcționării 

lectoratului de limbă română de la Universitatea Caroline din Praga, iar pe de altă parte a observat că își 

propune să sprijine proiecte de învățare a limbii române, care,  după cum a declarat domnule președinte 

Constantin Codreanu, este extrem de important, pe lângă sprijinul pe care trebuie să îl acordăm muncitorilor 

noștri, fie că vorbim de cei sezonieri, fie că vorbim de cei cu contracte permanent. 

Viziunea doamnei Antoaneta Maria Barta cu privire la performanța Ambasadei și Consulatului 

României în Cehia,  precum și dacă vede lucruri necesare pentru a face față acestei creșteri a cereri de sprijin 

de care au nevoie muncitorii români, au reprezentat alte întrebări adresate doamnei Antoaneta Maria Barta, 

de domnul senator Radu-Mihai Mihail, membru al Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării din 

Senat. 

Cu privire la situația ICR Praga, doamna Antoaneta Maria Barta a precizat că aspectele legate de 

funcționarea acestuia se află în atenția Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în vedere identificării unor 

soluții care să corespundă atât cadrului juridic intern, în care statuează că există un Institut Cultural la Praga, 

cât și a celui extern, respectiv acordurile bilaterale în vigoare cu Republica Cehă. 

 Din punctul domniei sale de vedere, domnia sa a mai precizat că situația comportă două paliere care 

necesită atenție, prima fiind reglementarea statutului juridic și continuarea demersurilor în încheierea unui 

acord bilateral în acest sens, în acest context detaliind aceste două paliere. 

Față de cele relatate, doamna Antoaneta Maria Barta a precizat că este încrezătoare că va găsi soluție 

folosind și resursele actuale, destul de limitate după cum a declarat domnia sa  la Praga, ale ICR, pe fundalul 

descris, pentru a putea avea această promovare culturală unică, coerentă, putând fi relevant și pentru 

învățarea limbii române, pentru că ICR obișnuia să organizeze cursuri de limbă română, dar momentan, 

activitatea fiind limitată și aceste cursuri au fost cumva limitate.    

 Opinia domniei cu privire la muncitorii români pe piața cehă a fost aceea că ar fi necesar să se 

acționeze pe două paliere, în primul rând în raport cu autoritățile cehe de semnalare a oricăror abuzuri pentru 

a se lua măsurile necesare, iar în al doilea rând, aici fiind foarte important și fiind un fenomen pe care le-a 

remarcat și cu alte state europene, activitatea de prevenție și de informare încă din țară. 

În acest context, doamna Antoaneta Maria Barta a precizat că ar trebui să existe la Ambasada 

României din Praga un atașat de muncă sau un atașat de afaceri interne, considerând ca fiind necesară 
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existența acestor resorturi care să multiplice cumva posibilitățile de acțiune, dar cu resursele existente, opinia 

domniei sale fiind aceea că se poate face mai multă informare, iar împreună cu Ministerul Muncii, și 

depopularizarea acelor ghiduri ale lucrătorilor români în străinătate, adaptate de la țară la țară. 

          Ca și concluzie, domnia sa a declarat că ar spune prevenție, informare și vigilență în semnalarea 

abuzurilor și reglementarea situației acolo unde este cazul în raport cu autoritățile cehe. 

           În urma supunerii la vot, comisiile au avizat favorabil candidatura doamnei Antoaneta Maria Barta în  

funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Cehă. 

          Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea doamnei Cristina  Romila candidatul propus pentru 

funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Socialistă Vietnam, Regatul 

Cambodgia. 

În scurta intervenție,  doamna Cristina  Romila a făcut o scurtă prezentare a priorităților pe care și le 

propune, în mandatul domniei sale, în cele două țări. 

Intensificarea dinamicii contactelor bilaterale, promovarea de noi oportunități, diplomația 

parlamentară și cooperarea sectorială în domeniul educației s-au numărat printre oportunitățile și prioritățile 

menționate de domnia sa în scurta prezentare a principalelor elemente de mandat. 

Aprofundarea și diversificarea cooperării cu Vietnamul și în planul unor aranjamente de cooperare 

regională, cum ar fi procesul Asia-Europa sau dialogul UE-ASEAN, implementarea a acelor agreate în 

ultimii trei ani cu prilejul unor vizite la București, dar și în Regatul Cambogiei, cu ocazia vizitei ministrului 

afacerilor externe cambodgian, cu ocazia celor două vizite la nivel de vice-ministru al afacerilor externe din 

Cambogia, și cu ocazia vizitei secretarului de stat MAE român în Regatul Cambogiei, fiind semnate mai 

multe documente care nu au intrat încă în vigoare, desemnarea unui consul onorific în Regatul Cambogiei, 

au reprezentat alte priorități și propuneri ale doamnei Cristina Romila aduse în atenție în cadrul prezentării 

principalelor elemente de mandat. 

În încheiere prezentării principalelor elemente de mandat, domnia sa a precizat că de altfel, toate 

statele membre ASEAN trebuie privite într-un cadru mai larg, al relațiilor UE cu China, al relațiilor SUA cu 

China, precum și al dinamicii regionale care a devenit din ce în ce mai complexă în ultimii ani, Vietnamul 

fiind de departe statul cel mai apropiat de conceptul like-minded cu România. 

           În urma supunerii la vot, comisiile au avizat favorabil candidatura doamnei Cristina Romila în funcţia 

de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Socialistă Vietnam și Regatul 

Cambodgia. 

          Ședința comisiilor reunite a continuat cu audierea doamnei Maria Ligor, candidatul propus pentru 

funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Finlanda. 

În cadrul prezentării principalelor elemente de mandat, doamna Maria Ligar a precizat că este util și 

necesar ca să se găsească modalități de concretizare a obiectivelor de dialog politic la nivel înalt, fiind avute 

în vedere organizarea atât a unei vizite la nivelul Președintelui țării în Finlanda, cât și consultări la nivel de 

ministru de externe. 
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De asemenea, domnia sa a mai declarat că aceste întâlniri, aceste contacte, vizite la nivel înalt, sunt 

necesare în ideea de a reorienta, de a da mai mult pragmatism relației bilaterale, precum și de a pune în 

perspectivă o nouă calitate strategică a relației. 

Dialogul la nivel parlamentar, cooperare sectorială , domeniul educației și cel economic  au fost alte 

subiecte aduse în atenție de către doamna Maria Ligor în cadrul prezentării elementelor principale de 

mandat. 

Menționată de doamna Maria Ligor a fost și acordarea atenției calității serviciilor consulare, 

asistenței pe care Ambasada să o acorde comunității românești din Finlanda care, după cum a precizat 

domnia sa nu este foarte numeroasă, dar care este la fel de importantă, inclusiv cauzelor speciale. 

În cadrul sesiunii de întrebări și intervenții, domnul deputat Constantin Codreanu, președintele 

Comisie pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților a precizat că, în 

calitatea pe care doamna Maria Ligor a avut-o de fost ministru delegat pentru românii de pretutindeni este 

convins că doamna Maria Ligor realizează cât de important este să asigurăm sprijinul pentru românii din 

afara granițelor țării oriunde s-ar afla aceștia, confirmând că doamna Maria Ligor are dreptate că în Finlanda 

nu avem o diasporă numeroasă. 

În acest context, domnul Constantin Codreanu  a adus în atenție că în Finlanda avem un caz extrem 

de dificil - caz reamintit de altfel de doamna Maria Ligor în documentul prezentat - cel al doamnei Cameliei 

Smicală  Jalaskoski. 

Adus în atenție de domnia sa a fost și faptul că a condus în calitate de președinte al Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării o delegație care a vizitat nu doar Helsinky, având de 

asemenea și întrevederi și cu reprezentanți ai diferitelor ministere, cu cei de la Protecția Copilului, vizitându-

o și pe doamna Camelia Smicală Jalaskoski în Tampere, concluzionând că este un dosar complicat, dificil. 

Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că speră ca pe viitor să existe o 

delegație repetată, și să existe și aceeași cooperare pe care a avut-o cu Excelența Sa, domnul Răzvan 

Rotundu. 

Domnia sa a mai adus în atenție și faptul că a avut-o în Parlament pe Excelenţa Sa Doamna Päivi 

Pohjanheimo, Ambasador al Finlandei la București, încercând tot ce a fost posibil din punct de vedere 

parlamentar să se facă, în acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a avut rugămintea de a se 

acorda atenția cuvenită acestui dosar pentru că, după cum a precizat domnia sa nu se vorbește doar de 

doamna Camelia Smicală Jalaskoski, ci de ceea ce este și mai important, se vorbește despre doi minori, de 

Mihai și de Maria. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a declarat ca pe viitor să se coordoneze 

eforturile - pentru că, așa cum a precizat de altfel și doamna Maria Ligor - de a se rezolva acest dosar în 

interesul suprem al copilului, mai ales că a observat că doamna Maria Ligor a trecut în CV și faptul că a fost 

reprezentat special pentru cooperare internațională, democrația și drepturile omului, ori aici este clar că 

vorbim despre respectarea unor drepturi pe care le au cei doi minori, sperând  în identificarea unor soluții în 

acest caz pe perioada mandatului doamnei Maria Ligor. 
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Domnul deputat Ben-Oni Ardelean, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă din Camera 

Deputaților a dorit să-i mulțumească doamnei Maria Ligor pentru toate mandatele avute, dorind în același 

timp să cunoască cum va reuși doamna Maria Ligor în mandatul pe care îl va avea, să capaciteze 

comunitatea românească, pentru că,  după cunoaște domnia sa este destul de important acolo și mai ales 

pentru imaginea României, considerând important să fie împreună cu comunitatea românească. 

În privința cazului familiei Smicală și a celor doi minori, doamna Maria Ligor a dorit să asigure că 

acest caz reprezintă o prioritate și o preocupare în ceea ce o privește pe domnia sa – având un caz similar în 

Canada și rezolvat cu succes – acest caz fiind după cum a precizat domnia sa fără doar și poate clar 

concentrată pe situația acestei familii, inclusiv din perspectiva condiției de mamă, înțelegând foarte bine 

dificultatea pe care o are această familie în a se reuni 

În ceea a ce privește rezolvarea acestui caz, domnia sa a mai precizat că orice rezolvare nu va fi 

posibilă decât în baza legii și în cadrul legal, dincolo de toată asistența și suportul pe care pot să-l acorde 

familiei,  căile de rezolvare finală și sustenabilă a acestei probleme fiind legală în baza legilor naționale și a 

tratatelor internaționale în materie de protecție a copilului, acestea trebuind să fie după cum a declarat 

domnia sa, fundamentul argumentelor și baza de cooperare cu partea finlandeză în acest sens. 

În privința modului în care domnia sa dorește să interacționeze cu comunitatea română din Finlanda, 

doamna Maria Ligor a precizat că va lua din experiența avută anterior, fie că vorbește de Spania, fie că 

vorbește de Canada, dar ne aflăm într-un context distinct, diferit, în care contactul direct, întâlnirile, vor fi 

mult mai puțin numeroase, așa cum a fost obișnuită să facă până acum,  domnia sa considerând că trebuie 

găsite modalități noi, creative, de angajare și de contact cu toate aceste persoane. 

În acest context,doamna Maria Ligor a precizat că trebuie căutați și identificați creatorii locali 

români și stabilite colaborări cu aceștia.   

           În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura doamnei Maria Ligor în 

funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Finlanda. 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea doamnei Camelia Ion-Radu pentru funcția de 

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Peru, Statul Plurinațional al Boliviei, 

Republica Ecuador. 

În cadrul prezentării elementelor principale de mandat, doamna Camelia Ion-Radu a precizat că 

această reprezentare multiplă a survenit după ce România și-a închis ambasadele din La Paz și Chito în anul 

2000, și ca atare baza va fi la Lima. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că ar fi oportună elaborarea unei strategii  pe termen mediu și 

lung, pentru că America Latină, această regiune, a devenit un punct de intersecție al intereselor strategice ale 

marilor actori globali din acest moment, în acest context doamna Camelia-Ion Radu vorbind despre SUA, 

China, UE și Rusia. 

În ceea ce privește UE, domnia sa a declarat regiunea Americii Latine partener strategic și centrul al 

ambițiilor sale globale. 

Ca primă arie de acțiune menționată de doamna Camelia Ion-Radu a fost dialogul politic și relansarea 

relațiilor politico-diplomatice cu cele 3 țări. 
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Diplomația parlamentară, palierul economic, industria extractivă și cooperarea sectorială au fost alte 

subiecte aduse în atenție de domnia sa în cadrul prezentării principalelor elemente de mandat 

Alte domenii menționate de domnia sa în cadrul cooperării sectoriale au fost managementul 

situațiilor de criză, protecția mediului, precum și inițiative atât românești, cât și peruane, inițiative care pot fi 

extinse și în celelalte două țări. 

În ceea ce privește cooperarea culturală, domnia sa a precizat că va pleda pentru deschiderea unui 

Institut Cultural Român (ICR) pentru America Latină, fiind un proiect mai vechi, încercând și atunci când a 

fost în Republica Chile, propunând acest lucru pentru că, după cum a declarat domnia sa, se vorbește despre 

o regiune de 650 de milioane de locuitori, fiind a doua cea mai vorbită limbă la nivel internațional. 

Opinia doamnei Camelia Ion-Radu a fost aceea că această zonă merită să aibă un astfel de Centru de 

promovare a culturii, și bineînțeles, fiind un factor de sprijin pentru Ambasadele României, care, după cum a 

precizat domnia sa, în acest moment întâmpină probleme financiare și logistice atunci când trebuie să 

organizeze evenimente culturale la așa o distanță. 

Următorul palier al cooperări adus în atenție de către doamna Camelia Ion-Radu a fost cel al 

cooperării în domeniul educației. 

După cum a declarat domnia sa, există  Programul de burse oferit de statul român cetățenilor străini, 

în baza Hotărârii de Guvern 288/1993 privind școlarizarea în România a cetățenilor din alte țări. 

În opinia doamnei Camelia Ion-Radu acesta este un punct de interes pentru că, după cum a precizat 

domnia sa, toții absolvenții, foștii absolvenți ai studiilor în România, au menținut legătura cu România, fiind 

foarte atașați de România, mulți dintre ei vorbind încă limba română și odată întorși în țările de origine, 

acolo au primit o apreciere deosebită pentru profesionalism, fiind de foarte multe ori piloni în comunitățile 

lor, putând fi pentru noi elemente de sprijin extraordinare - considerând că nu sunt folosite la potențialul lor 

real - fiind practic network de sprijin pentru Ambasadele României. 

Față de cele relatate, domnia sa a declarat că o dată ajunsă acolo va dori să-i aproprie foarte mult, să 

îi apropie de ambasadă și eventual, dacă se va putea, să fie înființată și o Asociație de Prietenie cu care 

Ambasada să aibă o colaborare pe termen lung. 

În ceea ce privesc comunitățile românești, doamna Camelia Ion-Radu a precizat că acestea sunt de 

dimensiuni reduse dar va încerca prin toată activitatea domniei sale să-i apropie de Ambasadă și să-i implice 

foarte mult în activitățile politico-economice și culturale.  

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

Ion-Radu în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Peru, Statul 

Plurinațional al Boliviei, Republica Ecuador. 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea doamnei Ana Voicu, candidatul propus pentru 

funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Orientală a Uruguayului. 

În cadrul prezentării principalelor elemente de mandat, doamna Ana Voicu a precizat că principalele 

obiective și priorități propuse de domnia sa la preluarea mandatului sunt determinate de stadiul și natura 

relației bilaterale, și au în vedere profilul internațional al țării, elemente care individualizează imaginea 
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politică și economică a Uruguayului, înscriindu-se în cadrul obiectivelor de politică externă ale României -, 

precum și acțiunile politice promovate la nivelul UE. 

Totodată, domnia sa a precizat că se are în vedere intensificarea dialogului politico-diplomatic, 

continuarea consultărilor periodice între cele două ministere de externe și sprijinirea reciprocă de candidatură 

în cadrul organizațiilor internaționale. 

Planul diplomației economice, consolidarea relației bilaterale, fluidizarea dialogului și a contactelor 

pentru oamenii de afaceri români în scopul facilitării accesului acestora pe piața din Uruguay, eliminarea 

barierelor determinate de distanța geografică prin organizarea de seminarii, conferințe, reuniuni cu 

reprezentanța mediului de afaceri pentru identificarea tipurilor de sprijin necesar, de prezentarea realității 

economice, a proiectelor de interes și cu potențial pentru ambele țări, precum și dinamizarea schimburilor 

economice au reprezentat ale subiecte aduse în atenție de către doamna Ana Voicu în cadrul prezentării 

elementelor de mandat. 

             În ceea ce privește diplomația culturală, domnia sa a precizat că aceasta constituie un sprijin 

important pentru promovarea relațiilor bilaterale, și pentru cunoașterea civilizației românești în lume, având 

în vedere și focalizarea pe promovarea de acțiuni de diplomație publică, acțiuni culturale, menite să pună în 

valoare specificități ale spiritualității românești ca parte a patrimoniului cultural european. 

În domeniul educației și al cooperării tehnico-științifice, doamna Ana Voicu a declarat că se va 

urmări extinderea cooperării cu universități din Uruguay și semnarea de Protocoale de colaborare cu 

universități din România, în acest context precizând că există un interes real din partea Republicii Orientale a 

Uruguayului, acela de intensificare a relațiilor bilaterale în plan al dialogului cultural, al educației și al 

cooperării tehnico-științifice. 

În plan al dinamizării relațiilor cu românii, doamna Ana Voicu a declarat că chiar dacă ne referim la 

o comunitate relativ redusă, acțiunile vor fi îndreptate către întărirea dialogului cu toți românii care doresc 

să-și păstreze și să-și afirme identitatea etnică, spirituală și culturală, și care doresc să contribuie la 

promovarea prestigiului comunității, și să promoveze valorile culturale românești la nivelul opiniei publice. 

În acest sens, domnia sa a precizat că se vor organiza reuniuni periodice cu reprezentanți ai diasporei 

pentru identificarea modalităților prin care să se poată veni în sprijinul aspirațiilor comunității românești. 

În ceea a ce privește activitatea consulară, doamna Ana Voicu mai precizat că atenția va fi îndreptată 

în principal către revizuirea, dezvoltarea cadrului juridic bilateral și fluidizarea serviciilor consulare. 

Nu în ultimul rând, domnia sa a declarat că se va urmări amplificarea dialogului între instituțiile 

Guvernamentale omoloage pentru identificarea și promovarea de poziții articulate în probleme de interes 

comun, materializate prin acorduri sau memorandum de înțelegere la nivel ministerial.   

Totodată, doamna Ana Voicu  a mai declarat că prioritățile mandatului, ca linii generale, vor fi axate 

pe intensificarea dialogului politico-diplomatic, pe înregistrarea unei dinamici pozitive la nivelul contactelor 

bilaterale, în plan guvernamental, parlamentar, sectorial, pe extinderea cooperării economice, a schimburilor 

comerciale, precum și pe aprofundarea, diversificarea dialogului cultural în domeniul educației și al 

cooperării tehnico-științifice. 
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În încheierea prezentării principalelor elemente de mandat, domnia sa a precizat că Uruguay poate 

deveni un partener important al României în zonă - ținând cont de rolul său regional - și pe arena 

internațională. 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura doamnei Ana Voicu în 

funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Orientală a Uruguayului . 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Lucian Fătu, candidatul propus pentru 

funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Țărilor de Jos (Olanda). 

În cadrul prezentării elementelor principale de mandat, domnul Lucian Fătu a adus în atenție 

parteneriatul de tradiție al României cu Olanda, urmărind de asemenea, după cum a precizat domnia și 

cooperarea în cadrul instituțiilor și organizațiilor internaționale cu sediul la Haga și întreținerea de relații cu 

și în sprijinul comunității românești care se află în Olanda. 

Spațiului Schengen și problema cetățenilor români aflați în Regatul Țărilor de Jos au fost alte subiect 

aduse în atenție de către domnul Lucian Fătu în cadrul prezentării principalelor elemente de mandat. 

În ceea a ce privesc comunitățile de români, domnia sa a declarat că au existat probleme ale 

cetățenilor români care au căutat oportunități de lucru în Olanda, aceste probleme revenind spre monitorizare 

și soluționare punctuală inclusiv Ambasadei. 

În acest context, domnul Lucian Fătu a precizat că își propune să continue împreună cu autoritățile 

olandeze, cu organizațiile neguvernamentale de profil și cu reprezentanții comunităților românești cu care 

trăiesc în Olanda, eforturile pe care colegii anteriori ai domniei sale le-au depus pentru gestionarea acestor 

situații și pentru respectarea drepturilor cetățenilor români rezidenți sau prezenți temporar pe spațiu.  

În cadrul sesiunii de întrebări și intervenții, întrebările au vizat susținerea intrării României în spațiul 

Schengen având în vedere poziția pe care Olanda față de România față de acest subiect, întrebare adresată de 

către domnul senator Sorin-Cristian Dumitrescu, președintele Comisiei pentru politică externă din Senat, 

precum și sprijinul pe care  îl va acorda Ambasada preoților care oficiază serviciul religios în limba română - 

sprijin menționat de domnul Lucian Fătu în cadrul prezentării principalelor elemente de mandat, întrebare 

adresată de 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. 

În privința spațiului Schengen, domnul  Lucian Fătu a dorit să sublinieze încă o dată faptul că 

Ambasada, în limita mandatului, precum și în limita contactelor pe care le construiesc și le susțin, precizând 

în același timp că va susține în continuare, așa cum se face și la nivelul UE, necesitatea unei strategii de 

extindere a Spațiului Schengen, de reorganizare a spațiului Schengen pe criterii obiective transparente și 

echitabile. 

Cu privire la sprijinirea preoților care oficiază serviciul religios în limba română, domnia sa a 

declarat că în Olanda există nouă parohii românești, nouă biserici, putând a le spune așa, în sensul în care 

locașurile în care se slujește liturghia în limba română, iar ceea ce poate face Ambasada - nefiind vorba 

numai de o prezență instituțională, fiind vorba de o angajare individuală a șefului de misiune și a tuturor 

colegilor domniei sale – este de a fi alături, de a participa cât mai frecvent și cât mai complet în cât mai 
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multe dintre aceste comunități de români la serviciile religioase care au nu doar dimensiunea spirituală, ci și 

dimensiunea comunitară, dimensiunea socială, de comuniune pentru românii care se află în afara granițelor. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că în măsura în care există solicitări concrete, în măsura în care 

sunt doleanțe administrative, de mediu organizațional  la care ambasada poate răspunde, fie direct, fie prin 

intermedierea sprijinului autorităților române în cadrul mandatului pe care îl are, va veni în întâmpinarea 

acestora. 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura domnului Lucian Fătu în 

funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Țărilor de Jos (Olanda). 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Matei Viorel Ardeleanu, candidatul 

propus pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Muntenegru. 

În cadrul prezentării principalelor elemente de mandat, domnul Matei-Viorel Ardeleanu a precizat că 

Muntenegru este un stat important pentru România, fiind un stat care face parte din regiunea Balcanică 

vecină cu țara noastră, și în general, procesul de integrare europeană și euroatlantică din această regiune fiind 

foarte important pentru noi, fiind și un obiectiv important. 

Cooperarea bilaterală economică, relațiile culturale, relațiile bilaterale și cel al acordului pe mediu au 

fost alte subiecte aduse în atenție de către domnul Matei-Viorel Ardeleanu și prezentate în cadrul 

elementelor principale de mandat. 

În cadrul sesiunii de întrebări și intervenții, întrebările adresate domnului Matei-Viorel Ardeleanu  

au fost cele ale domnului senator Radu-Mihai Mihail,  membru al Comisiei pentru comunitățile de români 

din afara țării din Senat care au vizat rolul României și precum și sprijinul care se va acorda Muntenegrului 

în contextul actual. 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura domnului Matei-Viorel 

Ardeleanu în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Muntenegru. 

 

                               Miercuri, 21 octombrie 2020 și Joi, 22 octombrie 2020 
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