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În perioada 13-15 martie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:

Marţi, 13 martie

ora 9.00, Salonul Alb

 Întâlnirea membrilor Comisiilor reunite pentru politică externă a

Senatului şi Camerei Deputaţilor cu oficiali ai ministerelor de externe,
de interne, ai justiţiei şi ai Oficiul pentru gestionarea relaţiilor cu

Republica Moldova, privind ultimele evoluţii şi declaraţii referitoare la

relaţia cu Republica Moldova.

 Din partea ministerelor de resort, au participat:

Ministerul Afacerilor Externe: dl. Petrişor Dumitrescu – director general

al Direcţiei Relaţii Consulare, dl. Răzvan Rusu – director general al Direcţiei

Europa extinsă, dl. Dan Iancu – director al Direcţiei Republica Moldova;

Ministerul Administraţiei şi Internelor: dl. Vasile Blaga – ministru, dl.

Mircea Alexandru – secretar de stat, dl. Corneliu Alexandru – director general

afaceri europene;

Ministerul Justiţiei: dl. Ion Condescu – secretar de stat
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Oficiul pentru gestionarea relaţiei cu Republica Moldova: dl. Dan

Dumitru – secretar de stat, dl. Constantin Corneanu – consilier.

S-a afirmat preocuparea membrilor comisiilor pentru politică externă ale

Parlamentului privind degradarea relaţiilor cu Republica Moldova datorată

retoricii antiromâne şi relansării cu virulenţă a tezei moldovenismului de către

oficialităţile de la Chişinău.

S-a reafirmat, din partea executivului, menţinerea aceloraşi direcţii de

acţiune în ceea ce priveşte Republica Moldova – de protejare a cetăţenilor

români, de susţinere a culturii româneşti, de contracarare a românofobiei, de

sprijinire a Republicii Moldova în toate intenţiile europene declarate, pornin-

du-se, chiar, o ofensivă pentru promovarea Moldovei în grupul ţărilor Balcanilor

de Vest.

S-au analizat mecanismele destul de lungi şi „lente” de acordare atât a

vizelor de intrare în România, cât, mai ales, de acordare a cetăţeniei române

solicitanţilor moldoveni, subliniindu-se legimitatea cererilor de redobândire a

cetăţeniei pentru românii care au avut-o până în 1947.

De asemenea, presiunea pentru acordarea cetăţeniei române trebuie

direcţionată spre solicitările de acordare a vizelor de intrare în România.

Numărul mare de solicitări cu care ne confruntăm este legat într-o mare

măsură şi de calitatea României de stat membru al Uniunii Europene.

S-a afirmat necesitatea stabilirii unei strategii coerente pe termen lung în

ceea ce priveşte relaţia specială pe care o avem cu Republica Moldova şi cu

cetăţenii acesteia.

S-a convenit că astfel de întâlniri, care sunt foarte utile pentru a corela

priorităţile României şi modul de abordare a diferitelor probleme de interes

general, trebuie organizate periodic.

ora 9.00, Sala Comisiei

 Întâlnirea membrilor Comisiei pentru politică externă cu delegaţia
Comitetului interparlamentar Schengen, Europol, Emigrare din



Parlamentul italian, condusă de domnul deputat Sandro Gozi,
preşedintele Comitetului.

S-a menţionat colaborarea foarte bună dintre cele două state, cu o

dinamică deosebită, Italia fiind una din ţările prietene care ne-a sprijinit

permanent pentru integrarea în Uniunea Europeană.

S-a trecut în vedere cooperarea sectorială, menţionându-se locul 1

ocupat de Italia în totalul schimburilor comerciale.

Într-o configuraţie a UE cu 27 de state, cu perspectiva de 30, 32 de state,

este fundamental să se întărească relaţiile bilaterale dintre ţări, pentru că avem

atât interese comune, cât şi probleme comune.

O temă de interes a constituit-o fluxul migrator cu care se confruntă Italia

- Comunitatea românească din Italia fiind cea mai numeroasă comunitate

străină.

Motivaţia de tip material într-un spaţiu cu ascendenţă latină, însuşirea

valorilor europene sunt tot atâtea motive pentru majoritatea românilor care

hotârăsc să muncească şi să trăiască în Italia. Cea mai mare parte a acestora

s-au integrat şi respectă legislaţia.

Eforturile noastre trebuie concentrate spre acea componetă de

infracţionalitate, care trebuie scăzută; de acordare de sprijin unor comunităţi prin

înfiinţarea de centre.

De asemenea, s-a subliniat faptul că România se va confrunta – pe

termen scurt – cu continuarea fluxului migrator spre Italia, iar – pe termen mediu

şi lung – cu întoarcerea şi reintegrarea acestora, cât şi cu imigrarea în România

a cetăţenilor din alte ţări, cu ar fi cetăţenii moldoveni, care în nunmăr foarte

mare solicită viza de intrare şi cetăţenia română.

Partea italiană a fost interesată de strategiile României în zona Mării

Negre şi în zona Caucaz.

Astfel, s-a menţionat că zona Mării Negre, o zonă a conflictelor îngheţate,

poate genera un flux migrator spre Vest mai ales acum când România a devenit

graniţa UE.



Alte priorităţi amintite sunt gestionarea politicilor de vecinătate,

includerea pe agenda UE a unora dintre tematicile noastrede interes – de

exemplu: Republica Moldova doreşte să intre în zona statelor din Balcanii de

Vest cu perspectiva de integrare în UE.

S-a susţinut, de ambele părţi, necesitatea întăririi cooperării

parlamentare, apreciindu-se, în mod deosebit, vizitele la nivelul comisiilor

parlamentare de specialitate.

Miercuri şi joi, 14-15 martie

 Dezbaterea şi avizarea

♦ PL.X 104 – Propunere legislativă de modificare a Legii nr.250/27 iunie 2003
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români, pentru
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în
basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi
a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate,
semnat la Paris la 10 februarie 1947.

După analizarea propunerii legislative, Comisia pentru politică externă a
hotărât amânarea avizării pentru săptămâna viitoare.

Lucrările şedinţelor din 13-15 martie a.c. au fost conduse de domnul deputat
Ştefan Glăvan, preşedintele Comisiei.

La lucrările şedinţei din 13 şi 15 martie a.c., au fost prezenţi 20 deputaţi:
Ştefan Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD),
Titus Corlăţean (PSD), Vasile Pruteanu (fără apartenenţă la un grup
parlamentar), Dumitru Bentu (PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale),
Valeriu Gheorghe (PNL), Gabriel Hogea (fără apartenenţă la un grup
parlamentar), Viorel Hrebenciuc (PSD), Leonida Lari (fără apartenenţă la un
grup parlamentar), Miron Tudor Mitrea (PSD), Adrian Năstase (PSD),
Bogdan Niculescu-Duvăz (PSD), Viorel Oancea (fără apartenenţă la un grup
parlamentar), Cezar Preda (PD), Vasile Puşcaş (PSD), Marius Rogin (PD),
Octavian Ştireanu (PSD), Raluca Turcan (fără apartenenţă la un grup
parlamentar),absenţi fiind 4 deputaţi: Cosmin Guşă (fără apartenenţă la un
grup parlamentar), Konya-Hamar Sandor (UDMR), Daniela Popa (PC),
Adrian Severin (PSD).

La lucrările şedinţei din 14 februarie a.c., au fost prezenţi 21 deputaţi: Ştefan
Glăvan (PC), Anca Mărculeţ-Petrescu (PRM), Manuela Mitrea (PSD), Titus
Corlăţean (PSD), Vasile Pruteanu (fără apartenenţă la un grup parlamentar),
Dumitru Bentu (PSD), Sotiris Fotopolos (Minorităţi naţionale), Valeriu
Gheorghe (PNL), Gabriel Hogea (fără apartenenţă la un grup parlamentar),



Viorel Hrebenciuc (PSD), Leonida Lari (fără apartenenţă la un grup
parlamentar), Miron Tudor Mitrea (PSD), Adrian Năstase (PSD), Bogdan
Niculescu-Duvăz (PSD), Viorel Oancea (fără apartenenţă la un grup
parlamentar), Daniela Popa (PC), Cezar Preda (PD), Vasile Puşcaş (PSD),
Marius Rogin (PD), Octavian Ştireanu (PSD), Raluca Turcan (fără
apartenenţă la un grup parlamentar), absenţi fiind 3 deputaţi: Cosmin Guşă
(fără apartenenţă la un grup parlamentar), Konya-Hamar Sandor (UDMR),
Adrian Severin (PSD).

  Preşedinte,               Secretar,

               Ştefan Glăvan                               Vasile Pruteanu
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