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În perioada 02-05 martie 2020, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Studiu individual 

 Audierea domnului Bogdan Lucian Aurescu pentru funcţia de 

ministru al afacerilor externe, şedinţă comună. 

 

În data de 05 martie a.c., membrii Comisiilor pentru politică externă şi 

cei ai Comisiilor pentru românii din afara graniţelor ţării ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului s-au întrunit, în şedinţă comună, pentru audierea dlui 

Bogdan Aurescu pentru funcţia de ministru al afacerilor externe. 

Președintele de ședință, domnul senator Cristian Dumitrescu, a supus 

la vot propunerea privind modul de desfășurare al lucrărilor ședinței, astfel ca 

în prima parte să aibă loc prezentarea susținută de candidat, iar partea a 

două să fie alocată dezbaterilor și sesiunii de întrebări și răspunsuri.  

Dând cuvântul domnului Aurescu, domnul senator Dumitrescu, a 

recomandat ca prezentarea să se refere la evoluțiile din dosarele care intră în 

competența MAE, la chestiunile care îngrijorează opinia publică din România, 
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Original



cum ar fi procesul de extindere din Balcani, unde se prefigurează un consens, 

situația foarte gravă de la granițele UE ca urmare a deciziei guvernului turc în 

ceea ce privește migrația din teritoriile aflate în conflict, din Siria, 

Coronavirus, etc. 

Domnul profesor Aurescu, mulțumind pe ntru oportunitatea oferită 

pentru a discuta subiecte importante de politică externă, a trecut în revistă 

evoluțiile înregistrate în domeniile indicate.  

Astfel, în ceea ce privește procesul de extindere, există o propunere 

din partea Comisiei Europene pentru eficientizarea Metodologiei de extindere 

atât din punctul de vedere al statelor candidate, cât și din punctul de vedere 

al statelor membre. Se urmărește ca acest proces să aibă mai multă 

credibilitate, punându-se accentul atât pe statele candidate, dar și pe 

implicarea statelor membre în acest proces, gruparea capitolelor de 

negociere pe clustere, accentuându-se dimensiunea politică a procesului de 

extindere prin realizarea de întâlniri periodice la nivel înalt, se recomandă 

participarea unor experți din  statele membre la procesul de evaluare, 

acordarea de stimulente, statelor candidate, în funcție de progrese, prin 

implicarea în programe pentru a avea acces la mai multe fonduri europene, 

creându-se  un mecanism care să ofere o reversibilitate mai accentuată a 

acestui proces. 

Se prefigurează ca acele state care au blocat începerea procedurilor de 

negociere cu Albania și Macedonia de Nord să agreeze această nouă 

metodologie revizuită, avansată de Comisia Europeană, organism care își 

menține în rapoartele de evaluare recomandarea de începere a negocierilor 

de aderare cu cele două state. 

România susține, în mod ferm, luarea deciziei pentru începerea 

negocierilor de aderare cu țările candidate. 

În ceea ce privește evoluții recente legate de Siria și Turcia, în 

implicarea militară a Turciei în zona de nord-vest a Siriei a fost menționat 

incidentul în urma cărui 33 de soldați turci au fost uciși de forțele 

guvernamentale siriene susținute, militar, de ruși, care a declanșat, ulterior, 

o serie de evenimente. 



Ne menținem pentru o descaladare a situației din Siria, cu găsirea unei 

soluții politice. 

Amenințarea din partea Turciei de a  deschide granița cu Grecia pentru 

a permite trecerea migranților și refugiaților să intre în UE a creat o stare de 

tensiune deosebită la frontiera dintre Turcia și Grecia, stat care încearcă să 

stopeze valul migrator prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru a 

gestiona această situație, în mod responsabil. 

Statele UE și -au manifestat solidaritatea cu Grecia, printr-o declarație 

politică, dar și cu alte state potențial afectate de acest fenomen și au făcut 

apel la respectarea Acordului dintre UE și Turcia din 2016 cu privire la 

gestionarea valului migrator, recomandând Turciei să nu utilizeze migranții în 

scopuri politice. 

România și -a exprimat solidaritatea cu Grecia, și -a manifestat 

surprinderea în ceea ce privește înscrierea țării noastre pe ruta migratorie și 

va examina posibilitatea unei prezențe sporite în cadrul FRONTEX. Prin 

Mecanismul de protecție civil ă a UE care a fost activat de către Grecia, 

ministerul de interne român a anunțat donarea către Grecia o unei serii de 

dispozitive și chituri.   

O evoluție pozitivă pe care a dorit să o menționeze s -a referit la 

semnarea de către Statele Unite a Acordului cu talibanii privind pacea din 

Afganistan. 

Legat de Coronavirus, prin demersurile luate se urmărește să existe un 

răspuns comun la acest fenomen, la nivelul UE și o implicare unitară a 

acesteia. 

În sesiunea dedicată întrebărilor au fost ridicate întrebări legate de 

deciziile Turciei privind deschiderea graniței cu Grecia, despre procesul de 

extindere a UE și care sunt pașii urmăriți pentru a crește rolul României, 

despre demersurile pentru introducerea limbii române ca limbă străină, de 

studiu în țările und e comunitățile de români sunt însemnate, despre 

demersurile inițiate pentru sprijinirea și apărarea drepturilor românilor din 

comunitățile istorice, despre acțiunile întreprinse pentru extinderea rețelei 

consulare, despre acțiunile urmărite pentru a valori fica formatele regionale 



de cooperare cum ar fi Inițiativa celor 3 mări și Parteneriatul estic, despre 

viziunea privind reformarea acestui Parteneriat, având în vedere procesul de 

reflecție început în această privință, modul în care se poziționează guvernul 

Cîțu în contextul în care doi dintre cei trei piloni ai politicii noastre externe își 

diferențiază pozițiile când nu intră în opoziție unul cu celălalt (UE și SUA), iar 

al treilea (NATO) are probleme de funcționare, cu un membru care se 

înarmează de la presupușii adversari și-și provoacă aliații și cu o parte a 

membrilor săi doritori să autonomizeze apărarea europeană, în contextul 

necesității de a găsi surse alternative de energie și a declarației Secretarului 

de stat american, dacă MAE are un calendar al evenimentelor următoare în 

ceea ce privește investițiile americane în dezvoltarea reactoarelor 3 și 4 de la 

Cernavodă, punctul de vedere cu privire la inițiativele legislative aflate în 

dezbatere în Parlamentul României care vizează acordarea cetățeniei române 

pe criteriul lingvistic și cultural în vederea înlesnirii accesibilității la cetățenia 

română a românilor proveniți din comunitățile istorice, modul în care este 

văzută poziționarea Turciei care a invocat art.4 din Tratatul Atlanticului de 

Nord, în contextul noul joc geopolitic pe care aceasta îl face între Siria și 

Rusia, fiind, mai degrabă, un vector de destabilizare a Alianței și nu o punte 

de stabilitate între Europa și Orientul Mijlociu, așa cum ar trebui. 

În urma dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au hotărât cu 23 

voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 3 abţineri, avizarea favorabilă a 

candidatului propus pentru funcţia de ministru al afacerilor externe.  

În perioada 02-04 martie a.c., membrii Comisiei pentru politică 

externă au avut studiu individual. 

La şedinţele Comisiei din zilele de 02, 03 şi 04 martie a.c. şi-au 

înregistrat prezenţa un număr de 15 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), 

Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Podaşcă Gabriela 

Maria (PRO EU), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase 

Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), 

Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 

Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-

Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Biró Rozália-



Ibolya (UDMR - deplasare), Cosma Andreea (PSD) şi Gerea Andrei 

Dominic (neafiliat). 

La şedinţa Comisiei din data de 05 martie a.c. şi-au înregistrat 

prezenţa un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR – înlocuită 

de domnul deputat Benedek Zacharie), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna 

Ilie Dan (USR), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD – înlocuită de 

doamna deputat Dobrică Ionela Viorela), Anastase Roberta Alma (PNL), 

Balan Ioan (PNL), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor 

(Minorităţi Naţionale), Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor 

(UDMR – înlocuit de domnul deputat Antal István János), Voicu Mihai 

Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Nasra Gabriel Horia (PSD), Podaşcă 

Gabriela Maria (PRO EU),  Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea 

(PSD), Gerea Andrei Dominic (neafiliat) şi Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). 

 

 

  

 

 Vicepreşedinte,                     Secretar, 

 

             Ardelean Ben-Oni                                  Culeafă Mihai 
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