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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 02 decembrie 2021 

 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din ziua de 02 decembrie 2021 
 

       În ziua de 2 decembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 Audierea următoarelor persoane propuse pentru funcția de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al României: 
 

o Iulia Raluca Matei – Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE;  
o Dănuț Sebastian Neculăescu – Delegația Permanentă a României pe            

lângă NATO. 

La data menționată mai sus, 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, în format hibrid, pentru audierea 
persoanelor propuse pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
României în străinătate. 

În urma propunerilor avansate pentru modul de desfășurare a audierii, s-a 
decis ca aceasta să aibă două părți, prima fiind alocată prezentării priorităților de 
mandat de către candidați, a doua parte a ședinței comune să fie alocată unei sesiuni 
de întrebări și răspunsuri, iar votul să fie deschis. 

Doamna Iulia Raluca Matei a declarat că mandatul pe care și-l propune este 
structurat pe următoarele linii prioritare de acțiune: 

1. Susținerea puternică a obiectivului de avansare a proiectului european și a 
agendei europene pe baze consensuale și de inclusivitate prin formularea unei 
contribuții active și substanțiale a României la politicile/ inițiativele 
europene; 

2. Continuarea discuțiilor cu Comisia Europeană pe tema MCV-ului, fiind 
urmărită promovarea în mod activ a perspectivei de finalizare a acestui instrument, 

georgiana.lesan
Conform cu originalul



2 
 

la pachet cu integrarea obiectivelor acestuia în instrumentele generale de 
monitorizare aflate la dispoziția Uniunii Europene; de asemenea, vor fi continuate 
eforturile în direcția facilitării adoptării unei decizii de aderare a României la 
spațiul Schengen;  

3. Continuarea participării la procesul de reflecție derulat prin Conferința privind 
viitorul Europei, precum și implicarea în etapele ulterioare vizând definirea 
modalităților de translatare a concluziilor acestui proces în acțiuni la nivelul UE în 
beneficiul tuturor cetățenilor europeni și al proiectului european în general; în cadrul 
acestui proces, un rol aparte va fi acordat promovării conceptelor de solidaritate 
și coeziune, ca elemente fundamentale ale proiectului european și ale relației dintre 
statele membre;  

4. Asocierea activă a României la procesele transformative în curs, la nivelul 
UE, vizând, pe de o parte, consolidarea rezilienței Uniunii în perspectiva unor noi 
crize și, pe de altă parte, racordarea Uniunii la evoluțiile preconizate în materie de 
schimbări climatice și digitalizare; 

o În context, racordarea la dezbaterile privind consolidarea rezilienței Uniunii 
pe două dimensiuni: definirea conceptelor, obiectivelor și direcțiilor politice de 
acțiune, respectiv promovarea de inițiative care să conducă la întărirea cooperării și 
coordonarea efectivă între statele membre în anumite domenii (de ex. în domeniul 
gestiunii crizelor, sănătății, securității cibernetice, combaterii dezinformării, reziliența 
în vecinătate etc.). In aceeași logică, vor fi sprijinite demersurile de consolidare a 
autonomiei strategice la nivel UE, în măsura în care acestea contribuie la 
creșterea rezilienței Uniunii și asigură complementaritatea în materie de politică de 
securitate și apărare cu NATO.  

o Susținerea puternică pentru implementarea de măsuri care să contribuie la un 
proces rapid și sustenabil de redresare economică, precum și, în aceeași logică 
de reziliență, pentru promovarea de soluții flexibile care să permită o mai bună 
pregătire și un răspuns eficient al statelor membre la posibile noi provocări de natură 
economică; 

o În context, promovarea unui dialog activ cu Comisia Europeană privind 
implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență pe toată durata 
de aplicabilitate a acestuia (până la sfârșitul anului 2026), precum și cu privire la 
implementarea bugetului european, inclusiv în scopul sprijinirii eforturilor de la 
nivel național de stimulare a unei utilizări optime a fondurilor europene; în context, 
o atenție deosebită va fi acordată procesului de finalizare a absorbției fondurilor 
europene pentru perioada 2014-2020, precum și pregătirii implementării 
Cadrului Financiar Multianual 2021-2027 pentru România. Se va urmări 
asigurarea complementarității între diferitele surse de finanțare puse la dispoziție din 
bugetul UE, precum și corelarea între prioritățile de finanțare și obiectivele asumate 
la nivel UE în raport cu diversele politici europene, inclusiv în contextul Semestrului 
European;  

5. Urmărirea obiectivelor vizând tranziția climatică și digitală, în paralel cu 
promovarea activă a aspectelor de interes prioritar pentru România, în scopul 
negocierii și identificării de soluții echilibrate în raport cu realitățile specifice ale 
României și obiectivele de dezvoltare pe termen mediu și lung; dimensiunea socială 
a acestor procese reprezintă o componentă esențială în ansamblul măsurilor și 
obiectivelor formulate; 
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6. Urmărirea activă a demersurilor privind consolidarea pieței interne UE dintr-o 
dublă perspectivă: în primul rând prin prisma obiectivelor de consolidare a 
rezilienței Uniunii, în complementaritate cu necesitatea adaptării pieței interne la 
schimbările generate de dubla tranziție;  

o În context, raportat la obiectivul rezilienței, va prezenta importanță asigurarea de 
mecanisme și instrumente care să faciliteze funcționarea corespunzătoare a 
pieței interne, inclusiv în condiții de criză, și evitarea oricăror fragmentări care pot 
genera disfuncționalități ale acesteia; raportat la acest obiectiv, pentru România 
prezintă interes asigurarea unei viziuni integrate asupra pieței interne prin raportare 
la spațiul de liberă circulație/ Schengen;  

o Urmărirea evoluțiilor privind consolidarea unei baze industriale solide la 
nivel UE, promovarea cercetării și inovării, inclusiv prin raportare la transformarea 
digitală și la obiectivele climatice; promovarea prioritară, în context, a necesității 
ca obiectivele economice să fie susținute de măsuri vizând securitatea 
cibernetică, cu rezonanță inclusiv din perspectiva rolului Centrului Cyber de 
la București; 

o Complementar, promovarea racordării României la noile inițiative de 
cooperare, inclusiv prin raportare la dezvoltarea lanțurilor valorice și de 
producție în domenii de viitor (sănătate, microelectronică, hidrogen etc.); 

7. Promovarea obiectivelor vizând dimensiunea socială a politicilor UE, mai ales 
în contextul în care piața forței de muncă a suferit multiple transformări pe fondul 
pandemiei, fiind, deopotrivă, marcată de procesele transformative în curs;  

o În context, urmărirea cadrelor legislative și de reglementare privind piața 
forței de muncă la nivel UE, cu o atenție deosebită acordată statutului lucrătorilor 
mobili în UE, prin recunoașterea caracterului esențial al lucrătorilor mobili pentru 
economia UE, inclusiv drepturile aferente acestora și armonizarea practicilor diferite; 

o Urmărirea dezbaterilor și măsurilor vizând implementarea obiectivelor 
incluse în Planul de acțiune al Pilonului social european, inclusiv din 
perspectiva asigurării adaptării politicilor în domeniul social și al educației la noul 
context european, marcat de transformarea digitală și climatică;  

8. Implicarea activă a României în discuțiile vizând consolidarea securității la 
nivel UE, cu accent pe următoarele dimensiuni:  

o consolidarea integrității spațiului Schengen în etapa post-Covid, inclusiv prin 
promovarea unei perspective clare de aderare a României la spațiul Schengen, 
ca vector de depășire a fragmentărilor și eficientizării funcționării acestuia; 

o întărirea mecanismelor de cooperare la nivel UE în materie de prevenire și 
gestiune a crizelor și promovarea prioritară a rezilienței infrastructurilor critice; 

o susținerea măsurilor vizând combaterea terorismului, crimei organizate, 
atacurilor cibernetice etc. și a instrumentarului de cooperare și dialog în susținerea 
acestor obiective; 

9. Promovarea unei contribuții constructive a României în contextul 
dezbaterilor privind politicile UE în domeniul migrației, atât pe dimensiunea 
internă, cât și în avansarea dialogului și cooperării cu statele de origine și de tranzit;   
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10. Continuarea susținerii pentru obiectivul de prezervare a valorilor 
fundamentale, ca pilon de bază al construcției europene și a mecanismului european 
în domeniul statului de drept; 

11. Gestionarea efectelor post-Brexit, prin urmărirea implementării corespunzătoare 
a noilor Acorduri de parteneriat și a celui de retragere. Un rol aparte va fi acordat 
dimensiunii de protejare a drepturilor cetățenilor români în relația cu Regatul Unit; în 
paralel, promovarea oportunităților de cooperare ale UE în relația cu UK în gestiunea 
provocărilor curente de la nivel global;  

12. Consolidarea rolului României ca stat membru UE participant la recalibrarea 
acțiunii externe a Uniunii, în paralel cu urmărirea activă a altor evoluții relevante 
prin prisma rolului global al UE; 

13. Promovarea prioritară a avansării politicii de extindere și a unei cooperări 
substanțiale cu partenerii din vecinătate, în special din vecinătatea estică prin 
intermediul Parteneriatului Estic;  

Modalitățile concrete de urmărire a atingerii obiectivelor formulate vor 
viza, în principal, dialogul constant cu instituțiile naționale, cultivarea unei legături 
strânse cu instituțiile europene și cu europarlamentarii români. O atenție deosebită 
va fi acordată, totodată, relației de lucru cu românii din instituții. 

 Domnul Dănuț Sebastian Neculăescu, în prezentarea mandatului, a susținut 
că va urmări, cu prioritate, atingerea unor obiective strategice:  

1. Consolidarea NATO pe toate dimensiunile, care să permită Organizației să 
proiecteze, pe mai departe și eficient, securitate și stabilitate, inclusiv prin 
promovarea valorilor și principiilor comune. Totodată, ca un aliat responsabil, 
România va continua îndeplinirea obligațiilor asumate de alocare a 2% din PIB pentru 
apărare și cel puțin 20% pentru investiții; 

2. Reafirmarea caracterului vital al relației transatlantice, ca for al consultării 
politice și strategice, care să continue să se realizeze prin unitate, solidaritate și 
coerență. România va acționa ca Aliat responsabil, factor de consens și unitate;  

3. Reflectarea corespunzătoare a contextului actual de securitate, cu luarea în 
considerare a schimbărilor înregistrate în special în Vecinătatea Estică și în regiunea 
Mării Negre, care este și trebuie să rămână esențială pentru securitatea euroatlantică 
în ansamblul său. În prezent, interacțiunea Rusiei cu NATO se află la un nivel minim 
istoric (refuzul dialogului, inclusiv prin închiderea misiunii Rusiei pe lângă NATO; 
tendințe și inițiative de divizare a Aliaților). Astfel, Rusia se menține un factor de risc 
pentru securitatea euro-atlantică, la care se adaugă competiția strategică exercitată 
de China.; 

De asemenea, asistăm la intensificarea acțiunilor agresive ale Rusiei în 
apropierea NATO, cum ar fi: masarea substanțială și de dată recentă de trupe ruse 
la granița cu Ucraina, provocări la adresa exercițiilor de rutină menite să sporească 
interoperabilitatea și obstrucționarea libertății de navigație în Marea Neagră; 

4. Promovarea activă și susținerea apărării colective ca sarcină primordială a 
Alianței, inclusiv prin continuarea consolidării descurajării și apărării pe Flancul Estic 
și în regiunea Mării Negre.  

Progresele înregistrate pe dimensiunea apărării colective, una din sarcinile de 
bază ale Alianței Nord-Atlantice, prin consolidarea posturii de descurajare și apărare, 
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mai ales, după momentul anexării ilegale de către Rusia a peninsulei Crimeea, sunt 
evidente: crearea prezenței înaintate adaptate, găzduirea de către România a 
structurilor multinaționale Aliate de comandament până la nivel de corp de armată, 
creșterea prezenței Aliate maritime, terestre și aeriene la Marea Neagră.  

În continuare, este nevoie de punerea în practică a unei abordări coerente, 
echilibrate, și unitare a descurajării și apărării la nivelul întregului Flanc Estic, de la 
Nord la Sud, în termeni de planificare, comandă și control, și capabilități. Concret, se 
impune implementarea deplină a deciziilor adoptate la cel mai înalt nivel, continuarea 
îmbunătățirii capacității de reacție rapidă și modernizarea Structurii de Forțe a NATO, 
precum și creșterea fondurilor comune pentru a susține consolidarea posturii.  

Un accent aparte se va pune pe menținerea problematicii Mării Negre pe 
agenda curentă a NATO, prin reflectarea, în continuare, a regiunii în 
dezbaterile/documentele aliate, precum și prin asigurarea unei abordări strategice, 
care să depășească actuala etapă a reacțiilor ad-hoc, pe următoarele coordonate: a) 
dezvoltarea cunoașterii situaționale și de anticipare; b) sporirea prezenței aliate în 
Marea Neagră, prin promovarea unei abordări coerente a întregului flanc și 
încurajarea de contribuții ale tuturor statelor membre NATO; 

5. Aprofundarea și, dacă este cazul, reformarea cadrului de cooperare cu 
partenerii NATO, atât cei din vecinătate, cât și cei îndepărtați, care împărtășesc 
valori și principii comune. Parteneriatele întăresc Alianța și o ajută să devină cu 
adevărat un actor global. România va continua să fie printre cei mai importanți 
susținători ai parteneriatului strategic NATO – UE și va insista pentru dezvoltarea 
acestuia în spiritul complementarității. De asemenea, din perspectiva României, o 
atenție specială trebuie acordată partenerilor estici și celor din Balcanii de Vest;  

6. Revitalizarea politicii NATO a „Ușilor Deschise” – una dintre politicile de succes 
ale Alianței Nord-Atlantice, care a permis aderarea României la NATO și care este 
deosebit de importantă pentru proiectarea securității și valorilor democratice în 
vecinătatea României;  

7. Creșterea eficienței răspunsului NATO la noile provocări de securitate și 
menținerea avansului tehnologic pentru dezvoltarea, pe mai departe, a 
capacității Alianței de a răspunde amenințărilor hibride care cunosc un avânt fără 
precedent. În acest sens, este esențială implementarea Agendei NATO 2030 și 
conectarea aprofundată a României la toate demersurile și inițiativele în curs, pe 
domenii, precum reziliența, inovarea (mai ales că România a decis alăturarea la 
Fondul de inovare și acceleratorul DIANA).   

În îndeplinirea obiectivelor strategice, reprezentantul permanent al României 
la NATO va acționa prin eforturi continue pentru asigurarea unui profil vizibil de 
Aliat activ și capabil în cadrul NATO. În acest sens, va acționa pentru menținerea 
și aprofundarea dialogului de nivel între România și Alianța Nord-Atlantică, va susține 
inițiative care să dovedească capacitatea și competența naționale, cum ar fi inclusiv 
găzduirea de reuniuni NATO pe teritoriul său. Va continua să promoveze activ 
încadrarea unor poziții de responsabilitate și vizibilitate în structurile Aliate.  

Pentru promovarea eficientă intereselor naționale de securitate, 
reprezentantul permanent al României la NATO va urmări coordonarea strânsă cu 
aliații like-minded, fie direct la NATO, fie prin valorificarea rezultatelor formatelor 
bilaterale și regionale de succes: Parteneriatul Strategic cu SUA, Parteneriatul 
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Strategic cu Polonia, dar și cu alți aliați importanți precum Marea Britanie, Franța, 
Germania și Turcia. Totodată, va susține formatele regionale de cooperare în 
domeniul securității care aduc o valoare adăugată NATO: Formatul București 9 și 
dialogul Trilateral România-Polonia-Turcia. De asemenea, va explora posibilitățile de 
aprofundare a cooperării în domeniul securității inclusiv cu o serie de Aliați sudici, în 
special Italia și Spania, luând în considerare legătura Mării Negre cu Marea 
Mediterană atât operațional, cât și conceptual.  

Pe termen scurt, România va acorda o atenție specială pregătirii și promovării 
intereselor sale în contextul Summitului NATO de la Madrid, din iunie 2022. În lumina 
obiectivelor strategice menționate mai sus, reprezentantul permanent al României la 
NATO va susține:  

- Reconfirmarea neechivocă a unității și solidarității Aliate, precum și a solidității relației 
transatlantice.  

- Avansarea pe linia implementării deciziilor Summitului NATO din iunie 2021, de la 
Bruxelles, respectiv a procesului de descurajare și apărare, dar și a celui de adaptare, 
asociat Agendei NATO2030. 

- Adoptarea viitorului Concept Strategic al NATO, cu reflectarea pe deplin a intereselor 
României – oportunitate de aliniere strategică a aliaților în privința provocărilor cheie 
la adresa securității Aliate. 

Prin promovarea unei acțiuni consecvente și a unei viziuni strategice în jurul 
consensului național, reprezentantul permanent al României la NATO va depune 
eforturi susținute pentru consolidarea rolului și importanței României și Alianței Nord-
Atlantice, unul dintre pilonii politicii externe și de securitate a României.   

În urma sesiunii de întrebări și răspunsuri, precum și a dezbaterilor, membrii 
celor patru Comisii parlamentare au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a candidaturii doamnei Iulia Raluca Matei și a domnului Dănuț Sebastian 
Neculăescu pentru funcţia de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României 
în străinătate. 

La şedinţa Comisiei din data de 02 decembrie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, 
fizic și online, un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean 
Ben-Oni (PNL) – înlocuit de domnul deputat Tuță George-Cristian (PNL), Cristea 
Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), 
Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună 
Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin 
(PNL) – înlocuit de doamna deputat Trăilă Cristina (PNL), Tudorache Daniel 
(PSD).  

 

                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
               Biró Rozália-Ibolya                                  Stroe Ionuț-Marian 
 


