
 

Parlamentul României  

Camera Deputaților 

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Domnului Bogdan Aurescu – Ministrul Afacerilor Externe 

De către: Deputat Nicolae Georgescu, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat  

Subiectul întrebării: Încălcarea normelor europene, inclusiv a suveranității României, de către 

oficiali de la Budapesta 

Obiectul întrebării: 

Domnule Ministru, 

Vă aduc la cunoștință că în data de 1 aprilie 2021, doamna Carmen Dumitrescu, jurnalist 

de investigație la site-ul investigatoria.ro, a publicat un articol cu titlul: „Exclusiv! Fals în acte 

publice la Ministerul Agriculturii”1, care conținea informații și dovezi conform cărora un secretar 

de stat din Ministerul Agriculturii a plecat într-o vizită oficială în Ungaria cu documente false 

legate de motivul deplasării.  

Ancheta jurnalistică sugerează că secretarul de stat Antal Barabasi a primit o invitaţie în 

limba maghiară din partea ministrului ungar al Agriculturii, Nagy Istvan pentru data de 9 martie, 

motivele deplasării fiind: evaluarea experienţelor reţelei de fermieri din „Ţinutul Secuiesc”, 

evaluarea agricultorilor din judeţul Mureş, descrierea programelor RMGE ale Uniunii 

Agricultorilor Maghiari din România, prezentarea mărcii „Produs în Mureş” şi dezbaterea 

posibilităţilor de colaborare pe viitor. 

Totodată, vă pun în vedere faptul că ministrul de Externe al Ungariei, Szijjártó Péter, a 

decretat, în data de 09 decembrie 2020, într-un document de la ședința Comisiei de Securitate 

Națională din Parlamentul ungar, citez: „incongruența dintre granițele statului ungar și națiunea 
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maghiară” ca una dintre „principalele probleme de securitate” ale Budapestei”, iar Guvernul din 

care faceți parte nu a avut nicio reacție. 

Domnule ministru, 

Consider scandaloase și lipsite de scrupule gesturile din partea oficialilor maghiari, mai 

ales că am ajuns ca miniștrii de la Budapesta să trimită secretarilor de stat de la București scrisori 

în maghiară, utilizând în comunicări oficiale sintagma „Ținutul Secuiesc”, unitate teritorial-

administrativă inexistentă pe teritoriul României, iar oficiali ai statului român să răspundă. 

În context, vă rog să-mi răspundeți dumneavoastră la următoarele întrebări: 

1. Este adevărat că pentru vizita domnului Barabasi în Ungaria, Ministerul Afacerilor 

Externe nu a primit invitaţia în limba maghiară, iar memoradumul nu a fost semnat şi aprobat de 

MAE şi de premierul României, potrivit procedurilor? 

2. Cum explicați lipsa dumneavoastră de reacție la ceea ce s-a întâmplat la acea ședință 

din Parlamentul de la Budapesta pe care v-am prezentat-o mai sus, unde s-a spus răspicat și fără 

perdea că actualele frontiere sunt o provocare de securitate pentru Ungaria? 

3. Care este poziția dumneavoastră cu privire la Planul Kos Karoly de investiţii ale 

Ungariei în Transilvania, pentru care Budapesta aplică documente privitoare strict la cetăţeni 

români de limbă maghiară care trăiesc în România fără să menţioneze explicit în tot cuprinsul 

documentului statul român sau guvernul României? 

 

Solicit răspuns în scris. 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD, Nicolae Georgescu 

 




