
Proces Verbal al
şedinţei comune a Comisiilor  pentru politică externă

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor

Miercuri, 9 mai 2001, Senat, Sala de Marmură
orele 10.00

•  Audierea d-lui Adrian Bălănescu pentru numirea în postul de
ambasador al României la Chişinău;

•  Audierea d-lui Caius Traian Dragomir pentru numirea în postul de
ambasador al României la Atena;

•  Diverse.
Lucrările şedinţei au fost deschise de dl. Preşedinte Ghiorghi Prisăcaru
care l-a prezentat pe domnul Adrian Bălănescu, propus pentru funcţia de
ambasador al României în Republica Moldova.
Dl. Bălănescu
- astăzi este un moment extrem de important, deoarece eu consider că
audierile în comisiile pentru politică externă fiind importante. Un
ambasador al României în străinătate, indiferent de relaţia pe care
acţionează trebuie să îndeplinească în bună măsură politica ţării şi nu o
politică a unui partid sau a unui singur segment din cadrul societăţii
respective.
- privesc cu foarte mare responsabilitate întâlnirea de astăzi, pentru care
m-am pregătit în mod deosebit şi sper să vă faceţi o impresie corectă şi
în primul rând eu să câştig ceva din această audiere. Relaţia este exterm
de complicată pentru România şi nu numai din punct de vedere al
relaţiilor bilaterale ci şi din punct de vedere zonal al posibilelor dezvoltări
care pot avea loc în zona respectivă.
- sper să preiau foarte multe din propunerile dvs, să pot rezolva aceste
probleme şi sugestiile pe care mi le faceţi

D.na senator Nora Rebreanu
- veţi merge la un post foarte greu.
- va trebui să asistaţi la faptul că se vorbeşte limba moldovenească, că
se vorbeşte despre istoria moldovenească şi cuvântul românesc sau
român nu va fi pronunţat.
- Va trebui să navigaţi între atitudinea să nu vă amestecaţi în problemele
de fond ale Moldovei şi între a susţine românismul. Vă recomand să
studiaţi acordul de colaborare între Academia Română şi Academia de



Ştiinţe a Moldovei unde veţi găsi foarte multe puncte de sprijin pentru
românismul în Moldova.
- În CV ne spuneţi ca sunteţi expert şi consultant pentru investiţii şi
dezvoltare şi vă rog sa ne spuneţi unde
- Cum a fost primită eliberarea lui Ilaşcu în Moldova de către români şi
de către celelalte comunităţi.

Dl. senator Quintus
- am luat cunoştinţă de persoana sa. Ambasada aceasta reprezintă
pentru ţara noastră una dintre primele 3-4 ca interes major. Am fost la
Chişinău de câteva ori, am luat cunoştinţă de atmosfera de acolo chiar
înainte de alegeri.
- Împreună cu dl. Prisăcaru am promovat o legătură foarte strânsî între
parlamentele celor două ţări.
- Dvs. ati dorit să fiţi ambasador acolo şi ce apartenenţă specială aveţi cu
Moldova.

dl. senator Athanasiu
- acel CV într-adevăr poate părea lacunar dar el este extrem de modest
în raport cu persoana nominalizată ca ambasador în Moldova
- prin această propunere MAE, Preşedenţia face o alegere foarte
nimerită. Tot ce s-a facut până acum nu a dus deloc la rezultatele pe
care le aşteptam. Dimpotrivă ultimele alegeri au condus la opusul
dorinţelor noastre. Practic România a aclamat foarte mult legătura cu
Moldova dar nu a dat nici un fel de stimul populaţiei acestei ţări pentru a
se apropia de România.
- Declaraţia lui Voronin a arătat că cooperarea economică este
fundamentală şi reorientarea spre piaţa CSI a Moldovei este rezultatul
aceste ezitări a României de a se implica economic foarte puternic în
Moldova.
- salut această propunere care vizează persoana domnului Bălănescu
care poate să schimbe optica şi viziunea relaţiei cu Moldova.
- relaţia s-a limitat la acte de identitate, bursieri, foarte putin în materie
economică.
- punerea unui economist şi nu a unui diplomat de carieră. Programul
domnului Geoană trebuie să-şi găsească oameni şi cu aceste capacităţi
în domeniu şi să gasim un echilibru între diplomaţi şi economişti
- dl. Bălănescu a lucrat în Germania fiind consultantul unor mari firme şi
cred că cauza românismul trebuie susţinută economic în primul rând prin
oameni pricepuţi, prin oameni care să creeze posibilitatea unei cooperări
mixte cu companii din Moldova care să creeze interes pentru această
zonă.

dl. deputat Vasile Suciu
- aveţi o sarcină extrem de grea, Moldova reprezintă o ţară specială
pentru noi



- Împreună cu câţiva colegi am fost la alegerile din Moldova şi încă mai
păstrăm amărăciune pentru ceea ce am văzut acolo şi a rezultatului
nedorit care s-a realizat acolo.
- dl. Bălănescu este foarte potrivit deoarece este un prosper om de
afaceri şi marea problemă de acolo constă în probleme economice.
- Dvs. veţi avea responsabilitatea comerţului, a mediilor de afaceri.
Cineva trebuie să le acorde ajutorul acestor oameni. Surpriza alegerilor a
fost de-a dreptul neplăcută. Dvs. aveţi proiecte în acest sens? Cum veţi
influenţa mediile de afaceri moldovene în dezvoltarea aceste ţări?

dl. deputat Cristian Dumitrescu
- dl. Bălănescu din punct de vedere profesional este un economist de
excepţie.
- În contextul actual Moldova, relaţiile cu România sunt extrem de
implicate într-un context general, geopolitic, regional.
- conectarea României la pragmatismul european este evidentă, cu
intenţiile de integrare şi cred că şi raporturile bilaterale cu Moldova
trebuie să fie conectate la această realitate
- ideea MAE de a plusa pe componenta economică, in condiţiile în care
raporturile spirituale există şi ele nu pot să dispară, cred că este soluţia
pe termen mediu si lung pentru Moldova.
- Care sunt preocupările dvs. cu privire la o cerinţă fundamentală a UE
pentru procesul de integrare a României şi anume securizarea
frontierelor, ţinând cont că tocmai frontiera de Est este cea care trebuie
să cunoască acest salt calitativ?

dl. deputat Brudaşcu
- am reţinut importanţa deosebită a relaţiilor cu Moldova
- în fruntea acestei misiuni diplomatice au fost numeroase personalităţi,
aici jucându-se o carte foarte importantă, mai ales că există riscul de a
se pierde acest spaţiu atat de important pentru spiritualitatea
românească.
- nu ma indoiesc de calitaţile sale profesionale pe linie economică dar
consider că există riscul ca aceasta incredere care i se acorda de catre
MAE şi Preşedinţie sa fie mai mare decât ar fi de dorit.
- cu toate că se pun accente pe dimensiunea economică totuşi nu trebui
să uităm că această relaţie este mult mai importantă decât schimburile
economice propriu-zise.
- contextul international actual necesită o persoană care să aibă
experienţă în relaţiile economice, pe care dl. Bălănescu o are dar în
acelaşi timp ar trebui să aibă o minimă experienţă în domeniul
diplomaţiei.
- responsabilitatea unui ambasador trebuie să fie intregul complex al
activităţilor pe care o misiune diplomatică o are într-o ţară străină şi mai
ales într-o ţară cum este Republica Moldova.



- am rezerve că doar prin comerţ să putem rezolva problemele cu
Moldova, mai ales acum cand în fruntea ei se găsesc structuri de stânga.
- există riscul ca Moldova să fie definitiv pierdută în intenţiile noastre de
unificare, dacă calităţile ambasadorului nu sunt suficient de bine
pronunţate.
- Moldova rămâne o problemă cheie pentru România şi nu ne permitem
să o ratăm.
- consider că MAE şi Preşedinţia ar fi trebuit să aibă în vedere pentru
inceput să fie detasat consilier pe probleme de comerţ exterior şi ulterior
să i se încredinţeze postul de ambasador.

dl. deputat Niculescu
- dacia
- este un moment bun pentru relansarea relaţiilor de românism între
populaţia de acolo şi populaţia din România.
- probabil dl. Bălănescu se va ocupa mult de relaţiile economice dar sa
nu uitam ca dimensiunea umana este un element cu totul special pentru
noi.
- Există o societate civilă formată din organizaţii neguvernamentale,
sindicale mult mai cuprinzătoare şi este un teren mult mai vast de a
promova anumite idei în randul cetăţenilor. Organizaţiile cetăţeneşti sunt
foarte importante.
- după 1990 am avut ocazia să lansăm în Moldova un document născut
la Bucureşti cu organizaţiile internaţionale, cu toate autorităţile din
această republică şi a adus un plus de libertate cetăţenilor Moldovei
pentru că era un document pe baza cărora se obţineau vize de la
Ambasada Germaniei şi Austriei.
- viitorul ambasador ar trebui să acorde timp organizaţiilor cetăţeneşti
neguvernamentale. Este un canal neexploatat.
- prezenţa dvs la Chişinău nu va face decât să îmbunătăţească relaţiile
dintre România şi Chişinău

dl. deputat Konya Sandor
- sarcina şi misiunea dvs diplomatică vizeaza direct şi indubitabil
perspectiva naţională, într-un context regional şi internaţional în care
importanţa naţională şi geopolitică se afla vizavi de o tendinţă pronunţată
de aderare a Moldovei la Uniunea Rusia-Belarus dar şi acea tendinţă
politico-socială de a forma ca o entitate socialistă sau o mică Cubă
europeană Republica Moldova.
- Ce şanse diplomatice vedeţi dvs în contextul în care iluzia naţională s-
ar putea să nu reziste ca un numitor comun?

dl. deputat Zsolt Szilagyi
- în perspectiva extinderii spaţiului Schengen şi cu speranţa că şi
România va ştearsă de pe lista neagră  în ceea ce priveşte vizele. Fără



dubii eficienţa relaţiilor cu Moldova va depinde de inventivitatea şi
creativitatea ambasadorului.
- Ce veţi propune Parlamentului, Guvernului României în caz că UE va
solicita un control sever la graniţa de Est a României şi trecerea
României să fie atat de sever controlată încât să poată pune în pericol
posibilitatea cetăţenilor Moldovei de a ţine legătura cu patria mamă.
- care va fi propunerea dvs pentru Guvern, Legislativ ca să evităm
această situaţie nedorită de nimeni.
- în Moldova cetăţenia dublă este interzisă şi pedepsită. Nu există o
evidenţă clară în Moldova cu cetăţenii care au şi cetăţenia română.
Credeţi că această situaţie că mai multe sute de mii de cetăţeni ai
Moldovei au si cetaţenia română poate cauza neînţelegeri între
conducerile celor două ţări.

dl. Deputat Radu Podgoreanu
 - eu am o poziţie puţin diferită în ceea ce priveşte priorităţile în relaţiile
cu Moldova. Rămâne această relaţie care are un suport naţional, rămâne
această relaţie economică dar subliniez ceea ce din păcate nu se spune
suficient de clar şi anume că evoluţiile din Moldova au o conotaţie
geopolitică. Suntem în faţa unor evoluţii aparte. Dupa 10 ani Rusia
reuşeşte să iasă din starea de stat aparte. A făcut un pact mic cu
Uniunea Rusia-Belarus dar acolo era vorba de un stat slav, un stat cu o
relaţie specială cu Rusia iar acum se deschide o perspectivă ca Rusia să
aducă in sfera sa de influenţă un stat care are, deşi dimensiunea e mică
o simbolistică politică  deosebită.
- cred că evoluţiile din Moldova nu privesc numai relaţia dintre România
şi Moldova ci privesc relaţii de echilibru global sau oricum de echilibru
european.
- de asemenea diplomaţia cu Chişinău devine o diplomaţie de alt grad
decât cea pur bilaterală. Voi analiza în dezbaterile noastre de pe această
poziţie. Celelalte elemente rămân constante dar avem alt fundal
geopolitic care probabil va avea implicaţii mult mai largi decâr zona
noastră imediată.

d.na deputat Mihaela Ionescu
- referitor la alegeri, cetăţenii Republicii Moldova nu au acte de identitate.
Votul s-a făcut prin înţelegere, se cunoşteau între ei, unii au paşapoarte
ruseşti, cu care susţineau că pot merge până la Moscova, nu că ar fi fost
până acolo, dar undeva se puteau duce cu ele. Nu au acte deoarece
acestea costă peste 100 de lei, o sumă fabuloasă pentru un ţăran care
nu are leafă. Problema lor e ca nu au cu ce să-şi facă acte, statul lor ar
trebui să rezolve mai întâi această problemă.

Dl. Bălănescu
- vă mulţumesc pentru comentariile făcute şi pentru întrebări.



- mulţumesc doamnei senator Rebreanu pentru sugestia de a consulta
Acordul dintre Academia Română şi Academia de Ştiinţe de la Chişinău
- Referitor la eliberarea lui Ilaşcu. Avem reacţii din Europa şi din ţară cât
şi din Moldova. CE salută această eliberare, este un punct pozitiv
acordării guvernării lui Voronin. A fost o reacţie de mare satisfacţie.
În Moldova reacţiile sunt puţine. Reacţia şefului Partidului Popular
Creştin Democrat a fost semnificativă, probabil va fi un model şi pentru
celorlalţi lideri politici de orientare pro-românească. El a salutat
intervenţia preşedintelui Voronin în rezolvarea problemei Ilie Ilaşcu.
- În timpul activităţii din Germania am fost consultant pentru multe
societăţi germane, am fost chiar director pentru investiţii şi plasamente
pentru Bavaria. De activitatea mea de consultanţă se leagă şi sosirea
unor investitori în domeniul bancar în România, ING, Nederlanden, de
asemenea în domeniul cimentului, Danone, McDonald etc. A fost o
activitate de deschidere a României pentru acesti mari investitori.
- Problema candidaturii, pe de o parte în calitate de ambasador cât şi a
relaţiei cu Moldova nu a fost o problemă uşoară. A fost o problemă de
conştiinţă dacă sunt într-adevăr pregătit pentru post. În discuţiile pe care
le-am avut anterior nominalizării mele pentru acest post am discutat
despre ceea ce doreşte România pentru viitor pe această relaţie. Dacă
vrem să ne apropiem mai mult de idealul de unire care ne domină,
această unire trebuie să aibă un suport. Pe lângă activitatea de legături
culturale, tradiţionale, de excelentele raporturi pe care le-am stabilit în
ultimii 10 ani în domeniul învăţământului sau educaţiei, suportul trebuie
dat neapărat de o relaţie puternică economică.
- Rusia din punct de vedere al capitalului şi al raportului de dependenţă
pe care le-a realizat cu Rep. Moldova este o putere clar dominantă. Cine
are bani îşi realizează astfel politica şi interesele.
- Am considerat o sarcină de mare responsabilitate preluarea funcţiei de
ambasador şi m-am pregătit în domeniile despre care nu cunoşteam
foarte multe. Mă voi strădui eficient pentru realizarea intereselor
României pe această relaţie cu totul deosebită.
- Prin experienţa pe care viaţa mi-a dat-o capacităţile mele în stabilirea
unor relaţii interumane, atât la un nivel normal cât şi la un nivel ierarhic
superior, imi creează bune posibilităţi de a intra în contact cu
personalităţile ierarhiei politice din Rep. Moldova.
- Odată cu schimbarea de la noi de după alegeri important este nota de
pragmatism pe care noul Guvern al României a adus-o în cadrul acestei
relaţii. Înfiinţarea Oficiului Special pe langă Guvernul României privind
relaţia cu Moldova este o verigă suplimentară, iar acest oficiu va
coordona şi activitatea comisiilor mixte interministeriale, comisii care vor
pune la punct programe de colaborare între cele două ţări.
- În perioada următoare România va deschide un centru de afaceri la
Chişinău, care va stabili şi o linie de informare referitoare la licitaţii,
privatizări, proiecte de investiţii care se fac în Moldova. Astfel România



va fi preferenţial şi din timp înştiinţată referitor la cum poate să
investească si să plaseze capital acolo.
- Este foarte important ca România să încerce să spargă monopolul pe
care Rusia îl deţine în domeniul aprovizionării cu energie. Moldova este
dependentă de livrările de gaz, Moldova are datorii faţă de GAZPROM,
este important să spargem acest monopol şi să interconectăm Moldova
la reţelele energetice şi la energia fabricată în România.
- Referitor la securizarea frontierelor. UE ne impun o primă etapa a
securizării frontierelor şi anume intrarea în România a cetăţenilor
Moldoveni pe baza pasaportului. România va asigura jumătate din
finanţarea eliberării noilor paşapoarte iar cealaltă jumătate din Pactul de
Stabilitate. Nu este numai problema României ci şi a Ucrainei şi a Rusiei.
Acest regim al paşapoartelor va fi introdus şi de Rusia şi de Ucraina.
- Urmează regimul vizelor şi securizarea frontierelor, anterior ca
România sa devină membră UE, anul 2007.
- de mare importanţă este şi partea politică a relaţiilor. România trebuie
să continue sa susţină, prin toate mijloacele legale şi permise, mişcările
de orientare pro-românească. Nu trebuie uitat ca 65% din populaţia
Moldovei sunt români, chiar dacă se cheamă moldoveni. Idealul unirii
rămâne un obiectiv pe un termen mai mult sau mai puţin îndepărtat.
- Rolul ambasadei trebuie să crească în informarea corectă a mişcărilor
pro-româneşti dar nu trebuie neglijat nici Partidul Comuniştilor deoarece
ei au câştigat alegerile şi ei vor face politica în următorii 4 ani. Nu trebuie
plecat de la ceea ce au declarat ci după ceea ce vor face. Eliberarea lui
Ilaşcu s-a realizat deşi nu era în programul lor. Trebuie să ne orientăm
pe fapte. Ar fi edificator pentru noi cum se va comporta guvernul
Moldovei nu doar în privinţa relaţiilor bilaterale ci şi în privinţa situaţiei
zonale şi a raporturilor de forţe din cadrul CSI. Trebuie de văzut cât de
mare este dependenţa Moldovei faţă de Rusia, în ce măsură Ucraina se
delimitează ca poziţie în cadrul CSI şi astfel am avea informaţii utile
privind dimensionarea şi proiectarea politicii noastre în zonă.
- prin intermediul meu se vor furniza informaţii corecte, eficiente şi care
se pot utiliza de către organele abilitate din România, referitor la ceea ce
se intâmplă acolo dpdv politic, social, al relaţiilor şi al raporturilor juridice
atat interne cât şi in cadrul zonei.
- nici un domeniu nu-mi va fi indiferent, toate aceste probleme trebuiesc
interconectate.

Dl. Prisăcaru
- Problemele politice astăzi se rezolvă la nivel inalt nu pe calea
diplomaţiei. Cred că şi raporturile cu Moldova au şi trebuie să aibă un
caracter special. Iar raporturile se promovează la nivelul sefilor de stat, a
Parlamentelor, a partidelor. Ceea ce noi nu am realizat au fost relaţii
economice. Influenţa Rusiei a crescut. Cred că trimiterea unei persoane
care nu este diplomat de carieră a fost o soluţie bună. Este o persoană
activă, bine pregătită şi va face faţă postului de ambasador.



- România nu a avut o strategie coerentă în legătură cu Rep. Moldova şi
nu are mai ales după ultimele evoluţii. Aceasta este sarcina liderilor
politici, a Guvernului şi a nostră să stabilim o strategie de perspectivă în
legătură cu aceste relaţii. Trebuie să fim pragmatici şi să nu ne
absolutizăm.
- Nu s-a discutat nimic despre tratatul bilateral. Va trebui să avem o
discuţie cu ministrul MAE ca să-l intrebăm ce se va intampla cu proiectul
de tratat dintre Ro şi Moldova.
- De asemenea să nu neglijaţi relaţiile bilaterale pe linie parlamentară.
Anul acesta ar trebui să aibă loc o întâlnire a comisiilor de politică
externă, dacă ei nu au posibilităţi o putem organiza la Iaşi.

Audierea domnului Caius Traian Dragomir

dl. senator Ghiorghi Prisăcaru
- îl prezintă pe candidat

dl. Caius Traian Dragomir
- în legătură cu CV nu am nimic de adăugat. Dpdv de vedere al
problematicii legate de reprezentarea României în Grecia se pot spune
multe lucruri, este cea mai veche misiune.
- aş ţine cont începând cu lucrurile care pot părea superficiale pentru
activitatea unui diplomat dar care-i determină cumva poziţia în lumea în
care urmează să se manifeste, să trăiască şi să-şi reprezinte ţara pentru
a ajunge la cele care sunt mai puternic ancorate în realitatea dificilă a
lumii de azi în acest spaţiu sud-est european.
- Religia înainte de toate. Tot ceea ce ştiu despre această ţară o cunosc
printr-o serie întreagă de vizite făcute în perioada 1990-1994. Cei care
m-au invitat atunci mi-au deschis o cale către societatea greacă, de pildă
Asociaţia Presei din Atena.
- Problema de a contacta intotdeauna şi autoritatea ecleziastică în
indiferent ce domeniu te adresezi. Dacă se neglijează conduce la grave
disfuncţii în activitatea diplomatică.
- Tradiţia noastră. Cine examinează cultura greacă se sesizează imediat
cât de mare este componenta greacă în intregul spaţiu sud-est european
dar pe de alta parte si componenta română în cultura greacă. Razboiul
de independenţă al Greciei a fost alimentat de o presă şi de publicaţii
care se tipăreau la Galaţi şi Brăila. Această unitate a fost si de suflet dar
şi de acţiune de tip modern, revoluţionar.
- Grecia ca uitilizare a culturii în scop politic ne poate învăta foarte mult.
România este o ţară a cărei identitate este culturală.
- Avem de a face cu probleme zonale, pentru că suntem în aceeaşi zonă
a lumii, Grecia este implicată în spaţiul Iugoslav, pentru că în această



zonă se pun problemele tranzitului între Occident şi Răsărit, apar chiar şi
probleme de concurenţă, tranzitul petrolier şi  probleme legate de
terorism şi droguri.
- Problemele zonale privesc atât echilibrul zonal cât şi dezvoltarea
zonală cât şi barierele pe care UE le pune in faţa intregii zone.
Mai există problemele integrării, dpdv al UE şi al NATO, Grecia este
văzută ca un actor care ştie mai multe despre acest spaţiu. Astfel poate
fi referent dar si mediator în relaţiile dintre ţările zonei şi cele două
instituţii care reprezintă pentru noi scopuri ale existenţei noastre, nu
politice ci naţionale.
- Grecia este membră in multe instituţii care pot fi extrem de importante.
Ei au problemele de mediu, la fel avem si noi şi Grecia are o mare
prezenţă. Este membră a tuturor principalelor instituţii internaţionale în
care inclusiv problematica unei ţări în tranziţie, ca România, se pune.
- Grecia este o ţară în care se poate face diplomaţie chiar legat de
spaţiul fostei URSS, pentru motive legate de o anumită tranziţie politică
sau de religie. O serie de interacţiuni pot fi dezvoltate asa cum o solicită
la nevoie autoritatea românească şi chiar se poate asigura un climat de
echilibru.
- In problema greco-turcă România trebuie să joace un rol de atent
echilibru pentru a nu perturba relaţiile atat cu o parte cât şi cu cealaltă.
Ceea ce pot să spun este că în acest moment dinspre partea turcă
există dorinţa unei apropieri de Grecia pentru că Grecia poate prezenta o
barieră in calea politicii externe turce. România poate juca un rol
important.
- Dacă nu vom juca atent cartea economică greacă vom aduce
dezavantaje evoluţiei interne economico-sociale româneşti. In afara
conexiunii care se stabileste intre UE şi o tară aspirantă ca România prin
intermediul Greciei mai este vorba de trei proiecte mari care sunt intens
finanţate in Grecia in care europa investeşte enorm: olimpiada,
dezvoltarea infrastructurii şi modernizarea economică a Greciei.
- Dacă voi fi ambasador voi avea o competiţie dură. Eu voi avea obligaţia
de  a deriva o parte din fluxul economic către Grecia.

Dna senator Nora Rebreanu
- din CV reiese că activitatea politică în cadrul unui partid începe in 1999
cu PDSR. Nu ne spuneţi nimic despre evenimentul politic prezidenţial,
nici despre partidele prin care aţi trecut din 1990 pana 1999 si ce funcţii
aţi avut.
- Membrii comunităţii româneşti din grecia sunt denumiţi greci vorbitori
de limbă vlahă. Oficial comunitatea română nu există. Care este
programul dvs pentru a sprijini aceasta comunitate şi drepturile ei?
- imi aduc aminte că putin timp inainte de alegeri la o emisiune a lui
Vartan Arachelian pe tema politicii externe, prestaţia dvs a creat o
oarecare confuzie şi n-a fost un moment fericit nici pentru dvs nici pentru
departamentul de politica externă a PDSR pe care il reprezentaţi acolo.



Eu recidivez in a nu vă înţelege pe anumite direcţii, în ultimul număr al
revistei Diplomat Club aveti un articol care se numeste Capitalul într-un
nou secol şi unde concluzionaţi că alternativa la un dezechilibru al
capitalului în viitor este lupta de clasa.

dl. deputat Zsolt Szilagyi
- in caz că veţi fi numit ambasador, care este baza legislativă valabilă pe
baza căruia un ambasador poate ajuta o comunitate românească în
Grecia? Există o cooperare între organizaţiile comunităţilor aromânilor
din Grecia şi ambasada noastră la Atena?
- Cum aţi comenta poziţia Greciei în problema Macedoniei?

Podgo……. Macedonia

dl. deputat Niculescu
- eu sunt si preşedintele grupului de prietenie cu Grecia. V-as ruga să
ţineţi cont şi de relaţiile parlamentare intre cele două ţări. Sunt destul de
importante având in vedere rolul parlamentelor în structurile statelor
democratice.
- realţiile dintre Ro şi grecia sunt delicate. Avem o comunitate si va trebui
sa nu o ignorăm, relaţiile economice arată că balanţa oscilează, când
este excedentară când deficitară. Asupra aceastei dimensiuni care este
nouă în această guvernare a MAE cred că veţi reflecta.
- va trebui foarte mult să pedalăm pe componenta economică pentru ne
interesează. Expansiunea societăţilor din Grecia a fost mai mare către
România dpdv al exportării produselor lor.
- Pe lângă dimensiunile politice trebuie să  ne vedem interesul pragmatic
al statului nostru şi acest grup parlamentar de prietenie să nu poate fi
impiedicat de problemele financiare

dl. deputat Brudaşcu Damian
- eu am l-am apreciat intotdeuna, mai putin diplomatul,pentru că nu i-am
cunoscut foarte bine activitatea pe care a desfăşurat-o in mandatul in
Franţa dar am apreciat eseistul Caius Traian Dragomir
- Grecia este o zonă deosebit de importantă in activitatea diplomatică a
României.
- in tot discursul domniei sale n-am reţinut nimic să se facă vreo trimitere
la preocuparea, ca viitor ambasador la comunitatea de macedo-români şi
chiar de români. Cum aţi putea contribui la îmbunătăţirea condiţiilor
culturale a acestor români stiindu-se că in perioada interbelică au existat
şcoli şi biserici finanţate de către guvernul României şi nume celebre şi-
au facut cursurile în scoli româneşti în Grecia. Ce credeţi că se poate
face pe linie diplomatică ca aceste şcoli să devină o realitate în peisajul
educaţional grec. Ce va trebui să intreprindeţi pentru a asigura aplicarea
şi respectarea de catre autorităţilor greceşti a acestei recomandări



- deoarece nu se duce doar eseistul sau ziaristul ci titularul ambasadei,
respectiv şi responsabilul de activităţile conomice, cum se poate recuceri
piaţa greacă pe care am intâlnit frecvent tractoare româneşti şi Dacii câtă
vreme, ca urmare a unei ocluzităţi dovedită de factorii responsabili cu
exportul, s-a făcut o intrerupere dar care reluate ar putea sa de-a de
lucru intreprinderilor de profil.
- Spre finalul mandatului său în Franţa presa a făcut referiri nu tocmai
ortodoxe despre activitatea domniei sale, si vreau să intreb dacă
intreruperea mandatului este datorită afirmaţiilor din presă sau a avut
alte considerente şi consideraţii?

dl. deputat Hasotti
- vreau sa subliniez dificultatea cu care un ambasador al României va fi
pus in misiunea sa din Grecia, dificultatea minorităţii vlahe, româneşti din
Grecia.
- Constituţia Greciei prevede că în Grecia nu există minorităţi. Dvs nu
puteţi deranja prin atitudinile pe care le veti avea nici statul grec dar in
acelaşi timp nici nu puteţi face abstracţie de interesele naţionale ale
românilor.
- Statul grec ii consideră pe aromâni greci latinofoni. Formularea este
aberantă. Cum trebuie ajutată această comunitate care in mare parte
crede că este greacă şi latinofonă în sensul de a revigora cultura
românească.
- Ce măsuri veţi lua?

d.na deputat Mihaela Ionescu
- am aşteptat discursul unui diplomat şi auzit discursul unui literar. Care
este poetul grec contemporan preferat?
- Aţi spus că începeţi cu lucruri superficiale si v-ati referit imediat la
biserică. Nu cred că biserica este un lucru superficial, dvs v-ati contrazis
paradoxal şi aţi spus că în Grecia va trebui să luaţi legătura mai întâi cu
oficialităţile religioase. Rolul unui ambasador este in primul rand sa ia
legătura cu oficialităţile religioase române. Aţi luat legătura cu oficialităţile
ortodoxe române şi sunteţi bine pregătit, cunoscând şi faptul ca legea
solicită ca ambasadorul ţării respective în Grecia pe cât posibil să fie un
ortodox practicant.
- Cunoaşteţi situaţia proprietăţilor româneşti din Grecia şi dacă vă
implicaţi in această problemă?
- Mă aşteptam să aflu mai multe despre proiectele dvs in Grecia decât
despre faptul că dvs cunosteţi Grecia.
- o altă problemă importantă sunt muncitorii ilegali din Grecia. Cum sunt
ei trataţi şi ce veţi face în această privinţă?

dl. Caius Traian Dragomir
- in ceea ce priveşte partidele de provenienţă


