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Camera Deputaţilor
Comisia pentru comunităţile de români
din afara graniţelor ţării

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 26 și 28 februarie 2019
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26 și 28 februarie 2019
La lucrările Comisiei din ziua de 26 februarie 2019 au participat 10 deputaţi din totalul
de 16 membri:
Constantin

Codreanu

(PMP)

–

preşedinte,Nicolae

Daniel

Popescu

(USR)

–

vicepreședinte,Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreşedinte,Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte,
Dumitru Lupescu (USR) – secretar, Adrian Matei Dobrovie (PNL), Angelica Fădor (PNL), Nicolae
Georgescu (PSD), Costel Lupaşcu (PSD) și Alexandru-Mihai Voicu (PNL).
Au absentat:
Nicolaie Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, Ştefan-Alexandru Băişanu
(ALDE),Cristian Buican (PNL), Doru Petrişor Coliu (PMP), Claudia Gilia (PSD) și Marilen-Gabriel
Pirtea (PNL).

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați din partea Ministerului
Afacerilor Externe doamna Maria Magdalena Grigore - secretar de stat și domnii Pietro Pavoni ministru consilier, Răzvan Cordoș - director.

Marți , 26 februarie 2019
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera
Deputaților și Comisia pentru comunitățile de români din afara țării din Senat, împreună cu
Comisiile de politică externă din Senat și Camera Deputaților şi-au desfăşurat lucrările în ședință
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comună în ziua de 26 februarie 2019, fiind condusă de domnul senator Cristian-Sorin
Dumitrescu, președintele Comisiei pentru politică externă de la Senat.
După aprobarea ordinii de zi, ședința comună a continuat cu audierea persoanelor
propuse pentru funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în străinătate,
respectiv doamnei Andreea Păstîrnac pentru Regatul Belgiei, audierea domnului Cornel Ionescu
pentru Republica Armenia și audierea domnului Cosmin Dinescu pentru Republica Lituania şi
Republica Letonia.
Domnul senator Cristian-Sorin Dumitrescu, președintele Comisiei pentru politică
externă de la Senat a dat cuvântul doamnei Andreea Păstîrnac pentru a prezenta câteva din
obiectivele mandatului .
Elementele de mandat aduse în atenția comisiilor reunite de domnia sa au fost
reconfirmarea caracterului special al relaţiei bilaterale româno-belgiene şi promovarea unui dialog
bilateral substanţial, cooperare sectorială, cooperare culturală și cooperare în domeniul educaţiei,
precum și rolul comunităţii româneşti în Belgia.
În acest context, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie, membru al Comisiei pentru
comunitățile de români din afara granițelor țării a dorit să cunoască detalii a ceea ce înseamnă
modernizarea Comisiilor mixte, pașii care îi va întreprinde în calitate de ambasador în Regatul
Belgiei pentru sprijinirea comunității românești din Regatul Belgiei, precum și proiectele avute în
vedere în zona educațională, religioasă și culturală.
Cu privire la Comisiile mixte, doamna Andreea Păstârnac a precizat că această
modernizare este necesară pentru că multe dintre aceste comisii nu mai funcționează, aducând
în atenție că partenerul belgian a menționat în repetate rânduri că această structură este
oarecum anacronică în comparație cu evoluțiile care se înregistrează în relațiile economice și
comerciale.
Totodată, domnia sa a precizat că s-a cerut foarte mult și deja au avut loc un fel de
mini misiuni dacă se poate spune așa, care să urmărească cooperarea sectorială și să nu mai
analizeze în mare parte cadrul pe care îl presupune o comisie mixtă tradițională.
În acest context domnia sa a mai precizat că există o dezbatere în toate relațiile
internaționale privind rolul Comisiilor mixte și într-adevăr, în condițiile globalizării și tehnologiei
extraordinare de astăzi s-a creat o nouă presiune și este clar că trebuie schimbată viteza de
derulare a Comisiei mixte.
În opinia doamnei Andreea Păstărnac, introducerea acestor aspecte de tehnologie și
de digitalizare se va crea posibilitatea de a avea un dialog mai aplicat, iar o comisie mixtă trebuie
să găsească noi instrumente pentru a ajunge în toate aceste puncte de cooperare.
În ceea ce privește cel de-al doilea aspect pe care domnia sa l-a menționat ca
trebuind să-l avem în vedere este să replicăm prezența economică și românească în Belgia
unde, principalul vector pe care îl avem astăzi este comunitatea românească.
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Totodată, doamna Andreea Păstîrnac a mai adus în atenția celor prezenți că
trebuiesc găsite modalități, inclusiv în noua legislație promovată anul trecut cu parlamentarii, de a
acorda sprijin și la nivel economic comunității noastre din Belgia.
În ceea ce privește comunitatea românească din Belgia și asociațiile care se
găsesc în această țară, doamna Andreea Păstârnac a precizat că se poate spune că ele
reprezintă la nivel european un model, deoarece avem cursuri de limba română care se
desfășoară pe foarte multe paliere.
În acest context, domnia sa a adus în atenție procesul de înfrățire în cadrul
„Centenarului prin

înfrățire “, un proces de înfrățire a localităților românești cu localități din

Belgia.
De asemenea, doamna Andreea Păstărnac a mai adus în atenție faptul că există
nevoia de acordare de sprijin și în plan religios, comunitatea din Belgia organizându-se aproape
singură și achiziționând și unele lăcașuri de rugăciune, existând în alte regiuni comunități care
primesc sprijin de la autoritățile locale.
În ceea ce privește partea culturală, domnia sa a precizat că există un proiect
extraordinar, Europalia, unde România este pentru prima dată invitată, considerând că va
continua toate aspectele legate de palierul educațional și cultural, dar cu mare accent pe ceea ce
înseamnă economic și ceea ce înseamnă integrare la nivelul administrației locale.
Totodată domnia sa, crede că, Belgia va constitui totodată și un model pentru
comunitățile românești în ceea ce privesc legăturile cu țara de origine și poate un sprijin pentru
politicile românești de reîntoarcere.
Domnul deputat Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru comunitățile
de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților a dorit să cunoască dacă printre
problemele pe care le are în atenție doamna Andreea Păstîrnac ( una extrem de spinoasă, după
cum a precizat domnia sa pentru comunitatea românească, nu doar în Belgia) se află și situația
deținuților români din Regat, care, după cum a menționat domnia sa, trebuie observat faptul că
deși ca și comunitate suntem pe locul patru în Regatul Belgiei, când vine vorba de cetățenii
români din penitenciarele belgiene suntem din păcate pe locul trei.
De asemenea, domnul președinte Constantin Codreanu a mai dorit să cunoască
cum vede domnia sa soluțiile pentru a depăși cumva această situație și dacă are în vedere (de ce
nu așa cum s-a solicitat în Italia) să implice în aceste soluții și Ministerul Justiției pe viitor.
În acest context, doamna Andreea Păstîrnac a precizat că este de la sine înțeles
că în toate țările unde avem comunități foarte mari românești, în toate modelele de emigrare și de
constituire de comunități, comunitățile creează o replică a structurii din țara de adopție.
De asemenea, domnia sa a dorit să mai precizeze că, după cum se cunoaște, în
această replică există ocupațiile și structura familiei cu tot ce înseamnă plus și minus și
bineînțeles că avem și aceste aspecte care sunt legate de fenomenul infracțional.
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Doamna Andreea Păstîrnac a subliniat faptul că, după cum se cunoaște numai
printr-o cooperare la nivel european și la nivel bilateral se pot găsi soluțiile adecvate.
Totodată, domnia sa a adus în atenție că, în cadrul UE, simpla cooperare
bilaterală nu reușește să aducă toate soluțiile pe care ni le dorim, aceste situații existând peste
tot unde avem comunități românești, aceeași problemă având și toate statele care au diaspora.
De asemenea, doamna Andreea Păstîrnac a precizat că, intensificarea cooperări
este un deziderat, neavând în momentul de față studii care să arate cât de mult această
cooperare a condus la scăderea acestui fenomen, iar ceea ce rămâne este să creștem integrarea
în plan educațional și să fim siguri că toți tinerii din familiile care pleacă astăzi din România au
acces la studii în țara în care se află.
În urma supunerii la vot, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil propunerea
de numire a doamnei Andreea Păstîrnac în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar
al României în Regatul Belgiei.
Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Cornel Ionescu pentru
a prezenta câteva din obiectivele mandatului .
Domnul senator Cristian-Sorin Dumitrescu a dat cuvântul domnului Cornel
Ionescu,candidatul propus pentru funcția de ambasador în Republica Armenia, pentru a-și
expune prioritățile mandatului.
În scurta prezentare, domnul Cornel Ionescu a precizat că Armenia este una dintre
cele 11 țări pe care le coordonează în momentul de față la Ministerul Afacerilor Externe, iar pe
lângă cele menționate în mandat, ca un fel de concretizare a elementelor din mandat își propune
să acționeze în vederea aducerii dialogului politico-diplomatic la un nivel care să asigure
posibilitatea realizării unor contacte de nivel superior acelor cu care ne aflăm în momentul de
față.
Totodată, domnia sa a menționat că, ar continua să acorde atenție reluării
lucrărilor Comisiei mixte de colaborare economică și tehnico-științifică într-o manieră care să aibă
o anumită ritmicitate.
De asemenea, și-ar propune, deși nu există o comunitate fermă de români care să
depășească numărul de 70 și cu un anumit specific, o să încerce o consolidare a unui nucleu
care să mențină legăturile “ people to people”, inclusiv cu comunitatea armenilor din România
pentru dezvoltarea unui sold sănătos pentru afaceri, cu atât mai mult cu cât, după cum a precizat
domnul Cornel Ionescu, în foarte scurt timp are promisiunea că se va deschide și o cursă directă
Tarom Bucureşti-Erevan.
Domnul Cornel Ionescu și-ar propune dezvoltarea relațiilor pe linia culturii și
turismului, în așa fel încât să existe o relație care pe componente diferite și pas cu pas ar urma
să fie de nivel corespunzător între cele două țări.
Legat de utilizarea întregului potențial care există în domeniul economic, domnul
Cornel Ionescu a precizat că ar încerca să tatoneze posibilitățile de constituire al unui birou al
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consilierului economic, într-o ambasadă mică, așa cum este cea de la Erevan în momentul de
față, unde nu există un titular pe post în domeniu, în acest context precizând că este absolut
convins că o asemenea oportunitate ar fi o soluție pentru dezvoltarea raporturilor, pentru
creșterea nivelurilor schimburilor între țările noastre care acum se află la un nivel modest, cu un
sold pozitiv în favoarea României.
Totodată, domnia sa a precizat că, în egală măsură ar fi important să urmărească
menținerea Armeniei în spațiul de interes al UE pentru Everan prin intermediul parteneriatului
estic, Armenia fiind membră a acestui parteneriat.
Atragerea interesului Armeniei pentru realizarea și organizarea unor activități în
contextul jubiliar de anul acesta (marcarea a 10 ani de la constituirea parteneriatului estic) a fost
o altă propunere a domnului Cornel Ionescu adusă în atenția membrilor Comisiilor reunite.
Întrebările membrilor Comisiilor reunite adresate domnului Cornel Ionescu au făcut
referire la modul de a înțelege mandatul și abordarea pe care o are în conflictul din NagornoKarabah, în ce măsură vede Ambasada României ca punct de contact al UE și al NATO în
Armenia, modul de îmbunătățire al statului de drept având în vedere situația dramatică în care se
află justiția în România în acest moment, precum și cum vede noua majoritate politică - relația cu
Rusia, UE și NATO.
În ceea ce privește conflictul din Nagorno-Karabah, domnul Cornel Ionescu a
precizat că România va încuraja acele începuturi, reluări, rolul României neputând fi diferit de
politica UE și în egală măsură ar trebui să meargă pe ideea asigurării acestor contacte la nivel de
lideri ai celor două state, pentru reglementarea pe cale pașnică și în interesul mutual al celor
două state a problematicii Nagorno-Karabah.
Cu privire la măsura pe care o vede Ambasada României ca punct de contact al
UE și al NATO în Armenia, domnul Cornel Ionescu a precizat că din această perspectivă,
revoluția de catifea din Armenia a atras toate privirile, sub presiunea străzii non-violentă, Primministrul Armeniei, Nikol Pashinyan schimbând un întreg lidership la Everan, reușind să
promoveze ideea unui nou început pentru democratizarea totală a statului, pentru eliminarea
corupției și pentru crearea tuturor condițiilor pentru a merge înainte pe drumul către UE.
Totodată, domnia sa a informat că, după cum se cunoaște Armenia a renunțat la
semnarea acordului de asociere cu UE (2011), adresând rugămintea Curții de la Bruxelles de a i
se oferi un program special, acel acord aprofundat și complex de colaborare, care este elementul
principal ce ține ancorată Armenia cu UE.
Domnul deputat Nicolae-Daniel Popescu, vicepreședinte al Comisiei pentru
comunitățile de români din afara granițelor țării a dorit să atragă atenția, aducând la cunoștință
problema foarte importantă a României și anume, aceea de a îmbunătăți relațiile în domeniul
educației cu Armenia.
După cum a precizat domnia sa, în anii 1980, în România, cam 10% din studenți
înscriși în învățământul superior erau studenți străini.
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În acest context, domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a precizat că, în
perioada 2018-2019 sunt înscriși la studii în România doar 15 studenți, precizând în același timp
că pe lângă celelalte atribuții pe care le are și rolul foarte important , acesta este unul dintre ele,
aducându-ne beneficii pe termen lung.
Domnul Cornel Ionescu a precizat că a observat faptul că o parte dintre studenți
au renunțat după ce au obținut aprobarea de începere a studiilor în România, considerând că
rolul domniei sale ar fi acela de a populariza învățământul românesc, având în vedere faptul că
învățământul românesc înseamnă în primul rând un element de coeziune între cele două țări și
popoare.
Totodată, domnia sa a menționat că va urmări și va avea în atenție susținerea
lectoratului de la Erevan și va încerca să stimuleze asociația de prietenie armeano-română cu
sediul la Erevan.
În urma supunerii la vot, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil propunerea
de numire a domnului Cornel Ionescu în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al
României în Armenia.
Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Cosmin George
Dinescu, candidatul propus pentru funcția de ambasador în Republica Lituania și în Republica
Letonia, pentru a-și expune prioritățile mandatului.
În scurta intervenție, domnul Cosmin George Dinescu a precizat că premisele
desfășurării activității de ambasador în Republica Lituania și în Republica Letonia sunt foarte
bune, dat fiind faptul că ambele state sunt două țări cu care România nu are probleme, fiind două
țări cu care România rezonează în principalele obiective de politică externă.
După cum a mai precizat domnia sa, acest lucru este dat atât de faptul că
România și aceste state fac parte din UE și NATO, cât și de faptul că sunt situate la granița
externă a UE, împărtășind aceleași valori și standarde comune, având și provocări similare,
făcând ca între Republica Lentonia, Republica Lituania și România colaborarea să fie foarte
bună, iar acțiunile de politică externă să fie complementare.
Una dintre problemele punctate de domnia sa a fost relația politică ca fiind una
foarte importantă și determinantă pentru adâncirea colaborării între România și Republica
Lituania
Totodată, domnul Cosmin George Dinescu a precizat că, principalele obiective de
politică externă sunt comune, parteneriatul estic, extinderea UE, viitorul UE, relația cu cei mai
importanți vecini de la est, Rusia, toate sunt situații în care România și Lituania, respectiv Letonia
împărtășesc politica externă și obiectivele acesteia și pot colabora foarte bine pentru atingerea
obiectivelor comune.
De asemenea, domnia sa a mai precizat că, de altfel, premisele exercitării
mandatului sunt bune și pentru că dialogul politic este deja foarte substanțial, sens în care își
propune continuarea acestuia.
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În ceea ce privește diplomația lituaniană, domnul Cosmin George Dinescu a
precizat că în prezent este în expansiune, existând și un proiect privind extinderea rețelei
diplomatice în străinătate, sens în care ar putea explora o problemă care este foarte folosită în
statele UE, respectiv colocarea în spațiile informatice ale unui stat, în misiunile diplomatice a altui
stat care face parte din aceleași organizații și același sistem de valori.
Diplomația parlamentară și consulii onorifici au fost alte subiecte aduse în atenție
de către domnul Cosmin George Dinescu.
În opinia domniei sale diplomația parlamentară fiind foarte importantă, dialogul
parlamentar putând contribui foarte mult la o mai bună cunoaștere și adâncire a colaborării,
precum și contactele interumane.
În privința consulilor onorifici, domnul Cosmin George Ionescu a precizat că
aceștia pot contribui și ei la adâncirea relațiilor economice, cât și la strângerea relațiilor
interumane.
Contactele interumane după cum a mai precizat domnul Cosmin George Dinescu
sunt deosebit de importante pentru a duce la intensificarea relațiilor economice.
De asemenea, domnia sa a mai precizat că o mai bună cunoaștere a
oportunităților de afaceri dar și o mai bună cunoaștere a statelor pot contribui la creșterea
relațiilor economice.
În privința comunităților românești, domnul Cosmin George Dinescu a adus în
atenție faptul că, în cele două țări baltice nu exisă comunități românești semnificative numeric,
însă există, având un anumit specific, fiind etnici români originari din Basarabia și Bucovina de
Nord care s-au mutat în Lituania sau Letonia pe perioada Uniunii Sovietice.
În acest context, domnia sa a menționat că își propune ca luând în calcul aceste
particularități să adâncească totuși sentimentul de coeziune și de legătură cu țara ale acestora.
În ceea ce privește învățământul în limba română, domnul Cosmin George
Dinescu a precizat că există premise bune, în acest context informând membrii Comisiilor reunite
că, anul trecut s-a deschis Lectoratul de limbă română la Facultatea de Filologie din Vilnius,
astfel încât consideră că poate merge mai departe pe acest drum.
Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a precizat că, din discuțiile purtate
cu omologii din Comisiile de apărare din cele două țări, precum și cu peroane specializate pe
aceste dimensiuni a flancului de est din NATO și UE, aduce în atenție două lucruri.
Astfel, primul lucru adus în atenție a fost sporirea fluxului de turiști între cele două
țări.
După cum a precizat domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu acum există
două zboruri directe și anume, Vilnius - București și Riga- București, însă au fost ridicate
probleme asupra acestor zboruri privind frecvența acestora, acestea fiind o dată pe săptămână și
nu se poate spune că ele încurajează turismul de weekend.
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În acest context, domnia sa consideră că domnul Cosmin George Dinescu are un
rol semnificativ în încercarea de a găsi acolo susținere pentru introducerea mai multor zboruri pe
săptămână.
Cel de-al doilea lucru adus în atenție de către domnul vicepreședinte NicolaeDaniel Popescu a fost îmbunătățirea relațiilor în domeniul educației, în acest context referindu-se
la schimburile de studenți și studenți internaționali.
Față de cele relatate, domnul Cosmin George Dinescu a precizat că atât turismul
cât și învățământul sunt precizate în mandatul domniei sale.
În urma supunerii la vot, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil propunerea
de numire a domnului Cosmin George Dinescu în calitate de ambasador extraordinar și
plenipotențiar al României în Republica Republica Lituania și în Republica Letonia.

Joi, 28 februarie 2019
Studiu individual.

PREȘEDINTE,
Constantin CODREANU

SECRETAR,

SECRETAR,

Sebastian Valentin RADU

Dumitru LUPESCU

Consilier parlamentar,
Mona-Valentina ALESANDRU
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