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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 31 octombrie 2019 

 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 28-31 octombrie 2019 

 

În perioada 28-31 octombrie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 
 Audierea dlui Bogdan Aurescu pentru funcţia de ministru al afacerilor 

externe, şedinţă comună 
 
 Dezbaterea în fond a următoarelor proiecte de Lege: 

 
 
PLx 429/2019 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind 
Statutul Corpului diplomatic şi consular al României; 
 
PLx 440/2019 – Proiectul Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa 
cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului; 
 
PLx 448/2019 – Proiect de Lege privind decontarea de către statul român a 
procedurilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene. 
 
 Diverse. 

 

În data de 28 octombrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut 

studiu individual asupra programului de guvernare, capitolul Afaceri externe, în 

vederea audierii dlui Bogdan Aurescu pentru funcţia de ministru al afacerilor externe. 

În data de 30 octombrie, 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. 
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În prezentarea obiectivelor mandatului domnul Bogdan Aurescu a susţinut 

următoarele: 

- obiectivul principal al politicii externe a României va fi creşterea influenţei 

pe plan extern şi a profilului internaţional al României, prin consolidarea capacităţii 

noastre de a proiecta în vecinătate valorile democratice ale statului de drept şi 

stabilitate, precum şi de a furniza securitate,  

- politica externă a României se va consolida ca vector important de 

modernizare şi continuitate a procesului de occidentalizare a societăţii şi statului, 

- politica externă va continua să se caracterizeze prin predictibilitate şi prin 

îndeplinirea angajamentelor asumate, va trebui să fie o politică de consens naţional, 

condusă pe principii de profesionalism, rigoare, eficienţă, onestitate şi continuitate în 

promovarea şi apărarea obiectivelor şi intereselor naţionale, 

- politica externă se va realiza cu respectarea strictă a dreptului 

internaţional, România va continua să fie ferm angajată în susţinerea 

multilateralismului, precum şi a creării statului de drept la nivel internaţional, 

- realizarea obiectivelor de politică externă se va realiza de către Guvernul 

României, în principal prin Ministerul Afacerilor Externe, în strânsă coordonare cu 

Preşedintele României, având în vedere că acesta este din punct de vedere 

constituţional factorul de decizie în domeniul politicii externe, 

- ca obiectiv imediat, se va urmări derularea în condiţii optime a alegerilor 

prezidenţiale în străinătate şi a alegerilor parlamentare din 2020. 

În ceea ce priveşte obiectivele şi măsurile concrete avute în vedere, domnul 

Aurescu a susţinut că: 

- politica externă a României va fi îndreptată cu prioritate în direcţia 

consolidării triadei esenţiale care o defineşte: întărirea şi extinderea în continuare a 

Parteneriatului Stategic cu Statele Unite, precum şi creşterea rolului, efortului şi 

profilului României în UE şi NATO, 

- se va acţiona pentru consolidarea strategică a celor trei piloni, a relaţiei 

dintre ei, precum şi pentru creşterea relevanţei României în cadrul acestora, 

- se va urmări aprofundarea şi dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu 

SUA în toate dimeniunile sale, de la cooperarea politico-militară şi de securitate la 

cooperarea economică, culturală, inclusiv în domeniul cercetării şi inovării, în 

conformitate cu Declaraţia Comună privind Parteneriatul Stategic pentru Secolul XXI 

între România şi Statele Unite şi cu Declaraţia Comună adoptată de Preşedinţii 

României şi SUA la Washington, la 20 august 2019, 
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- în cadrul Uniunii Europene se va acţiona ca un stat profund dedicat 

consolidării proiectului european, care trebuie să aducă o Uniune mai puternică, mai 

coezivă, mai aproape de cetăţenii europeni, care să le asigure securitatea şi 

prosperitatea, 

- necesitatea fructificării beneficiilor rezultate pentru România din 

exercitarea Preşedinţiei Consiliului UE în semestrul I al anului 2019, inclusiv în ceea ce 

priveşte implicarea activă în procesul decizional la nivel UE, România fiind al şaselea 

stat ca relevanţă din UE27, 

- punerea în valoare a rezultatelor Summit-ului de la Sibiu din 9 mai 2019 

şi implicarea activă în implementarea Agendei Strategice 2019-2024, 

- continuarea demersurilor pentru aderarea la spaţiul Schengen, 

- continuarea demersurilor pentru aderarea la Zona Euro, cu luarea în 

considerare a unui calendar realist şi în conformitate cu interesele economice şi 

sociale ale României, 

- continuarea demersurilor de finalizare a MCV, pe baza unor progrese 

reale în ceea ce priveşte independenţa şi eficienţa justiţiei româneşti, 

- participarea la formatele de cooperare consolidată, 

- continuarea demersurilor pentru adoptarea şi implementarea la nivelul 

UE a unei politici sustenabile în domeniul gestionării migraţiei, 

- susţinerea politicii de extindere, pe baza meritelor proprii ale candidaţilor, 

- sprijinirea eficientizării Parteneriatului Estic, 

- implicarea activă în negocierea noului cadru financiar multianual, cu 

asigurarea unor alocări corespunzătoare pentru politica de ceoziune şi politica agricolă 

comună, 

- sprijinirea rolului de lider al Uniunii Europene în domeniul combaterii 

schimbărilor climatice, 

- promovarea unei prezenţe româneşti consolidate în instituţiile europene, 

- în cadrul NATO se va acţiona pentru creşterea relevanţei României în 

organizaţie şi pentru ca Alianţa să rămână cea mai puternică şi eficientă organizaţie 

de apărare colectivă, prin consolidarea în continuare în ceea ce priveşte riscurile, 

ameninţările şi provocările dinspre Est şi dinspre Sud, fiind necesară întărirea 

coerenţei şi eficienţei de ansamblu a Alianţei, asigurarea cu prioritate a unui Flanc 

Estic mai bine apărat, 

- în ceea ce priveşte relaţia transatlantică, România, ca partener strategic 

puternic al SUA şi ca stat profund ataşat consolidării proiectului european, va acţiona 
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pentru ca această relaţie să nu aibă sincope şi să se intensifice, plecând de la premisa 

că securitatea, în sens larg, a UE depinde de cea a SUA şi reciproc, 

- dezvoltarea şi aprofundarea în continuare a parteneriatelor şi relaţiilor 

bilaterale europene cu caracter strategic ale României. Se va acţiona pentru 

dezvoltarea şi aprofundarea relaţiei strategice cu Germania, cu Franţa, consolidarea în 

continuare a parteneriatului strategic cu Polonia, cu Italia, cu Spania. Se va acţiona 

pentru a aprofunda şi a aduce la zi, în contextul post-Brexit, parteneriatul strategic cu 

Regatul Unit. De asemenea, se va acorda atenţie parteneriatului strategic cu Turcia. 

Se vor continua eforturile pentru finalizarea negocierilor privind ridicarea la nivel de 

parteneriat strategic al relaţiei cu Japonia, aprofundarea relaţiei strategice cu Israel, 

precum şi relaţiile tradiţionale cu statele arabe din Orientul Mijlociu şi Nordul Africii, 

- în ceea ce priveşte vecinătatea imediată prioritatea permanentă a 

României va continua să o reprezinte dezvoltarea şi adâncirea Parteneriatului 

Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, pe baza comunităţii unice 

de limbă, identitate, istorie, cultură. România va continua politica de sprijin al 

drumului european al Chişinăului, prin consolidarea instituţiilor democratice şi prin 

proiectele bilaterale de interconectare strategică şi cele cu beneficii directe pentru 

cetăţenii Republicii Moldova. Se va acţiona pentru implementarea Planului de Acţiuni 

semnat în octombrie 2019 şi pentru continuarea sprijinului pentru Republica Moldova 

la nivel UE, inclusiv prin Grupul pentru Acţiunea Europeană a Republicii Moldova, 

- în ceea ce priveşte ceilalţi vecini ai României se va urmări optimizarea 

acestor relaţii, funcţie de particularităţile fiecăruia. În relaţia cu Ucraina, România va 

continua sprijinirea suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a aspiraţiilor sale europene 

acţionând pentru asigurarea drepturilor persoanelor minorităţii române, 

- urmărirea consolidării relaţiilor strategice cu Bulgaria şi cooperarea în 

cadrul UE şi NATO, 

- promovarea dezvoltării relaţiei cu Serbia şi susţinerea asipiraţiilor sale 

europene cu urmărirea apărării drepturilor şi identităţii românilor din acest stat, 

inclusiv prin reluarea activităţii Comisiei bilaterale din domeniu, 

- abordarea relaţiei cu Ungaria în baza cadrului oferit de Tratatul de bază 

din 1996 şi de Declaraţia de Parteneriat Strategic din 2002, urmărindu-se, totodată, 

reluarea activităţii Comitetului de specialitate bilateral privind minorităţile, 

- urmărirea dezvoltării relaţiilor parteneriale cu statele din Balcani şi Asia 

Centrală, cu state din Asia, Africa şi America Latină, în special, pe dimensiunea 

economică, 
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- urmărirea consolidării şi dezvoltării mecanismelor regionale la care 

România a participat şi participă (Formatul B9, Iniţiativa celor Trei Mări, Trilaterale), 

- în ceea ce priveşte Rusia se va urmări asigurarea unei relaţii pragmatice 

şi predictibile, cu respectarea angajamentelor internaţionale şi a dreptului 

internaţional iar gestionarea relaţiile economice se va face cu respectarea strictă a 

regimului de sancţiuni decise de UE până la soluţionarea crizei din Ucraina. Se 

urmăreşte continuarea demersurilor de reluarea a activităţii Comisiei mixte bilaterale 

privind soluţionarea problemelor ce ţin de istoria comună, inclusiv recuperarea 

tezaurului României, 

- în ceea ce priveşte China o prioritate va fi continuarea eforturilor de 

punere în valoare a parteneriatului bilateral amplu de cooperare, cu urmărirea 

intereselor economice şi strategice ale României, 

- acordarea unei atenţii speciale diplomaţiei economice, cu accent pe 

atragerea de investiţii străine, identificarea de oportunităţi investiţionale pentru 

companiile româneşti în vederea stimulării schimburilor comerciale pentru obţinerea 

unei balanţe echilibrate, 

- urmărirea aderării României la OECD pentru realizarea Coridorului de 

transport Marea Neagră-Marea Caspică pentru participarea României la Expo Mondială 

2020, 

- derularea unor acţiuni comune MAE şi Camerele de Comerţ şi Industrii 

bilaterale pentru promovarea domeniilor de interes pentru companiile locale şi străine, 

- susţinerea proiectelor de interes naţional şi asigurarea diversificării 

surselor şi rutelor de transport, inter-conectarea reţelelor de energie între România şi 

vecinii ei, inclusiv cu Republica Moldova, în cele două formate de cooperarea B9 şi Trei 

Mări, 

- promovarea şi apărarea intereselor şi identităţii românilor din afara 

graniţelor în vederea asigurării respectării drepturilor acestora conform standardelor 

internaţionale şi pentru valorificarea experienţei şi bunelor pratici ale României în 

domeniul minorităţilor. Urmărirea continuării măsurilor de sprijin în domeniul educaţiei 

pentru românii din străinătate, precum şi în alte domenii prin promovarea programelor 

organizaţiilor deţinute de persoane aparţinând minorităţii române, 

- susţinerea multilateralismului prin continuarea promovării unui profil 

activ al României în cadrul ONU, al Consiliului European, al Organizaţiei Internaţionale 

a Francofoniei, precum şi în alte organisme internaţionale la care România este parte, 

- în ceea ce priveşte serviciile consulare va continua eficientizarea 

acestora, inclusiv prin extinderea şi modernizarea reţelei consulare, asigurarea unei 
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reacţii rapide şi eficiente în cazuri de crize consulare, asigurarea de personal bine 

pregătit şi care să trateze cu respect şi promptitudine solicitanţii de servicii consulare, 

- se va acţiona pentru consolidarea corpului diplomatic şi consular şi a 

personalului de specialitate din cadrul MAE ca un corp de elită, profesionist, inclusiv 

prin continuarea procesului de recrutare în cadrul MAE, 

- se va acţiona pentru depolitizarea MAE şi menţinerea caracterului apolitic 

al corpului diplomatic şi consular, 

- se va acţiona pentru asigurarea resurselor necesare MAE, inclusiv a unui 

nou sediu adecvat, respectiv pentru optimizarea sediilor diplomatice, cu precădere a 

celor aflate în proprietatea statului român, 

- se va urmări intensificarea colaborării cu mediul academic şi think-tank-

urile de profil, precum şi o comunicare publică profesionistă şi eficientă, 

- în ceea ce priveşte diaspora românească, în ultimii ani, din punct de 

vedere al numărului cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, 

peste 5 milioane, situaţia României s-a schimbat substanţial în contextul globalizării şi 

al creşterii mobilităţii la nivel mondial, urmare a mai multor valuri de migraţie, 

- potrivit programului de guvernare, se urmăreşte promovarea intereselor 

cetăţenilor români aflaţi în afara graniţelor ţării şi prezervarea şi afirmarea identităţii 

lor etnice, culturale, religioase şi lingvistice, 

- unificarea instituţională a politicilor referitoare la românii de pretutindeni, 

prin înglobarea în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP) a 

tuturor organismelor care au impact asupra comunităţilor românilor de pretutindeni 

(Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, Institutul Limbilor 

Române), precum şi crearea unui Comitet Interinstituţional pentru Românii de 

Pretutindeni, 

- modificarea numărului de parlamentari pentru românii care trăiesc în 

diaspora, 

- facilitarea recuperării cetăţeniei române pentru toţi românii născuţi în 

România şi deposedaţi abuziv de acest drept, înainte de 1989, 

- adoptarea de măsuri legislative menite să creeze un cadru favorabil 

pentru încurajarea cetăţenilor români din diaspora care vor să investească în 

România, 

În cadrul sesiunii dedicată întrebărilor, au fost adresate întrebări cu privire la 

relaţiile bilaterale cu caracter strategic, în special relaţia cu Ungaria, la mecanismele 

de cooperare, în principal Iniţiativa Central Europeană, Formatul V4 Vişegrad, cele 
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Trei Mări, comunitatea românească din străinătate, precum şi lipsa unui capitol 

distinct Afaceri Europene, Republica Moldova, Strategia Dunării. 

Răspunzând întrebărilor, domnul Aurescu a susţinut că în prezentarea 

obiectivelor mandatului său o atenţie deosebită va fi acordată Parteneriatelor 

Strategice cu vecinii României, fiind inclusă şi relaţia bilaterală cu Ungaria, cu care 

avem un Parteneriat strategic din 2002, fiind un partener comercial foarte important, 

cu sold în favoarea acesteia, iar pentru echilibrarea balanţei comerciale va trebui să 

fie luate măsuri privind investiţiile. Se urmăreşte crearea unui Forum de afaceri 

româno-ungar, element foarte important în impulsionarea schimburilor comerciale şi a 

investiţiilor reciproce. Referitor la ICE, domnul Aurescu a menţionat că statele 

membre îşi susţin poziţiile naţionale fără a mai fi promovate proiecte comune, dar se 

are în vedere iniţierea unor proiecte care să reunească interesul statelor participante. 

În ceea ce priveşte Formatul V4 Vişegrad a menţionat că există preocupare pentru 

abordare flexibilă a acestui format în ceea ce priveşte abordarea temelor privind 

procesul de consolidare a proiectului european, România participând activ la întâlnirile 

de interes, chiar dacă există dezacord pe anumite chestiuni europene (extindere mai 

amplă). În ceea ce priveşte iniţiativa celor Trei Mări, a afirmat că este un format de 

cooperare la care România a avut o contribuţie substanţială, că va fi susţinut în 

continuare pe direcţiile care privesc dezvoltarea economică, întărirea coeziunii 

europene şi relaţiile transatlantice, pe interconectarea energetică, forum de afaceri şi 

fonduri de investiţii comune. 

Referitor la problematica reprezentării corecte a diasporei în parlament, domnul 

Aurescu a susţinut că MAE va spriji dezbaterea din parlament pe această temă şi are 

în vedere mărirea numărului de parlamentari la 15. În ceea ce priveşte reformarea 

ministerului a menţionat că prioritar în acest sens va fi: extinderea şi modernizarea 

reţele consulare, personal consular pregătit, de elită, depolitizarea aparatului 

ministerului, modul corect de tratare al solicitanţilor care se adresează 

reprezentanţelor ministerului, profesionalism şi calitate în desemnarea 

reprezentanţilor misiunilor consulare, reformarea resurselor umane din minister 

(Centrală plus misiuni diplomatice), o regândire a întregului proces de încadrare, 

trimitere la post, promovare a angajaţilor, precum şi necesitatea alocării fondurilor 

necesare pentru renovarea şi optimizarea spaţiilor consulare şi ale misiunilor 

diplomatice din străinătate.  

Referitor la protejarea identităţilor românilor din Ucraina, domnul Aurescu a 

menţionat că există o preocupare constantă pentru rezolvarea problemei Legii 

educaţiei, adoptată în 2017 de parlamentul din Ucraina, urmărirea semnării 
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Protocolului de cooperare din cadrul Comisiei mixte bilaterale pentru minorităţi, 

necesitatea semnării unui Acord bilateral pe tema educaţiei (există disponibilitate din 

partea preşedintelui ales al Ucrainei) care să respecte stipulările Raportului Comisiei 

de la Veneţia pe acest subiect. 

De asemenea, se va urmări, în continuare, restabilirea şi apărarea drepturilor şi 

a identităţii naţionale a românilor din Serbia şi Ungaria. Se urmăreşte reformarea 

politicii de acordare a burselor pentru comunităţile de români din afara graniţelor. 

Referitor la relaţia cu Republica Moldova, s-a susţinut continuarea sprijinirii 

parcursului european al acesteia, consolidarea instituţiilor democratice ale acesteia, 

susţinerea economică prin acordare de ajutor financiar (acordarea unui împrumut 

rambursabil în valoare de 200 milioane euro), precum şi semnarea unui Acord inter-

guvernamental de cooperare care urmează a fi prezentat şi ratificat de parlamentele 

celor două ţări. 

Referitor la relaţia cu Federaţia Rusă, domnul Aurescu a reliefat că România nu 

va susţine ridicarea sancţiunilor împotriva Rusiei până la soluţionarea crizei din 

Ucraina şi până la idependenţa Crimeei anexată ilegal. 

În urma dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au hotărât cu 31 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri, avizarea favorabilă a candidatului propus 

pentru funcţia de ministru al afacerilor externe. 

În data de 30 octombrie, în şedinţă separată, membrii Comisiei pentru politică 

externă au dezbătut proiectele de Lege aflate pe ordinea de zi şi au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, redactarea unui Raport de adoptare pentru PLx 429/2019, cu 

amendamente respinse, redactarea unui Raport preliminar de respingere pentru PLx 

440/2019, precum şi redactarea unui Raport preliminar de respingere pentru 

PLx448/2019. 

La proiectul de Lege nr.429/2019 au fost depuse amendamente de către 

domnul Florin Claudiu Roman, deputat PNL, care au fost respinse de către membrii 

Comisiei. 

 A fost prezent la şedinţa Comisiei, în calitate de invitat, dl Victor Alexandru 

Micula, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe. 

În ziua de 31 octombrie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative înregistrate la Comisie, în vederea 

dezbaterii ulterioare. 

La punctul Diverse al ordinii de zi membrii Comisiei au hotărât să solicite 

Decizia Comitetului Liderilor din data de 18 septembrie a.c. referitoare la 
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nominalizarea doamnei deputat Gabriela-Maria Podaşca pentru funcţia de 

vicepreşedinte al Comisiei pentru politică externă. 

La şedinţa Comisiei din data de 30 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 16 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni (PNL), 

Barna Ilie Dan (USR), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase 

Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU- înlocuit de dl 

deputat Damian Florea), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), 

Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero 

Natalia-Elena (PSD- înlocuită de domnul deputat Vrăjitoru Sorinel Marian), Podaşcă 

Gabriela Maria (PRO EU), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD- înlocuit de doamna deputat 

Dobrică Ionela Viorela), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Nasra 

Gabriel Horia (PSD) şi Kelemen Hunor (UDMR). 

La şedinţa Comisiei din data de 28 şi 31 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 15 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni (PNL), 

Barna Ilie Dan (USR), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase 

Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-

Adrian (PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic 

(ALDE), Kelemen Hunor (UDMR), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), Rotaru 

Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Nasra Gabriel 

Horia (PSD), Bănicioiu Nicolae (PRO EU) şi Intotero Natalia-Elena (PSD). 

 

 

    Preşedinte,                     Secretar, 

 

           Biró Rozália-Ibolya                                  Mihai Culeafă 
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