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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 17-20 februarie 2020 

 

În perioada 17-20 februarie 2020, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 Audierea domnului Bogdan Lucian Aurescu pentru funcţia de ministru al 

afacerilor externe, şedinţă comună; 

 Audierea domnului Radu Ioanid pentru funcţia de ambasador 

extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statul Israel– şedinţă 

comună; 

 Studiu individual 

În data de 18 februarie, 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. 

S-au formulat propuneri privind modul de desfășurarea a audierii, decizându -se 

prin vot ca în prima parte candidatul Aurescu să prezinte elementele noi de mandat, 

dar și să concluzioneze realizările din cele 3 luni ca ministru al Afacerilor Externe, iar 

în partea a doua a ședinței comune să fie alocat timp unei sesiuni de întrebări și 

răspunsuri. 

În deschiderea prezentării, domnul Aurescu a menționat că, indiferent de 

circumstanțele politice, întâlnirea de astăzi se constituie într-o bună oportunitate 

pentru a avea o discuție serioasă despre politica externă a României. 

Mulțumind pentru buna cooperare interinstituțională, a trecut în revistă acțiunile 

întreprinse în cele trei luni de mandat. Astfel, a menționat:  
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- menținerea unei interacțiuni constante inter-instituționle; 

- transmiterea de informări, în mod regulat, la nivelul Comisiilor pentru 

politică externă asupra evenimentelor importante care au avut loc pe plan 

extern; 

- răspunsul prompt de a se prezenta în fața comisiilor de specialitate ale 

Senatului, la solicitarea acestora, pentru a dezbate problematica din Orientul 

Mijlociu; 

- disponibilitatea de a veni, ori de câte ori, se consideră necesar, în fața 

comisiilor Parlamentului, pentru a aborda aspecte de politică externă aflate 

pe agendă actuală.  

În ceea ce privește programul de guvernare în domeniul politicii externe, 

domnul Aurescu a făcut precizarea că acesta reia aspectele esențiale pe care le -a 

prezentat deja la audierea precedentă, din luna octombrie, dar că există, în mod 

firesc, și o serie de elemente noi, de ajustări ale acestuia care au în vedere evoluții 

recente din domeniul politicii externe, cum a fi: 

- Deciziile Summitului NATO de la Londra; 

- Etapa post-Brexit; 

- Pactul ecologic european; 

- Cadrul Financiar Multianual; 

- Evoluțiile din Orientul Mijlociu; 

- Aspecte ce țin de extinderea UE; 

- Modificarea poziției României față de Republica Moldova ca urmare a 

evoluțiilor de la Chișinău; 

dar și propunerile for mulate în cadrul audierii trecute, introducând în programul de 

guvernare elemente noi precum: 

- Menționarea sistemului NATO anti-rachetă; 

- Aspecte care țin de organisme regionale din care România face parte; 

- Pregătirea alegerilor parlamentare, din acest an, etc. 

În prezentarea bilanțul activității desfășurate ca ministru al Afacerilor Externe, 

domnul Bogdan Aurescu a susţinut că sunt trei aspecte importante asupra cărora s-a  

aplecat, și anume: 

1. Buna organizare a alegerilor prezidențiale; 

Au fost organizate 835 de secții de votare în străinătate, votul desfășurându-se 

pe parcursul a trei zile, însumând 926 651 de cetățeni care au reușit să voteze. În 

acest efort, 85% din personalul MAE a fost agrenat. 
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2. Reorganizarea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) care necesită o 

serioasă reformă internă pentru eficientizarea activității acestuia; 

La acest capitol, a avut în vedere promovarea unei noi organigrame 

a ministerului cu urmărirea echilibrării competențelor pe diversele 

departamente și adaptarea activității pe noil e priorități de politică 

externă. 

Astfel, domnul Aurescu a precizat că a redus numărul secretarilor de stat de la 

9 la 7, numind profesioniști cu competențe recunoscute pe aceste posturi, că a numit 

un secretar general nou, că a încercat să demareze un proces de reformă al resursei 

umane din MAE prin operaționalizarea unui G rup de lucru care să evalueze 

oportunitatea detașărilor din mediu privat în MAE, prin rescrierea procedurilor de 

plecare și încadrare la post a diplomaților pe criterii de profesionalism, prin refacerea 

procedurii de acordare a gradelor diplomatice, subliniind necesitatea organizării de 

concursuri pentru ocuparea posturilor ce vor fi vacantate prin încetarea detașărilor din 

mediu privat, a unei planificări mai bune a carierei diplomatice, a unei clasificări a 

misiunilor diplomatice în vederea acordării adecvate de resurse financiare și de 

personal. 

3. Acțiuni concrete de politică externă. 

La acest capitol, candidatul a menționat întâlnirile bilaterale avute cu 26 de 

omologi. 

În ceea ce priveș te pilonii importanți ai politicii externe românești, cum ar fi 

Parteneriatul Strategic cu SUA, creșterea rolului și influenței României în UE și NATO, 

a evidenţiat întâlnirile avute cu Secretarul de stat Mike Pompeo, cu ambasadorii SUA 

în cadrul cărora au fost abordate aspecte importante ale parteneriatului, de dezvoltare 

și diversificare a acestuia, aspecte legate de securitatea energetică și cibernetică, de 

intrarea României în programul Visa Waiver, etc. 

Referitor la Alianța Nord -Atlantică, a subliniat participarea la toate întâlnirile 

relevante, făcând mențiunea că România își dorește să aibă un expert în Grupul de 

lucru care va demara procesul de reflecție la nivelul politic al NATO. 

În ceea ce privește extinderea UE, consideră apariția metodologiei de extindere 

drept pozitivă. 

Expirând timpul alocat domnului Aurescu pentru prezentarea proiecției 

mandatului pe care și-l propune, s-a trecut la sesiunea de întrebări și răspunsuri. 

Domnul președinte Codreanu Constantin: Ce ați făcut și ce veți face pentru 

Camelia Smicală și cei doi copii ai săi, Maria și Mihai? 
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Domnul Aurescu: Cazul Smicală este permanent în atenția noastră încă din 

2016, inițiind numeroase demersuri pe care le cunoașteți datorită întrebărilor și 

interpelărilor adresate ministerului pe această chestiune. 

Asistența pe care Ambasada României la Helsinki a derulat-o constă în 

acordarea de certificate de naștere celor doi copii, asistență judiciară în Finlanda, 

numeroase demersuri la serviciile de asistență socială pentru vizitarea copiilor, pen tru 

o mai bună comunicare între autoritățile finlandeze și cele române, pentru o cooperare 

mai deschisă în acest caz. 

De asemenea, s-au inițiat și acțiuni diplomatice pentru soluționarea acestui caz. 

Doamna Smicală a fost sfătuită să continue demersurile în Finlanda pentru a 

obține o soluție definitivă, astfel încât România să o poată ataca la Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului în ceea ce privește separarea copiilor de mamă. 

Doamna președinte  Biró Rozalia: Cu toții cunoaștem situația din Ucraina a 

legii învățământului în limba ucraineană, ca limbă de stat. Având în vedere declarațiile 

dnei ministru a educației , potrivit cărora se menține posibilitatea studierii limbii 

materne în limba maternă, care sunt demersurile pe care doriți să le luați pentru a 

asigura studierea în limba maternă a elevilor care aparțin minorităților naționale?  

Având în vedere că România și MAE susțin permanent că România este un 

model în ceea ce privește respectarea drepturilor minorităților naționale, cum explicați 

faptul că aceasta a atacat la Comisia Europeană inițiativa cetățenească „ Minority 

Safepack“? Ce intenționați să faceți în această direcție? 

Domnul Aurescu: Încă de la preluarea mandatului de ministru am demarat o 

serie de demersuri pe lângă autoritățile ucraine ene pentru reluarea negocierilor în 

ceea ce privește Legea educației în limba maternă. 

Astfel, am solicitat reluarea negocierilor pe Protocolul privind educația în care 

am propus o serie de prevederi care să permită soluționarea diferendului în ceea ce 

privește dreptul la educație în limba maternă a persoanelor aparținând minorității 

române din Ucraina. Am solicitat reluarea negocierilor pentru Declarația comună pe 

care am propus-o părții ucraineene și reluarea activității Comitetului mixt în problema 

minorităților naționale care s-a întâlnit ultima dată în anul 2018. 

Am făcut demersuri și pe lângă ambasadorul Ucrainei la București și voi 

deschide acest subiect și la întâlnirea cu ministrul de externe. 

Ne dorim încheierea unu Acord între cele două părți astfel încât să fie soluționat 

acest aspect, în mod favorabil. 
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Amintesc că în septembrie 2019, la Reuniunea la nivel înalt a Adunării Generale 

a ONU, președintele României a avut o întâlnire bil aterală cu președintele Ucrainei în 

care a ridicat acest dosar, președintele Ucrainei promitând o rezolvare.  

Dacă există un acord politic la cel mai înalt nivel, sperăm ca acest mesaj să fie 

transmis și la nivelul autorităților ucraine ene pentru a ajunge la o soluționare 

favorabilă. 

În ceea ce privește inițiativa cetățenească la ca re faceți referire, vă pot spune 

că este un dosar cu o istorie îndelungată, încă din 2013, care este în faza de 

finalizare. 

Poziția pe care România a avut-o pentru manifestarea juridică în fața Curții 

Europene a Drepturilor Omului se bazează pe evitarea încălcării unui principiu 

fundamental înscris în Tratatul privind Uniunea Europeană, în art. 5, alin. 2, și anume 

principiul atribuirii de competențe.  Nu doresc  să dezvolt prea mult această chestiune, 

procedura fiind în curs. 

Domnul vicepreședinte Dan Manoliu: În contextual părăsirii de către Marea 

Britanie a UE, care este poziția României în perspectiva românilor aflați acolo? 

Domnul Aurescu: Românilor aflați în Regatul Unit, în perioada 1 februarie - 31 

decembrie 2020 li se aplică același regim juridic ca și până acum. Iar pentru a 

beneficia de prevederile Acordului de retragere, aceștia trebuie să obțină statutul de 

rezidență permanent sau temporară. Orice cetățean roman poate să solicite acest 

lucru până la 31 iunie 2021. Membrii de familie pot beneficia de aceleași drepturi dacă 

îndeplinesc cerințele. 

Mobilitatea și șederea de scurtă durată va fi reglementată de prevederile noului 

Acord, dar vacesta va respecta principiile nediscriminării și reciprocității.  

Măsurile pe care le urmărim se referă la conștie ntizarea de către românii aflați 

în Regatul Unit a necesităţii de a iniția procedurile pentru obținerea rezidenței . 

Urmează să acordăm o mare atenție procesului de negociere care va avea loc între 

Comisia Europeană și Marea Britanie.  Doresc să vă informez că până în prezent, 498 

700 de români dintr-un total de 600 000, au folosit facilitate de a solicita obținerea de 

rezidență. 

Domnul președinte Dumitrescu  Cristian: De curând, Parlamentul României 

a decis printr-o lge ca pensile special să fie eliminate, prevedere care se referă și la 

pensile diplomaților. Care este poziția dvs. ca ministru și șef al Corpului diplomatic în 

această chestiune, știind că profesia de diplomat presupune presiuni și sacrificii foarte 

mari? 
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Domnul Aurescu: Cunoașteți rațiunea pentru care aceste pensii speciale 

pentru diplomați au fost introduce, în pre zent salariile diplomaților fiind la un nivel 

corespunzător. Problema se pune pentru 845 de persoane care au ieșit la pensie   

într-un moment în care salariile erau la un nivel scăzut, aceştia neputând beneficia 

nici de salarii corespunzătoare și, acum, nici de pensii. 

Ca ministru susțin poziția guvernului din care fac parte mai ales în condițiile 

bugetare pe care le cunoașteți. 

Domnul deputat Gheorghe: Care este perspectiva dvs. privind apărarea 

drepturilor identitare și fundamentale ale comunității de români din Ucraina și Serbia 

unde există încălcări grave ale drepturilor românilor? Ce vom face ca națiune pentru a 

proteja dreptul la educație, dreptul la cultură, dreptul la folosirea l imbii materne a 

românilor aflați în aceste două state, unde comunitățile de români sunt împărțite în 

mod fals, după modelul sovietic, în români și vlahi în Serbia și în români și moldoveni 

în Ucraina? 

În situația în care aceste țări vecine cu aspirații europene nu înțeleg să respecte 

drepturile fundamentale ale cetățenilor proprii aparținând minorităților, România, ca 

măsură extremă, poate să nu susțină procesul de aderare europeană a acestor state, 

dacă această politică va continua la nivel administrativ ș i parlamentar. 

Aș dori să cunosc punctual dvs. de vedere privind inițiativele legislative din 

Parlamentul României care vizează acordarea extinsă a cetățeniei române pentru toți 

românii din afara granițelor țării. 

În ceea ce privește cazurile românilor din  afara țării, precum cazul Smicală, 

consider că MAE trebuie să pună în central preocupărilor sale apărarea drepturilor 

românilor din diaspora. 

Domnul Aurescu: În ceea ce privește situația românilor din Ucraina, am 

răspuns deja. Trebuie continuate demersurile, în mod insistent, pe lângă partea 

ucraineană. Înțelegem rațiunea necesității cunoașterii limbii de stat în vederea 

incluziunii sociale. 

Cu Serbia avem o Comisie mixtă bilaterală care trebuie să-și reia activitatea, 

ultimul Protocol fiind încheiat în anul 2012. Prevederile acestui Protocol trebuie puse în 

aplicare. Am întreprins demersuri care au dus la accesul la mass-media în limba 

română. În ceea ce privește accesul la educație în limba maternă, am reușit 

introducerea unor cursuri pilot care continuă și în prezent, cu anumite dificultăți. Nu 

am obținut rezultate în privința accesului la servicii religioase în limba maternă. Ne 

propunem să continuăm toate inițiative în privința respectării drepturilor comunităților 

românești din afara granițelor țării. 
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În ceea ce privește o condiționare a parcursului european a celor două state, 

cred că este o idee greșită pentru că tocmai acest proces este cel mai bun exercițiu 

prin care aceste țări ajung să respecte standardele europene referitor la aceste 

drepturi fundamentale. 

Nu favorizez aceste condiționalități practicate și de alte state în ceea ce privește 

accesul Serbiei și al Ucrainei la anumite organisme internaționale. 

În permanență, suntem preocupați să apărăm drepturile românilor din diasporă 

și putem utiliza și alte mijloace cum ar fi acordarea de burse pentru românii din 

statele învecinate și din Balcani, folosind exemplul oferit de Programul de acordare a 

burselor derulat cu Ucraina, prin care anul trecut au fost acordate 3800 de astfel de 

burse. Programe de acest gen pot fi derulate și cu state din vecinătate și din Balcani. 

Domnul președinte Viorel Badea: Care este perspectiva intrării României în 

Programul Visa Waiver? 

Care este poziția României vis -a-vis de extinderea UE cu impact asupra 

cetățenilor români aflați în state care și-au manifestat această intenție? 

Domnul Aurescu: Chestiunea vizelor este un subiect extrem de important, 

fiind unul dintre primele abordate în întâlnirile bilaterale pe care le-am avut în acest 

mandat și pot să vă spun că reprezintă un obiectiv comun. 

Principalul impediment este legislația americană care prevede anumite condiții 

pe care România le îndeplinește cu excepția celei referitoare la rata de refuz a 

cererilor de viză care în prezent este de 9,11% față de 2%.  

Cu partenerii americani am convenit două paliere pe care să acționăm și 

anume: 

Primul se referă la atingerea pragului de 3% prin demararea unei campanii 

publice de informare derulate de MAE și Ambasada americană, cât și de alte 

ambasade din statele unde comunitatea de români este mare şi demarează procesul 

pentru obţinerea vizei de intrare în Statele Unite. 

Al doilea palier se concentrează pe promovarea în Senatul american a unor 

inițiative legislative care să introducă o excepție față de pragul de 3% privind refuzul 

cererilor de viză pentru statele care sunt parteneri strategici puternici ai Statelor Unite 

şi care îndeplinesc criteriul de alocare a 2% din PIB pentru apărare. România se 

califică pentru acest lucru. O altă inițiativă legislativă are în vedere relaxarea acestui 

prag de 2% și ridicarea la 10%, cu anumite condiții. 

Vom continua aceste demersuri. Avem exemplul Poloniei care a intrat în acest 

program ca urmare a scăderii ratei de respingere a cererilor de viză sub pragul de 3%, 

și anume la 2,76%. 
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În ceea ce privește extinderea Uniunii Europene, România este un susținător al 

acestui proces pe care-l consideră extrem de benefic pentru reforma instituțiilor, 

pentru reforma întregii societăți.  Noi susținem deschiderea negocierilor de aderare cât 

mai curând pentru Macedonia de Nord și Albania , proces care a fost blocat de anumite 

state europene. 

La propunerea Franței, Comisia Europeană a publicat o propunere de modificare 

a Metodologiei de extindere care se află în curs de evaluare la nivelul statelor membre 

care presupune o reorganizare a procesului de aderare, capitolele de negociere fiind 

grupate pe șase clustere. Noi vom susține o eficientizare a acestei metodologii doar în 

măsura în care nu duce la o întârziere a acestui parcurs de aderare pentru statele 

candidate. 

Domnul senator Radu Mihail: Vorbiți aici despre procesul de profesionalizare 

a ministerului și de procedurile pentru încadrarea la post. În ceea ce privește serviciile 

consulare pe care le oferiți românilor din diaspora, există aspecte neliniștitoare. Astfel, 

la Milano unde consulatul deservește 190 000 de români, cons ulul a fost revocat și au 

trecut peste 90 de zile fără a fi soluționat acest caz. Sunt întârzieri foarte mari în 

numirea de consuli la Toronto, Shanghai. Este și cazul special de la Strasbourg. Care 

este stadiul numirilor în toate aceste consulate și cum i ntenționați să asiguraţi 

interimatul ? Cum apreciați situația de la Strasbourg?  

Domnul Aurescu: Este o preocupare pentru noi întrucât nu vorbim doar de 

conducerea unor misiuni consulare, ci de calitatea serviciilor pe care le prestează 

funcționarii consulari, iar acest aspect este generat de calitatea personalului care 

operează la ghișeu.  În acest sens, am decis creșterea perioadei de pregătire a 

personalului consular care pleacă la post, la două luni. Avem o problemă aici și cu 

personalul detașat, mai ales, din mediul privat. 

Chiar dacă nu există un consul general există un șef al misiunii consulare și 

vom face propuneri pentru ocuparea acestor posturi. 

 În ceea ce privește cazul de la Strasbourg am reușit să rechem formal 

persoana care ocupa acel post. 

Domnul vicepreședinte Dan Barna : Relația cu Statele Unite reprezintă un 

pilon prioritar al politicii externe, iar chestiunea cu vizele este importantă. Ce a 

întreprins guvernul în acest sens?  

În ultimii ani România a eșuat destul de tare în relația cu Repub lica Moldova, în 

prezent, relația cu Chișinăul fiind una confuză. În afară de nivelul declarativ, există și 

ceva concret în susținerea Moldovei? 
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Domnul Aurescu: În ceea ce privește relația cu Moldova aceasta este generată 

de schimbarea de guvern de la Chiș inău din noiembrie 2019. Poziția noastră este 

foarte clară și nu susține continuarea proiectelor cu Moldova decât a celor de la nivel 

local, respectiv a celor care sunt în beneficiul cetățenilor, respectiv de interconectare 

strategică. 

Domnul deputat Ovidiu Ganț : În perspectiva vizitei pe care urmează să o 

faceți la Berlin și a întâlnirii cu Heiko Maas, dacă acesta va aborda chestiunea legată 

de inițiativa cetățenească, să -i readuceți în atenție că minoritatea germană nu a 

susținut și nu susține „Minority Safepack“. 

După prejudicierea gravă a relației româno -germane de către regimurile 

Dragnea și Dăncilă prin atacuri xenophobe la adresa minorității germane, care sunt 

principalele teme pe care intenţionaţi să la abordaţi pentru readucerea relației 

bilaterale la nivelul anterior acestor regimuri? 

Contextul intern nu trebuie să greveze relația româno-germană și discuțiile cu 

ministrul de externe Maas, recomandându-vă să abordați în mod ofensiv și cu aplomb 

relația bilaterală care trebuie relansată. 

Domnul Aurescu: Prin organizarea acestor consultări, Germania dă un semnal 

foarte clar că  relația bilaterală este una extrem de importantă, este o relație cu 

caracter strategic care nu are legătură cu contextual politic intern care este trecător. 

Chiar pe 20 februarie se împlinesc 140 de ani de la stabilirea relației bilaterale.  Vom 

aborda toate temele importante aflate pe agenda comună cum ar fi afacerile 

europene, gestionarea Comisiei mixte privind minoritatea germană din România, 

despre chestiunile regionale, despre aspectele de securitate și vom marca în mod 

corespunzător cei 140 de ani de relații diplomatice în cadrul unei conferințe de presă 

comune. 

În urma dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au hotărât cu 23 voturi 

pentru, 15 voturi împotrivă şi 3 abţineri, avizarea favorabilă a candidatului propus 

pentru funcţia de ministru al afacerilor externe. 

În data de 19 februarie, 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 Radu Ioanid pentru funcţia de 

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statul Israel. 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu l-a invitat pe 

domnul Radu Ioanid să treacă în revistă priorităţile pe care şi le propune pentru 

mandatul de ambasador în statul Israel. 
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Îm deschiderea prezentării, domnul Ioanid a mulţumit Parlamentului României 

pentru modul în care a acţionat pentru promovarea Legii  nr. 174/2019 privind 

înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România. 

Dintre obiectivele pe care şi le-a propus, a menţionat: 

- relaţia specială dintre România şi statul Israel, care trebuie consolidată şi 

diversificată, astfel încât să atingă maximul de potenţial; 

- trebuie reconfirmat caracterul special al relaţiilor bilaterale, atât din punctul 

de vedere al comportamentelor cât şi prin intensificarea dialogului politico-

diplomatic, prin schimburi de vizite, existând condiţii care fac posibilă 

organizarea unei vizite a preşedintelui din Israel, în România, în cursul 

acestui an; 

- trebuie pregătită cea de-a treia Reuniune interguvernamentală dintre 

România şi Israel în vederea continuării proiectelor stabilite la nivel înalt în 

domeniul politico-diplomatic, economic şi sectorial; 

- pe plan economic, este nevoie de promovarea companiilor şi produselor 

româneşti pe piaţa israeliană, dar şi de atragerii de noi investiţii israeliene în 

ţara noastră, în special în domeniul energiei, energiei convenţionale, IT, 

comunicaţii, hi-tech, infrastructură, industria alimentară etc., fiind necesară 

activarea Comisiei mixte de cooperare economică şi tehnică; 

- Parteneriatul România-Israel din domeniul noilor tehnologii şi informaţii 

trebuie implementat, cu prioritate, pentru că există un potenţial extraordinar 

în dezvoltarea relaţiilor economice, tehnico-ştiinţifice între România şi Israel 

care trebuie potenţat; 

- În ceea ce priveşte combaterea discriminării şi antisemitismului, trebuie 

continuat proiectul de capacitare şi de mai bună înţelegere a comunităţii 

israeliene din România, fiind necesar cultivarea acestei relaţii cu înţelepciune 

şi echilibru. 

În cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri, doamna preşedinte Biró 

Rozália-Ibolya, felicitându-l pe domnul Ioanid pentru activitatea sa, a precizat că 

urmează o perioadă destul de grea, fiind necesară recuperarea intervalul de timp în 

care România nu a avut ambasador în Israel, pe de o parte, iar pe de altă parte, sunt 

foarte multe dosare sensibile, fiind nevoie de un strateg, pentru abordarea şi 

soluţionarea acestora.  

De asemenea, doamna Biró a susţinut că trebuie să continuăm să dezvoltăm şi 

să întărim relaţia pe dimensiunea parlamentară dintre comisiile de politică externă, 
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chiar dacă în ultimul an şi jumătate, a lipsit dialogul permanent. În încheiere, doamna 

preşedinte i-a urat domnului Ioanid mult succes în activitatea sa. 

Doamna Intotero Natalia Elena, felicitându-l pentru nominalizare, şi-a 

manifestat dorinţa înfiinţării şi în Israel, a unui muzeu al comunităţii evreilor originari 

din România, proiect aşteptat. 

Totodată, doamna Intotero a amintit de solicitările de sprijin primite de 

parlamentari din partea reprezentanţilor Patriarhiei ortodoxe române la Ierusalim, 

privind intenţia construirii unui hotel de 6 etaje în vecinătatea aşezământului 

românesc. Menţionând numărul mare de turişti români care vizitează anual Israelul,  

şi faptul că 90% dintre aceştia vizitează şi aşezământul românesc, i-a atras atenţia  

atitudinea ostilă din partea comunităţii evreilor ultrareligioşi care locuiesc în acel 

cartier. 

În calitatea de ministru al românilor de pretutindeni, domnia sa, în vizitele 

întreprinse în Israel, a încercat, în mod constant, să promoveze toleranţa şi consideră 

că rolul domnului Ioanid va fi foarte important, urându-i mult succes în noul mandat. 

Domnul Ioanid a susţinut că dialogul interparlamentar dintre cele două ţări 

este esenţial, asigurând-o pe doamna preşedinte Biro că va întreprinde toate 

demersurile  pentru ca acest dialog să se desfăşoare în bune condiţii. 

Menţionând importanţa proiectului privind înfiinţarea muzeului, a subliniat 

necesitatea unei campanii publicitare în Israel pentru a potenţa turismul israelian în 

România şi invers. 

Domnul deputat Silviu Vexler a apreciat rolul şi activitatea domnului 

profesor în calitate de vicepreşedinte al Comisiei internaţionale pentru strudierea 

Holocaustului din România, cât şi activitatea de cercetător al holocaustului din 

România, amintind cele două din cărţile publicate de domnul Ioanid, care fac referire 

la pogromul de la Iaşi şi la vânzarea de către securitate a evreilor din România din 

perioada comunistă, cărţi de referinţă în domeniu. Menţionând proiectul pentru 

combaterea antisemitismului, realizat în colaborare cu domnul Ioanid şi adoptat de 

Parlamentul României, a făcut precizarea că acesta se constituie într-un model de 

bună practică, la nivel european. 

Abordând problematica construcţiei unui hotel în vecinătatea aşezământului 

românesc, a precizat că terenul pe care urmează să se ridice construcţia este 

proprietate privată a unei companii, statul israelian neputând să intervină, dar că se 

doreşte să se ajungă la o soluţie.  
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Aşezământul românesc este situat în centrul unui cartier 100% ultra religios, 

dar prin discuţii între Părintele Patriarh şi Marele Rabin al României se urmăreşte 

ajungerea la izolarea şi eliminarea unor comportamente ostile românilor. 

Domnul preşedinte Constantin Codreanu şi-a declarat bucuria pentru 

nominalizarea unui candidat pentru postul din Israel care va avea mandat în ceea ce 

priveşte schimbul de vizite la nivel parlamentar, recomandându-i domnului Ioanid să 

aducă mai multă Românie în sânul comunităţii evreieşti din Israel.  

Domnul vicepreşedinte Ilie Dan Barna a dorit să cunoască viziunea 

candidatului în ceea ce priveşte rolul pe care România l-ar putea avea în discuţiile 

privind procesul de pace din Orientul Mijlociu. 

România beneficiază de un potenţial vechi, neerodat încă şi poate, în noull 

context în care există repoziţionări temporare şi evoluţii, să aibă un rol solid în zonă, 

având relaţii privilegiate cu anumite state. 

În urma dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au hotărât cu 22 voturi 

pentru, avizarea favorabilă a candidatului propus pentru funcţia de ambasador 

extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statul Israel. 

A fost prezent la şedinţa Comisiei, în calitate de invitat, doamna Daniela Grigore 

Gîtman, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. 

În zilele de 17 şi 20 februarie a.c., membrii Comisiei pentru politică externă au 

avut studiu individual. 

La şedinţa Comisiei din data de 17 februarie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 15 deputaţi: Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Podaşcă 

Gabriela Maria (PRO EU), 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 

(neafiliat), Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru 

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

Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL) şi  Bănicioiu Nicolae (PRO EU). 

La şedinţa Comisiei din data de 18 februarie şi-au înregistrat prezenţa un 

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

înlocuit de domnul deputat Romeo Nicoară), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel 

Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD – înlocuită de doamna 

deputat Radu Anişoara), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Cosma 

Andreea (PSD – înlocuită de domnul deputat Nicolae Andrei), Dobrovie Matei-

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

(neafiliat), Intotero Natalia-Elena (PSD),  Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai 
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Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), Bănicioiu 

Nicolae (PRO EU) şi  Kelemen Hunor (UDMR). 

La şedinţa Comisiei din data de 19 februarie şi-au înregistrat prezenţa un 

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

înlocuit de domnul deputat Romeo Nicoară), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel 

Horia (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), Culeafă Mihai (PNL), Anastase 

Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Dobrovie Matei-Adrian (PNL), Ganţ 

Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale – înlocuit de domnul deputat Silviu Vexler), 

Gerea Andrei Dominic (neafiliat), Intotero Natalia-Elena (PSD), Kelemen Hunor 

(UDMR – înlocuit de domnul deputat Benedek Zacharie), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), 

Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Furtună Mirela (PSD), Bănicioiu 

Nicolae (PRO EU) şi Cosma Andreea (PSD).  

La şedinţa Comisiei din data de 20 februarie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 15 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Barna Ilie Dan (USR), Nasra 

Gabriel Horia (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), 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 (neafiliat), Intotero Natalia-Elena (PSD),  

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

Ardelean Ben-Oni (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU) şi Kelemen Hunor (UDMR). 

 

 

 

 

    Preşedinte,                     Secretar, 

 

            Biró Rozália-Ibolya                                  Mihai Culeafă 
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