
1 
 

�

�

Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

București, 24 martie 2022 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 22 - 24 martie 2022 

În perioada 22 - 24 martie a.c., Comisia pentru politică externă și-a desfășurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Marți, 22 martie 2022, ora 11.00, sala de ședințe a Comisiei, ședință în 
format hibrid (fizic și online) 

 Analizarea și dezbaterea recomandărilor celor patru Grupuri de lucru 
din cadrul Conferinței privind Viitorul Europei. 
 

Marți, 22 martie 2022, ora 15.00, sala Avram Iancu, prezentă fizică, ședința 
Comisiilor reunite pentru politică externă și pentru comunitățile de români 
din afara granițelor țării, în vederea audierii următorilor candidați propuși 
pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în 
străinătate: 

 Nicușor Daniel Tănase – Statul Qatar 
 Florin Marius Tacu – Sultanatul Oman 
 Octavian-Bogdan Badica – Emiratele Arabe Unite 
 Ion Naval - Turkmenistan 

 

        În ziua de 22 martie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit, atât fizic cât și online, pentru analizarea și dezbaterea recomandărilor celor 
patru Grupuri de lucru din cadrul Conferinței privind Viitorul Europei. 

Platforma “Conferința privind viitorul Europei”/CoFE a fost lansată formal 
la 9 mai 2021, la Strasbourg, de către Parlamentul European, Consiliul și Comisia 
Europeană și reprezintă un cadru de discuții și reflecție privind viitorul Europei, cu 
implicarea a numeroși actori – instituțiile europene, guvernele statelor membre, 

georgiana.lesan
Conform cu originalul



2 
 

parlamentele naționale, cetățenii, societatea civilă, mediul academic, partenerii 
sociali și alți actori interesați și își propune să le acorde cetățenilor un rol mai 
important în conturarea politicilor și a obiectivelor ambițioase ale UE, îmbunătățind 
astfel reziliența Uniunii la crize. Calendarul CoFE viza derularea dezbaterilor pe 
parcursul anului 2021 și în primul semestru al anului 2022, finalizarea acesteia 
urmând să aibă loc pe durata Președinției franceze a Consiliului UE (semestrul I al 
anului 2022), prin formularea unor propuneri adoptate de Plenara acestei conferințe 
care să stea la baza unor linii directoare privind viitorul Europei și reformarea 
instituțiilor europene. 

Conferința este plasată sub autoritatea celor trei instituții europene majore, 
reprezentate de președintele Parlamentului European, de președintele Consiliului și 
de președintele Comisiei Europene, acționând în calitate de președinție comună care 
este sprijinită de un comitet executiv, coprezidat de cele trei instituții ale UE (dl Guy 
Verhofstadt, deputat în Parlamentul European, dl Clément Beaune, secretar de stat 
pentru afaceri europene pentru Președinția franceze a Consiliului și dna Dubravka 
Šuica, vicepreședintă a Comisiei Europene, responsabilă cu democrația și 
demografia). Un secretariat comun, de dimensiuni limitate și format din funcționari 
care reprezintă cele trei instituții în mod egal, sprijină activitatea comitetului executiv. 

Cele 146 de recomandări înregistrate în patru domenii ( „O economie mai 
puternică, justiție socială și locuri de muncă/Educație, cultură, tineret, 
sport/Transformarea digitală”, „Democrația europeană / Valori și drepturi, 
statul de drept, securitate”, Schimbări climatice și mediu/Sănătate” , „UE în 
lume / Migrație”), vor fi dezbătute în luna aprilie a.c., în cadrul Plenarei CoFE care 
este formată din 436 de membrii, dintre care 108 sunt europarlamentari, 108 sunt 
reprezentanții parlamentelor naționale, iar restul fiind cetățeni europeni și 
observatori. 

Rezultatul final al conferinței va fi prezentat într-un raport către președinția 
comună, urmând ca cele trei instituții să examineze rapid modalitățile de a da curs 
în mod concret acestui raport, fiecare în cadrul propriilor domenii de competență și 
în conformitate cu tratatele. 

 

În aceeași zi, membrii Comisiilor reunite pentru politică externă și ale 
comunităților de români din afara granițelor țării ale Camerei Deputaților și Senatului, 
s-au întrunit pentru audierea candidaților propuși de către Ministerul Afacerilor 
Externe, pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în 
străinătate. 

Domnul Nicușor Daniel Tănase, în prezentarea mandatului, a susținut că 
criza din Golf, încheiată în ianuarie 2021, a creat o oportunitate pentru Statul Qatar, 
cel mai mare exportator de gaz natural lichefiat (GNL) din lume, de a întreprinde 
reforme structurale dificile, deoarece presiunea externă asupra țării a forțat 
societatea din Statul Qatar să se confrunte cu adevăruri dure despre necesitatea 
diversificării economiei. 
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 Această oportunitate s-a dovedit a fi o șansă istorică de a pune țara pe o cale 
de dezvoltare mai durabilă și de a permite guvernului să realizeze obiectivele stabilite 
în viziunea națională 2030 a Qatarului, și anume crearea unei economii bazate pe 
cunoaștere, diversificarea economiei și reducerea dependenței în sectorul petrolier, 
să obțină o mai mare autosuficiență și să devină o națiune gazdă de frunte în lume 
și un exemplu pe care să îl urmeze vecinii săi.  

Ținând cont și de pandemia provocată de noul coronavirus COVID 19, situația 
din Statul Qatar este în mare măsură similară cu ceea ce se întâmplă în alte țări. 
Statul Qatar a lucrat în mod direct, pentru a face față pandemiei, cu o serie de măsuri 
de protecție și de sănătate. În plus, a luat anumite măsuri pentru a sprijini situația 
cetățenilor și pentru a proteja o serie de programe care ar contribui la atenuarea 
repercusiunilor acestei pandemii asupra economiei Statului Qatar. Politica fiscală și-
a dovedit capacitatea de a controla și atenua impactul pandemiei cu Covid-19, pentru 
păstrarea și menținerea echilibrului fiscal general și raționalizarea cheltuielilor, 
sprijinirea sectoarelor afectate și concentrarea cheltuielilor pentru sănătate, educație 
și proiecte de infrastructură. 

Realizarea ambițiilor regionale ale autorităților de la Doha acumulează 
argumente suplimentare ca urmare a capitalului de încredere dobândit în relație cu 
autoritățile de la Ankara și Teheran pe perioada crizei din Golf. De asemenea, Qatarul 
pare să fie încurajat în încercările sale de creștere a influenței și consolidare a relațiilor 
cu actori regionali și de noua abordare strategică a administrației SUA față de regiune.  

În ultima perioadă Qatarul și-a reactivat rolul de mediator într-o serie de 
dosare, crescându-și, implicit, profilul, relevanța și influența regională, prin:  

 organizarea de consultări în format trilateral Rusia-Qatar-Turcia;  
 negocierile intra-afgane;  
 dialogul Arabia Saudită – Iran;  
 disponibilitatea de a media în dosarele Procesului de Pace în Orientul Mijlociu și al 

barajului etiopian de pe Nil. 

Obiectivele propuse pe durata mandatului de ambasador ale domnului Tănase 
sunt următoarele: 

a. Revitalizarea relației bilaterale româno-qatareze 
În vederea relansării și revitalizării relației dintre România și Qatar, se va urmări: 

 promovarea unui dialog bilateral multidimensional, cu accent pe extinderea 
cooperării sectoriale (agricultură, turism, transporturi și logistică, imobiliare, mediu 
și energii regenerabile, sănătate, dezvoltare și cercetare, securitate internă, apărare, 
tineret și sport);  

 perfectarea, pe parcursul mandatului, a unor vizite la nivel politic atât în Qatar, 
cât și în România, în primul rând, la nivel înalt;  

 inițierea unor demersuri pentru organizarea de vizite oficiale/de lucru, la nivel 
sectorial, în România și în Qatar;  

 continuarea consultărilor politice pe dosare de interes comun, la nivelul ministerelor 
de externe, din cele două țări; 
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 impulsionarea cooperării inter-parlamentare, prin intermediul Grupului de 
prietenie cu Statul Qatar din cadrul Parlamentul României, mai ales în contextul 
organizării primelor alegeri parlamentare din Qatar (octombrie 2021). 

b. Dezvoltarea cooperării bilaterale sectoriale 

Din perspectiva obiectivelor specifice, amplificarea contactelor politico-diplomatice 
poate genera un impact semnificativ, în plan sectorial, respectiv: 

 Inițierea unui dialog la nivel înalt pe tema oportunităților de investiții în România cu 
finanțare din partea fondului suveran de investiții al Statului Qatar. Investițiile ar 
putea viza domenii de interes precum: agricultură, energie, industrie, transporturi, 
turism și infrastructură. 

 Amplificarea contactelor între cele două medii de afaceri: (1) activarea Comisiei mixte 
economice; (2) organizarea unui Forum de afaceri bilateral în marja unei vizite la 
nivel înalt. 

 Dezvoltarea dialogului în domeniul militar, în perspectiva reactivării Comisiei mixte 
economice româno-qatareze, pentru explorarea oportunităților de livrare de tehnică 
militară. 

 Organizarea, de către Statul Qatar, a Campionatului Mondial de Fotbal 2022 a oferit 
posibilitatea cooperării dintre Forțele de Securitate Internă Qatar (Lekhwyia) și 
Serviciul Român de Protecție și Pază în domeniul pregătirii de securitate pentru Cupa 
Mondială FIFA 2022. 

 Continuarea demersurilor de sprijinire a creșterii constante a volumului 
schimburilor comerciale (la 31.12.2021, volumul schimburilor comerciale 
bilaterale a fost de 60 milioane USD, din care 55  milioane USD exporturi românești 
și 5 milioane USD importuri, soldul balanței comerciale fiind favorabil României, în 
valoare 55 milioane USD; promovarea la un nivel superior a oportunităților de 
investiții în România pentru companiile qatareze interesate (reluarea contactelor 
B2B; participarea firmelor românești și qatareze la manifestări expoziționale 
organizate în cele două țări; organizarea de vizite exploratorii în România ale 
oamenilor de afaceri qatarezi; antamarea unui posibil parteneriat pe linia Camerelor 
de Comerț); organizarea unui forum economic în marja unor evenimente/expoziții 
organizate în Qatar sau România; reluarea activității Comisie mixte de cooperare 
economică; identificarea modalităților de depășire a dificultăților de ordin tehnic, 
necesare antamării unui eventual parteneriat strategic pe termen lung în domeniul 
importului de GNL din Qatar; 

 Amplificarea demersurilor în vederea actualizării cadrului juridic bilateral și 
impulsionarea eforturilor în vederea negocierii şi semnării următoarelor Acorduri 
bilaterale: Primul Program executiv în domeniile învăţământului superior şi cercetării 
ştiinţifice ale Acordului de cooperare educaţională, ştiinţifică şi culturală dintre 
Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar pentru anii şcolari 2020/2021 – 
2021/2022 – 2022/2023; MoU (Memorandum of understanding) de cooperare între 
Portul Hamad şi Portul Constanţa / textul acordului este gata de semnare; Acord 
Interguvernamental de transport maritim între Guvernul României şi Guvernul 
Statului Qatar; MoU privind cooperarea în domeniul societăţii digitale; MoU privind 
cooperarea în domeniul securităţii cibernetice; 
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 Sprijinirea parteneriatelor academice între instituțiile de învățământ din cele 
două țări, precum și facilitarea accesibilității studenților qatarezi la oportunitățile de 
studiu din România; 

c. Aprofundarea dialogului politico-diplomatic, strategic și multilateral pe 
dosare regionale de interes comun 

 Cooperare la nivel multilateral, respectiv ONU, NATO, PPOM, Siria, Afganistan, 
asistență oficială pentru dezvoltare, dialogul UE-CCG etc.), pornind de la faptul că 
relațiile româno-qatareze au un grad mare de convergență, bazat în primul rând pe 
parteneriate strategice cu SUA; 

 Valorificarea existenței, la nivelul liniilor generale de politică externă ale celor două 
țări, a unui set de valori comune, precum angajamentul față de structurile 
internaționale de securitate colectivă, promovarea aplicării și respectării 
principiilor de drept internațional (mediere, reglementarea conflictelor prin 
mijloace pașnice, diplomație preventivă) 

d. Sprijinirea comunității de români din Statul Qatar 
 Continuarea demersurilor pe linia sprijinirii comunității de români din Statul 

Qatar (aprox. 1500 cetățeni români rezidenți în Qatar, angajați în principal în 
sectoarele aviației civile – Qatar Airways, HORECA și petrol-gaze); 
 

În prezentarea mandatului său domnul Florin Marius Tacu a declarat că la 
acest moment, relația bilaterală este inegal dezvoltată și se află într-un 
proces de reevaluare a oportunităților de dezvoltare. 

Există un nivel bun al dialogul politic, apreciat ca atare cu ocazia vizitei la 
București din iunie 2019 a actualului ministru de externe omanez. Între cele două 
țări au existat exemple de cooperare în organizațiile internaționale și de susținere 
reciprocă a unor candidaturi. Un avantaj al relației  bilaterale este reprezentat de 
faptul că între cele două țări nu există subiecte în dispută. 

  Politica externă este moderată, independentă, pragmatică și eficientă. 
Într-un prim discurs către națiune (februarie 2020), M.S. Sultanul Haitham bin Tariq 
a arătat că dorește ca Omanul să păstreze rolul său tradițional în politica externă, de 
mesager al păcii, care dorește să construiască, nu să distrugă, să apropie, nu să 
îndepărteze. Respectarea dreptului internațional este considerată un principiu 
esențial al politicii externe omaneze, alături de nealiniere și neamestecul în treburile 
interne ale altor țări. Sultanatul Oman exclude confruntarea pe considerente 
religioase. 

Obiectivele mandatului pot fi atinse printr-o abordare multidimensională. În 
esență, va trebui urmărită menținerea tendinței de dezvoltare a relației și 
diversificarea domeniilor concrete de cooperare bilaterală, simultan cu valorificarea 
palierului bilateral, în favoarea creșterii profilului regional al României și al îmbogățirii 
expertizei țării noastre pe teme regionale, în dialog cu partenerii strategici relevanți 
și în forurile multilaterale. 

Obiectivul I: Dinamizarea și diversificarea dialogului politico-diplomatic, 
inclusiv la cel mai înalt nivel 
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Cel mai potrivit mod de marcare a momentului aniversar din 2024 este 
organizarea unei vizite la cel mai înalt nivel într-una din cele două țări. 

Perioada 2022-2023 trebuie folosită pentru pregătirea acestui moment 
aniversar, inclusiv prin intensificarea dialogului bilateral la nivelul ministerelor 
afacerilor externe și ministerelor de linie pe teme de interes comun. 

Este prioritară organizarea vizitei la București a titularelor portofoliilor 
educației și învățământului superior, cercetării și inovării. Invitațiile au fost acceptate 
de partea omaneză în 2019. 

Tot o prioritate este și reconfirmarea invitației adresate ministrului omanez cu 
atribuții pe linie de comerț, industrie și promovare a investițiilor. 

Un instrument eficient pentru îndeplinirea acestui obiectiv este reprezentat de 
consultările politice la nivel de MAE ale celor două țări. Conform Declarației comune 
a celor două ministere de externe, din iunie 2019, de la București, aceste consultări 
ar trebui să aibă loc la fiecare 2 ani. 

Un alt instrument eficient este reprezentat de consolidarea diplomației 
parlamentare. Un element îmbucurător este reprezentat de existența, deja, în 
legislativele celor două țări a câte unui Grup de prietenie (din 2013). În acest context, 
o prioritate o reprezintă organizarea unei vizite a președintelui grupului de prietenie 
cu Oman din Parlamentul României (dl. Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio) în Sultanat, 
în 2022, propunere care este deja în lucru la nivelul ambasadei); poate fi o ocazie de 
reiterare a invitației de vizita România adresată în 2018 Președintelui Consiliului 
Consultativ din Oman. 

La ora actuală nu există înfrățiri între unitățile administrativ-teritoriale din cele 
două țări. Acest aspect va trebui evaluat împreună cu țara gazdă, reprezentând o 
cale de aprofundare a cooperărilor și de calibrare a acestora la nevoile și posibilitățile 
comunităților locale. 

Obiectivul II: Îmbogățirea cadrului juridic bilateral 

La acest moment, se află în diverse stadii de analiză/negociere următoarele 
documente juridice, a căror intrare în vigoare va influența pozitiv dinamica 
schimburilor bilaterale, din domeniu reglementat: 

 Convenție bilaterală în vederea evitării dublei impuneri și prevenirii evaziunii fiscale. 
Discuțiile au fost începute de mai mulți ani; în 2016 s-au constatat de către M.F.P. 
unele inadvertențe între cele două alternate în limba engleză (al părții române, 
respectiv al părții omaneze); inadvertențele au fost semnalate părții omaneze, partea 
română anunțând modificările pe care le consideră oportune; se așteaptă răspunsul 
părții omaneze (din decembrie 2019).  

 Acord de cooperare în domeniul militar. Inițiativa aparține părții omaneze (finalul 
anului 2018). În mai 2019, prin intermediul M.A.E., M.Ap.N a transmis un proiect de 
non-paper de acord, la nivel guvernamental, la care se așteaptă răspunsul părții 
omaneze.  

 Memorandum de înțelegere în domeniul sănătății între ministerele de linie. Un proiect 
a fost înaintat părții omaneze în vara anului 2019, care nu a oferit încă o poziție. 
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 Acord de parteneriat între Opera Națională București și Opera Regală din Muscat. Un 
proiect de acord a fost înaintat părții omaneze în mai 2019, care nu a oferit încă o 
poziție. 

Clarificarea pozițiilor omaneze și eventuala finalizare a negocierilor și semnare 
a acestor documente reprezintă priorități ale mandatului. Dezirabil este ca semnarea 
să aibă loc cel târziu în 2024. 

În funcție de evoluțiile de pe durata mandatului, va fi analizată posibilitatea 
lărgirii și mai mult a cadrului juridic bilateral.  

Obiectivul III: Aprofundarea cooperării sectoriale  

a. Cooperarea economică 

Va fi urmărită nu doar amplificarea schimburilor de bunuri și servicii. Totodată, 
va fi promovată România ca destinație investițională, urmărindu-se creșterea 
numărului de societăți cu participație omaneză la capitalul social, înmatriculate în 
România. 

Va fi sprijinit dialogul dintre comunitățile de afaceri dintre cele două țări prin 
organizarea de forumuri de afaceri și misiuni economice, inclusiv prin folosirea 
experienței de organizare a unor asemenea evenimente, în format virtual. 

Ambasada va sprijini companiile românești în identificarea acelor nișe în care 
își pot manifesta, pe plan local, avantajele competitive. Documentul programatic 
Viziunea 2040 reprezintă referința de avut în vedere în acest sens, mai ales cu privire 
la domeniile noi avute în vedere de către Oman pentru dezvoltare. Companiile 
românești ar putea explora atât domenii “tradiționale” de expertiză (petrol și gaze, 
reparații de nave, agroalimentar și turistic), dar și domenii recente (digitalizare, 
securitate cibernetică, industrii creative, logistică, energie curată). 

b. Cooperarea în domeniul militar și de securitate 

Viitorul Acord de cooperare în domeniul militar ar trebui să reprezinte un punct 
de referință, pe baza căruia să se dezvolte relația sectorială. 

Partea omaneză este interesată de cooperări pentru instruirea și formarea 
personalului propriu, inclusiv în domenii ca IT și securitatea cibernetică. 

c. Cooperarea în domeniul educației și cercetării științifice 

Realizarea vizitelor miniștrilor de linie din Sultanatul Oman în România ar trebui 
să reprezinte un catalizator în acest sens. 

Va fi încurajată cooperarea dintre instituțiile de învățământ superior din cele 
două țări, inclusiv prin oferirea de burse studenților omanezi în cadrul programului 
Erasmus+. 

Vor fi căutate teme de cercetare științifică de interes comun, în legătură cu 
care pot fi stimulate demersuri româno-omaneze.  

O posibilă cooperare la nivelul institutelor diplomatice din cele două țări, ca o 
modalitate de strângere pe viitor a legăturilor dintre diplomațiile noastre, prin 
împărtășirea cu viitorii diplomați omanezi a expertizei românești în domeniul 
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dreptului internațional public, este de interes. „Omanizarea” forței de muncă și 
ponderea ridicată a tinerilor în demografie reprezintă stimulente pentru explorarea 
unor cooperări în domeniul alfabetizării digitale, formării profesionale inițiale și 
continue și aplicării în Oman a unor soluții de învățământ la distanță, ca oportunități 
pentru companiile românești. 

d. Cooperarea în domeniul culturii, tineretului și sportului 

Vor fi dezvoltate proiecte de promovare a culturii române în Sultanatul Oman 
și vor fi stimulate schimburile culturale bilaterale. Semnarea Acordului de parteneriat 
între Opera Națională București și Opera Regală din Muscat ar trebui să acționeze ca 
un catalizator. 

Ca modalități continue de îndeplinire a acestui obiectiv se înscriu promovarea 
României ca destinație turistică, participarea la evenimente precum World Folk Music 
Festival sau Food Fair Muscat. Va fi urmărită invitarea de ansambluri folclorice 
românești de către organizatorii omanezi. Tradiționalismul omanez reprezintă un 
element favorizant în ceea ce privește cooperările pe linie culturală menite a asigura 
cunoașterea reciprocă mai bună a tradițiilor culturale proprii fiecărui popor. 

Ambasada va acorda atenție artiștilor români de pe plan local, întru 
promovarea creațiilor acestora. 

e. Cooperarea în domeniul combaterii schimbărilor climatice 

Partea omaneză este interesată de promovarea implementării noilor energii 
(solară, hidrogen verde, eoliană), ca surse alternative combustibililor fosili. România 
poate contribui atât prin identificarea de oportunități strict bilaterale, cât și printr-un 
rol activ (fixat deja ca obiectiv extern) în elaborarea și implementarea viitoarei 
comunicări comune a UE privind cooperarea cu regiunea Golfului, în cadrul căreia 
prioritățile verzi și de combatere a schimbărilor climatice sunt în atenția UE. 

Obiectivul IV: Promovarea culturii, identității și limbii române în țara de 
reședință și dezvoltarea relațiilor cu comunitatea românească 

 Sprijinirea comunității de compatrioți în promovarea limbii, culturii și identității 
noastre, inclusiv prin implicarea ambasadei în organizarea de evenimente și 
programe culturale și educaționale destinate promovării valorilor, tradițiilor și 
spiritualității românești; 

 Stimularea unui spirit comunitar, eventual prin forme asociative 
permanentizate, în funcție și de așteptările specifice ale comunității; 

 Facilitarea învățării și utilizării limbii române pentru membrii comunității; 
 Sprijinirea implicării active a compatrioților noștri în viața culturală a țării de 

reședință; 
 Asigurarea de servicii consulare de calitate; 
 Urmărirea respectării drepturilor cetățenilor români în Sultanatul Oman; 
 Valorizarea comunității românești ca vector în cadrul relației bilaterale. 

Obiectivul V: Promovarea agendei europene și cooperarea în formate 
multilaterale 

Ambasada va coopera și se va coordona cu ambasadele din Muscat ale statelor 
membre UE, în vederea articulării unor poziții comune pe teme de interes. La 
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publicarea viitoarei Comunicări comună a UE pe tema cooperării cu regiunea Golfului, 
vor fi explorate activ posibilitățile unor proiecte de implementare alături de alte state 
membre UE, urmărindu-se stimularea participării companiilor românești la misiunile 
economice UE care includ și Sultanatul. 

Vor fi urmărite cooperarea și coordonarea cu Sultanatul Oman în probleme 
regionale de interes, atât în plan bilateral, cât și în cadrul formatelor multilaterale, în 
cadrul organizațiilor/structurilor internaționale în care participă ambele state. De o 
egală atenție se vor bucura promovarea multilateralismului și susținerea reciprocă a 
candidaturilor. 

 

Domnul Octavian-Bogdan Badica, în prezentarea mandatului, a subliniat 
faptul că debutul relațiilor economice bilaterale între România și Emiratele Arabe 
Unite datează încă din anul 1974, când România a deschis un birou comercial în Dubai 
(Oficiul pentru Promovare și Cooperare Economică). Buna cooperare a condus la 
consolidarea relațiilor dintre cele două țări și la stabilirea relațiilor diplomatice formale 
între România și Emiratele Arabe Unite, în data de 1 august 1989. În anul 1990, a 
fost deschisă Ambasada României în Emiratele Arabe Unite, iar în anul 1992, urmată 
de deschiderea Consulatului. Ulterior, în anul 2004 a fost inaugurată și Ambasada 
Emiratelor Arabe Unite în România. 

Având în vedere potențialul de dezvoltare al relațiilor economice și comerciale 
dintre cele două țări, este oportună și urmărită colaborarea îndeaproape cu Biroul de 
Promovare și Cooperare Economică pentru: 

1. Susținerea schimburilor comerciale și a investițiilor bilaterale în domenii precum: 
energie, industria de securitate și apărare, produse industriale, infrastructură, IT, 
echipamente electrotehnice; 

2. Încurajarea și facilitarea schimburilor comerciale bilaterale, în special a exporturilor 
românești de bunuri și servicii, având în vedere atât creșterea cantitativă, cât și 
diversificarea acestora. De asemenea, se apreciază ca fiind esențială susținerea 
participării companiilor și organizațiilor naționale la târguri și expoziții relevante, cu 
pavilion național sau cu reprezentare individuală; 

3. Acordarea de asistenţă instituţiilor guvernamentale, nonguvernamentale şi 
societăţilor comerciale româneşti, în vederea stabilirii de contacte în ţara de 
reşedinţă, pentru concretizarea de tranzacţii comerciale şi de cooperare. Mai mult, 
activitatea se impune a se axa și pe acordarea de asistenţă operatorilor economici 
români care solicită verificarea bonității firmelor partenere de afaceri; 

4. Identificarea de oportunități pentru companiile românești, în vederea accesării pieței 
Emiratelor Arabe Unite inclusiv prin investiții, stabilirea unei prezențe comerciale 
locale și atragerea de contracte pentru prestări de servicii, chiar și în beneficiul 
sectorului public; 

5. Identificarea oportunităților și oferirea de consultanță și asistență companiilor 
românești pentru a accesa, prin intermediul Emiratelor Arabe Unite, piețe și parteneri 
din întreaga regiune; 

6. Poziționarea României ca destinație atractivă pentru investiții, beneficiind de o 
economie dinamică și facilități avantajoase pentru partenerii străini, precum și 
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întreprinderea de acţiuni promoţionale pe lângă organismele publice şi private, ce au 
ca scop promovarea României ca partener de afaceri; 

7. Organizarea de întâlniri cu oameni de afaceri din Emiratele Arabe Unite, în vederea 
transmiterii de informaţii cu caracter economic, financiar, legislativ etc., de natură să 
stimuleze interesul acestora pentru dezvoltarea relaţiilor cu parteneri din România și 
acordarea de asistență operatorilor economici locali care vizează importul din 
România; 

8. Fructificarea potențialului românesc în domeniul IT&C prin consolidarea unei prezențe 
mai active pe piața din Emiratele Arabe Unite, precum și prin accesarea 
oportunităților de finanțare la nivel local; 

9. Consolidarea fluxului turistic pe direcția Emiratele Arabe Unite – Romania având în 
vedere bogata diversitate geografică locală. 

Suplimentar, este de dorit să fie urmărite o serie de elemente privind 
cooperarea pe plan cultural și educațional, cum ar fi: 

o Demersuri concrete în direcția intensificării relațiilor educaționale, inclusiv prin 
valorificarea ofertei universităților românești prin consolidarea cooperării academice 
universitare dintre cele două țări în vederea dinamizării schimburilor de studenți și 
cadre didactice, precum și actualizarea curiculei la cele mai bune practici ale 
prezentului. 

o Sprijinirea cooperării în domeniul cultural prin organizarea de evenimente și activități 
de natură să pună în valoare patrimoniul cultural românesc istoric și contemporan, 
valorile artistice și exponenții intelectuali ai României. 

Pentru implementarea obiectivelor strategice, este de dorit să fie dezvoltate și 
promovate structuri participative ale mediului privat care să reunească principalele 
entități interesate de consolidarea cooperării economice dintre cele două țări pentru 
dinamizarea relațiilor de afaceri, cu următoarele obiective: 

 Dezvoltarea unor forumuri privind promovarea unor mărci românești pe piața din 
Emiratele Arabe Unite; 

 Dezvoltarea unor comitete specializate privind promovarea și pregătirea resurselor 
umane în vederea integrării pe piața locală a muncii; 

 Organizarea de evenimente tematice, mic dejun de lucru (business breakfast) și mese 
rotunde; 

 Promovarea oportunităților bilaterale de investiții; 
 Transparentizarea și diseminarea datelor economice și de afaceri pentru procesul de 

luare a deciziilor comerciale și investiționale; 
 Stimularea inițiativelor de diplomație economică. 

În Emiratele Arabe Unite lucrează aproximativ 10.000 de români în diverse 
domenii de activitate precum construcții, turism, sectorul medical. Numărul acestora 
este sporit constant și semnificativ de turiști sau vizitatori de scurtă durată. În strânsă 
colaborare cu Consulatul României în Dubai, se urmărește facilitarea depășirii oricăror 
dificultăți cu care cetățenii români se confruntă, inclusiv situații de urgență. De 
asemenea, în relația cu autoritățile țării-gazdă, se urmărește asigurarea pentru 
cetățenii români a unui tratament demn, corect și compatibil cu angajamentele 
internaționale și cu Drepturile Omului.  
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În vederea îndeplinirii acestor obiective, colaborarea strânsă cu toate 
instituțiile statului care au competențe în politica externă, comerț si securitate, cu 
mediul de afaceri, cu instituțiile publice sau private de cultură, precum și cu cetățenii 
interesați este urmărită. 

 

Domnul Ion Naval, în prezentarea mandatului, a declarat că pandemia a 
temporizat contactele bilaterale în format capitală, care, anterior, au avut un ritm 
susținut: vizite de demnitari guvernamentali, delegații parlamentare, consultări 
politice la nivel de secretar de stat/ministru adjunct de externe etc. Pe perioada 
pandemiei, deși nu recunoaște oficial existența pe teritoriul său a virusului Covid-19, 
Turkmenistanul a limitat semnificativ conexiunile cu exteriorul. Cursele aeriene care 
făceau legătura cu capitala Așhabad au fost suspendate, organizându-se numai 
zboruri umanitare. Măsurile cu caracter excesiv, carantinarea persoanelor care vin 
din afară în centre specializate (inclusiv a personalului diplomatic), au influențat 
negativ practica contactelor bilaterale directe. 

 Prioritățile mandatului viitorului ambasador al României în Turkmenistan se vor 
axa pe necesitatea relansării/reluării dialogului politico-diplomatic și asigurarea unei 
consistente agende de cooperare. Domeniile de acțiune bilaterală sunt subsumate 
palierelor politic, economic (cu accent pe sfera energetică și de conectivitate), cultural 
și educațional. 

1. Impulsionarea agendei bilaterale politico-diplomatice și a cadrului 
legislativ 

- Realizarea unui contact /unei vizite/ la nivel de Președinte (dinamizarea eforturilor 
comune pe construirea unei agende pozitive și acumularea de rezultate concrete, 
care să susțină organizarea unei vizite bilaterale la nivel înalt). 

- Organizarea unei vizite (sau al unui contact bilateral) a ministrului afacerilor 
externe al României în Turkmenistan (conform principiului alternanței). La 21 iulie 
2022, cele două state marchează 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, 
momentul jubiliar ar reprezenta o dată importantă/simbolică pentru realizarea unei 
astfel de vizite. Continuarea dialogului regulat la nivel de ministru de externe. 

- Dinamizarea cooperării pe linie parlamentară prin realizarea contactelor/vizitelor 
la nivelul Grupurilor parlamentare de prietenie din Parlamentele celor două țări. 

-  Organizarea de consultări pe linia MAE (nivel de secretar de stat în MAE român / 
vice-ministru în MAE turkmen și departamente). Actualizarea și implementarea 
Planului de Acțiuni între cele două ministere de externe. 

- Sprijinirea și impulsionarea contactelor sectoriale la nivel de ministru, secretar de 
stat. 

- Extinderea și completarea cadrului legislativ bilateral (în prezent conține doar 12 
documente bilaterale semnate și 2 în stadiu de negociere). 

2. Dinamizarea cooperării economice, comerciale și în domeniul 
conectivității 
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- Organizarea celei de a VIII-a sesiuni a Comisiei Mixte interguvernamentale de 
cooperare economico-științifică și tehnico-științifică – care reprezintă un mecanism 
eficient în dinamizarea cooperării sectoriale bilaterale. Menținerea unei periodicități 
anuale a sesiunilor Comisiei Mixte. 

 organizarea primei sesiuni a Comisiei Mixte româno-turkmene privind transportul 
rutier; 

 organizarea sesiunii Grupului de lucru pentru energie. 

- Sprijinirea creșterii relațiilor comerciale bilaterale, în special prin diversificarea 
exporturilor românești cu valoare adăugată mare. Popularizarea oportunităților de 
investiții reciproce. Organizarea (preferabil în marja Comisiei Mixte) a unor forumuri 
de afaceri concentrate pe domenii de interes pentru partea română (vizând domeniile 
potențiale pentru majorarea exporturilor). 

- Impulsionarea demersurilor (interne și externe) necesare semnării Acordului 
interguvernamental privind înființarea și operaționalizarea Rutei Marea Neagră - 
Marea Caspică. Acordarea asistenței și sprijinului necesar pentru operaționalizarea și 
buna funcționare a rutei de transport Marea Neagră – Marea Caspică.  

- Menținerea unui dialog activ și aplicat pentru impulsionarea cooperării în sectorul 
energetic şi industria adiacentă. Turkmenistanul trebuie abordat ca potențial furnizor 
de gaze pentru proiectul Coridorului Sudic de Gaze. Promovarea proiectului BRUA, ca 
modalitate concretă de extindere a proiectului Coridorului de Gaz Sudic către 
România și noi piețe din Europa Centrală și de Est și implicarea Turkmenistanului în 
acest Coridor ca sursă de aprovizionare cu gaze naturale. 

3. Cooperarea în domeniul culturii, educației și asistenței pentru dezvoltare 

- Semnarea și implementarea unui nou Acord de cooperare între Ministerul Educației 
din România și Ministerul Educației din Turkmenistan, inclusiv prin creșterea (de la 
35 la 50) a numărului de burse acordat de statul român. Fructificarea (spre exemplu, 
prin înființarea unei asociații) politicii statului român privind acordarea (unui număr 
consistent) de burse pentru tinerii din Turkmenistan. 

- Reluarea demersurilor privind înființarea unui Lectorat de Limba Română (și/sau 
unui Centru de Limbă și Cultură Română) la Așhabad. 

- Promovarea imaginii României în Turkmenistan prin desfășurarea (cu regularitate) 
a unor acțiuni de diplomație publică și culturală. Stabilirea unor relații de parteneriat 
între diverse instituții culturale din cele două țări, inclusiv prin semnarea unui acord 
de cooperare între ministerele de resort. 

- Continuarea acordării de asistență oficială pentru dezvoltare (cu accent pe 
finanțarea proiectelor dedicate rezolvării problematicii penuriei de apă). 

În urma prezentării obiectivelor de mandat și în urma răspunsurilor la 
întrebările membrilor celor patru Comisii, toți candidații au primit aviz favorabil. 

Au participat la ședința Comisiei, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Externe, doamna Janina Sitaru, Secretar de Stat, doamna Mădălina 
Morariu, Director General, Departamentul Resurse Umane, doamna Eliana Fabiola 
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Stoi, Șef birou, Unitatea pentru Relații Interinstituționale și domnul Pietro Pavoni, 
consilier, Unitatea pentru Relații Interinstituționale.  

În zilele de 23 și 24 martie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  

La ședințele Comisiei din ziua de 22 martie 2022 și-au înregistrat prezența un 
număr de 13 deputați: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL) – 
înlocuit de domnul deputat Moldovan Sorin-Dan (PNL), Cristea Andi-Lucian 
(PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț 
Marian (PNL) – înlocuit de domnul deputat Gudu Michael (PNL), Balan Ioan (PNL), 
Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități 
Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL) – înlocuit de doamna deputat Morar 
Olivia-Diana (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD).  

În ziua de 23 martie 2022 și-au înregistrat prezența un număr de 12 deputați: 
Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian 
(PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Balan Ioan 
(PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganț Ovidiu-Victor 
(Minorități Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), 
Tudorache Daniel (PSD). A fost absent domnul deputat Stroe Ionuț Marian (PNL) 
– deplasare. 

În ziua de 24 martie 2022 și-au înregistrat prezența un număr de 11 deputați: 
Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-
Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), 
Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Predoiu 
Marian-Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD). Au 
fost absenți următorii deputați: Biró Rozália-Ibolya (UDMR) – deplasare și Stroe 
Ionuț Marian (PNL) - deplasare. 

 

                     Preşedinte,                Secretar, 

                Biró Rozália-Ibolya                                 Mihail Albișteanu 


