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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 14 aprilie 2022 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 11 - 14 aprilie 2022 

În perioada 11 - 14 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă și-a desfășurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

Luni, 11 aprilie 2022, ora 13.00, sala Comisiei, întrevederea membrilor 
Comisiei pentru politică externă cu delegația Grupului parlamentar de 
prietenie Iordania-UE din Parlamentul Regatului Hașemit al Iordaniei;  

Marți, 12 aprilie 2022, ora 13.00, sala Nicolae Bălcescu, prezentă fizică, 
ședința Comisiilor reunite pentru politică externă și comunitățile de români 
din afara granițelor țării, pentru audierea următorilor candidați propuși 
pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în 
străinătate: 

 Cristian Leon-Țurcanu – Republica Moldova; 
 Iulia Pataki – Republica Federală Democrată Etiopia; 
 Alexandru-Victor Micula - Ucraina; 
 Iulian Buga – Republica Singapore. 

 

În data de 11 aprilie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă au avut o 
întrevedere cu delegația Grupului parlamentar de prietenie Iordania-UE din 
Parlamentul Regatului Hașemit al Iordaniei, în cadrul căreia ambele părți și-au 
manifestat preocuparea pentru dezvoltarea dialogului în vederea consolidării 
cooperării, subliniind rolul diplomației parlamentare ca factor catalizator al avansării 
relației bilaterale și al întâlnirilor directe care deschid căi de comunicare ce rezonează 
și cu promovarea intereselor regiunilor reprezentate de parlamentari. 

georgiana.lesan
Conform cu originalul
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Prin luările de cuvânt, partea română a subliniat că țara noastră sprijină, în 
mod ferm, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în cadrul granițelor sale 
recunoscute internațional, iar alături de partenerii săi din UE și aliații din NATO, 
România condamnă agresiunea militară rusă premeditată, nejustificată și 
neprovocată asupra Ucrainei, care constituie o încălcare deosebit de gravă a dreptului 
internațional și angajamentelor internaționale ale Rusiei, inclusiv a Cartei ONU. 
Aceasta, cu atât mai mult cu cât Rusia este membru permanent al CS ONU, organism 
care garantează pacea și securitatea globală. 

Referitor la situația din Ucraina, România va continua să acorde sprijin 
umanitar și să asiste evacuările cetățenilor iordanieni din Ucraina, mai ales în 
contextul operaționalizării (la 9 martie 2022) a Centrului logistic pentru depozitarea 
și distribuirea asistenței umanitare internaționale de la Suceava, până în prezent, 
fiind evacuați, prin România, peste 400 de cetățeni iordanieni din Ucraina.  

De asemenea, s-a reiterat aprecierea pentru votul exprimat de Iordania în 
favoarea rezoluțiilor AG ONU din 2, respectiv 24 martie a.c., având în vedere că ceea 
ce se întâmplă nu este doar o problemă a Europei, ci va avea implicații de securitate 
la nivel global. Aceste implicații vor afecta toți membrii comunității internaționale care 
au încredere în multilateralism, instituții și în dreptul internațional. 

În contextul sprijinului acordat de Uniunea Europeană Iordaniei, partea 
română contează pe sprijinul Amman-ului pentru a susține toate demersurile 
europene menite să oprească agresiunea ilegală împotriva Ucrainei, conform 
principiilor dreptului internațional și a principiilor de bază ale dreptului umanitar și  
și-a exprimat speranța că autoritățile iordaniene vor descuraja diseminarea de 
informații și narațiuni mediatice false de origine rusească în Orientul Mijlociu, care au 
ca țintă țările europene și care justifică în orice formă agresiunea ilegală și brutală a 
Rusiei asupra Ucrainei.   

 În ceea ce privește relația bilaterală, România rămâne angajată față de 
continuarea parcursului ascendent al contactelor politico-diplomatice bilaterale, iar 
diplomația parlamentară rămâne un pilon principal al relațiilor româno-iordaniene în 
vederea consolidării cooperării și intensificării dinamicii contactelor bilaterale.  

România apreciază convergența de viziune cu Regatul pe  multiple subiecte, în 
mod special în ceea ce privește stabilitatea și pacea în Orientul Mijlociu și apreciază 
rolul și contribuția Iordaniei la asigurarea stabilității în regiunea Orientului Mijlociu, 
precum și pozițiile echilibrate cu care abordează provocările complexe din zona 
respective.  

S-a menționat angajamentul României pentru susținerea eforturilor Iordaniei 
de sprijinire a refugiaților palestinieni prin majorarea constantă a contribuției la 
fondurile UNRWA/Agenția ONU de ajutorare și lucrări pentru refugiații palestinieni din 
Orientul Apropiat, subliniindu-se faptul că România rămâne angajată pentru 
deblocarea și avansarea Procesului de Pace din Orientul Mijlociu. Reiterând poziția 
României cu privire la soluția durabilă, bazată pe cele două state, Israel și Palestina, 
care să coexiste în pace și securitate, ca fiind singura opțiune de natură să răspundă 
intereselor celor două părți, partea română  a subliniat că România rămâne un 
promotor constant al dreptului internațional, al ordinii internaționale bazate pe reguli. 
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 Partea iordaniană, mulțumind pentru oportunitatea oferită de a dezvolta un 
dialog eficient și consolidat cu parlamentarii români, a făcut o trecere în revistă a 
evoluțiilor din regiunea Orientului Mijlociu, a contribuției sale în avansarea unei soluții 
pașnice și a menținerii stabilității în zonă. 

 Și-au reiterat interesul pentru consolidarea și diversificarea relației bilaterale, 
prin identificarea de proiecte concrete în domenii de interes, precum: turismul, 
educația, tehnologie, medicină, agricultură, Iordania fiind interesată de produsele 
românești industriale și agricole. 

        În ziua de 12 aprilie 2022, 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 Ministerul Afacerilor 
Externe, în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în 
străinătate. 

 Domnul Cristian Leon-Țurcanu, în prezentarea mandatului, a susținut că 
relațiile dintre România și R. Moldova sunt construite consecvent, în baza unui larg 
consens politic la București, pe 2 repere fundamentale: (1) realitatea comunității de 
limbă, cultură și istorie, care conferă un caracter special relației bilaterale; (2) 
Parteneriatul Strategic bilateral pentru integrarea europeană a R. Moldova, ca 
instrument principal al acțiunii României în beneficiul cetățenilor RMD, în sensul 
interconectării sustenabile și durabile a R. Moldova la Uniunea Europeană, pe toate 
palierele. 

Etapa actuală a relațiilor dintre România și R. Moldova este caracterizată de o 
dinamică excelentă a dialogului și cooperării bilaterale la toate nivelurile și în toate 
sectoarele, relansate ca urmare a Declarației Comune a Președintelui României și a 
Președintelui R. Moldova, din 29 decembrie 2020 și implementate activ conform Foii 
de Parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România-R. Moldova (23 
noiembrie 2021). Declarația comună a Guvernului României și Guvernului Republicii 
Moldova privind consolidarea cooperării în domeniul economic și cel investițional, 
semnată la 11 februarie 2022 la Chișinău, reprezintă un document politic 
suplimentar, care transmite fără echivoc susținerea pentru extinderea legăturilor 
economice și investiționale, vitale pentru dezvoltarea europeană a RMD.  

Acțiunea diplomatică a României în R. Moldova este menită să susțină în mod 
activ îndeplinirea obiectivelor asumate de cele două părți prin Foaia de Parcurs, în 
domeniile prioritare: 

- interconectarea energetică și dezvoltarea/consolidarea infrastructurii de transport;  
- asistența nerambursabilă pentru Republica Moldova; 
- sprijinul financiar rambursabil;  
- comunicațiile și societatea informațională;  
- cooperarea regională şi teritorială;  
- protecția mediului, apelor și pădurilor;  
- educația și cercetarea;  
- cultura;  
- sănătatea; munca;  
- cooperarea în domeniul afacerilor interne;  
- cooperarea în domeniul finanțelor publice și fondurilor europene;  
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- agricultura;  
- cooperarea în domeniul justiției;  
- cooperarea în domeniul comerțului și investițiilor;  
- asistența oficială pentru dezvoltare;  
- cooperarea pe linia Ministerelor Afacerilor Externe; 
- intensificarea dialogului UE cu R. Moldova; 
- consolidarea sprijinului politic, tehnic și financiar acordat RM, inclusiv pe linia 

asigurării capacității adecvate de absorbție a asistenței UE. 

Agenda bilaterală consistentă și coerentă, asumată la cel mai înalt nivel și 
consemnată în principalele documente bilaterale de acțiune comună, trasează 
nemijlocit reperele mandatului de acțiune diplomatică a României în R. Moldova, 
acestea urmând să fie implementate prin: 

- Promovarea și sprijinirea contactelor politico-diplomatice la toate nivelurile, în 
scopul asigurării unui dialog dinamic, orientat pe rezultat concrete, în domeniile de 
interes comun și în ceea ce privește prioritățile României pe agenda bilaterală; 

- Asigurarea sprijinului necesar aprofundării și extinderii cooperării sectoriale, în 
toate domeniile prioritare, prevăzute de documentele de acțiune comună adoptate 
de București și Chișinău, prin susținerea contactelor și dialogului dintre instituțiile de 
resort respectiv extinderea cadrului juridic bilateral aplicabil; 

- Facilitarea sprijinului necesar susținerii prioritare a eforturilor de reformă în toate 
domeniile, așa cum decurg acestea din angajamentele asumate de R. Moldova în 
raport cu Uniunea Europeană, în scopul menținerii ancorării ferme a R. Moldova pe 
drumul său european; 

- Stimularea și sprijinirea extinderii și aprofundării cooperării la nivel economic, în 
mod deosebit în ceea ce privește comerțul și investițiile, în beneficiul comun al 
mediilor de afaceri din România și R. Moldova; România, ca principal partener 
economic și comercial al RMD, susține o prezență mai solidă a comerțului cu servicii 
din România, pornind de la atuuri precum experiența românească, apropierea 
geografică și absența barierelor lingvistice; 

- Depunerea de eforturi susținute pentru continuarea aprofundării și dinamizării 
cooperării în domeniul culturii și educației, ca vector al consolidării profilului 
european, având la fundament comunitatea de limbă, cultură și istorie a României și 
R. Moldova; 

- Sprijinirea susținută a eforturilor de interconectare energetică și a consolidării 
securității energetice prin soluții viabile și sustenabile pe termen lung în general, care 
este un obiectiv de importanță strategică, precum  și a extinderii/consolidării 
infrastructurii de transport care să contribuie la interconectarea europeană, în 
beneficiul direct al cetățeanului, inclusiv prin participarea firmelor românești la 
realizarea proiectelor de infrastructură din Republica Moldova, precum drumuri, căi 
ferate, poduri, aducțiuni de apă ; 

- Facilitarea și susținerea dialogului și cooperării în domeniul securității și apărării, într-
un context regional volatil, cu implicații majore asupra securității întregului spațiu 
euro-atlantic, în mod deosebit, în ceea ce privește acordarea de ajutor cât mai 
substanțial pentru reformele apărării și întărirea rezilienței sistemelor de apărare și 
securitate; 
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- Asigurarea unui nivel de calitate cât mai înalt în ceea ce privește serviciile și asistența 
consulară;  

- Sprijinirea diplomației parlamentare, ca instrument esențial în sprijinirea 
eforturilor de reformă – prioritar fiind reforma justiției și administrativă, combaterea 
corupției, domenii în care Parlamentul României poate împărtăși din experiența sa 
legislativă – la nivelul întregii societăți din R. Moldova și a continuării ireversibile pe 
calea europeană, în mod deosebit prin susținerea activă a activității Comisiei Comune 
pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul R. Moldova. 

 

În prezentarea mandatului său, doamna Iulia Pataki a declarat că actualul 
context intern din Etiopia este impredictibil și instabil. Deși dinamica acțiunilor 
militare a fost înlocuită cu evoluții politice, polarizarea societății rămâne semnificativă 
- atât din punct de vedere politic, cât și etnic, religios și narativ,- în principal, datorită 
dialogului național de reconciliere, inițiat de premierul Abyi, care a exclus regiunea 
Tigray din acest proces. Autoritățile insistă pentru un dialog național și nu pentru 
negocieri politice și, în același timp, afirmă că orice proces ar trebui să fie exclusiv 
„intern”, condus de etiopieni, încercând găsirea unei soluții locale pentru a depăși 
criza politică și de securitate din țară care afectează întreaga regiune a Cornului 
Africii.  

Eforturile internaționale de a sprijini o soluție pașnica a crizei politice au dus la 
deteriorarea relațiilor externe ale Etiopiei, din cauza măsurilor financiare și economice 
impuse de partenerii externi, care afectează economia țării. Etiopia se numără printre 
puținele țări africane cu care UE are un Parteneriat strategic. Deși capitala Addis 
Abeba găzduiește sediul Uniunii Africane, premierul Abyi respinge reprezentantul 
Comisiei UA, desemnat pentru a sprijini negocierile de pace între guvernul etiopian și 
regiunea Tigray. În acest proces, Kenya pare să joace un rol important. 

Pe lângă criza politică internă, Etiopia se confruntă cu relații tensionate cu 
Sudanul și Egiptul din cauza barajului GERD, disputa de frontieră cu Sudanul, Somalia 
și Eritreea, iar cu acesta din urmă, procesul de pace pare blocat - discuții dificile cu 
Djibouti privind repatrierea imigranților etiopieni returnați din Yemen și Arabia 
Saudită. 

Actualul mandat va fi marcat de situația internă politico-militară volatilă și 
fluidă din Etiopia din cauza conflictului armat în Tigray, precum și de criza generată 
de pandemia de Covid-19. Ridicarea nivelului de reprezentare impune necesitatea 
reorganizării misiunii diplomatice a României la Addis Abeba prin asigurarea unor 
resurse umane, financiare și materiale adecvate pentru desfășurarea reprezentării 
diplomatice în condiții adecvate și de siguranța pentru misiune și pentru personalul 
acesteia.  

Obiectivul principal al mandatului actual este revitalizarea și diversificarea 
dialogului politico-diplomatic romano-etiopian pe toate palierele: guvernamental, 
parlamentar, economic, cultural și consular. 
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Principalele obiective în Dialogul politico-diplomatic vor fi: 

- Fructificarea aniversării celor 65 de ani de la data stabilirii relațiilor diplomatice 
dintre Romania și Etiopia, în anul 2022, prin impunerea unei noi dinamici de 
interacțiune politică la nivel înalt, guvernamental și parlamentar și prin sprijinirea 
realizării unui calendar de vizite pentru ansamblul relațiilor; 

- Reluarea și intensificarea dialogului bilateral la nivelul ministerelor Afacerilor 
Externe în baza Protocolului de cooperare, semnat în 2006, prin Comisia mixtă 
bilaterală, urmând să fie identificate teme de interes comun și inițiate linii de 
acțiune concrete; 

- Susținerea cooperării parlamentare, prin facilitarea contactelor la nivelul 
conducerii legislativului și realizării de schimburi de vizite la nivelul comisiilor 
pentru politică externă, precum și înființarea unui grup de prietenie romano-
etiopiene, dacă există interes; 

- Continuarea demersurilor în vederea îmbunătățirii cadrului juridic bilateral în 
domeniul economic, financiar și consular, printre care actualizarea unor acorduri 
bilaterale în domeniul evitării dublei impuneri și evitării evaziunii fiscale, facilitarea 
obținerii vizelor pentru cetățenii români; 

-  Promovarea și aprofundarea relațiilor economice și comerciale sectoriale 
bilaterale, respectiv susținerea dialogului cu reprezentanții mediului privat; 
sprijinirea dialogului între comunitățile de afaceri din Romania și Etiopia, inclusiv 
prin intermediul Protocolului de cooperare dintre Camerele de Comerț și industrie 
ale celor doua state; susținerea unor misiuni economice sau forumuri de afaceri, 
în Romania și în Etiopia, în domenii de interes cum ar fi: IT, industria software 
sau securitate cibernetică, în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 și a 
situației interne din Etiopia; 

-  Participarea Ambasadei României din Addis Abeba la rețeaua de diplomație 
climatică, lansată de MAE, includerea temei schimbărilor climatice în dialogul 
bilateral cu Etiopia; 

-  Extinderea reprezentării diplomatice a României în Etiopia, prin instituția 
consulului onorific; 

- Cooperarea și consolidarea dialogului diplomatic în cadrul formatelor 
multilaterale (Uniunea Europeană, ONU, Uniunea Africană) pe teme de interes 
comun, regionale sau globale; 

-   Sprijinirea unor inițiative de diplomație culturală și cooperarea în domeniul 
educației, prin actualizarea Acordului bilateral de colaborare culturală și științifică, 
sprijinirea cooperării la nivel academic și în domeniul cercetării, stimularea 
schimburilor culturale între România și Etiopia, precum și acordarea de burse 
pentru etiopieni în domenii de interes pentru economia locală; 

-   Identificarea unor proiecte prin care România poate acorda asistență Etiopiei 
prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid; 

-  Protejarea intereselor cetățenilor români din Etiopia și asigurarea unor servicii 
consulare de calitate pentru aceștia; asigurarea unei comunicări continue și 
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prompte cu cetățenii români în ceea ce privește situația politico-militară din 
Etiopia care poate afecta securitatea acestora. 

 

Domnul Alexandru-Victor Micula, în prezentarea mandatului, a subliniat faptul 
că relaţiile României cu Ucraina pot fi descrise ca fiind de o importanţă strategică, 
Ucraina fiind cel mai mare vecin al României, din punct de vedere al suprafeţei, 
populaţiei şi lungimii frontierei comune. 

Declanșarea unei invazii militare ruse, pe scară largă, la data de 24 februarie 
2022, reprezintă cea mai mare provocare la adresa independenței, suveranității și 
integrității teritoriale a Ucrainei, cu efecte semnificative pentru securitatea regiunii 
Mării Negre și a spațiului euroatlantic. 

România este pe deplin implicată în demersurile comunității internaționale și, mai 
ales, ale NATO și UE, de susținere a guvernului democratic ales al Ucrainei în 
contracararea agresiunii ruse și protejarea cetățenilor ucraineni. Este important ca 
solidaritatea internațională să se manifeste cu o forță fără precedent. 

Evoluţia schimburilor comerciale dintre România şi Ucraina a fost fluctuantă, 
comerţul bilateral atingând un nivel minim istoric în anul 2009, când valoarea totală 
a schimburilor comerciale dintre cele două ţări a coborât la 813 milioane de dolari, 
iar nivelul maxim istoric al schimburilor comerciale bilaterale a fost atins în 2011, 
când s-a ajuns la 2.226,9 milioane de dolari. 

Anul 2021 va deveni noul maxim istoric, în condiţiile în care datele provizorii 
aferente primelor 11 luni ale anului trecut indicau un volum total al schimburilor 
comerciale româno-ucrainene de 2.227,82 milioane de dolari, din care 769,95 au fost 
exporturi române şi 1.457,87 au fost importuri.  

Un palier aparte în cadrul relaţiei bilaterale este reprezentat de situaţia etnicilor 
români din Ucraina, o comunitate istorică de aproximativ 415 mii de persoane, 
divizată însă, în statisticile oficiale, în români (aproximativ 155 de mii de persoane) 
şi „moldoveni” (aproximativ 260.000 de persoane), diminuând capacitatea acestora 
de a beneficia de drepturile care se cuvin persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale.  

Etnicii români se regăsesc compact, în regiunile Cernăuţi, Odesa şi Transcarpatia 
(zona Maramureşului istoric), iar în celelalte zone geografice ale Ucrainei, numărul 
etnicilor români fiind mai redus. 

Dificultăţile întâmpinate de minoritatea română în ceea ce priveşte exercitarea 
drepturilor lor, în special respectarea dreptului la educaţie în limba maternă, au 
afectat negativ evoluţia relaţiilor bilaterale.  

Conflictul din estul Ucrainei şi presiunea militară exercitată de Federaţia Rusă 
asupra Ucrainei, au generat şi continuă să genereze provocări majore în ceea ce 
priveşte dezvoltarea politică, economică și socială a Ucrainei. 

Actualele confruntări violente dintre forțele armate ucrainene și invadatorii ruși au 
generat deja numeroase victime fatale, mii de răniți, distrugeri majore ale 
infrastructurii și un număr mare de refugiați, atât pe plan intern cât și în străinătate. 
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Sperăm că Ucraina va reuși să depășească agresiunea rusă și este important ca, 
după încheierea actualului conflict militar, UE să-și asume rolul de principal donator 
în procesul de reconstruire a țării vecine și că România să fie implicată în acordarea 
de asistență umanitară și pentru dezvoltare a Ucrainei. 

Acţiunea diplomatică a României în relaţia cu Ucraina, într-un context geopolitic 
deosebit de complicat, ar trebui să se concentreze asupra încurajării şi sprijinirii 
traiectului european asumat de către Kiev, precum şi a valorificării potenţialului 
semnificativ al cooperării economice, comerciale, ştiinţifice şi culturale.  

Domnul ambasador Micula își propune să promoveze priorităţile şi interesele 
României în relaţia cu Ucraina, pe următoarele direcţii principale de acţiune: 

 Reiterarea sprijinului ferm al României pentru independența, suveranitatea și 
integritatea teritorială a Ucrainei, precum și pentru aspirațiile europene și 
euroatlantice ale Ucrainei. 

 Acordarea de asistență umanitară Ucrainei și preluarea refugiaților ucraineni 
care fug de război, trecând granița în România. 

 Acordarea de sprijin concret guvernului democratic ales, de la Kiev, în 
coordonare cu aliații din NATO și UE. 

 Accelerarea procesului de creștere a asistenței oficiale pentru dezvoltare 
acordate Ucrainei de către țara noastră și diversificarea acesteia pentru a 
contribui la întărirea rezilienței societale a țării vecine. 

 Derularea unui program de contacte bilaterale, la nivel politic şi sectorial, care 
să contribuie la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor româno-ucrainene. 

 Dezvoltarea unor proiecte bilaterale de cooperare şi asistenţă care să 
contribuie la întărirea vectorului european al politicilor publice promovate de 
autorităţile ucrainene. 

 Promovarea respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române 
din Ucraina şi încurajarea unui climat de cooperare în domeniul protecţiei 
drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale care să ducă la 
construirea unor punţi de legătură culturală între România şi Ucraina cu 
ajutorul minorităţii române din Ucraina şi a minorităţii ucrainene din România. 
Se va acorda prioritate: (a) educației în limba maternă pentru etnicii 
românofoni din Ucraina; (b) recunoașterii oficiale a inexistenței “limbii 
moldovenești” și a consecințelor ce decurg din aceasta; (c) negocierii Acordului 
cuprinzător privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale; 
(d) soluționării în beneficiul minorității române a problemei reabilitării Casei 
Memoriale Aron Pumnul din Cernăuți. 

 Reluarea, prin demersuri diplomatice active, a activităţii Comisiei 
interguvernamentale mixte româno-ucrainene privind protecţia drepturilor 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.  

 Intensificarea activităţilor menite să promoveze exporturile româneşti pe piaţa 
ucraineană, echilibrarea soldului balanţei comerciale bilaterale şi stimularea 
investiţiilor româneşti în economia ucraineană.  

 Încurajarea aprofundării cooperării bilaterale în domeniul energetic şi al 
securităţii energetice.  
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 Promovarea unor soluţii potenţiale pentru dosare complexe aflate pe agenda 
bilaterală precum investiţia României la Krivoi Rog, Canalul Bâstroe sau 
drepturile etnicilor români, astfel încât să se înlăture neîncrederea generată de 
subiectele respective. 

 Intensificarea cooperării în domeniul educaţiei şi cercetării între instituţiile 
educaţionale şi academice din România şi Ucraina. 

 Creşterea prezenţei culturale române în toate regiunile Ucrainei şi 
operaţionalizarea  Institutului Cultural Român de la Kiev şi a filialei sale de la 
Cernăuţi.  

 Încurajarea intensificării cooperării transfrontaliere (în baza Programului 
Operaţional Comun România-Ucraina, a Programului RO-UA-HU-SK şi a 
Programului Marea Neagră) pentru a stimula dezvoltarea economiei şi 
infrastructurii judeţelor şi raioanelor de la graniţa româno-ucraineană. 

 Facilitarea extinderii contactelor inter-umane prin susţinerea schimburilor 
culturale, educaţionale, turistice şi economice, precum şi prin redeschiderea 
unor puncte de trecere a frontierei de stat modernizate, precum şi analizarea 
oportunităţii deschiderii unor noi puncte de trecere a frontierei. 

 Sprijinirea proiectelor de cooperare între autorităţile locale din România şi 
parteneri din Ucraina. 

 Înfiinţarea, după obţinerea acordului părţii ucrainene, a unui Birou consular la 
Ismail, ca parte integrantă a Consulatului General al României la Odesa. 

 Sprijinirea diplomației parlamentare și, în special, a activităţii Grupului 
Parlamentar de Prietenie cu Ucraina şi a comisiilor pentru politică externă; 
afaceri europene; comunităţile de români din afara granițelor țării; 
antreprenoriat și turism; știință şi tehnologie; tehnologia informaţiilor şi 
comunicaţiilor; mediu şi echilibru ecologic; industrii şi servicii; transporturi şi 
infrastructură; învăţământ; cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

 Promovarea extinderii cooperării sectoriale bilaterale în domeniile 
transporturilor (rutiere, feroviare, aeriene), protecţiei mediului înconjurător, 
fitosanitar, combaterii criminalităţii organizate, IT, digitalizării, afacerilor 
europene, sănătăţii, gestionării situaţiilor de urgenţă, turismului, culturii, 
tineretului şi sportului. 

 Încurajarea extinderii şi intensificării cooperării universităţilor din România cu 
parteneri din Ucraina şi valorificarea, în plan bilateral, a instrumentelor 
europene care susţin mobilitatea universitară (ex. Erasmus+). 

 Creşterea numărului burselor acordate de statul român cetăţenilor ucraineni. 
 Stimularea contactelor între societatea civilă din România şi societatea civilă 

din Ucraina.  
 Coordonarea cu reprezentanțele diplomatice şi consulare din Ucraina ale 

statelor membre UE, Delegaţia UE şi ale statelor membre NATO pentru 
identificarea şi promovarea unor programe de asistenţă multilaterală menite 
să faciliteze asimilarea valorilor societăţilor democratice consolidate în 
societatea ucraineană şi să dezvolte capacitatea administrativă a instituţiilor 
publice ucrainene.  

 Promovarea cooperării cu Ucraina în cadrul unor organizaţii internaţionale din 
care cele două ţări fac parte, cu precădere în cadrul Organizaţiei Naţiunilor 
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Unite, Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Consiliul Europei 
şi a Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră. 

 Sprijinirea cooperării bilaterale cu privire la situația de securitate regională, 
inclusiv securitatea la Marea Neagră. 

 

În prezentarea mandatului său, domnul Iulian Buga a declarat că direcțiile 
principale ale activității externe vizează: colaborarea și stimularea relevanței 
formatelor regionale (de exemplu, în ASEAN, Singapore are un rol nu numai de 
fondator, dar și de principal « motor » al coeziunii, vizând menținerea centralității 
organizației în dialogul politic privind Asia de Sud-Est); activism în cadrul ONU, 
Commonwealth și Mișcarea de Nealiniere (coagulare « state mici ») și, în general, 
promovarea multilateralismului în toate dimensiunile sale (în atingerea obiectivului 
vital de păstrare a relevanței în plan internațional, Singapore vede multilateralismul 
ca având un rol foarte important pentru supraviețuirea sa, fiind un susținător al 
menținerii unei ordini internaționale bazate pe reguli și având abordări principiale); 
balansarea intereselor economice și securitare între China și SUA (demers care devine 
din ce în ce mai dificil, în contextul accentuării competiției și tensiunilor sino-
americane pe plan global și regional), extinderea și diversificarea relațiilor cu UE. 

Pe acest fundal, Singapore a dobândit credibilitate externă, ceea ce, în contextul 
unei politici interne lipsite de turbulențe, îi permite să se adapteze și să fie în 
continuare atrăgător pentru restul lumii (în ciuda modului în care forța de muncă 
străină este tratată și a costului vieții). Singapore folosește cu abilitate faptul că este 
un stat de dimensiuni geografice foarte reduse; tradițional, a reușit să coaguleze în 
jurul său state mici; le reprezintă interesele, dar, în același timp, se folosește de 
greutatea dată de această calitate de reprezentant pentru a avea influență în formate 
la care altfel nu ar avea acces (de exemplu, G20). 

Principalele paliere de acțiune propuse vor acoperi: 

 Dialogul politic și diplomatic 

Cu condiția adaptării și modelării așteptărilor și acțiunilor propuse în parametrii 
descriși mai sus, se va urmări accelerarea contactelor politice atât între ministerele 
de externe, cât și între cele de linie, atât la nivel de miniștri, cât și de lucru. În 
contextul marcării a 55 de ani de relații diplomatice, se va încerca finalizarea unei 
vizite a ministrului român al afacerilor externe în Singapore, cel mai probabil în cadrul 
unui turneu zonal.  

De asemenea, în privința ministerelor de linie, se va genera disponibilitate pentru 
consultări/vizite reciproce pe linia ministerelor economiei, sănătății și cercetării, 
inovării și digitalizării. 

În materializarea obiectivului folosirii diplomației parlamentare ca vector principal 
de strângere a relațiilor bilaterale, se va acorda o atenție deosebită stimulării acestui 
dialog, atât la nivelul Comisiilor de specialitate, cât și al creării de conectări cu Grupul 
de Prietenie RO-SGP din Parlamentul României. 

În general, agenda de discuții și de proiecte de materializat va promova: 



11 
 

- determinarea părții singaporeze de a accepta numirea unui ambasador propriu, 
nerezident. Un pas intermediar, realizabil (având în vedere și numărul foarte 
redus de misiuni diplomatice ale SGP în lume) îl reprezintă deschiderea unui 
Consulat Onorific în România; 

- consultări regulate, la nivel de secretar de stat; 
- susținere reciprocă de candidaturi internaționale (materializarea susținerii 

candidaturii României la Consiliul Drepturilor Omului pentru mandatul 2023-
2025; sprijinul Singapore pentru candidatura României la Consiliul Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor, pentru sesiunea octombrie 2022);  

- promovarea conectivității între Europa și Asia, inclusiv prin participarea 
singaporeză la Fondul de Investiții asociat Inițiativelor celor Trei Mari (I3M) 
sau implicarea SGP în dezvoltarea portului Constanta sau celor de pe Dunăre; 

- combaterea creșterii nivelului mărilor și oceanelor, inclusiv prin coordonarea 
contribuțiilor la adaptarea prevederilor tratatelor internaționale de profil; 

- consolidarea și extinderea cooperării și sprijinului reciproc în formatele și 
proiectele onusiene – cu aplicație imediată pe reglementările privind spațiul 
cibernetic (Singapore este foarte activă în UNGGE); 

- cooperarea în domeniul securității cibernetice, prin materializarea 
disponibilității CERT-RO pentru semnarea unui Memorandum de înțelegere 
privind schimbul de informații privind incidentele de securitate cibernetică; 

- promovarea poziției și rolului României în UE, inclusiv prin prezentări în mediile 
politice, economice și academice a profilului « SM UE/15 ani », coordonarea cu 
și implicarea în proiectele DEL UE. 
 

 Cooperarea economică și pe alte domenii fin-tech 

În concordanță cu elementele de profil de țară și de relații bilaterale descrise, 
creșterea cooperării economice, în dimensiune, dar și în diversitate, va reprezenta 
probabil cel mai consistent obiectiv de misiune. El va viza nu numai clasicul element 
al creșterii volumului de schimburi de bunuri și servicii, dar și cel investițional, în 
ambele direcții – firme singaporeze în RO și firme românești în SGP. Totodată, acest 
obiectiv va încorpora corelarea cu domeniile de nișă în care RO își consolidează 
competența și, deci, atractivitatea: IT, biotehnologii și medicină, educație și 
cercetare. 

Printre direcțiile practice de acțiune, se vor înscrie: 

- activarea Camerei Române de Comerț din Singapore (RoCham), recent 
înființată; 

- finalizarea acreditării RO ca exportator de carne și produse de carne în 
Singapore (proces foarte complicat și dificil, prin cerințe și reglementări 
birocratice, de calitate și sanitare, în care sunt implicate, pe de o parte, 
Asociația Comercianților de Carne din SGP si ANSVSA din RO); 

- creșterea cooperării cu Singapore Business Federation, în special prin structura 
sa Global Connect@SBF, vizând, preponderent, includerea conectării la 
asociații singaporeze de IT; 

- continuarea cooperării cu Camera de Comerț Central și Est Europeană; 
- menținerea unui dialog constant cu CCIR și camerele de comerț județene; 
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- stimularea și pregătirea participărilor românești la manifestări sau târguri 
internaționale (prestigioase) pe profiluri de nișă (de exemplu, Singapore 
International Cyber Week 2022, Târgul de Aviație SGP Air Show, Târgul Asia 
Tech X, Târgul de Food&Beverage); 

- sprijinirea directă a companiilor românești care doresc să intre pe piața 
singaporeză. 
 

 Relația cu Comunitatea românească 

În concordanță cu abordarea de tip obiectiv prioritar pe care o promovează de mai 
mulți ani MAE român și Serviciul său Extern, aceasta se va adapta la tabloul local al 
unei comunități reduse, dar bine integrate profesional și social. În aceste condiții, se 
va urmări, în principal: 

- asigurarea calității serviciilor consulare, cu respectarea (atât cât va mai fi 
nevoie) a siguranței sanitare impuse de pandemia de coronavirus (încă în 
desfășurare și tratată foarte strict în Singapore);  

- cunoașterea și relaționarea cu cât mai mulți din membrii comunității; 
- identificarea unor lideri de opinie, dispuși să se implice în activitatea de 

diplomație publică susținută de ambasadă; 
- organizarea de întâlniri cu membri ai comunității, cu ocazia unor evenimente 

de marcări comemorative sau simbolistică specială pentru România. 
 

 Promovarea culturală, de imagine publică și academică 

Vor fi avute în vedere: 

- implicarea în cadrul EUNIC Singapore; 
- atragerea și susținerea de participări românești la manifestări culturale 

colective (Festivalul Francofoniei, Festivalul Filmului European, târguri de 
educație și cercetare etc.); 

- susținerea organizării unor manifestări expoziționale (fotografie, artă plastică), 
cu artiști din țară sau din comunitatea românească; 

- identificarea unor conectări între instituții academice și think-tank-uri din RO 
și SGP, fie prin proiecte cu susținere bilaterală, fie prin schimburi de studenți, 
fie prin prelegeri în cadrul acestora; 

- difuzarea unui Buletin de Afaceri, destinat mediilor economico-financiare și de 
afaceri. 

Implementarea și impactul activităților propuse vor depinde, în mod semnificativ, 
de deschiderea cât mai rapidă și completă a societății singaporeze, prin renunțarea 
la măsurile de izolare anti-pandemică existente în prezent.  

 

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

La ședința Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Externe, doamna Janina Sitaru, secretar de stat, doamna Mădălina Morariu, 
director general, Departamentul Resurse Umane, domnul Bogdan Filip, director 
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general, Departamentul pentru Relații Interinstituționale și Proiecte, domnul Adrian 
Epure, director de cabinet secretar de stat, doamna Eliana Fabiola Stoi, șef birou, 
Unitatea pentru Relații Interinstituționale și domnul Pietro Pavoni, consilier, Unitatea 
pentru Relații Interinstituționale.  

În zilele de 13 și 14 aprilie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  

La ședința Comisiei din ziua de 12 aprilie 2022 și-au înregistrat prezența un 
număr de 13 deputați: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL),  
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț 
Marian (PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD),  Balan Ioan (PNL) – înlocuit de 
domnul deputat Căuș Vasile-Aurel (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL) – 
înlocuit de domnul deputat Moldovan Sorin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), 
Tudorache Daniel (PSD). A fost absent domnul deputat Cristea Andi-Lucian 
(PSD). 

În ziua de 13 aprilie 2022 și-au înregistrat prezența un număr de 13 deputați: 
Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Mihălcescu Carmen-
Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Badea 
Iulian-Alexandru (PSD),  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). A fost absent domnul 
deputat Cristea Andi-Lucian (PSD). 

În ziua de 14 aprilie 2022 și-au înregistrat prezența un număr de 14 deputați: 
Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian 
(PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț 
Marian (PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD),  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).  

 

                     Preşedinte,                Secretar, 

                Biró Rozália-Ibolya                                 Mihail Albișteanu 
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