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         Parlamentul României 
          Camera Deputaţilor 

 
              Comisia pentru comunităţile de români 

              din afara graniţelor ţării 
 

 

 

  SINTEZA 

         lucrărilor Comisiei din zilele de 26, 27, 28 și 29 octombrie 2020 

 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucrările în zilele de 26, 27, 28 și 29 octombrie 2020 

 

                               Luni, 26 octombrie 2020 și Marți, 27 octombrie 2020 

 

                          Studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 

 

Miercuri, 28 octombrie 2020 

 

La lucrările Comisiei au participat 6 deputaţi din totalul de 17 membri: 

    Constantin Codreanu (PMP) – președinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, Matei-

Adrian Dobrovie (PNL), Costel Lupașcu (PSD) și Alin Vasile Văcaru (PRO România). 

Au absentat: 

 Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Dumitru Lupescu (USR) – secretar, Nicolaie-Sebastian-

Valentin Radu (PSD) – secretar, Ştefan-Alexandru Băișanu (PSD), Cristian Buican (PNL), Doru Petrișor 

Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD), Marilen-Gabriel 

Pirtea (PNL), Mihăiță Vîrză (PSD) și Alexandru-Mihai Voicu (PNL). 

     Înlocuiri:  

     Doamna deputat Angelica Fădor (PNL), a fost înlocuită de doamna deputat Cristina Burciu (PNL). 
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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și-a desfășurat lucrările în ședință 

comună împreună cu Comisia pentru comunitățile de români din afara țării din Senat, Comisia pentru 

politică externă din Senat și a Comisia pentru politică externă din Camera Deputaților, în data de                 

28 octombrie 2020, având pe ordinea de zi audierea candidaților propuși pentru funcţiile de Ambasadori 

Extraordinari și Plenipotențiari ai României. 

Ședința comună din data de 28 octombrie 2020 a fost condusă de către domnul senator Cristian-Sorin 

Dumitrescu, președintele Comisiei pentru politică externă din Senat și de doamna                

deputat BIRÓ Rozália-Ibolya, președintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților. 

În deschiderea ședinței, domnul președinte Cristian-Sorin Dumitrescu a dat cuvântul doamnei Maria 

Ciobanu,candidatul propus pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în 

Regatul Maroc și Republica Islamică Mauritania. 

Dimensiunea economică, legătura cu comunitatea de români din Maroc, cu toți cetățenii români de 

acolo care au studiat de-alungul timpului în România, după cum a precizat doamna Maria Ciobanu, au 

reprezentat unele din prioritățile aduse în atenție de domnia sa în cadrul prezentării principalelor elemente de 

mandat. 

Aduse în atenție de doamna Maria Ciobanu au fost și cadrul multilateral pentru fiecare relație 

bilaterală a României, precum și argumentele care fac deosebit de atractivă această relație bilaterală a 

României cu Regatul Maroc și Republica Islamică Mauritania. 

Evidențiate în cadrul prezentării elementelor principale de mandat ale domniei sale au fost  

obiectivele de politică externă, acordarea unei atenții deosebite asistenței consulare și asistenței necesare 

cetățenilor români, cooperarea economică și sectorială, precum și intensificarea cooperării în domeniul 

educațional, cultural și academic. 

Cât privește intensificarea cooperării în domeniul educațional, cultural și academic, legat de cetățenii 

marocani care au studiat în România, subiect adus  în atenție în cadrul sesiunii de întrebări și intervenții de 

către domnul senator Mihnea-Cosmin Costoiu, doamna Maria Ciobanu a informat asupra existenței  primului 

lectorat de limbă română la Universitatea Mahomed V din Rabat. 

După cum a precizat domnia sa, acest lectorat are chiar și în aceste condiții de pandemie, 35 de 

studenți care studiază limba română și care se pregătesc să vină după aceea să studieze mai departe în 

universitățile din România în varii domenii.  

În acest context, doamna Maria Ciobanu a precizat că este adevărat că activitatea consulară a 

Ambasadei trebuie să aibă în vedere în mod special, facilitarea celor care doresc să vină în România                

într-adevăr pentru motive de studiu și să-i sprijine, iar cooptarea studenților care se îndreaptă spre varii 

domenii și discipline putând constitui relații economice bilaterale între țări. 

În urma supunerii la vot, comisiile au avizat favorabil candidatura doamnei Maria Ciobanu  în 

funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Maroc și Republica Islamică 

Mauritania. 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea doamnei Adela Monica Axinte, candidatul propus 

pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Macedonia de Nord. 
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Printre propunerile aduse în atenție în cadrul prezentării principalelor elemente de mandat au fost 

menționate de doamna Adela Monica Axinte  trei obiective majore, și anume, consolidarea relației politice 

bilaterale, diversificarea cooperării sectoriale și sprijinirea comunității românești înrudite. 

Cu referire la consolidarea relației politice bilaterale, doamna Adela Monica Axinte  a declarat că va 

urmări trei linii principale de acțiune, dintre acestea fiind menționate menținerea ritmului ascendent al 

contactelor politice bilaterale și aprofundarea cooperării pe linie parlamentară. 

Cooperarea sectorială în domeniul cooperării economice și comerciale și cel al cooperării în 

domeniul educației și culturii au fost alte subiecte aduse în atenție și prezentate în cadrul elementelor de 

mandat. 

În ceea ce privește cooperarea în domeniul educației și culturii, doamna Adela Monica Axinte a 

declarat că acest domeniu  necesită o atenție specială  având în vedere specificul relației bilaterale, în acest 

domeniu având un nou instrument cu forță juridică obligatorie și anume „ Acordul interguvernamental de 

cooperare culturală și educațională”, acord intrat în vigoare anul trecut și care oferă oportunitatea unor 

acțiuni suplimentare pe linia sprijinirii studiului limbii române și foarte important pe linia oferirii unor 

măsuri de satisfacere a nevoilor în materia educației și culturii pentru reprezentanții comunității românești 

înrudite. 

Dorința de a acționa pentru realizarea unor proiecte concrete și a unor progrese tangibile și pe alte 

zone care au un potențial real dar care nu au fost suficient explorate, în acest context, domnia sa menționând 

turismul, transportul aerian, afacerile interne și energia, au reprezentat alte subiect aduse în atenție. 

La finalul prezentării principalelor elemente de mandat, domnia sa a prezentat câteva aspecte legate 

de situația comunității românești înrudite din Macedonia de Nord, respectiv aromânii și meglenoromânii, în 

acest context  fiind prezentate dificultățile cu care se confruntă comunitățile românești înrudite atunci când 

se vorbește despre păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice, 

precum și acțiunile care vor fi avute în vedere pentru conștientizarea pe deplin a rolului de punte de legătură, 

de liant pe care comunitatea înrudită îl poate juca în vederea dezvoltării relației bilaterale, precum și pentru 

construirea unui adevărat parteneriat între cele două state. 

Întrebările s-au concentrat pe susținerea parcursului european al Republicii Macedonia de Nord de 

către România, operaționalizarea ICR de la Scopie, întreprinderea de demersuri în favoarea comunității 

românești din Republica Macedonia de Nord, precum și pe solicitarea aplicării principiului reciprocității în 

relațiile pe care le avem cu statele indiferent unde se află acestea, dar mai ales în Balcani. 

În scurta intervenție, în cadrul sesiunii de întrebări și intervenții, domnul deputat Constantin 

Codreanu, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera 

Deputaților, și-a exprimat bucuria asupra faptului că dna Adela Monica Axinte a utilizat în mod repetat pe 

parcursul prezentării  sintagma “minoritatea înrudită „ pentru că, după cum a precizat domnia sa este bine să 

se facă acest lucru, inclusiv din rațiuni de discuții cu privire la exact ceea a ce spunea mai devreme colegul 

domniei sale, și anume solicitarea aplicării principiului reciprocității în relațiile pe care le avem cu statele 

indiferent unde se află acestea, dar mai ales în Balcani, pentru că atunci când spunem Balcani și spunem 
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minoritate românească, spunem asimilare, fie că vorbim despre politici de asimilare care se implementează 

într-un mod mai blând, fie unele într-un mod mai agresiv. 

Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască care este poziția doamnei 

Adela Monica Axinte pe viitor cu privire la operaționalizarea Institutului Cultural Român, care, după cum a 

declarat domnia sa este o componentă culturală, dar și o componentă diplomatică extrem de importantă. 

 De asemenea, domnul președinte Constantin Codreanu  a asigurat-o pe doamna Adela Monica 

Axinte, că va găsi în domnia sa și în colegii domnie sale de la Grupul parlamentar al Partidului Mișcarea 

Populară (PMP ) un partener - acest lucru putând fi verificat - pentru că,  după cum a precizat domnia sa, 

uitându-se pe dezbaterea privind legea bugetului de stat, a pledat pentru acordarea unei sume importante de 

bani pentru operaționalizarea ICR de la Scopie, sperând că doamna Adela Monica Axinte va acorda atenția 

necesară acestei componente. 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura doamnei Adela Monica 

Axinte în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Macedonia de Nord 

           Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea doamnei Carmen-Mihaela Grecu, candidatul 

propus pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Islamică Iran. 

Ca elementele principale de mandat doamna Carmen-Mihaela Grecu a menționat demersurile pentru 

negocierea și semnarea programului cultural, schimburile comerciale, precum și posibilitatea de negociere a 

unui memorandum între Arhivele diplomatice din cele două ministere de externe. 

În ceea ce privește programul cultural, domnia sa a precizat că acesta este unul din documentele 

juridice care vin să mențină și să dezvolte o relație bilaterală indiferent cât este de complexă, iar prin acest 

program se propune dezvoltarea schimburilor culturale și academice – neînsemnând că aceste programe nu 

există, ele existând - și aducerea de artiști din ambele țări. 

Cu privire la schimburile comerciale, domnia sa a declarat că este o situație complicată având în 

vedere că sunt impuse sancțiuni, dar acest lucru nu a împiedicat să se mențină schimburile comerciale și să 

gândească împreună cu partenerii iranieni domenii care ar putea să facă obiectul schimburilor comerciale, în 

acest context informând și despre încercarea de deschidere în UE a unui birou care să sprijine companiile din 

spațiul UE pentru a face schimburi comerciale. 

În ceea ce privește posibilitatea de negociere a unui memorandum între Arhivele diplomatice dintre 

cele două ministere de externe, doamna Carmen-Mihaela Grecu a precizat că împreună cu colegii domniei 

sale de la de unitatea Arhive diplomatice, au realizat și au descoperit că există foarte multe legături între cele 

două țări, existând de asemenea elemente în Arhivele diplomatice care dovedesc o relație de peste 100 de ani 

de relații diplomatice. 

În încheierea prezentării principalelor elemente de mandat, domnia sa a precizat că experiența din 

ultimii ani a determinat-o să tragă o concluzie, și anume că aceste relații diplomatice existente, precum țări 

ca Republica Islamică Iran,  sunt relații importante indiferent de momentul și de contextul internațional, de 

aceea domnia sa consideră că diplomația culturală și contactele între oameni reprezintă unul dintre 

instrumentele cele mai importante. 
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 În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura doamnei Carmen-Mihaela 

Grecu în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Islamică Iran. 

            Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Anton Păcurețu, candidatul propus 

pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Bosnia și Herțegovina. 

În cadrul prezentării principalelor elemente de mandat, domnul Anton Păcurețu a adus în atenția 

membrilor Comisiilor reunite contextul bilateral și componenta guvernamentală, în acest context domnia sa 

vorbind despre continuarea demersurilor care s-au făcut pentru completarea cadrului juridic și pentru 

acordarea de asistență mai ales în ce privește componenta integrării europene a Bosniei. 

Aduse în atenție de domnia sa au fost și zona parlamentară, componenta economică și militară, 

precum și componenta diasporei care, după cum a precizat domnia sa, deși nu este foarte numeroasă, este 

foarte dinamică. 

Dimensiunea transatlantică și colaborarea pe linie universitară au fost alte subiecte aduse în de către 

domnul Anton Păcurețu. 

Întrebările membrilor Comisiilor reunite adresate domnului Anton Păcurețu s-au concentrat pe 

domeniul economic și turistic, atragerea de investiții,  precum și pe deschiderea unei linii aeriene București - 

Sarajevo. 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura  domnului Anton Păcurețu 

în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Bosnia și Herțegovina. 

         Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Daniel Cristian Ciobanu, candidatul 

propus pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Uzbekistan. 

           În cadrul prezentării principalelor elemente de mandat, domnul Daniel-Cristian Ciobanu a precizat că 

principala prioritate a mandatului domniei sale o reprezintă dezvoltarea relațiilor economice.  

           Alte priorități aduse în atenție de către domnul Daniel-Cristian au fost domeniul conectivității, al 

diplomației digitală și diplomației publice.  

          Totodată, aduse în atenție de domnia sa în cadrul prezentării principalelor elemente de mandat, au fost 

și extinderea comunicării strategice, de încercare a promovării imaginii României în mediul local, 

cooperarea pe plan local, pe linie UE , intenționând să participe regulat la toate întâlnirile șefilor de misiuni 

din țările UE. 

 Dezvoltarea domeniilor educației și culturii a reprezentat unele dintre  intențiile domnului  Daniel-

Cristian Ciobanu și pe care le va avea în vedere în perioada mandatului. 

Principiile după care își va ghida activitatea domnul  Daniel-Cristian Ciobanu  vor fi, după cum a 

precizat domnia sa, cele ale pragmatismului - având în vedere strategia globală a UE –al responsabilității și 

al flexibilității.  

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura  domnului Daniel-Cristian 

Ciobanu în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Uzbekistan. 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Octavian Șerban, candidatul propus 

pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Albania. 
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În cadrul prezentării principalelor elemente de mandat, domnul Octavian Șerban a precizat că 

mandatul domniei sale are cel puțin premisele unui potențial succes pentru că relația bilaterală între România 

și Republica Albania este una de mare tradiție, imaginea României în Republica Albania fiind una 

fundamental bună la toate nivelurile societății. 

Ca elemente principale de mandat au fost aduse în atenție de domnia sa aspectul economic, acțiunile 

de promovare a României și  a culturii, de promovare a educației și a științei. 

Continuarea schimburilor de experiență între studenți și problematica persoanelor aparținând 

minorităților înrudite au reprezentat alte subiecte aduse în atenție de către domnul Octavian Șerban în cadrul 

prezentării principalelor elemente de mandat. 

În ceea ce privește problematica persoanelor aparținând minorităților înrudite, domnia sa a vorbit  de 

comunitatea aromână din Republica Albania, aducând în același timp în atenție ca element de noutate faptul 

că în anul 2017, ca etapă pentru începere negocierilor de aderare, Republica Albania a dat o nouă lege cadru 

a minorităților prin care aromânii sunt recunoscuți ca minoritate națională în această țară, iar la insistențele 

părții române a fost recunoscută ca aromâni. 

În scurta intervenție, domnul deputat Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării și-a exprimat bucuria asupra faptului că domnul Octavian 

Șerban a amintit de acel act istoric adoptat de Parlamentul Albaniei pe data de 13 octombrie 2017 și 

promulgat ulterior de către președintele Albaniei pe data de 9 noiembrie, precum și de faptul că domnul 

Octavian Șerban împărtășește aceeași viziune, și anume, de creare împreună a condițiilor necesare pentru ca 

aromânii din  întregul spațiu  Balcanic să se definească ca și “kin minority”  (minoritate înrudită) în relația 

cu România, dorindu-și același lucru și pentru Macedonia de Nord. 

 Totodată, domnia sa a adus în atenție necesitatea susținerii reciproce cu privire la Institutul Cultural 

Român (ICR) de la Tirana, în acest sens domnul președinte Constantin Codreanu precizând că este nevoie de 

implementarea unui proiect extrem de important din punct de vedere cultural.    

Încurajarea domnului președinte Constantin Codreanu adresată domnului Octavian Șerban a fost de a  

menține legături cu orice asociație din Albania în componența căreia intră aromânii , inclusiv cu cei din 

Societatea Aromânilor din Albania pe care domnia sa i-a avut în vizită la Parlament, aducând în  același timp 

în atenție și subiectul legat de Casa Iorga. 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura  domnului Octavian Șerban  

în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Albania. 

 

                               Joi, 29 octombrie 2020 și Vineri, 30 octombrie 2020 

 

                Studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
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PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

 

 

 

 

   

            SECRETAR, 

            Dumitru LUPESCU 

 
 
 

                
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   
   Mona-Valentina Alesandru 

                          consilier parlamentar 


