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Procesul Verbal al 

lucrărilor Comisiei din perioada 24-27 octombrie 2022 

 

  

 Şedinţa comună a Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării din Camera Deputaţilor împreună cu Comisia pentru românii de pretutindeni din 

Senat și Comisiile pentru politică externă din Senat şi Camera Deputaţilor s-a 

desfăşurat pe data de 25 octombrie a.c.,  cu prezenţa fizică a membrilor comisiilor, 

începând cu ora 14,00, la sala “Avram Iancu”. 

 Comisiile reunite au audiat candidaţii propuşi de Ministerul Afacerilor Externe 

pentru posturile de ambasadori, astfel: 

• domnul Alexandru Mihai Grădinar în Republica Slovenia; 

• domnul Anton Niculescu în Regatul Danemarcei şi în Republica Islanda. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul senator Titus Corlăţean, 

preşedintele Comisiei pentru politică externă din Senatul României.  

 Propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea în calitate de 

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Slovenia a fost 

domnul Alexandru Mihai Grădinar.  
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 Domnul Alexandru Mihai Grădinar a prezentat câteva priorități ale mandatului 

său în Republica Slovenia:  ”În acest an s-au împlinit 30 de ani de la stabilirea relațiilor 

diplomatice româno-slovene, perioadă în care părțile au dezvoltat interese și 

poziționări comune în privința celor mai importante dosare regionale, europene și 

globale și împărtășim, înainte de toate, obiective importante și valori vizând 

promovarea respectării dreptului internațional, a statului de drept, a principiului 

multilateralismului. Asemenea noastră, Ljubljana susține categoric procesul de 

extindere a structurilor europene și euro-atlantice, atât cu statele din Balcanii de Vest, 

cât și cu țările Parteneriatului Estic. Slovenia sprijină România în efortul său de aderare 

la OCDE și la Spațiul Schengen, obiective prioritare ale politici externe române.” 

Dintre obiectivele generale ale reprezentării României în Slovenia au fost enumerate: 

dezvoltarea dialogului politic cu reprezentanții autorităților locale la toate 

nivelurile;acordarea asistenței consulare cetățenilor români aflați în tranzit în statul de 

reședință și continuarea proiectelor realizate în colaborare cu comunitatea românească; 

susținerea intereselor economico-comerciale, culturale și sociale ale României; 

menținerea contactelor cu diplomații SM UE și ai partenerilor strategici în vederea 

promovării politicilor UE/NATO în Slovenia; promovarea țării noastre prin 

intermediul canalelor de comunicare, mai ales pe platformele de socializare; 

informarea continuă a Centralei MAE și a instituțiilor responsabile cu administrarea 

problematicilor specifice în relația cu Slovenia. 

După o scurtă prezentare a priorităților de mandat și în urma audierilor, comisiile 

reunite au avizat favorabil propunerea Ministerului Afacerilor Externe privind 

acreditarea domnului Alexandru Mihai Grădinar, în calitate de ambasador extraordinar 

şi plenipotenţiar al României în Republica Slovenia, cu unanimitate de voturi. 

 A doua propunere a Ministerului Afacerilor Externe privind acreditarea în 

calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul 

Danemarcei şi în Republica Islanda a fost domnul Anton Niculescu. Dintre obiectivele 

generale de reprezentare a  României în Regatul Danemarcei, au fost precizate: 

promovarea relațiilor bilaterale prin dialog politic susținut cu autoritățile 

centrale/locale; protejarea cetățenilor români rezidenți sau tranzitând Danemarca; 
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susținerea intereselor noastre comerciale, economice, financiare și sociale; menținerea 

contactelor cu reprezentanții SM UE/NATO în vederea punerii în aplicare a politicilor 

comunitare;  consolidarea cooperării părților română și daneză în domeniul apărării; 

exploatarea capitalului dobândit de danezi în domeniul tranziției verzi în folosul 

României; transmiterea continuă de informații privind România, inclusiv prin mijloace 

social media; comunicarea permanentă cu Centrala MAE și cu instituțiile ce 

gestionează problematici specifice în relația cu statul de reședință.  

Dintre liniile de acțiune în Islanda (stat acreditar ca nerezident), au fost subliniate 

următoarele: realizarea unei vizite la nivel de ministru de externe (Notă: programată în 

2018, amânată de partea română),  inițierea unor contacte bilaterale la nivel de 

viceprim-ministru și secretar de stat pentru afaceri europene în marja participării la 

evenimente multilaterale; aprofundarea cooperării economice în domenii precum 

energie regenerabilă/geotermală, biotehnologie, pescuit, domenii care pot fi 

aprofundate, inclusiv, prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European; 

promovarea potențialului turistic al României; obținerea susținerii pentru aderarea țării 

noastre la OCDE; înființarea unui birou consular la Reykjavik (cei 3 000 de români 

formează a treia cea mai mare comunitate străină); cooperarea cu sindicatele islandeze 

soluționarea problemelor cu care se confruntă cetățenii români pe piața muncii; 

înființarea unui parohii ortodoxe române la Reykjavik; organizarea recepțiilor cu 

ocazia Zilei Naționale (posibilă cooperare cu ICR Londra); consolidarea prezenței 

artiștilor noștri și a producțiilor românești la festivaluri de film și alte evenimente de 

anvergură, inclusiv sub egida UE (cu contribuția ICR Londra); implicarea cetățenilor 

români în Asociația România Nordică; continuarea consulatelor itinerante anuale; 

organizarea secției de votare cu ocazia diferitelor scrutine; propunerea înființării unui 

nou Consulat onorific. 

În urma audierilor, comisiile reunite au avizat favorabil propunerea Ministerului 

Afacerilor Externe privind acreditarea domnului Anton Niculescu, în calitate de 

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Danemarcei şi în 

Republica Islanda, cu unanimitate de voturi. 
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Din partea Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

Camera Deputaților, a luat cuvântul doamna deputat Tulbure Simina-Geanina-Daniela. 

 La şedinţa Comisiei din data de 25 octombrie şi-au înregistrat prezenţa un număr 

de 10 deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Ervin Molnar care l-a înlocuit pe 

Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL) (plecat în delegație parlamentară externă),  Trif Bogdan 

Gheorghe (PSD),  Volosatîi Boris (AUR), Lőrincz Ştefan-Iulian (USR),  Gheorghe 

Andrei Daniel (PNL), Intotero Natalia-Elena (PSD), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), 

Roșca Mircea (PNL), Tulbure Simina-Geanina-Daniela (Neafiliați).  La lucrările 

comisiei au absentat domnii deputat Rusu Daniel Gheorghe (Neafiliați), Rodeanu 

Bogdan-Ionel (USR). 

 

 În datele de 24, 26 și 27 octombrie, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 

studiu individual (documentare și consultare) asupra proiectelor de acte normative 

aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   

                

 

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 

 

 

 

 


