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 În ziua de 8 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările, cu următoarea ordine de zi: 

Aprofundarea unor teme de politică externă, referitoare la: 
- campania de informare pentru programul „Visa Waiver”; 

 - semnarea noului Tratat STAR; 
 - preocuparea, la nivel european, pentru integrarea romilor. 
 Campania de informare pentru programul „Visa Waiver” a fost 
lansată miercuri 7 aprilie a.c. de către Ministerul Afacerilor Externe în 
colaborare cu Ambasada Americană de la Bucureşti, cu scopul de a informa 
cetăţenii români cum pot să îşi evalueze şansele de obţinere a unei vize 
pentru Statele Unite şi modul în care aceştia pot demonstra că nu 
intenţionează să emigreze. Până în prezent, România a îndeplinit deja, o 
parte din criteriile necesare pentru a fi primită în acest program, cum ar fi 
securitatea documentelor de călătorie, controlul la frontieră, etc. Sunt în curs 
de semnare cu partea americană, o serie de acorduri de cooperare, în 
domenii care ţin de circulaţia persoanelor şi de securitate. 
 Eliminarea regimului de viză pentru cetăţenii români rămâne un obiectiv 
prioritar al Guvernului român în dialogul cu Washingtonul. 
 Semnarea noului Tratat STAR este prevăzută pentru astăzi, 8 aprilie 
a.c., la Praga, de către preşedintele american Barack Obama şi cel rus, Dmitri 
Medvedev. Tratatul prevede reducerea cu 74% a arsenalelor nucleare ale 
SUA şi Rusiei, faţă de limita Acordului STAR semnat în 1991, care a expirat la 
sfârşitul anului 2009. 

Preocuparea, la nivel european, pentru integrarea romilor 



Liderii Uniunii Europene trebuie să adopte un plan concret de acţiune 
pentru a rezolva problema drepturilor omului cu care se confruntă comunităţile 
rome. Ei trebuie să se pronunţe clar împotriva atacurilor rasiste, furnizând 
măsuri concrete pentru a stopa discriminarea şi pentru a asigura accesul 
romilor la locuinţe, educaţie, sănătate şi locuri de muncă. 

 Amnesty International cere Uniunii Europe să dezvolte o strategie 
cuprinzătoare pentru a elimina discriminarea comunităţilor rome din Europa.  

În perioada 8 – 9 aprilie a.c. se desfăşoară la Cordoba – Spania,  a II-a 
Reuniune Ministerială Europeană privind populaţia romă. Cu ocazia acesteia, 
romii speră să determine Comisia Europeană să răspundă solicitării 
Parlamentului European de a crea o strategie europeană pentru romi, 
comunitate care ocupă aprox. 10 milioane de persoane în UE, fiind cea mai 
importantă  minoritate din cadrul acesteia. Reuniunea de la Cordoba reflectă 
în mod real că populaţia romă face parte din Agenda politică europeană.  

În anul 2009, România a creat o Comisie naţională pentru a implementa 
procesul strategic privind incluziunea romilor, iar planurile strategice prevăzute 
pentru perioada 2005 – 2015  oferă o bază pentru o abordare naţională 
unificată. De asemenea, România a adoptat, încă din anul 2007, o lege cu 
privire la prevenirea segregării în şcoli, iar în curricula din şcoli a fost 
introdusă, facultativ, din anul 2008, istoria comunităţii rome. Prin aceste 
măsuri România, a încercat ameliorarea accesului la învăţământul de calitate 
pentru copiii romi. De asemenea, am sprijinit proiectele de integrare în piaţa 
forţei de muncă şi adoptat programul-pilot, locuinţe sociale pentru comunităţi 
de romi. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Manuela Mitrea, 
vicepreşedinte al Comisiei. 
 La şedinţă au participat următorii 15 deputaţi:  Mitrea Manuela 
(PSD+PC), Popoviciu Alin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Dumitrache Ileana 
Cristina (PSD+PC), Farago Petru (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (minorităţi 
naţionale),  Iacob Ridzi Monica Maria (PD-L), Iftime Dragoş-Adrian (PD-L), 
Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana  
(PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popescu-Tăriceanu Călin 
Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), 
Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). Au fost absenţi, motivat, deputaţii: Korodi 
Attila (UDMR), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (minorităţi naţionale), 
Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Budurescu Daniel Stamate (PNL), Niculescu 
Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC).   
 
 
       p.   Preşedinte,     Secretar, 
 
        Mitrea Manuela                                          Popoviciu Alin 
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