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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ            Bucureşti, 27 octombrie 2022 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 
 din perioada 24 – 27 octombrie 2022 

 

În perioada 24 – 27 octombrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Luni, 24 octombrie 2022, ora 16.30, sala de ședințe a Comisiei 

 Întrevederea membrilor Comisiilor reunite de politică externă ale Parlamentului cu 

delegația Grupului parlamentar de prietenie cu România din Parlamentul Republicii 

Indonezia; 

Marți, 25 octombrie 2022, ora 14.00, sala Avram Iancu 

 ședința Comisiilor reunite pentru politică externă și pentru comunitățile de români 

din afara granițelor țării, pentru audierea următorilor candidați propuși pentru funcția 

de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în străinătate: 

 Alexandru Mihai Grădinar – Republica Slovenia; 

 Anton Niculescu – Regatul Danemarcei și Republica Islanda. 

Miercuri, 26 octombrie 2022, ora 12.15, sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege:  

PLx 264/2017 - Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii nr.86/2016 privind 

instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate; 

PLx 612/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la 

Varşovia, la 3 martie 2022. 

 Diverse 

georgiana.lesan
Conform cu originalul
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În ziua de 25 octombrie 2022, membrii Comisiilor reunite pentru politică externă și 

pentru comunitățile 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 Alexandru Mihai Grădinar, în prezentarea mandatului său, a susținut că 

din perspectiva politicii locale, va prelua mandatul într-un an electoral, implicând alegeri 

parlamentare (aprilie), prezidențiale (octombrie) și locale (noiembrie).  

În luna iunie 2022, s-a instalat un guvern nou condus de Robert Golob (din ianuarie 

2022, președinte al Mișcării Libertate), format dintr-o coaliție majoritară de centru-stânga, 

care a preluat puterea de la un cabinet minoritar de centru-dreapta, condus de 

experimentatul politician Janez Janša. Aflat la sfârșitul celui de-al doilea mandat, după 

alegerile prezidențiale din luna octombrie, președintele Borut Pahor va preda ștafeta 

uneia/unuia din numeroșii candidați înscriși în cursa electorală. Chiar dacă au trecut doar 

100 de zile la învestitură, se poate observa, deja, efortul noului guvern de la Ljubljana de 

a poziționa Slovenia drept un actor influent și neutru în echilibrul de forțe regional. Astfel, 

Slovenia revine în grupul statelor care formează nucleul european și se distanțează de 

regimurile liberale. 

În plan economic, Slovenia se confruntă cu problemele cauzate de criza energetică 

provocată de invazia Rusiei în Ucraina, Slovenia depinzând în mare măsură de resurse 

energetice importate. Suplimentar, administrația de la Ljubljana continuă să se confrunte 

cu urmările crizei sanitare generate de pandemia de Covid-19.  

Într-un plan mai general, preluarea mandatului are loc într-o perioadă marcată de o 

nouă criză, dublată de cea energetică care afectează comunitatea internațională pe multiple 

paliere. În acest moment plin de provocări, comunitate internațională se află într-un proces 

de redefinire a paradigmelor geopolitice și geostrategice, iar unitatea și solidaritatea la 

nivelul Statelor Membre ale Uniunea Europeană (SM UE) este foarte importantă dar și  

accentuarea capacității de evoluție a Uniunii în ceea ce privește definirea unei reacții 

imediate, ferme la succesiunea de crize cu care se confruntă. 

 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.  
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Împărtășim obiective importante și valori vizând promovarea respectării dreptului 

internațional, a statului de drept, a principiului multilateralismului. Ljubljana susține 

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

de Vest, cât și cu țările Parteneriatului Estic și sprijină România în efortul său de aderare la 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și la Spațiul Schengen, 

obiective prioritare ale politici externe române.  

În plan global, Slovenia este al 29-lea partener comercial al României, volumul 

schimburilor bilaterale depășind un miliard de euro, cu excedent în favoarea Sloveniei. 

Volumul-record s-a înregistrat în anul 2021, înaintea izbucnirii pandemiei: 1215,64 milioane 

euro (+25,56% față de anul 2020), din care 432,20 milioane export și 783,43 milioane 

import.  

Potențialii investitori români întâmpină greutăți la intrarea pe piața slovenă din cauza 

barierelor birocratice, peste care se suprapune ”tradiționalismul” consumatorilor locali care 

preferă produsele autohtone, în special în domeniul alimentar. 

Impulsionarea relației bilaterale poate fi facilitată și de capitalul câștigat de România 

urmare modului în care gestionează și se poziționează în ceea ce privește războiul din 

Ucraina/situația refugiaților, tranzitul de cereale etc. 

 Ca obiective generale, reprezentarea României în Slovenia se va face prin: 

 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, în special pe 

platformele de socializare (FB, Twitter, pagina de internet a misiunii); 

 informarea permanentă a Centralei MAE și a instituțiilor responsabile cu 

administrarea problematicilor specifice în relația cu Slovenia. 

În ceea ce privește dialogul politico-diplomatic, domnul Grădinar va urmări: 

 Dinamizarea contactelor la nivel politico-diplomatic prin realizarea vizitei oficiale la 

nivel de prim-ministru, după o pauză foarte lungă.  



4 
 

 Invitarea la București, în vizită oficială, a ministrului de externe sloven, Tanja Fajon.  

 Participarea la nivel înalt, a părții române la Forumul Strategic de la Bled – platformă 

politică importantă din perspectiva relațiilor regionale (Balcanii de Vest și Marea 

Neagră).    

 Promovarea contactelor inter-parlamentare pentru a aprofunda schimbul de idei și 

colaborarea prin intermediul forurilor legislative de la București și Ljubljana. 

 Continuarea dialogului la nivel de director general al departamentelor de afaceri 

europene pentru a aprofunda în plan bilateral aspecte legate de agenda și proiectele 

UE (viitorul UE/modificarea Tratatelor UE, Comunitatea Politică Europeană, 

menținerea tranziției ecologice printre prioritățile acțiunii europene, migrație). 

 Continuarea dialogului purtat de responsabilii departamentelor consulare în 

gestionarea problemelor cu care se confruntă cetățenii români.  

 Înfrățirea orașelor Postojna și Sinaia, proiect întrerupt din cauza pandemiei de 

COVID-19.   

Referindu-se la prioritățile urmărite prin exercitarea mandatului său, domnul Anton 

Niculescu a declarat că preluarea mandatului are loc într-o perioadă marcată de o nouă 

criză de securitate, care afectează comunitatea internațională pe multiple paliere, 

provocând o criză economică suprapusă crizei sanitare.  

În ceea ce privește Danemarca, regatul se află într-o perioadă pre-electorală, 

alegerile generale urmând să se desfășoare în iunie 2023, partidele politice aflându-se deja 

în campanie. 

Danemarca ne este un partener important în nordul Europei, fiind singurul stat 

scandinav aparținând atât NATO, cât și UE, Copenhaga fiind cel mai aprig susținător al 

dezvoltării cooperării trans-atlantice în regiune, atitudine ce capătă valențe deosebite în 

umbra invaziei armatei ruse în Ucraina. 

Relația bilaterală este una relativ dinamică, cu perspective de aprofundare și 

diversificare, în special în ceea ce privește protecția mediului și transport maritim.  

Copenhaga apreciază poziționarea autorităților de la București în raport cu războiul 

din Ucraina, mai ales în privința gestionării refugiaților, acordării de sprijin umanitar și  

asigurarea transportului de cereale etc.   

Ca obiective generale domnul Niculescu își propune să reprezinte România în 

Danemarca prin: 
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 promovarea relațiilor bilaterale, susținând un dialog politic constant cu autoritățile 

centrale și locale; 

 protejarea intereselor cetățenilor români rezidenți sau a celor care tranzitează 

Danemarca;  

 susținerea intereselor comerciale, economice, financiare și sociale ale României; 

 menținerea contactelor cu reprezentanții SM UE și NATO pentru punerea în aplicare 

a politicilor comunitare; 

 consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării; 

 exploatarea, în folosul României, a capitalului dobândit de danezi în domeniul 

tranziției verzi; 

 comunicarea permanentă cu Centrala MAE și cu instituțiile ce gestionează 

problematici specifice în relația cu statul de reședință. 

În ceea ce privește dialogul politico-diplomatic, domnul ambasador va urmări: 

 relansarea dialogului politic bilateral, prin urgentarea realizări de vizite bilaterale, la 

nivel înalt.  

 dinamizarea dialogului inter-parlamentar și inter-guvernamental prin creșterea 

frecvenței întrevederilor la nivelul Parlamentelor și al miniștrilor de linie.  

Referitor la Republica Islanda, principalele linii de acțiune sunt: 

 realizarea unei vizite a ministrului 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 la 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); 
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 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; 

 propunerea înființării unui nou Consulat onorific.  
În urma prezentării obiectivelor de mandat și a răspunsurilor la întrebările membrilor 

celor patru Comisii, cei doi candidați 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 și doamna Eliana Fabiola Stoi, șef birou, 

Unitatea pentru Relații Interinstituționale.  

În ziua de 26 octombrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 

întrunit pentru dezbaterea proiectelor de Lege aflate pe ordinea de zi. 

La începutul ședinței, domnul Andi Lucian Cristea, vicepreședintele Comisiei, a supus 

votului modificarea ordinii de zi prin introducerea pe prima poziție a proiectului de Lege 

pentru modifcarea şi completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 

româneşti în străinătate - PLx 264/2017, proiect cu care Comisia a fost sesizată pentru 

raport comun împreună cu Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării. 

Domnul Gheorghe Florin Cârciu, secretar de stat în cadrul Departamentului pentru 

românii de pretutindeni, a susținut că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura instituţională actuală şi instituirea de 

norme legale suplimentare în ceea ce priveşte procedura de înfiinţare, atribuţiile, finanţarea 

şi personalul Centrelor comunitare. Totodată, proiectul de act normativ sprijină autorităţile 

abilitate să ia măsuri pentru asigurarea unei bune reprezentativități a românilor din afara 

graniţelor ţării, la nivel de comunitate şi pentru consolidarea coeziunii acestor comunităţi, 

prin organizarea de proiecte şi programe cu caracter cultural, educativ şi artistic, având ca 

scop promovarea realităţilor istorice, a tradiţiilor, a obiceiurilor, a valorilor naţionale şi a 

identităţii lingvistice. 

Domnul secretar de stat a declarat că Guvernul susține proiectul de Lege, menționând 

punctul de vedere cu nr. 1921/19.03.2020 care cuprinde amendamente propuse de către  

Departamentul pentru românii de pretutindeni, amendamente cu care Ministerul Afacerilor 

Externe și Secretariatul General al Guvernului sunt de acord. 
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În urma prezentării susținute de domnul Gheorghe Florin Cârciu și a dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui Raport preliminar de 

adoptare pentru PLx 264/2017, cu amendamente admise, și transmiterea acestuia către 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării. 

Domnul deputat Dan Ilie Barna a votat împotriva acestui proiect de Lege     

motivându-și votul, astfel: consideră că sistemul de numire al conducerii acestor Centre 

comunitare nu are nicio legătură cu comunitățile de români pe care aceste centre ar trebui 

să le reprezinte, construcția întregului sistem fiind una artificială. Centrele comunitare 

românești din străinătate reprezintă noi sinecuri pentru clientela politică, fiind paralele cu 

consulatele și cresc mult cheltuielile publice. 

Referitor la PLx 612/2022, domnul Mihai Costea, director, Direcția relația cu 

Parlamentul și domnul Adrian Gavril Bolojan, consilier de specialitate pe industria de apărare  

din cadrul Ministerului Economiei,  au declarat că, potrivit proiectului, Acordul conţine 

prevederi referitoare la: cooperarea în domeniul apărării, în special în domeniul cercetării, 

dezvoltării, producţiei, mentenanţei, reparării şi modernizării sistemelor militare de 

armament, muniţiilor, materialelor de apărare, echipamentelor tehnice, afişajelor tehnice, 

pieselor de schimb şi accesoriilor, încurajarea încheierii de acorduri între Părţi care vizează 

procurarea, producţia şi vânzarea produselor din industria de apărare, implementarea unor 

proiecte comune de cercetare și dezvoltare bazate pe resurse știinţifice din domeniul 

industriei de apărare, achiziţionarea de către Părţi a echipamentelor militare şi de apărare 

fabricate sau dezvoltate în comun sau, în mod similar, de cele două Părţi ori de către state 

terţe. 

În urma prezentării realizate de invitați și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege - PLx 612/2022. 

În ședința din 26 octombrie 2022, membrii Comisiei au luat notă de decizia Grupului 

parlamentar al Partidului Social Democrat (PSD) privind desemnarea domnului Șoldan 

Gheorghe în funcția de vicepreședinte al Comisiei și au votat, în unanimitate, alegerea 

menționată. 

În zilele de 24 și 27 octombrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă au 

avut studiu individual.  
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La şedinţa Comisiei din data de 25 octombrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un 

număr de 13 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea 

Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe 

Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL) – înlocuit de domnul deputat Căuș Vasile (PNL), 

Barna Ilie-Dan (USR), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Predoiu Marian-

Cătălin (PNL) – înlocuit de domnul deputat Giugea Nicolae (PNL), Șoldan Gheorghe 

(PSD), Toda Daniel-Liviu (Neafiliați), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii 

deputați: Furtună Mirela (PSD) și Rasaliu Marian-Iulian (PSD). 

La şedinţa Comisiei din data de 26 octombrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un 

număr de 12 deputaţi: Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu 

Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan 

Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Rasaliu 

Marian-Iulian (PSD), Șoldan Gheorghe (PSD), Toda Daniel-Liviu (Neafiliați), 

Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: Biró Rozália-Ibolya 

(UDMR) – deplasare, Furtună Mirela (PSD) și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

 

 

                          Preşedinte,                      Secretar, 

 

                    Biró Rozália-Ibolya                                   Mihail Albișteanu 


