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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei pentru politică externă
din perioada 4-5 ianuarie 2017
In zilele de 4 şi 5 ianuarie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:
Miercuri, 4 ianuarie a.c., orele 9.00-10.00, Salonul Alb
¾ Audierea miniştrilor propuşi pentru Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni.
Joi, 5 ianuaria a.c., ora 12.00, sala Comisiei
¾ Examinarea proiectelor de Lege rămase din legislatura anterioară:
Pl-x 330/2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.248/2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
PL-x 338/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
PL-x 403/2014 Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul
României.
În data de 4 ianuarie, în ședință comună cu Comisia pentru politică externă a Senatului
și cele două Comisii pentru românii din afara granițelor din cele două Camere ale
Parlamentului, au fost audiați domnul Teodor Meleșcanu și doamna Andreea Păstârnac,
propunerile pentru funcția de ministru al afacerilor externe și respectiv pentru românii de
pretutindeni.
La audiere, domnul Meleşcanu a precizat că "obiectivul fundamental pe care vi-l
propun este ca România să devină, în acești patru ani, cea mai importantă putere politică,
economică și militară din sud-estul Europei. Acesta este obiectivul principal pe care mi l-am
fixat", a precizat domnia sa.
De asemenea, a subliniat că principala prioritate a mandatului său va fi pregătirea
României pentru președinția Consiliului Uniunii Europene în 2019, în paralel cu marcarea
încheierii Primului Război Mondial și a realizării Marii Uniri.
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O a doua prioritate va consta în revigorarea diplomației bilaterale, constatând o
anumită rămânere în urmă a diplomației bilaterale, care este esențială pentru crearea de
majorități care să sprijine interesele fundamentale ale României.
O a treia prioritate va fi reformarea și modernizarea sistemului de protecție a
cetățenilor români din străinătate, prin intermediul Direcției Consulare din MAE, prin
informatizare, oferirea de resurse și găsirea de oameni adecvați acestei activități.
Cel de-al patrulea obiectiv va urmări implicarea mult mai directă și mai concretă a
Ministerului Afacerilor Externe în diplomația economică, în colaborare cu structurile care vor fi
create în cadrul Ministerului Economiei.
În legătură cu Republica Moldova, dl Meleşcanu a precizat că “poziția mea este foarte
clară și simplă. România și Moldova vor fi țări care se vor reunifica prin intrarea Moldovei în
UE, caz în care toate problemele care privesc frontiera vor fi doar probleme spirituale și nu
probleme reale”.
Referitor la chestiunea implicării României în rezolvarea conflictului transnistrean, a
afirmat că "România nu s-a retras, România a fost scoasă din structura care negocia pe
problemele Transnistriei”, subliniind că trebuie să existe și o disponibilitate din partea
principalilor jucători din acest domeniu, pentru a găsi o soluție la problema Transnistriei.
Principalii jucători sunt: Federația Rusă, Moldova și Ucraina.
Dezvoltând chestiunea relațiilor cu țările vecine, dl Meleșcanu a spus că politica
externă a României o concepe sub aspectul unor cercuri concentrice. Prima prioritate fiind
ţările vecine. “Din păcate, la ora actuală, relaţiile nostre cu vecinii nu sunt relaţii foarte bune
sau aşa cum le-am dori noi. Până acuma aveam o zicală, spuneam că cel mai bun vecin al
României este Marea Neagră. Nici măcar Marea Neagră nu mai este un bun vecin, prin
militarizarea Crimeei şi prin schimbarea dramatică a echilibrului strategic în această zonă. In
aceeaşi primă zonă intră Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi Ucraina. Deci sunt ţări vecine,
pentru toate avem în programul de guvernare prevăzute foarte multe lucruri. In legătură cu
Ungaria, e adevărat, eu cel puţin am o resposabilitate morală pentru dezvoltarea acestor
relaţii întrucât în 1996 am negociat şi semnat la Timişoara Tratatul de Bază dintre România şi
Ungaria. Parteneriatul strategic, care a fost şi el unul din documentele importante, a rămas
din păcate doar la nivelul de documente şi vă asigur că printre primele acţiuni pe care le voi
face vor fi cele legate de ţările vecine, evident Ungaria fiind una dintre ele”.
Referitor la diaspora, dl Meleşcanu a exprimat că o soluție ar trebui să fie adoptarea
unei noi legi privind diaspora, care să conțină drepturi pentru cetățeni și mecanisme de sprijin
pentru aceştia.
În ceea ce privește calitatea serviciilor consulare, dl Meleșcanu a apreciat că aceasta
este o problemă care a rămas nerezolvată, în contextul în care mai multe guverne au blocat
mărirea schemelor în aceste instituții administrative, susţinând, totodată că una dintre
prioritățile sale va fi existența unui personal consular cu adevărat profesionist.
Urmare prezentării făcute de domnul Meleșcanu și a întrebărilor și comentariilor din
partea deputaților și senatorilor, candidatura a fost avizată favorabil cu 29 voturi pentru şi 11
împotrivă.
La audieri, dna Andreea Păstîrnac a spus că una dintre prioritățile sale va fi
continuarea și aprofundarea programelor dedicate învățării limbii române, în afara granițelor.
De asemenea, în cadrul celebrării Centenarului Unirii, își dorește să dea "o imagine
europeană" comunităților de români din străinătate.
Referitor la bugetul ministerului nou înființat, aceasta a arătat că este unul care "se
bazează foarte mult pe proiecte". "Există foarte multe proiecte și alături de aceste proiecte vin
și direcțiile strategice", a punctat ea.
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Totodată, dna Păstîrnac a susţinut că relația cu diaspora se aseamănă foarte mult cu
diplomația parlamentară. "Să nu uităm că relația noastră cu diaspora se aseamănă foarte
mult cu diplomația parlamentară, că suntem în fața unor voci multiple și a unor puncte de
vedere care au dreptul să se exprime".
Urmare prezentării făcute de doamna Păstârnac și a întrebărilor și comentariilor din
partea deputaților și senatorilor, candidatura a fost avizată favorabil cu 26 voturi pentru şi 13
împotrivă.
În ședința din 5 ianuarie a.c., membrii Comisiei au avut pe ordinea de zi o serie de
inițiative legislative rămase din legislatura anterioară (Plx 330/2013, PLx 338/2016 și PLx
403/2014).
La începutul şedinţei, doamna preşedinte Biró a supus votului membrilor Comisiei
ordinea de zi, fiind votată în unanimitate.
Domnul deputat Ganţ, în luarea sa de cuvânt, consideră că nu este oportun
dezbaterea acestor iniţiative legislative care au aparţinut vechiului Guvern, propunând ca
actualul Guvern să ne transmită un nou punct de vedere la începutul sesiunii ordinare şi a
ridicat aspecte de ordin procedural, în sensul că două proiecte de Lege aflate pe ordinea de
zi sunt pentru raport comun cu Comisia de apărare, respectiv juridică.
Doamna vicepreşedinte Intotero a achiesat la propunerea dlui deputat Ganţ şi a mai
propus să solicităm ministerelor de resort, atât un nou punct de vedere, cât şi o informare
privind situaţia paşapoartelor diplomatice şi situaţia copiilor minori implicaţi în trafic de minori
sau alte fapte infracţionale.
Domnul deputat Voicu a explicat că cel puţin din punct de vedere juridic Ministerul
Afacerilor Externe se află sub incidenţa punctului de vedere din 2013, însă noi putem să
retrimitem la Guvern sau să ne pronunţăm.
Urmare dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să solicite
Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Afacerilor Interne noi puncte de vedere și
precizări privind cele 3 proiecte de Lege, urmând a le dezbate într-o ședință ulterioară.
Au participat la şedinţa Comisiei, în calitate de invitaţi, doamna Manda Cristina,
Subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne şi domnul Pietro Pavoni, consilier la
Ministerul Afacerilor Externe.
De asemenea, au mai fost abordate o serie de măsuri organizatorice privind activitatea
Comisiei în perioada imediat următoare.
Preşedinte,

Secretar,

Biró Rozália-Ibolya

Culeafă Mihai

