Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

Bucureşti, 2 martie 2017

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei pentru politică externă
din perioada 28 februarie – 2 martie 2017

In perioada 28 februarie – 2 martie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:
Marti, 28 februarie 2017, ora 13.00, Sala Avram Iancu
- şedinţă comună cu Comisia pentru politică externă a Senatului
¾ Audierea candidaţilor propusi pentru funcţia de ambasador extraordinar şi
plenipotenţiar al României în străinătate:
1. Dl Vasilică Constantinescu - China și Mongolia
2. Dl Dan Stoenescu - Tunisia
3. Dl Sorin Vasile Moldovan - Turkmenistan
4. Dl Bogdan Badea - Thailanda și Laos
5. Dl Cezar Manole Armeanu - Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan
6. Dl Florin Tacu - Singapore

În prezenţa reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe, membrii Comisiei pentru
politică externă ai Camerei Deputaţilor şi membrii Comisiei pentru politică externă ai Senatului
au audiat candidaţii propusi pentru funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al
României în străinătate.
La începutul şedinţei a fost aprobată ordinea de zi, în unanimitate, şi s-a trecut la
audierea primului candidat, dl Vasilică Constantinescu.
În prezentarea obiectivelor mandatului, dl Constantinescu a menţionat că relaţia cu
China este una dintre pilonii de bază, România are în politica externă priorităţi, dar şi
constante şi consideră că redefinirea priorităţilor României faţă de zona Asia-Pacific
reprezintă o temă majoră, iar necesitatea revigorării şi substanţializării relaţiilor de parteneriat
cu China, continuă să reprezinte unul dintre pilonii de forţă ai politicii noastre externe.
În plan bilateral, liniile principale de acţiune se vor axa pe intensificarea dialogului
politic şi diplomatic prin amplificarea relaţiei tradiţionale speciale, prin regularizarea dialogului
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politic la nivel înalt, prin realizarea unui calendar de vizite în vederea marcării momentelor
aniversare din 2019, prin maximizarea activităţii Institutului Cultural Român de la Beijing, în
pregătirea marcării momentului aniversar a 70 de ani de relaţii diplomatice cu China şi a
Preşedinţiei UE.
Referitor la cooperarea economică şi sectorială, a afirmat că această componentă este
foarte importantă, în prezent sunt două proiecte mari de investiţii chineze în România, în fază
avansată de finalizare, care oferă şi alte oportunităţi după finalizare. Dl Constantinescu
consideră că există o zonă neexploatată suficient la nivelul autorităţilor locale, cu impact
imediat, prin crearea unui orizont de aşteptare. In ceea ce priveşte balanţa comercială,
aceasta este constantă şi nu crede că este bine a forţa balanţa de schimburi comerciale ci de
a atrage companii.
Referitor la relaţiile inter-umane, a menţionat că este foarte important să creştem
vizibilitatea României în China, prin intermediul Institutului Cultural Român de la Beijing şi că,
în foarte scurt timp, intenţionează să deschidă şi un birou de turism.
Totodată, foarte important intensificarea cooperării în domeniul educaţional, cultural şi
academic prin sprijinirea deschiderii de lectorate suplimentare de limbă, literatură şi civilizaţie
românească, prin sprijinirea universităţilor româneşti de prestigiu în a-şi promova oferta
educaţională. A exprimat că există în Asia un capital uman impresionant care şi-au făcut
studiile în România şi că trebuie valorificat acest capital prin atragerea şi acceptarea
studenţilor chinezi în România.
În prezentarea mandatului pentru Mongolia dl Constantinescu a exprimat că relaţia cu
Mongolia din păcate a fost neglijată, că există un capital neexploatat si că va continua
acţiunile începute de către predecesorul său, dl ambasador Costea.
În sesiunea dedicată întrebărilor, membrii celor două Comisii au adresat întrebări sau
au făcut recomandări, cu precădere în domeniul învăţământului.
În urma audierii, membrii celor două Comisii au avizat faborabil propunerea, cu 20 de
voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.
In continuare, dl Dan Stoenescu, în prezentarea obiectivelor mandatului său pentru
Republica Tunisiană a afirmat că, de principiu, revigorarea relaţiei cu Tunisia trebuie să aibă
ca linii directoare dezvoltarea şi aprofundarea diverselor paliere ale relaţiilor bilaterale, mai
ales în ceea ce priveşte cooperarea politică, economică, educaţională şi de securitate.
De asemenea, a exprimat că având în vedere schimbările politice care au loc la Tunis
(„revoluţia de iasomie”), consideră că este loc pentru a dezvolta relaţiile economice, balanţa
fiind în favoarea României.
Continuarea asistenţei pentru dezvoltare acordată de România şi canalizarea acesteia
în domenii de maximă prioritate pentru Tunisia, respectiv transferul de expertiză electorală, în
domeniul migraţiei, azilului, integrării sociale în contextul problematicii din Orientul Mijlociu,
colaborare în domeniul militar şi a schimbului de informaţii, dezvoltarea de noi paliere de
colaborare în industria IT, producţia de soft, în domeniul petrolier, al forajelor, existând interes
din partea tunisiană pentru cooperarea în infrastructură (baraje, aeronautică, tehnologii
avansate în agricultură), precum şi preluarea de expertiză şi revigorare a turismului
românesc.
Referitor la cooperarea în domeniul cultural şi educaţional, realizarea de proiecte de
cooperare între instituţii de învăţământ, universitar şi pre-universitar, cercuri academice,
parteneriate inter-regionale, prin impulsionarea schimburilor în domeniul învăţământului
superior nu se vor rezuma doar la domeniile medicinei şi farmaciei, ci vor include cercetarea
ştiinţifică şi domeniul umanist, creşterea numărului de burse atât prin „Programul executiv în

3

domeniile culturii şi educaţiei”, cât şi prin bursele MAE, prin încurajarea studenţilor români de
a studia în Tunisia, precum şi atragerea de studenţi tunisieni pentru a studia în România.
În sesiunea dedicată întrebărilor, domnii deputaţi şi senatori au adresat întrebări
referitoare la cooperarea în domeniul învăţământului, respectiv problemele cu care se
confruntă studenţii tunisieni în România, dl Stoenescu dând asigurări că se va ocupa
personal pentru a veni în sprijinul acestora, menţionând că aceste chestiuni nu ţin doar de o
singură instituţie.
În urma audierii, membrii celor două Comisii au avizat favorabil propunerea, cu 15
voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.
Membrii Comisiei pentru politică externă ai Camerei Deputaţilor au solicitat
întreruperea şedinţei pentru a putea participa la sesiunea de vot final, propunerea fiind
aprobată în unanimitate, cu reluarea discuţiilor începând cu ora 15.00.
La reluarea şedinţei, dl Sorin Vasile Moldovan a prezentat obiectivele mandatului său
pentru Turkmenistat exprimând că mandatul va fi unul multidimensional, relaţia bilaterală fiind
structurată pe 3 componente principale: dialogul politic, cooperarea economică şi
dimensiunea umană. Un alt aspect important va fi şi sprijinul agendei europene şi
internaţionale a Turkmenistanului, în special la nivel UE şi ONU.
Referitor la relaţia bilaterală a menţionat că îşi propune să relanseze cooperarea
parlamentară prin realizarea unor contacte, vizite şi reactivarea Grupului de prietenie dintre
cele două legislative. In ceea ce priveşte cooperarea economică obiectivele sunt creşterea şi
diversificarea comerţului bilateral, cooperarea la nivel de Camere de Industrii, prin încurajarea
participării companiilor româneşti la licitaţiile din Turkmenistan, exprimând că există interes
legat de exportul de echipamente gaze, crearea unui Parteneriat energetic, bazat pe
expertiza românească şi interesul Turkmenistanului, precum şi intensificarea transporturile de
mărfuri Marea Caspică-Marea Neagră.
Referitor la cooperarea în domeniul educaţiei, liniile de acţiune vor fi continuarea
programului de burse pentru studii în România oferite tinerilor turkmeni, stabilirea de
colaborări inter-universitare şi organizarea vizitei în România a ministrului turkmen al
educaţiei (la Universitatea de petrol şi gaze din Ploieşti), înfiinţarea unui lectorat de limba
română în Turkmenistan. De asemenea vor fi depuse eforturi pentru extinderea cadrului
juridic bilateral.
In ceea ce priveşte sprijinul agendei europene şi internaţionale a Turkmenistanului, cu
precădere cooperarea în cadrul ONU, obiectivul va fi obţinerea sprijinului Turkmenistanului
pentru candidatura României pentru mandatul de membru nepermanent al ONU în perioada
2019-2020, precum şi pentru participarea României la evenimente organizate de autorităţile
turkmene sub egida ONU.
În urma întrebărilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au avizat
faborabil propunerea, cu 18 voturi pentru şi 1 voturi împotrivă.
In continuare, dl Bogdan Badea, propus pentru funcţia de ambasador al României în
Thailanda şi Laos, înainte de prezentarea obiectivelor de mandat a menţionat că având în
vedere situaţia politică actuală din Thailanda, care este un pic neclară, din acest punct de
vedere cadrul politic are o influenţă şi asupra relaţiilor bilaterale cu toate statele, nu doar cu
statele Uniunii Europene. Referindu-se la obiectivele mandatului a enumerat: definitivarea
cadrului juridic bilateral, acordarea de asistenţă în materie penală şi de extrădare, cooperarea
economică, prin intermediul Camerelor de Comerţ, eliminarea vizei turistice, atragerea
românilor din Thailanda de a participa la evenimente culturale.
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În urma întrebărilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au avizat
favorabil propunerea, cu 19 voturi pentru şi niciun vot împotrivă.
In continuare, dl Cezar Manole Armeanu – Kazahstan, Kârgâstan şi Tadjikistan - a
prezentat obiectivele mandatul său considerând că principalele obiective ale cooperării dintre
România şi Kazahstan ar trebui să fie orientate către menţinerea şi aprofundarea dialogului la
toate nivelurile, cu accente pe dezvoltarea relaţiilor bilaterale, îmbunătăţirea mecanismelor de
cooperare între statele din Sud-Estul Europei şi statele din regiunea central-asiatică,
accentuarea cooperării economice şi comerciale, atât prin atragerea de investiţii kazahe în
România, dar şi printr-o prezenţă mai activă a firmelor româneşti pe piaţa statului partener,
intensificarea participării firmelor şi instituţiilor româneşti la proiectele de interes pentru
Kazahstan: cercetare, IT, inovare, lucrări în infrastructură.
In ceea ce priveşte domeniul economic, Kazahstanul este cel mai important partener
economic pentru România din Asia Centrală, România numărându-se printre primii zece
importatori de petrol în Kazahstan, locul 7, ceea ce denotă importanţa strategică a cooperării
în domeniul petrolului. Dl Armeanu consideră că o prezenţă mai activă a firmelor şi instituţiilor
româneşti trebuie să reprezinte o prioritate şi că se poate acţiona pe mai multe paliere cum ar
fi promovarea şi reprezentare instituţională, utilizarea tuturor resurselor umane, inclusiv a
lobby-ului local, România manifestând un interes major pentru dezvoltarea parteneriatelor în
domeniul energiilor convenţionale, al energiilor verzi.
Referitor la cooperarea în domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii, a afirmat că aceasta
se face în baza Acordului privind colaborarea tehnico-ştiinţifică, 1996, a Acordului de
colaborare în domeniul învăţământului, 2008 şi a Acordului de cooperare în domeniul culturii,
din 2013. Obiectivul în acest domeniu îl reprezintă creşterea gradului de cunoaştere a
României la nivelul publicului larg kazah, vizibilitatea în rândul corpului diplomatic şi consular
la Astana, fructificarea la maximum a oportunităţilor pe care evenimentul „EXPO 2017 –
Energia viitorului” le va oferi, precum şi majorarea burselor pentru studenţii kazahi de a studia
în România.
Kârgâstan – printre obiective numărându-se intensificarea legăturilor dintre
parlamentele celor două ţări, aprofundarea cooperării între ministerele de externe ale celor
două ţări în vederea promovării obiectivelor de politică externă, continuarea şi
permanentizarea consultărilor politico-diplomatice, la nivel de secretar de stat. De asemenea,
cooperarea economică prin diversificarea schimburilor comerciale, prin acordarea de sprijin
companiilor româneşti în domeniul infrastructurii, trasportului, energiei sau amenajării
teritoriului, precum şi identificarea şi promovarea unor proiecte de interes comun.
Tadjikistan – susţinerea cooperării în domeniul economic prin promovarea de proiecte
concrete de interes comun, diversificarea parteneriatelor şi schimburilor comerciale şi
creşterea volumului acestora, acordarea de sprijin şi furnizarea de informaţii pentru facilitarea
accesului pe piaţă al companiilor româneşti. De asemenea, dezvoltarea colaborării în
domeniul culturii, educaţiei şi ştiinţei prin promovarea valorilor culturale româneşti prin acţiuni
de diplomaţie publică pentru imaginea României.
În urma întrebărilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au avizat
favorabil propunerea, cu 20 voturi pentru şi niciun vot împotrivă.
Domnul Florin Marius Tacu – Singapore – a susţinut că nivelul scăzut al relaţiei
bilaterale reprezintă o provocare dar şi o oportunitate, mai ales în anul care marchează 50 de
ani de relaţii diplomatice. Marcarea Centenarului Marii Uniri şi deţinerea Preşedinţiei UE
reprezintă premise ale unei vizibilităţi sporite a României în Singapore. Intensificarea
dialogului politic şi diplomatic prin consultări la nivelul celor două ministere de externe, la nivel
de secretar de stat, cu rol de pregătire a unei vizite oficiale în 2017 care să marcheze cei 50
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de ani de relaţii dilomatice bilaterale. Totodată, se va urmări îmbunătăţirea cadrului juridic
bilateral, dezvoltarea cadrului instituţional bilateral de dialog sectorial şi consolidarea
cooperării şi sprijinul reciproc în plan multilateral.
România, stat membru UE – organizarea în 2017 a unor prezentări destinate mediului
politic, economic şi academic, în contextul aniversării a 10 ani de când ţara noastră a devenit
stat membru UE, precum şi coordonarea cu delegaţia UE în vederea pregătirii Preşedinţiei
Consiliului UE.
În plan economic, promovarea în mediul investiţional singaporez a oportunităţilor de
investiţii în România, inclusiv prin organizarea de delegaţii de afaceri în ţara noastră,
sprijinirea companiilor româneşti să acceadă pe piaţa singaporeză şi ASEAN, precum şi
menţinerea unui dialog aprofundat cu Camerele de Comerţ în vederea organizării unor
forumuri de afaceri.
În ceea ce priveşte cooperarea în plan academic şi cultural, încheierea de
memorandumuri de înţelegere la nivel universitar, stabilirea de contacte între think-tank-uri
din domenii de interes reciproc, precum şi schimburi de studenţi şi de cadre didactice. De
asemenea, promovarea valorilor româneşti în acţiuni de diplomaţie publică, impulsionarea
prezenţei româneşti la manifestările cultural-artistice de prestigiu din Singapore, precum şi
editarea unui newsletter al ambasadei, reprezintă direcţii de acţiune în îndeplinirea
mandatului.
În urma întrebărilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au avizat
favorabil propunerea, cu 21 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
În zilele de 2 şi 3 martie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu
individual asupra iniţiativelor cu care a fost sesizată Comisia, în vederea dezbaterii ulterioare.
Preşedinte,

Secretar,

Biró Rozália-Ibolya

Mirela Furtună

