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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 23-26 septembrie 2019 

 
În perioada 23-26 septembrie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 

Marţi, 24 septembrie, ora 13.00, Salonul Alb  
 

 Audierea dlui George Ciamba pentru funcţia de ambasador extraordinar şi 
plenipotenţiar al României în Republica Elenă, şedinţă comună 

 
 
Miercuri, 25 şi joi, 26 septembrie 2019 
 
 

 Studiu individual asupra Raportului privind participarea României la 
reuniunea informală a miniştrilor de externe din statele membre ale UE 
(Gymnich), Helsinki, 29-30 august 2019. 

 
 

În data de 23 septembrie a.c. membrii Comisiei au avut studiu individual 

asupra dosarului de audiere a dlui George Ciamba în funcţia de ambasador al 

României în Republica Elenă. 

În data de 24 septembrie a.c. membrii Comisiilor pentru politică externă ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului s-au reunit, în şedinţă comună, pentru audierea 

dlui George Ciamba pentru funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al 

României în Republica Elenă. 

În prezentarea, pe scurt, a obiectivelor de mandat, dl Ciamba, actual 

ministru delegat pentru Afaceri Europene, a pledat pentru dezvoltarea şi 

alina.pop
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diversificarea relaţiilor bilaterale între cele două ţări, menţionând că este foarte 

important să valorificăm ceea ce s-a realizat în ultimii 2 ani.  

A precizat că noul Guvern de la Atena a acordat o mare importanţă 

economiei greceşti, că Grecia a ieşit din criză, mai sunt foarte multe lucruri de făcut 

şi că trebuie să menţinem o traiectorie de continuitate a relaţiei bilaterale. 

În ceea ce priveşte relaţia comercială a susţinut că schimburile economice 

dintre cele două ţări sunt remarcabile, există însă numeroase oportunităţi 

economice, precum şi potenţial de cooperare încă neexploatat sau insuficient 

valorificat. Totodată, a subliniat că securitatea energetică este un domeniu de 

interes major atât pentru România, cât şi pentru Grecia. 

De asemenea, a menţionat că va acorda o atenţie specială protejării 

intereselor cetăţenilor români din Grecia, comunitate care nu este foarte 

numeroasă, dar este apreciată şi va consolida dialogul cu mediul asociativ 

românesc. 

Referitor la extinderea UE în Balcanii de Vest, a susţinut că va urmări 

capitalizarea potenţialului de imagine precum şi valorificarea Preşedinţiei României 

la Consiliul UE din prima jumătate a anului 2019, că este o chestiune de interes 

naţional pentru România precum şi o chestiune de interes economic. 

Referitor la migraţie a arătat că urmărim acest fenomen care a determinat şi 

schimbat priorităţile Uniunii Europene.  

În timpul dezbaterilor, dna preşedinte Biró l-a felicita pe domnul ministru 

pentru succesul obţinut pe perioada preşedinţiei, exprimând că apreciază munca şi 

rezultatele obţinute şi a vrut să ştie ce activităţi sunt avute în vedere cu privire la 

formele de cooperare, la Agenda europeană la Marea Neagră pentru o stabilitatea 

mai mare în regiune şi o cooperare mai strânsă. 

Domnul Ciamba a menţionat că va continua dialogul în cadrul multilateral 

oferit de formatele de cooperare la Marea Neagră pentru asigurarea stabilităţii şi 

securităţii regionale în vederea creşterii competitivităţii economice reciproc 

avantajoase, că în ceea ce priveşte proiectele de cooperare sectorială acestea vor fi 

în domeniul transporturilor, în domeniul economic, că există numeroase oportunităţi 

de dezvoltare, unele aflate în dialog bilateral în ultimii ani, altele cu important 

potenţial în domenii precum IT, agricultura, şi “ca să putem să împingem o agendă 

europeană, avem nevoie de un grup de ţări care să aibă interese similare. Formatul 

România - Bulgaria - Serbia - Grecia are valoare la nivelul comunităţilor locale. E o 

continuitate teritorială, ceea ce poate da impuls cooperarii transfrontaliere”, a 

afirmat dl Ciamba. 



Domnul deputat Ganţ şi-a exprimat respectul deosebit pe care îl are pentru 

dl Ciamba şi pentru rezultatele obţinute pe timpul preşedinţiei române la Consiliul 

UE, dar şi pentru modul în care a relaţionat cu noi. De asemenea, a exprimat că 

România va avea un foarte bun ambasador la Atena, poate prea calificat, şi care 

are toate atuurile pentru a ocupa acest post dorindu-i mult succes în continuare. 

Răspunzând unei întrebări referitoare la comunitatea românească din Grecia, 

dl Ciamba a menţionat că exista o problemă în ceea ce priveşte modul în care se 

identifică asociaţiile de aromâni. Toate asociatiile de aromâni din Grecia se identifică 

cu statul grec. Din punctul ăsta de vedere chiar ai o problema de a interactiona cu 

ei, a aratăt dl Ciamba. 

De asemenea, acesta este de părere că în Creta, în primul rând, ca 

reprezentare, va trebui să gasim un consul onorific şi, în a doua etapă, va trebui să 

avem un oficiu consular. Este necesar ca România să aibă un oficiu consular şi un 

consul onorific. In ceea ce priveşte problema turismului, consideră că ar trebui să ai 

o reprezentare consulară dublă, pentru că vara ai tot felul de incidente care se 

întâmpla în orice loc în care sunt foarte mulţi turisti (accidente, turistii românii îşi 

pot pierde actele) şi este foarte bine să ai reprezentare acolo.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a candidaturii dlui George 

Ciamba în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în 

Republica Elenă. 

În zilele de 25 şi 26 septembrie membrii Comisiei au avut studiu individual 

asupra Raportului privind participarea României la reuniunea informală a miniştrilor 

de externe din statele membre ale UE (Gymnich), Helsinki, 29-30 august 2019. 

La şedinţa Comisiei din data de 23 septembrie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 10 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni (PNL), 

Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), 

Dobrovie Matei-Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 

Gerea Andrei Dominic (Neafiliat), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-

Ilie (PSD). Au fost absenţi: Barna Ilie Dan (USR- deplasare), Nasra Gabriel 

Horia (PSD), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma Andreea 

(PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD-deplasare), Podaşcă Gabriela Maria (PRO 

EU-deplasare) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

La şedinţa Comisiei din data de 24 septembrie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 9 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-Oni (PNL), 

Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat 



PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (PRO 

Europa), Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: 

Barna Ilie Dan (USR- deplasare), Nasra Gabriel Horia (PSD), Anastase 

Roberta Alma (PNL),  Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Cosma 

Andreea (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD-deplasare), Podaşcă Gabriela 

Maria (PRO EU-deplasare) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

La şedinţele Comisiei din data de 25 şi 26 septembrie şi-au înregistrat 

prezenţa un număr de 10 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR),  Ardelean Ben-

Oni (PNL), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta 

Alma (PNL), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat PNL), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 

Naţionale), Gerea Andrei Dominic (PRO Europa), Kelemen Hunor (UDMR), 

Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Barna Ilie Dan (USR- deplasare), 

Nasra Gabriel Horia (PSD), Balan Ioan (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), 

Cosma Andreea (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD-deplasare), Podaşcă 

Gabriela Maria (PRO EU-deplasare) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

 

    Preşedinte,                     Secretar, 

 

           Biró Rozália-Ibolya                                  Mirela Furtuna 
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