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         Parlamentul României 
          Camera Deputaţilor 

 
              Comisia pentru comunităţile de români 

              din afara graniţelor ţării 
 

 

 

  PROCES-VERBAL 

  al  lucrărilor Comisiei din zilele de 27, 28, 29 și 30 octombrie 2020 

 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucrările în zilele de 26, 27, 28, 29 și 30 octombrie 2020 

 

 

                               Luni, 26 octombrie 2020 și Marți, 27 octombrie 2020 

 

                          Studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 

 

Miercuri, 28 octombrie 2020 

 

La lucrările Comisiei au participat 6 deputaţi din totalul de 17 membri: 

    Constantin Codreanu (PMP) – președinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, Matei-

Adrian Dobrovie (PNL), Costel Lupașcu (PSD) și Alin Vasile Văcaru (PRO România). 

Au absentat: 

 Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Dumitru Lupescu (USR) – secretar, Nicolaie-Sebastian-

Valentin Radu (PSD) – secretar, Ştefan-Alexandru Băișanu (PSD), Cristian Buican (PNL), Doru Petrișor 

Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD), Marilen-Gabriel 

Pirtea (PNL), Mihăiță Vîrză (PSD) și Alexandru-Mihai Voicu (PNL). 

     Înlocuiri:  

     Doamna deputat Angelica Fădor (PNL), a fost înlocuită de doamna deputat Cristina Burciu (PNL). 
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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și-a desfășurat lucrările în ședință 

comună împreună cu Comisia pentru comunitățile de români din afara țării din Senat, Comisia pentru 

politică externă din Senat și a Comisia pentru politică externă din Camera Deputaților în data de                 

28 octombrie 2020, având pe ordinea de zi audierea candidaților propuși pentru funcţiile de Ambasadori 

Extraordinari și Plenipotențiari ai României. 

Ședința comună din data de 28 octombrie 2020 a fost condusă de către domnul senator Cristian-Sorin 

Dumitrescu, președintele Comisiei pentru politică externă din Senat și de doamna deputat BIRÓ Rozália-

Ibolya, președintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților. 

În deschiderea ședinței, domnul președinte Cristian-Sorin Dumitrescu a dat cuvântul doamnei Maria 

Ciobanu, candidatul propus pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în 

Regatul Maroc și Republica Islamică Mauritania. 

 În cadrul prezentării principalelor elemente de mandat, doamna Maria Ciobanu a precizat că se află 

pentru a doua oară în fața Comisiilor reunite, prima dată vorbind despre perspectivele României în cadrul 

multilateral, acum înțelegând mult mai mult decât atunci cât de ofertant este cadrul multilateral pentru 

fiecare relație bilaterală  României. 

 Totodată, domnia sa a mai precizat că în mod inevitabil, în acest cadru multilateral, te întâlnește cu 

fiecare dintre cele 193 de state de pe glob - în acest context referindu-se la ONU - și inevitabil intri în   

contact direct cu problemele lor, cu agenda politică, cu prioritățile, dar și cu oportunitățile care pot fi 

valorificate în relația bilaterală. 

În continuarea prezentării elementelor de mandat, domnia sa a făcut referire la argumentele care fac 

deosebit de atractivă relația bilaterală a României cu Regatul Maroc, în acest context începând cu 

argumentele de ordin geostrategic. 

În ceea ce privește Marocul, doamna Maria Ciobanu a precizat că Marocul se află la distanța cea mai 

scurtă de Europa, fiind poarta către Africa în condițiile în care nu numai Europa dar și multe alte state 

importante caută acum să se dezvolte, să intre în Africa.  

De asemenea, domnia sa a mai precizat că Marocul are o dublă deschidere maritimă, fiind vorba de 

deschiderea la Oceanul Atlantic și de deschiderea la Marea Mediterană, și de acolo legătura care se poate 

face cu Marea Neagră și ajunsă la Porțile României. 

În acest context, doamna Maria Ciobanu a declarat că este vorba despre gradul deosebit de 

dezvoltare al conectivității, mai exact Tanger, Portul Marocului la Marea Mediterană, port care tinde să 

devină cel mai important din Marea Mediterană. 

Totodată, domnia sa a precizat că alături de aceste argumente de ordin geografic, de apropiere 

geografică, dar și din punct de vedere al valorilor, mai sunt și factorii de stabilitate din punct de vedere 

politic și de securitate.  

După cum a declarat doamna Maria Ciobanu, Marocul a reușit să fie în perioada evenimentelor 

numite “ Primăvara Arabă” un model pentru restul regiunii, pentru celelalte state, prin maniera în care a știut 

să gestioneze evenimentele la momentul respectiv, îmbinând practici tradiționale și  religioase cu măsuri 

curajoase reformiste, reformând instituții ale statului în acel moment, adoptând măsuri care s-au îndreptat 
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către drepturi politice și civile ale populației, nu numai drepturi economice și sociale, reușind în foarte bună 

măsură să detensioneze niște tensiuni sociale care ar fi putut să ducă la o situație mult mai gravă. 

Totodată, domnia sa a precizat că Marocul este un stat arab, un stat islamic, dar cel mai deschis 

islam, putând-se practica orice religie în Maroc, fără ca bisericile, sinagogile, bisericile ortodoxe să aibă 

nevoie de pază. 

Doamna Maria Ciobanu a mai precizat că Marocul are relații cu UE, precum și cu SUA, SUA găsind 

în Maroc un aliat în acea parte a Africii, Marocul fiind interesat să se deschidă mult către lume. 

Domnia sa a declarat de asemenea că în ultimii ani s-a consemnat o dezvoltare economică relativ 

stabilă, care a favorizat dezvoltarea și modernizarea Marocului, Marocul fiind cel mai mare producător de 

fosfați din lume, fiind o țară care se deschide spre noi tehnologii, spre tehnologii regenerabile, spre 

tehnologii moderne,  fiind o țară care s-a deschis extraordinar de multe spre conectivitate, spre infrastructură. 

În acest context, doamna Maria Ciobanu a informat asupra faptului că Banca Mondială situează 

Marocul top 20 la nivel mondial în ceea ce privește conectivitatea, ridicând astfel gradul de atractivitate 

pentru mediul de afaceri și care spune că este țara care are cel mai atractiv mediu de afaceri.  

Domnia sa a declarat că dorește să pună accent pe dimensiunea economică pentru că o consideră o 

prioritate a mandatului, considerând că mai ales, în contextul crizei sanitare, este absolut inevitabil să 

valorificăm fiecare oportunitate care poate să aducă un plus în relațiile economice ale fiecărui stat. 

Doamna Maria Ciobanu a mai precizat că pentru domnia sa, dimensiunea economică trebuie să fie  

principalul subiect al tuturor contactelor diplomatice din această perioadă, de a fi prezenți în  Casablanca, 

având cetățeni marocani care au studiat în România. 

În acest context, Doamna Maria Ciobanu a informat asupra faptului că peste 500 de români au predat 

și au format elite marocane de-alungul timpului, astăzi, după cum a declarat domnia sa, având 1300 de 

studenți marocani care studiază în Facultățile de Medicină, Stomatologie din Iași, Timișoara, Cluj și nu 

numai, fiind un potențial pe care trebuie să-l valorificăm. 

Cât privește Republica Islamică Mauritania, domnia sa a declarat este cel mai mare bazin piscicol 

din lume, fiind de asemenea o țară cu importante resurse naturale și economice, iar schimbările politice care 

au avut loc în ultimii ani acolo încurajează pentru prima dată o tranziție pașnică între cei doi șefi de stat și 

detensionează climatul politic, la rândul lui începând să fie în atenția investitorilor străini. 

Totodată, doamna Maria Ciobanu a precizat că la fel ca în Maroc , dimensiunea economică, precum 

și legătura cu comunitatea de români din Maroc, cu toți cetățenii români de acolo care au studiat de-alungul 

timpului în România,  din  cele două țări rămâne extrem de importantă.  

În urma precizărilor făcute de doamna Maria Ciobanu în cadrul prezentării principalelor elemente de 

mandat, precum și legat de cetățenii marocani care au studiat în România, domnul senator Mihnea Costoiu a 

dorit să aducă în atenție faptul că această comunitate  marocană în general, își dorește să trimită în continuare 

tineri să studieze în România, dar din nefericire există un mecanism greoi cu privire la acceptarea studenților 

în România, un rol important în acest mecanism greoi avându-l Ambasada României în Maroc. 



4/14 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

Totodată, domnul Mihnea Costoiu a dorit ca doamna Maria Ciobanu să aibă în vedere pe viitor acest 

subiect, și să cunoască de asemenea care este planul concret pe care domnia sa îl are în vedere pentru a 

sprijini universitățile din toate domeniile, mai exact, dacă are în vedere ceva în mod special. 

În acest context, doamna Maria Ciobanu a adus în atenție faptul că de doi ani de zile există primul 

lectorat de limbă română la Universitatea Mohamed V din Rabat, bucurându-se că numai în acest moment, 

chiar în aceste condiții de pandemie avem peste 35 de studenți care studiază limba română, studenți, care 

după cum a precizat domnia sa se pregătesc să vină după aceea să studieze mai departe în universitățile din 

România, în varii domenii.  

Totodată, domnia sa a declarat că este adevărat că activitatea consulară a Ambasadei trebuie să aibă 

în mod special în vedere facilitarea celor care doresc să vină în România într-adevăr pentru motive de studiu 

și să-i sprijine, importantă fiind cooptarea studenților care se îndreaptă în special spre acele domenii, 

discipline care după cum a precizat domnia sa pot constitui relații economice bilaterale între cele două țări, 

cunoscând că există probleme consulare și care preocupă.  

În acest context domnia sa a informat asupra faptului că se  lucrează deja pentru a mări capacitatea 

consulară și pentru a avea capacitatea de a prelucra mult mai repede și mult mai eficient cererile lor de 

aplicații pentru burse, astfel încât , după cum a declarat domnia sa, să nu fie un factor de îngreunat în drumul 

lor către studii în România. 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura doamnei Maria Ciobanu  în 

funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Maroc și Republica Islamică 

Mauritania. 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea doamnei Adela Monica Axinte, candidatul propus 

pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Macedonia de Nord. 

În cadrul prezentării principalelor elemente de mandat, doamna Adela Monica Axinte a precizat că 

în esență își propune trei obiective majore, respectiv consolidarea relației politice bilaterale, diversificarea 

cooperării sectoriale și sprijinirea comunității românești înrudite. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că se bazează pe un angajament ferm al autorităților de la Scopie 

în vederea avansării parcursului european al țării, bazându-se de asemenea pe un nou statut al țării de aliat 

NATO începând cu acest an, precum și pe o anumite stabilitate și continuitate în privința situației politice 

interne.  

În termeni concreți, cu referire la consolidarea relației politice bilaterale, doamna  Adela Monica 

Axinte  a declarat că va urmări trei linii principale de acțiune dintre acestea fiind menționate menținerea 

ritmului ascendent al contactelor politice bilaterale și aprofundarea cooperării pe linie parlamentară . 

Din perspectiva UE, domnia sa a menționat impulsionarea și implicarea activă a României în 

procesul de negocieri de aderare oferind propria expertiză în domeniul respectiv. 

În ceea ce privește NATO, doamna Adela Monica Axinte a menționat aprofundarea cooperări 

bilaterale în format aliat, pornind de la interesele comune de securitate împărtășite de cele două state. 

Cu privire la cooperarea sectoriale, în opinia domniei sale sunt două domenii care necesită o atenție 

specială și acțiune imediată. 
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În acest context doamna Adela Monica Axinte a menționat domeniul cooperării economice și 

comerciale și cel al cooperării în domeniul educației și culturii. 

După cum a precizat domnia sa, în domeniul cooperării economice și comerciale va acționa pentru 

impulsionarea schimburilor comerciale și utilizarea instrumentelor pe care le avem în baza cadrului juridic 

existent, menționând în acest context Comisia mixtă de colaborare economică.  

În ceea ce privește cooperarea în domeniul educației și culturii, doamna Adela Monica Axinte a 

declarat că acest domeniu  necesită o atenție specială  având în vedere specificul relației bilaterale,  în acest 

domeniu având un nou instrument cu forță juridică obligatorie și anume „ Acordul interguvernamental de 

cooperare culturală și educațională”. 

După cum a precizat domnia sa, „Acordul interguvernamental de cooperare culturală și 

educațională” a intrat în vigoare anul trecut și oferă oportunitatea unor acțiuni suplimentare pe linia sprijinirii 

studiului limbii române și foarte important pe linia oferirii unor măsuri de satisfacere a nevoilor în materia 

educației și culturii pentru reprezentanții comunității românești înrudite. 

Totodată, doamna Adela Monica Axinte a dorit să menționeze dorința domniei sale de a acționa 

pentru realizarea unor proiecte concrete și a unor progrese tangibile și pe alte zone care au un potențial real 

dar care nu au fost suficient explorate, în acest context fiind menționate turismul, transportul aerian, afacerile 

interne și energia. 

În final, domnia sa a prezentat câteva aspecte  legate de situația comunității românești înrudite din 

Macedonia de Nord, respectiv aromânii și meglenoromânii . 

După cum a precizat doamna Adela Monica Axinte, reprezentanții comunității respective se 

confruntă cu o serie de dificultăți atunci când se vorbește despre păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității 

etnice, culturale, religioase și lingvistice. 

În acest context domnia sa a mai precizat că avem într-adevăr un cadru juridic, o bază  legală pentru 

a acționa pe acest palier, considerând că este oportună o analiză temeinică din punct de vedere juridic și 

politic pentru a identifica zonele unde sunt necesare eforturi suplimentare pentru îmbunătățirea 

implementării. 

În același timp, după cum a declarat doamna Adela Monica Axinte, dincolo de această bază legală 

consideră necesară acționarea pentru construirea unei baze de încredere, în acest context referindu-se la 

acțiuni pe două paliere pe care domnia sa le va avea în vedere. 

În primul rând, ca prim palier adus în atenție de domnia sa și pe care îl va avea în vedere a fost  

relația cu autoritățile de la Scopie, considerând că este necesară conștientizarea pe deplin a rolului de punte 

de legătură, de liant pe care comunitatea înrudită îl poate juca în vederea dezvoltării relației bilaterale și de 

ce nu, a urmării viitorului aspirațiilor europene ale Republicii Macedonia de Nord.  

Cât privește cel de-al doilea palier, și anume palierul relațiilor cu reprezentanții comunități înrudite, 

doamna Adela Monica Axinte a precizat că ar fi necesară acționarea pentru construirea unui adevărat 

parteneriat, fiind adevărat că statul român poate și are responsabilitatea susținerii unor proiecte vizând 

păstrarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, culturale și lingvistice, însă aceste proiecte trebuie să fie 

inițiate, elaborate, promovate și urmărite de către comunitatea însăși.   
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Ședința Comisiilor reunite a continuat cu sesiunea de întrebări și intervenții. 

Întrebările au vizat susținerea de către România a parcursului european al Republicii Macedonia de 

Nord, precum și operaționalizarea ICR de la Scopie. 

Întreprinderea de demersuri în favoarea comunității românești din Republica Macedonia de Nord și 

solicitarea în oglindă părții macedonene de mecanisme și proiecte similare, având în vedere felul în care 

România tratează minoritățile etnice, au reprezentat alte subiecte aduse în atenție în cadrul sesiunii de 

întrebări și intervenții. 

În scurta intervenție, domnul deputat Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților, și-a exprimat bucuria asupra 

faptului că doamna Adela Monica Axinte a utilizat în mod repetat pe parcursul prezentării  sintagma 

“minoritatea înrudită „ pentru că, după cum a precizat domnia sa, este bine să facem acest lucru, inclusiv din 

rațiuni de discuții cu privire la exact ceea a ce spunea mai devreme colegul domniei sale, și anume solicitarea 

aplicării principiului reciprocității în relațiile pe care le avem cu statele indiferent unde se află acestea, dar 

mai ales în Balcani, pentru că atunci când spunem Balcani și spunem minoritate românească, spunem 

asimilare, fie că vorbim despre politici de asimilare care se implementează într-un mod mai blând, fie unele 

într-un mod mai agresiv. 

Având în vedere cele relatate, domnia sa a mai precizat că doamna Adela Monica Axinte nu va avea 

deloc o misiune ușoară, în acest context domnul președinte Constantin Codreanu referindu-se la interacțiunea 

pe care doamna Adela Monica Axinte o va avea cu autoritățile de acolo, precum și atunci când se va vorbi 

despre protecția minorității noastre. 

Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască care este poziția doamnei 

Adela Monica Axinte pe viitor cu privire la operaționalizarea Institutului Cultural Român, care, după cum a 

declarat domnia sa, este o componentă culturală, dar și o componentă diplomatică extrem de importantă. 

 De asemenea, domnul președinte Constantin Codreanu a asigurat-o pe doamna Adela Monica 

Axinte, că va găsi în domnia sa și în colegii domnie sale de la Grupul parlamentar al Partidului Mișcarea 

Populară (PMP ) un partener - acest lucru putând fi verificat - pentru că,  după cum a precizat domnia sa, 

uitându-se pe dezbaterea privind legea bugetului de stat, a pledat pentru acordarea unei sume importante de 

bani pentru operaționalizarea ICR de la Scopie - fiind un lucru extrem de important - sperând că doamna 

Adela Monica Axinte va acorda atenția necesară acestei componente. 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura doamnei Adela Monica 

Axinte în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Macedonia de 

Nord. 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea doamnei Carmen-Mihaela Grecu, candidatul 

propus pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Islamică Iran. 

În cadrul prezentării principalelor elemente de mandat, doamna Carmen-Mihaela Grecu a precizat că 

misiunea unui ambasador în Republica Islamică Iran este o misiune complexă. 
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Ca elementele principale de mandat doamna Carmen-Mihaela Grecu a menționat demersurile pentru 

negocierea și semnarea programului cultural, schimburile comerciale, precum și posibilitatea de negociere a 

unui memorandum între Arhivele diplomatice din cele două ministere de externe. 

În acest context, domnia sa a precizat că programul acesta pe care îl are și din experiența avută din 

ultimii ani în care a coordonat Departamentul Diplomație Culturală, programul este unul din documentele 

juridice care vin să mențină și să dezvolte o relație bilaterală indiferent cât este de complexă. 

Totodată, doamna Carmen-Mihaela Grecu a mai precizat că acest program bilateral este din păcate 

într-o negociere, fiind într-un proces de reînnoire și care a expirat în anul 2018, dar modificările 

guvernamentale au permis încă să se negocieze noua variantă de program. 

 Domnia sa a declarat de asemenea că prin acest program se propune dezvoltarea schimburilor 

culturale și academice – neînsemnând că aceste programe nu există, ele existând - și aducerea de artiști din 

ambele țări. 

După cum a precizat doamna Carmen-Mihaela Grecu această colaborare a menținut relația foarte 

mult timp și o menține în continuare. 

Cu privire la schimburile comerciale, domnia sa a declarat că este o situație complicată având în 

vedere că sunt impuse sancțiuni , dar acest lucru nu a împiedicat să se mențină schimburile comerciale și să 

gândească împreună cu partenerii iranieni, domenii care ar putea să facă obiectul schimburilor comerciale. 

După cum a mai declarat doamna Carmen-Mihaela Grecu, acest lucru este important, pentru că dacă 

ne raportăm la economie, se poate observa că economia iraniană se concentrează foarte mult pe importurile 

de carne, mai exact carnea de miel și de vită. 

În acest context, domnia sa a adus în atenție dificultatea obținerii de avize - de la un alt la altul 

adăugându-se alte instituții care avizează aceste activități – informând în același timp și despre încercarea de 

deschidere în UE a unui birou care să sprijine companiile din spațiul UE pentru a face schimburi comerciale. 

Posibilitatea de negociere a unui memorandum între Arhivele diplomatice dintre cele două ministere 

de externe a fost următorul subiect adus în atenție de către doamna Carmen-Mihaela Grecu. 

Domnia sa a precizat că nu de mult timp, împreună cu colegii domniei sale de la de unitatea Arhive 

diplomatice au realizat și au descoperit că există foarte multe legături între cele două țări, existând și foartă 

multă materie în arhivele noastre care poate fi valorificată.  

Doamna Carmen-Mihaela Grecu Chiar a declarat de asemenea, că chiar dacă aparent  acest fond este 

un fond nesemnificativ, există elemente în fondul existent în arhivele diplomatice care dovedesc o relație de 

peste 100 de ani de relații diplomatice. 

În încheierea prezentării principalelor elemente de mandat, domnia sa a precizat că experiența din 

ultimii ani a determinat-o să tragă o concluzie, și anume că aceste relații diplomatice existente, precum țări 

ca Republica Islamică Iran,  sunt relații importante indiferent de momentul și de contextul internațional, de 

aceea domnia sa consideră că diplomația culturală și contactele între oameni reprezintă unul dintre 

instrumentele cele mai importante, iar prezența la Teheran a 22 de misiuni diplomatice din spațiul UE în 

opinia domniei sale spune ceva.  
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În cadrul sesiunii de întrebări și intervenții, doamna deputat BIRÓ Rozália-Ibolya, președintele 

Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților a rugat ca în limita posibilităților doamna Carmen-

Mihaela Grecu să încerce să găsească acele mijloace care ar sprijini dialogul între România- Azerbaidjan –

Georgia- Turkmenistan-Iran privind coridorul energetic Marea Neagră și Marea Caspică. 

Doamna Carmen-Mihaela Grecu a precizat că este unul dintre punctele existente în atenția 

Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și nu numai, aici fiind vorba și despre Ministerului Transportului , de 

altfel au fost făcute toate demersurile diplomatice cu Ministerul Transporturilor, asigurând în același timp că 

va relua acest subiect cu partenerul iranian, iar indiferent de structura complet diferită care există în sistemul 

instituțional de la Teheran dar este o prioritate. 

 Totodată, domnia sa a declarat că după ce va obține avizul și acordul, va trebui să aibă o discuție cu 

colegii de la Ministerul Transporturilor cu care este în contact permanent, pentru a obține cât mai multe 

elemente mai detaliate pe acest subiect,  

 Intervenții au venit și din partea domnului vicepreședinte Ilie-Dan Barna, vicepreședintele Comisiei 

pentru politică externă din Camera Deputaților,precum și din partea domnului Victor Ovidiu Ganț, membru 

în cadrul Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților. 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura doamnei Carmen-Mihaela 

Grecu în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Islamică Iran. 

            Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Anton Păcurețu, candidatul propus 

pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Bosnia și Herțegovina. 

În raport cu Bosnia și Herțegovina, domnul Antonn Păcurețu a precizat că pornește de la premisa 

contextului geopolitic în care se află această țară aflată la intersecția unor interese atât regionale cât și 

exterioare regiunii. 

Totodată domnia sa a mai precizat că este o țară complexă, această complexitate derivând din 

structura constituțională care este atipică, iar din acest punct de vedere consideră că România și ca și misiune 

diplomatică au un teren fertil pentru o dinamizare a relațiilor bilaterale.   

În acest context, domnul Antonn Păcurețu a declarat că și-a propus o creștere a importanței acestei 

relații atât pentru România cât și a relevanței României în Bosnia și în raport cu autoritățile centrale cât și 

locale. 

Totodată, domnia sa a declarat că contează foarte mult o reluare a ritmicității contactelor politice, 

informând că acestea au existat, și că au fost destul de pregnante pe perioada deținerii de către România a 

Președinției Consiliului Uniunii Europene, după care a urmat o perioadă mai puțin dinamică din cauze 

obiective, considerând că este momentul de reluare a acestui efort pentru a crește relevanța României în 

raport cu această țară.  

Domnul Antonn Păcurețu a precizat că România are la dispoziție componenta guvernamentală, în 

acest context domnia sa vorbind despre continuarea demersurilor care s-au făcut pentru completarea cadrului 

juridic și pentru acordarea de asistență mai ales în ce privește componenta integrării europene a Bosniei care, 

în această țară nu este încă extrem de vizibilă și extrem de dinamică, existând chiar un recul în ultima opinie 

a Comisiei Europene fiind constatate destul de multe deficiente în această perspectivă, considerând că 
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România poate juca un rol important, pentru că România vine cu propria experiență și propria expertiză în 

acest domeniu.  

Dincolo de zona guvernamentală, domnul Anton Păcurețu a declarat că există și alte dimensiuni pe 

care se poate lucra foarte activ, în acest context domnia sa menționând zona parlamentară pentru că, după 

cum a precizat domnia sa atât prin Grupul de prietenie pe care îl avem cu Bosnia, cât și la nivelul Comisiilor, 

Comisiile pot să-și aducă un aport, considerând că este de interes pentru partea bosniacă o interacțiune mai 

aprofundată și pe această linie. 

Totodată, domnul Anton Păcurețu a declarat că și componenta economică este la fel de importantă, 

schimburile comerciale chiar dacă au scăzut în ultimul an sunt cu un plus de partea română, propunând să 

dinamizeze această componentă. 

În ceea ce privește zona culturală, ținând cont și de contextul actual pandemic, domnia sa a precizat 

că ne trebuie o imagine mai pronunțată și o prezență mai stabilă pe plan local.  

Componenta diasporei a fost un alt subiect adus în atenție de către domnul Anton Păcurețu în cadrul 

principalelor elemente de mandat. 

După cum a precizat domnia sa există și o componentă a diasporei, deși nu este numeroasă, cifrându-

se la câteva sute de persoane, dar din câte cunoaște este foarte dinamică.  

De asemenea, domnul Anton Păcurețu a adus în atenție și componenta militară, mai exact cei 40 de 

militari români care sunt integrați în Forța EUFOR – ALTHEA și care constituie o prezență notabilă în 

spațiu. 

Alte dimensiuni care pot fi de asemenea valorificate după cum a precizat domnia sa,  sunt cele legate 

de colaborare pe linie universitară – de interes și pentru partea română – colaborarea pe line de think-tank-

uri, think-tank-uri pentru că ele la rândul lor pot da acel bagaj de idei care ulterior să se transforme în niște 

proiecte concrete. 

 Dimensiunea transatlantică a fost un alt subiect adus în atenție de către domnul Anton Păcurețu în 

cadrul prezentării principalelor elemente de mandat. 

Revenind la contextul bilateral domnul Anton Păcurețu a dorit să puncteze relația cu autoritățile 

locale, care după cum a precizat domnia sa este foarte importantă, poate mai importantă decât în alte țări, 

tocmai datorită acestei descentralizări foarte puternice care există în Bosnia la nivel cantonal pe de o parte,  

în interiorul federației și la nivel municipal, în Republica Srpska. 

Întrebările membrilor Comisiilor reunite adresate domnului Anton Păcurețu s-au concentrat pe 

domeniul economic și turistic, atragerea de investiții, precum și pe deschiderea unei linii aeriene                 

București - Sarajevo. 

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura  domnului Anton Păcurețu 

în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Bosnia și Herțegovina. 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Daniel-Cristian Ciobanu, candidatul 

propus pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Uzbekistan. 

În cadrul prezentării principalelor elemente de mandat, domnul Daniel-Cristian Ciobanu a precizat 

că dezvoltarea relațiilor din România și Republica Uzbekistan intră în sfera intereselor prioritare ale 
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României în Asia Centrală, fiind necesare demersuri consecvente, circumscrise unei abordări pragmatice 

constructive și flexibile, pentru punerea în valoare a întregului potențial de colaborare, și pentru fructificarea 

oportunităților. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că dinamica evoluțiilor interne din Uzbekistan materializate în 

reformele politice și economice întreprinse în ultima perioadă, precum și reconfigurarea abordării UE, 

materializată prin adoptarea noii strategii privind Asia Centrală și de asemenea de negocierile pentru 

convenirea Acordului de parteneriat și cooperare consolidată, oferă oportunități pentru dezvoltarea relațiilor. 

De asemenea, domnul Daniel-Cristian Ciobanu a declarat că reconfigurarea abordării SUA 

materializată prin relansarea parteneriatului strategic dintre Uzbekistan și SUA, precum și invitarea 

președintelui Uzbekistanului Şavkat Mirziyoyev la Casa Albă, relevă un potențial deosebit pentru 

dezvoltarea relațiilor în concordanță cu statutul României de membru UE și NATO. 

Ca principală prioritate a mandatului, domnia sa a menționat dezvoltarea relațiilor economice, pentru 

că, după cum a precizat domnul Daniel-Cristian Ciobanu, potențialul economic al Uzbekistanului este 

ridicat, cu resurse bogate, în special metale rare, existând anumite oportunități care trebuie fructificate. 

Un alt palier adus în atenție de domnia sa în cadrul  prezentării principalelor elemente de mandat, a 

fost domeniul conectivității, având în vedere, după cum a declarat domnia sa,  că ambele țări, și România și 

Uzbekistanul, participă la coridorul de transport Europa – Caucaz - Asia (TRACECA). 

În acest context, domnul Daniel-Cristian Ciobanu a informat asupra faptului că autoritățile de la 

Tașkent și-au exprimat interesul pentru ruta internațională de transport Caucaz - Marea Neagră, considerând 

că există și aici un potențial care trebuie exploatat. 

Totodată, domnia sa a declarat că o provocare este și criza generată de pandemia de COVID care 

impune o adaptare a metodelor de lucru, cu accent mai mare pus pe diplomația digitală, cu asigurarea în mod 

corespunzător a securității canalelor de comunicare, și eventual, după încheierea acestei pandemii, putând fi 

tatonată și posibilitatea deschiderii unei curse aeriene directe între București și Tașkent. 

Palierul diplomației publice a fost un alt subiect adus în atenție de către domnia sa. 

Astfel, domnul Daniel-Cristian Ciobanu a precizat că are în vedere extinderea și consolidarea acestui 

palier considerând că există un potențial deosebit. 

Intenția domniei sale a fost de asemenea, după cum a mai precizat, de extindere a comunicării 

strategice, de încercare a promovării imaginii României în mediul local. 

Un alt palier important menționat de domnul Daniel-Cristian Ciobanu având în vedere statutul 

Românie de țară UE,  a fost cel de cooperarea pe plan local pe linie UE, intenționând să participe regulat la 

toate întâlnirile șefilor de misiuni din țările UE 

În ceea ce privește palierul NATO, domnia sa a precizat că intenționează să analizeze avantajele care 

ar decurge pentru România din asumarea mandatului de ambasadă, punct de contact NATO la Tașkent în 

perioada 2023 – 2024.  

Propunerile pe care  domnul Daniel-Cristian Ciobanu le va avea în vedere și care au fost menționate 

de domnia sa, au fost dezvoltarea palierelor educației și culturii. 
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Principiile după care își va ghida activitatea domnul  Daniel-Cristian Ciobanu  vor fi, după cum a 

precizat domnia sa, cele ale pragmatismului - având în vedere strategia globală a UE –al responsabilității și 

al flexibilității.  

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura domnului Daniel-Cristian 

Ciobanu în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Uzbekistan. 

Ședința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Octavian Șerban, candidatul propus 

pentru funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Albania. 

În cadrul prezentării principalelor elemente de mandat, domnul Octavian Șerban a precizat că 

mandatul domniei sale are cel puțin premisele unui potențial succes, pentru că relația bilaterală între 

România și Republica Albania este una de mare tradiție, imaginea României în Republica Albania fiind una 

fundamental bună la toate nivelurile societății.  

Totodată, domnia sa a mai precizat că principiile care îl vor ghida în desfășurarea activității vor avea 

în vedere în primul rând continuitatea acțiunilor și demersurile de politică externă ale României în raport cu 

Republica Albania - pe relația bilaterală - predictibilitatea acestora, utilizarea tuturor instrumentelor și 

formelor de cooperare regională din ce în ce mai diversificate, din ce în ce mai ample pentru amplificarea 

dialogului bilateral, creșterea relevanței politice a României în Republica Albania ca stat membru al UE și al 

NATO, toate acestea urmând a fi subsumate creșterii relevanței și sporiri importanței. 

De asemenea, domnul Octavian Șerban a declarat că nu trebuie uitat aspectul economic, considerând 

că România în acest moment trebuie să caute să își deschidă noi căi de cooperare și de amplificare a 

cooperării în regiune. 

 Din această perspectivă, în opinia domniei sale existând cel puțin premisele unei noi dezvoltări 

având în vedere complementaritatea economiilor, interesele atât ale României cât și ale Albaniei pentru 

diversificarea unor trasee de furnizare de gaze, pentru transporturi, etc, România fiind și din acest punct de 

vedere o prezență în Albania.     

Domnul Octavian Șerban a declarat de asemenea că de-alungul timpului, când Albania era complet 

închisă, din România veneau instrumente, instalații, în România fiind formați experții albanezi.  

În acest context, domnia sa a precizat că în continuare, învățământul  românesc, cultura românească 

au un prestigiu foarte bun, educația în limba română bucurându-se de asemenea de prestigiu. 

În ceea ce privește educația în România, domnul Octavian Șerban a declarat că aceasta se bucură de 

un înalt prestigiu în Republica Albania unde va fi acreditat ambasador, toate acestea conducând după cum a 

mai precizat domnia sa către un fond care poate fi amplificat, evident și cu sprijinul parlamentarilor, mizând 

pe dialogul parlamentar deoarece de cele mai multe ori, unele accente nu pot fi puse de către reprezentanții 

executivului, putând fi foarte bine expuse de către reprezentanții Parlamentului României care au contacte 

directe cu reprezentanții Parlamentului Albanez.   

Domnul Octavian Șerban a declarat că mizează foarte mult, și își dorește ca Ambasada României în  

Republica Albania să devină un furnizor de expertiză și un punct focal pentru toate instituțiile din România 

care au relații cu Republica Albania și pentru toate instituțiile și organizațiile din România, în acest context 

referindu-se la firme și organizații culturale științifice care doresc să dezvolte proiecte de parteneriat. 
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În opinia domniei sale și după cum a precizat, dincolo de dialogul politic care poate fi grevat de 

momente mai mult sau mai puțin faste,  contactul people to people, amplificarea dialogului pe foarte multe 

paliere, va duce la creșterea relevanței României în Republica Albania.  

Totodată, domnul Octavian Șerban a mai precizat că nu poate lăsa de o parte acțiunile de promovare 

a României, de promovare a culturii și educației și a științei. 

În acest context, domnia sa a precizat că beneficiem de un fond favorabil, putând fi momentul pentru 

a le reaminti partenerilor noștri albanezi că elita lor intelectuală s-a format în România, că este un nou 

moment și anume de aderare a Republicii Albania la UE și că România poate fi din acest punct de vedere ca 

și în trecut furnizori de expertiză și formatori, lucru care va asigura României un statut aparte în statul de 

reședință. 

Domnul Octavian Șerban a declarat că cel mai important scop din această perspectivă este 

continuarea schimburilor de experiență între studenți, în acest context, domnia sa precizând că în Republica 

Albania faptul că ai studiat în România reprezintă un motiv de mândrie. 

Totodată, domnul  a Octavian Șerban  a declarat că pe măsură ce negocierile cu UE vor merge mai 

departe, partenerii albanezi vor simiți nevoia să trimită în România la formare, România având expertiză, 

putând face schimb de expertiză pe diverse domenii, iar din acest punct de vedere, relevanța României poate 

crește. 

Problematica persoanelor aparținând minorităților înrudite a fost un alt subiect adus în atenție de 

către domnul Octavian Șerban în cadrul prezentării principalelor elemente de mandat. 

În acest context, domnia sa a precizat că vorbește de comunitatea aromână din Republica Albania, 

autohtoni pe acel pământ. 

Ca element de noutate, domnul Octavian Șerban a mai precizat că în anul 2017, ca etapă pentru 

începere negocierilor de aderare, Republica Albania a dat o nouă lege cadru a minorităților prin care 

aromânii sunt recunoscuți ca minoritate națională în această țară, iar la insistențele părții române a fost  

recunoscută ca aromâni. 

În opinia domniei sale și după cum a precizat, cel mai important aspect din acest punct de vedere va 

fi sublinierea condiției de stat înrudit a României cu toți aromânii din peninsula Balcanică - nu numai cu cei 

din Albania, dar în special cu cei din Albania - și asumarea de ambele părți a acestei situații, pentru că prin 

această nouă lege cadru există  premisele dezvoltării comunității aromâne într-un alt ritm, aceștia aparținând 

părinților fondatori ai Republicii Albania, acesta fiind și un elemente important al mandatului din Republica 

Albania. 

În cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, domnul deputat Constantin Codreanu, președintele 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a precizat că chiar în ziua acestei audieri, 

domnia sa a primit în prima parte a zilei o delegație de  tineri aromâni, tineri care își fac studiile în România 

și care confirmă ceea a ce spunea și domnul Octavian Șerban că a fi student în România, ca aromân,  este un 

motiv de bucurie și de mândrie , mai puțin atunci când, după cum a declarat domnia sa, când  este vorba de a 

le oferi cadrul necesar legal pentru a rămâne în România celor care își doresc acest lucru sau pentru a 

profesa. 
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În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu și-a exprimat bucuria că domnul Octavian 

Șerban a amintit de acel act istoric adoptat de Parlamentul Albaniei pe data de 13 octombrie 2017 și 

promulgat ulterior de către președintele Albaniei pe data de 9 noiembrie. 

Totodată, domnia sa și-a exprimat regretul că a fost singurul deputat din Parlamentul României care 

a avut o declarație politică de la tribuna Parlamentului prin care a salutat acest pas spre normalitate, 

precizând că s-a trecut de la o minoritate simplă etno-lingvistică la o minoritate cu drepturi depline. 

           Domnul președinte Constantin Codreanu s-a declarat bucuros și de faptul că domnul Octavian Șerban 

împărtășește aceeași viziune, și anume, de creare împreună a condițiilor necesare pentru ca aromânii din  

întregul spațiu  Balcanic să se definească ca și “kin minority” (minoritate înrudită) în relația cu România, 

dorindu-și același lucru și pentru Macedonia de Nord. 

Totodată, domnia sa s-a mai declarat bucuros de faptul că domnul Octavian Șerban își propune să 

respingă ferm și argumentat tezele și teoriile care consideră aromânii ca popor regional, fără stat înrudit.   

În același timp domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că există un lucru pe care dorește 

să fie făcut împreună, și anume, de a se susține reciproc cu privire la Institutul Cultural Român (ICR) de la  

Tirana. 

În acest context, domnia sa a precizat că există  o Hotărâre de Guvern în acest sens și care nu a fost 

pusă însă în aplicare, sperând ca și reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe ( MAE) să ia act, și anume 

că este nevoie de această implementare a unui proiect extrem de important din punct de vedere cultural.    

În încheierea scurtei intervenții, domnul președinte Constantin Codreanu l-a încurajat pe domnul 

Octavian Șerban de a menține legăturile cu orice asociație din Albania în componența căreia intră aromânii, 

inclusiv cu cei din Societatea Aromânilor din Albania pe care domnia sa i-a avut în vizită în Parlament, 

bucurându-se de asemenea și de faptul că în prezentarea elementelor de mandat intră și situația Casei Iorga 

din Saranda, un element delicat în relația noastră cu statul albanez. 

În ceea ce privește Casa Iorga, domnul Octavian Șerban a informat asupra faptului că există o 

decizie a unui Tribunal și care statuează că statul român este posesorul cu titlu de drept a acelei suprafețe de 

la Saranda.  

În urma supunerii la vot, Comisiile reunite au avizat favorabil candidatura  domnului Octavian Șerban  

în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Albania. 

 

 

                               Joi, 29 octombrie 2020 și Vineri, 30 octombrie 2020 

 

                 Studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
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