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 În perioada 9 – 11 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
şedinţelor, cu următoarea ordine de  zi: 

 
Aprofundarea următoarelor teme: 

 Concluzii privind Forumul Naţional al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării 
 Parteneriatul româno-moldovean şi parcursul European al Republicii Moldova, 

teme de discuţie ale ministrului Cristian David la Chişinău 
 

Concluzii privind Forumul Naţional al Strategiei UE pentru regiunea Dunării 

La data de 28 martie a.c., Ministrul Afacerilor Externe Titus Corlățean, în calitate de 
Preşedinte executiv, a condus, la sediul MAE, Reuniunea la nivel ministerial a Forumului 
Naţional al Strategiei UE pentru regiunea Dunării. La eveniment au participat: viceprim-
ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, domnul Liviu Nicolae 
Dragnea, ministrul mediului şi schimbărilor climatice, doamna Rovana Plumb, ministrul 
fondurilor europene, domnul Eugen Orlando Teodorovici, ministrul delegat pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism, doamna Maria Grapini. 

Temele abordate în cadrul Forumului Naţional au fost: prezentarea priorităţilor 
României pentru anul 2013 în implementarea Strategiei Dunării, inclusiv din perspectiva 
includerii obiectivelor Strategiei în cadrul viitoarei perspective financiare a UE (2014-2020), 
precum şi pregătirea celui de-al doilea Forum Anual al Strategiei Dunării, organizat de ţara 
noastră şi Comisia Europeană.  

În cadrul alocuţiunii sale, ministrul Titus Corlăţean a evidenţiat priorităţile României 
pentru anul 2013: dezvoltarea de proiecte cu impact macro-regional, asigurarea finanţării 
Strategiei din fonduri europene, în cadrul viitoarei perspective financiare a UE, respectiv, 
consolidarea profilului României în cadrul Strategiei şi impulsionarea generării de proiecte 
macro-regionale prin organizarea de către România, a celui mai important eveniment anual 
al Strategiei – Forumul Anual. 

În intervenţia sa, şeful diplomaţiei române a arătat că factorul esenţial pentru 
succesul Strategiei Dunării este generarea de proiecte integrate şi fezabile, de către actorii 
din mediul public şi privat românesc, împreună cu parteneri din statele riverane. În acest 
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sens, ministrul afacerilor externe a menţionat câteva din proiectele derulate, coordonate de 
România sau cu o consistentă participare românească, referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor 
de navigaţie şi modernizarea infrastructurii portuare, managementul inundaţiilor, dezvoltarea 
de centre de transfer tehnologic, înfiinţarea unui Fond Regional pentru cercetare şi inovare, 
îmbunătăţirea educaţiei vocaţionale. Un alt proiect important iniţiat de România este crearea 
la Murighiol a unui Centru Internaţional pentru studiul ecosistemului Dunăre-Deltă-Marea 
Neagră, care are parteneri europeni, Comisia Europeană, SUA şi Japonia. 

De asemenea, s-a evidenţiat necesitatea asigurării finanţării acestui obiectiv, din 
fonduri europene, în viitoarea perspectivă financiară 2014-2020, prin integrarea obiectivelor 
Strategiei în cadrul Acordului de Parteneriat care va fi încheiat cu Comisia Europeană, cât şi 
în programele operaţionale naţionale, sectoriale sau de cooperare teritorială transnațională. 
În acest sens, România şi Comisia Europeană vor organiza la Bucureşti, în zilele de 16 şi 17 
aprilie, o importantă reuniune privind identificarea modalităţilor de integrare a Strategiei 
Dunării în procesul de programare a fondurilor europene. La această reuniune vor participa 
toate statele riverane şi serviciile relevante ale Comisiei Europene. 

România va găzdui principalul eveniment politic al Strategiei Dunării - Forumul 
Anual, eveniment de anvergură, cu participare consistentă la nivel ministerial. Acesta va 
reuni, la Bucureşti, în toamna acestui an, peste 800 de reprezentanţi din statele regiunii 
dunărene, instituţii europene, autorităţi locale şi regionale, ai mediului de afaceri, academic şi 
asociativ. Forumul Anual este organizat de Guvernul României şi Comisia Europeană. 

De asemenea, în cadrul reuniunii, comisarul european pentru politică regională 
Johannes Hahn, a adresat un mesaj video participanţilor, prin care a evidenţiat oportunităţile 
de cooperare deschise de Strategia Dunării la nivel regional, cooperare cu impact pozitiv 
asupra dezvoltării economice sociale şi economice a României, precum şi rolul semnificativ 
jucat de România în cooperarea cu statele riverane, prin coordonarea de către România, a 
domeniilor prioritare, respectiv, cele referitoare la navigabilitate şi turism ale Strategiei 
Dunării. 

În acelaşi timp, înaltul oficial european a subliniat importanţa includerii Strategiei 
Dunării în cadrul viitoarei perspective financiare a Uniunii Europene.  

Parteneriatul româno-moldovean şi parcursul European al Republicii Moldova, 
au constituit teme de discuţie pentru ministrul Cristian David care a efectuat o vizită oficială  
la Chişinău. 

Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Cristian David, a efectuat o vizită în 
Republica Moldova unde a fost primit de preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, de 
primul-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat şi de Iurie Leancă, viceprim-ministru, 
ministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova. 

Premierul Vlad Filat a ţinut să mulţumească în mod special, Guvernului României pentru 
sprijinul acordat constant şi a reconfirmat interesul Republicii Moldova pentru amplificarea 
relaţiilor dintre cele două state, în toate domeniile. 

Vlad Filat a menţionat că doreşte ca, în relaţia cu România, Republica Moldova să-şi 
păstreze statutul de partener privilegiat de dialog şi cooperare. De asemenea, premierul Vlad 
Filat a subliniat că progresele înregistrate în relaţia cu Uniunea Europeană se datorează, 
într-o măsură considerabilă, şi României. 

Potrivit MAE, Cristian David şi-a exprimat dorinţa de a construi proiecte comune, care să 
vină în sprijinul cetăţenilor celor două state, oriunde s-ar afla aceştia. Totodată, oficialul 
român a precizat că România este interesată de revenirea la stabilitate politică în Republica 
Moldova, astfel încât proiectele bilaterale angajate să poată fi puse în aplicare la termenele 
convenite. 



De asemenea, ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Cristian David, a avut o 
întrevedere cu Iurie Leancă, viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi integrării 
europene al Republicii Moldova, prilej cu care ministrul român a subliniat că stabilitatea 
politică şi predictibilitatea sunt elemente esenţiale pentru atingerea obiectivelor de integrare 
europeană. 

Potrivit unui comunicat al MAE, ministrul David a evocat semnificaţia deosebită a zilei de 
27 martie, zi în care, cu 95 de ani în urmă, a fost hotărâtă Unirea Basarabiei cu România, “ca 
rezultat al voinţei poporului, dar şi al muncii şi clarviziunii elitelor politice”. 

Ministrul Leancă a mulţumit pentru sprijinul constant pe care Guvernul României îl acordă 
Republicii Moldova în susţinerea traseului european. El a apreciat “abordarea deschisă”, 
orientată către rezultate, menţionând faptul că s-a intrat într-o etapă nouă în relaţiile dintre 
cele două state, axată pe proiecte concrete. 

Totodată, cei doi demnitari au trecut în revistă proiectele energetice aflate pe agendă, 
apreciind că este necesară o coordonare atentă pentru materializarea acestora în termenele 
stabilite. 

Potrivit MAE, s-a convenit că trebuie întărită colaborarea între membrii celor două 
Guverne şi valorificat patrimoniul cultural comun, care face ca relaţia dintre România şi 
Republica Moldova să fie una specială. 

La şedinţa din data de 9 aprilie a.c., au participat următorii 20 deputaţi: Roman Petre 
(PNL),  Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Budurescu Daniel-Stamate 
(PNL), Enea Constantin-Cosmin (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(minorităţi naţionale),  Militaru Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo 
Florin (PNL), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad 
(PNL), Pârgaru Ion (PNL), Pistru-Popa Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu Alin-Aigustin-
Florin (PDL), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PP-DD), 
Tiuch Cătălin (PSD), Tudorache Daniel (PSD).  Au fost absenţi, fiind în deplasare externă, 
deputaţii:  Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Comşa Cornel-George 
(PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL). 

La şedinţele din 10 şi 11 aprilie a.c., au participat următorii 19 deputaţi: Anghel 
Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea 
Constantin-Cosmin (PNL), Frăticiu Gheorghe (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi 
naţionale),  Militaru Lucian (PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), 
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru 
Ion (PNL), Pistru-Popa Eusebiu Manea (PDL), Popoviciu Alin-Aigustin-Florin (PDL), 
Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Şcheau Ion (PP-DD), Tiuch Cătălin 
(PSD), Tudorache Daniel (PSD).  Au fost absenţi, fiind în deplasare externă, deputaţii:  
Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Roman Petre (PNL), Comşa 
Cornel-George (PP-DD), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PNL). 

 
          

   Preşedinte,                                     Secretar, 
 

                     
                                  Borbély László       Tocuţ Dan-Laurenţiu 

 
 


