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În ziua de 6 ianuarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Audierea următoarelor persoane propuse pentru funcția de 
ambasador extraordinar și plenipotențiar al României, în 
străinătate: 

 

• Bărbulescu Nineta – Malaezia, Brunei Darussalam 
• Bălănescu Dan Adrian - Republica Indonezia, Republica Democrată 

a Timorului de Est 
• Mihalache Sorin Dan - Republica Cipru  
• Predescu Brândușa Ioana – Republica Bulgaria 
• Popescu Daniela Laura - Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord 
• Sezonov Țane Daniela Mariana - India, Republica Maldivelor, 

Republica Populară Bangladesh, Republica Federală Democratică 
Nepal 

• Istrate Cristian - Federația Rusă 
• Rotundu Răzvan – Georgia 
• Mănoiu Bogdan - Canada 

 

În data de 6 ianuarie 2021, membrii Comisiilor reunite pentru politică 
externă și ale comunităților de români din afara granițelor țării ale Camerei 
Deputaților și Senatului, s-au întrunit în ședință comună , atât fizic cât și online, 
pentru audierea candidaților propuși de Mi nisterul Afacerilor Externe, pentru 
funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în străinătate. 
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Original



În deschiderea ședinței, președinții celor patru Comisii au hotărât ca fiecărui 
candidat să i se acorde maxim 5-7 minute pentru a-și prezenta elementele de 
mandat, iar după prezentare să aibă loc sesiunea de întrebări și răspunsuri. 

La solicitarea doamnei Daniela Grigore Gîtman, secretar de stat în MAE, a 
fost deciză și ordinea  în care să se desfășoare audierile, având în vedere că patru 
candidați vor participa în sistem de video-conferință și cinci candidați vor participa 
fizic, precum și diferențele de fus orar. 

Doamna Nineta Bărbulescu: Relația bilaterală a României cu Malaezia 
este o relație matură, iar la 51 de ani de la stabilirea relațiilor bilaterale, este 
momentul să recalibrăm această relație, fructificând  acele zone unde există un 
potențial de dezvoltare, iar domeniilor noi de interes mutual, cum ar fi potențialul 
relațiilor economice bilaterale, să le acordăm importanță prioritară . Malaezia este 
o țară din afara zo nei Euro-Atlantice, iar creșterea relației bilaterale se poate 
realiza și prin activismul nostru în cadrul Uniunii Europene.  

În cadrul Uniunii Europeană se lucrează la elaborarea strategiei UE pe 
regiunea largă a Indo-Pacificului și  este important ca și n oi să avem o contribuție 
pentru a putea potența interesele naționale pe relația cu această țară din ASEAN. 

Pe palierul politic, este important să menținem un ritm al contractelor de 
nivel înalt, atât la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, cât și la ni velul 
segmentului parlamentar pentru că dialogul parlamentar este important, atât prin 
Grupul parlamentar de prietenie, cât și prin contacte între anumite comisii 
permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, în special, prin Comisia pentru 
politică externă și Comisia pentru drepturile omului. 

În cadrul Uniunii Europene cred că este important ca România să abordeze 
relația cu Malaezia punând accent pe unele teme de interes, precum ar fi 
promovarea anumitor instrumente juridice la care România este parte iar Malaezia 
nu și -a asumat angajamentul de a deveni stat parte, mai ales în domeniul 
drepturilor omului. În ceea ce diplomația româneacă și politica externă a României 
avem expertiză și experiență și este o tradiție pe care o putem valorifica. 

De asemenea, diseminarea expertizei României în domeniul anticorupției 
este de interes în actualul moment politic din Malaezia, care are un anumit grad 
de volatilitate. 

În context multilateral, cooperarea cu Națiunile Unite trebuie să continue 
pentru că avem o tradiție de sprijin reciproc pe candidaturi românești și 
malaeziene. 

În domeniul consular și umanitar rămâne prioritară promovarea intereselor 
cetățenilor români aflați în situație de vulnerabilitate, și mă refer, cu siguranță, la 
situația cetățenilor români condamnați la pedeapsă capitală în Malaezia și a 
cetățeanului român care este condamnat la închisoare pe viață. Emisarii speciali 
trebuie să continue să mențină și să promoveze în Malaezia interesul nostru ca 
țară, pentru situația acestor cetățeni români. 

Pe direcția consulară cred că și identificarea unor candidați pentru 
extinderea rețelei consulilor onorifici poate fi de interes. 

 Pe relația cu Malaezia, pe lângă diplomația economică, cred că și diaspora 
românească din Malaezia, chiar dacă este de dimensiuni reduse, poate aduce o 
valoare adăugată pe promovarea în plan local, de exemplu a modelului etnic, 
multi-etnic și multi-religios românesc, un model de toleranță.  



Extinderea cadrului juridic bilateral prin finalizarea unor acorduri bilaterale 
aflate fie în procedură de negociere, fie în procedură spre semnare, cum ar fi 
Acordurile privind asistența judiciară în materie penală sau schimburi de persoane 
condamnate, se află printre prioritățile mandatului meu. 

În ceea ce privește relația cu Brunei Darussalam, doamna Bărbulescu 
urmărește stabilirea de contacte la nivel parlamentar, chiar dacă Parlamentul din 
Brunei Darussalam are un anumit specific - membrii Parlamentului nu sunt aleși, 
sunt numiți . Împărtășirea experienței parlamentare românești poate avea ecou 
pozitiv și în țări din afara zonei Euro-Atlantice. 

Doamnei Nineta Bărbulescu i-au fost adresate întrebări de următorii 
parlamentari: domnul Titus Corlățean, președinte, Comisia pentru politică externă 
a Senatului, doamna Biró Rozália-Ibolya, președinte Comisia pentru politică 
externă a Camerei Deputaților și domnul Andi -Lucian Cristea, vicepreședinte, 
Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaților. 

Domnul Bălănescu Dan Adrian: Indonezia este o țară  importantă, fiind a 
patra țară ca populație din lume, o țară foarte bogată în resurse naturale, premize 
pentru a dezvolta o relație cât mai intensă între România și Indonezia. 

Relațiile și cooperarea cu această țară sunt foarte bune, iar pe partea 
politică voi încerca să continui intensificarea bunei colaborări de până acum, în 
special în cadrul Organizației Națiunilor Unite. 

Domnul Bălănescu a susținut  că, în actualul context al pandemiei, pot avea 
loc întâlniri virtuale, existând propuneri pentru întâlniri la nivelul ministerelor 
afacerilor externe și consultări pe linia combaterii terorismului, atât la nivel 
interguvernamental, cât și la nivel interparlamentar. 

De asemenea, se așteaptă constituirea grupurilor parlamentare de prietenie 
pentru a relua schimburile de relații între aceste grupuri și comisiile de 
specialitate. 

Domnul Bălănescu a declarat că după încheierea sau atenuarea pandemiei 
va încuraja continuarea vizitelor în România, atât a ministrului de afaceri externe, 
cât și a președintelui din Indonezia. 

Indonezia, membră a grupului G20, are o industrie importantă, fiind un 
producător de petrol și gaze naturale, de materii prime. Există investiții românești 
în Indonezia, iar domnul ambasador își propune  sprijinirea agenților economici 
români și semnalarea anumitor oportunități care pot apă rea pe linia relațiilor cu 
Indonezia. 

De asemenea, domnul Bălănescu își manifestă dorința de a promova o 
cooperare la nivel regional, între județe r omânești și regiuni indoneziene prin 
organizarea de misiuni economice. 

O altă prioritate a mandatului domnului Bălănescu o reprezintă dezvoltarea 
instituției consulului onorific, atât pentru sprijinirea cetățenilor români, cât și 
pentru consolidarea și promovarea relației economice. 

Totodată, prioritară va fi și cooperarea universitară, fiind urmărită semnarea 
unui Acord de cooperare între universitățile din România și cele din Indonezia , 
precum și sprijinirea înființării unui lectorat de limba română   într-o universitate 
indoneziană. 



În ceea ce privește  domeniul muncii și protecției sociale, domnul Bălănescu 
a anunțat că există foarte multe solicitări de viză din partea lucrătorilor 
indonezieni pentru a veni în România, cât și din partea agenților economici români 
pentru a aduce lucrători indonezieni, fapt pentru care este în pregătire un 
Memorandum de înțelegere între cele două ministere ale muncii și protecției 
sociale din România și Indonezia pentru semnarea unui acord bilateral. 

Referitor la Timorul de Est, domnul Bălănescu a menționat că este o țară cu 
care România a încheiat relații diplomatice imediat ce aceasta și-a obținut 
independența, în 2002. Chiar dacă în prezent schimburile sunt relativ reduse, atât 
economic, cât și politic, există anumite oportunități care pot fi valorificate cum ar 
fi cooperarea în cadrul organizațiile internaționale și susținerea de candidaturi. 
Înființarea unui consulat onorific pentru sprijinirea cetățenilor români din zonă 
este urmărită. 

Domnul Bălănescu Dan Adrian a primit o întrebare din partea domnului 
Târziu Claudiu Richard, președintele Comisiei pentru românii din afara țării a 
Senatului. 

Domnul Mihalache Sorin Dan a susținut că, din punct de vedere politic, 
se anunță o perioadă interesantă  și complicată în ceea ce privește  evoluțiile în 
Mediterana de Est, ridicând provocări atât în fața Organizației Națiunilor Unite, cât 
și în fața Uniunii Europene. România, care se bucură de stimă și considerație, atât 
la nivelul autorităților, cât și la nivelul populației, poate să exploreze această 
dinamică a zonei. 

Din punctul de vedere al relațiilor bilaterale , pe termen scurt, domnul 
ambasador a menționat că se va  concentra pe pregătirea vizitei ministrului de 
externe al Republicii Cipru la București, agreat ă de domnul ministru Bogdan 
Aurescu și pe organizarea unei consultări pentru acordarea de sprijin în discuțiile 
privind delimitarea teritoriilor marine. 

Pe termen mediu și lung prioritare sunt relațiile bilaterale, exist ând foarte 
multe spații care pot fi explorate și consolidate, mai bine exploatate, începând cu 
spațiul economic, unde există un volum al schimburilor comerciale destul de mare, 
continuând cu zona culturală, subreprezentată în prezent și cu protecția românilor 
care trăiesc în Cipru, o comunitate consolidată care poate fi sprijinită în a-și 
proiecta mai mult identitatea și cultura românească. 

Domnului Mihalache Sorin Dan i-au fost adresate întrebări de domnii 
deputați: Gigel Știrbu, președinte al Comisiei pentru  comunitățile de români din 
afara granițelor țării, Ardelean Ben-Oni și Cristea Andi Lucian, vicepreședinți ai 
Comisiei pentru politică externă și domnii senatori: Titus Corlățean, președinte al 
Comisiei pentru politică externă și Mihail Radu Mihai. 

Doamna Predescu Brândușa Ioana  a susținut că relația bilaterală cu 
Republica Bulgaria este deosebit de intensă, fiind un parteneriat aprofundat pe 
toate planurile, care se reflectă într-o multitudine de proiecte comune, atât în plan 
bilateral, la nivelul celor două Guverne, cât și la nivelul dialogului parlamentar. De 
asemenea, la nivelul societăților civile, se reflectă o intensificare a relațiilor dintre 
cele două țări, pe mai multe planuri. 

Principalele obiective ale mandatului domniei sale sunt: continuitatea în 
abordările prioritare ale relației  bilaterale pentru a o menține dinamică și 
echilibrată, cu urmărirea dezvoltării domeniilor în care există interese comune, 



prin extinderea formatului ședințelor comune de guvern și facilitarea dialogului 
între administrațiile celor două țări, inclusiv la nivelul autoritățile locale. 

În planul cooperării regionale, România și Bulgaria sunt prezente în mai 
multe formate, precum Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, unde 
ne revine o responsabilitate comună pentru gestionarea unei arii importante, 
promovarea culturii, turismului și a relațiilor interumane. 

La nivel european, avem un dialog intens și o coordonare româno -bulgară 
care a fost favorizată de succesiunea președințiilor Consiliului Uniunii Europene, la 
începutul anului 2018 - Bulgaria, iar la începutul anului 2019 - România, 
oportunități care au oferit posibilitatea unei cooperări sporite pe dosare europene 
importante.  

Doamna Predescu a susținut că avem interese și poziții similare față de 
direcția de dezvoltare a Uniunii Europene și, având în vedere provocările la care 
UE este supusă trebuie să ne menținem pozițiile comune. 

De asemenea, în cooperarea bilaterală în cadrul Alianței Nord-Atlantice, 
România și Bulgaria,  aparținând aceluiași spațiu geo-politic care se confruntă cu 
provocări multiple și complexe, pot printr-o relație bilaterală solidă și diversificată 
să ofere un model de bune practici și pentru alte state din zonă. 

Totodată, doamna Predescu a susținut că va acorda o atenție deosebită 
sprijinirii progresului evoluțiilor pe calea abordării unor chestiuni, încă în curs, în 
relația bilaterală, cum ar fi studiul limbii materne în Bulgaria de către etnicii 
români și îmbunătățirea serviciilo r consulare pentru a acorda sprijin cetățenilor 
români, iar în zona culturii vă urmări să identifice cât mai multe canale de 
cooperare cu sprijinul instituțiilor de cultură din România. 

Doamnei Predescu i-au fost adresate întrebări de domnii deputați: Cris tea 
Lucian-Andi, Ganț Ovidiu și domnii senatori: Târziu Claudiu Richard, Mihail Radu 
Mihai, Bordei Cristian și Priotesa Ion. 

Doamna Popescu Laura Daniela a susținut că , pe duratul mandatului 
încredințat, România va continua să fie un partener important pentru Marea 
Britanie și reciproc pentru că avem multe domenii în care colaborarea a fost foarte 
bună, iar aceasta trebuie continuată și consolidată. 

Reorientarea Marii Britanii spre alte zări, spre zone și țări mai îndepărtate, 
poate reprezenta pentru noi o oportunitate de a realiza proiecte trilaterale. Relația 
româno-britanică circumstanțiată Parteneriatului Strategic  lansat în 2003 și 
reînnoit în 2011, care va fi reconfigurat în curând, în noua paradigmă, își propune 
finalizarea semnării acestui parteneriat strategic, cât și cooperarea bilaterală pe 
temele de interes comun, organizarea de vizite la nivel înalt și foarte înalt, 
consultări la nivel de experți, între ministere și atingerea dezideratelor propuse în 
urma acestor întâlniri. 

Doamna Popescu intenționează reluarea diplomației parlamentare  prin 
demararea de vizite parlamentare la Londra ale Comisiei pentru politică externă, 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisi ei pentru 
românii din afara granițelor țării. 

Printre obiective propuse se numără și componenta economică . Astfel, în 
contextul Brexit, multe companii multinaționale vor fi relocate, iar România trebuie 
să urmărească să atragă interesul acestor companii pentru că avem acces pe piața 



Uniunii Europene și pe piața din Orientul Apropiat, avem forță de muncă foarte 
bine calificată,iar în IT suntem foarte buni. 

Doamna ambasador intenționează s ă sprijine accesul firmelor românești pe 
piața britanică, iar domeniul turismului este un domeniu în care noi avem de oferit 
foarte mult și trebuie să folosim promotori de nivel care ne simpatizează țara pe 
care îi avem în Marea Britanie. De asemenea, va sprijini proiecte comune și 
target-uri complete împreună cu autoritățile l ocale, precum și aducerea de 
investitori britanici în zonele respective. 

Cooperarea în domeniul apărării va continua pentru că rămânem parteneri 
în NATO, iar în cadrul UE colaborarea se va desfășura prin INTERPOL deoarece 
dispare mandatul de arestare. În discuțiile cu Marea Britanie avem un subiect 
foarte important, traficul de persoane care rămâne un punct vulnerabil în 
cooperarea bilaterală. 

În ceea ce privește comunitatea foarte mare de români din Marea Britanie, 
aproximativ 900.000, rolul ambasadei și a consulatelor din Marea Britanie va fi 
foarte important, de aceea va urmări extinderea rețelei consulare a României  în 
acest stat pentru că în prezent există doar două consulate generale și o secție 
consulară la Londra. 

Odată cu Brexit-ul, vor fi afectate sectoare de activitate precum 
construcțiile, sectorul de ospitalitate, de alimentație publică pentru care  nu vor 
mai fi recunoscute calificările profesionale, fiind o problemă pentru persoanele 
care vor dori să lucreze în Marea Britanie. 

În ceea ce privește studenții, doamna ambasador a declarat că avem 9.000 
de studenți în Marea Britanie, din cei 150.000 europeni, iar odată cu ieșirea din UE 
vor apărea taxe de școlarizare, va fi nevoie de viză, iar aceste solicitări vor pune 
presiune pe activitatea ambasadei, făcând necesară urgentarea extinderii rețelei 
consulare. 

Doamna Popescu va continua promovarea limbii române în școli și 
universități, intenționează deschiderea unui centru comunitar și va sprijini 
inițiativele de colaborare între comunități și autoritățile locale. 

De asemenea, își propune să marcheze anumite personalități cu importanță 
relevantă pentru ambele părți  prin evenimente de promovare a românilor și a 
României. 

Referitor la cetățeni  români, are ca obiectiv sprijinirea celor aflați în si tuații 
vulnerabile și extrem de dificile. 

Doamnei Popescu Laura Daniela i-au fost adresate întrebări de doamnele 
deputat: Biro Rozalia Ibolya, Carmen Ileana Mihălcescu și Tulbure Simina, domnul 
deputat: Ganț Ovidiu și domnii senatori: Târziu Claudiu Richard, Mihail Radu Mihai, 
Bordei Cristian și Viorel Riceard Badea. 

 Doamna Sezonov Țane Daniela Mariana a declarat că India a cunoscut 
o dezvoltare uimitoare și relațiile cu India s-au dezvoltat pe toate planurile, iar 
relația bilaterală cu această țară trebuie calibrată la nivelul de putere regională și 
aspirantă de putere globală a Indiei care deține locuri fruntașe, fiind  a V-a 
economie a lumii cu o dezvoltare susținută și a IV -a putere militară, un partener 
strategic al UE, va fi membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU în 
perioada 2021-2022 și va deține președinția G20 pentru anul 2022. 



Totodată, doamna Sezonov Țane a susținut că avem un parteneriat extins, 
semnat în anul 2013, care reprezintă o bună premisă pentru consolidarea 
cooperării, fiind important ca acest parteneriat să fie dezvoltat în toate domeniile 
prin stabilirea unor mecanisme de dialog instituționalizat pentru implementare. 

În planul relației bilaterale, doamna ambasador se va axa pe realizarea unor 
vizitelor planificate, precum vizita ministrului indian de externe la București, 
formalizarea unui sistem de consultări politice bilaterale, realizarea unei vizite a 
primului ministru român în India, iar pe linie parlamentară realizarea vizitei în 
România a președintelui Camerei Inferioare a Parlamentului indian. 

O importantă deosebită acordă consolidării dialogului parlamentar și 
organizării de vizite pe acest palier pentru întărirea relațiilor bilaterale și 
impulsionarea celorlalte domenii de cooperare, în special cel economic. 

În plan economic, există nenumărate oportunități de cooperare, de intrare a 
firmelor românești pe piața indiană în sectoare precum apărare, energie, 
telecomunicații, energie regenerabilă, petrol și gaze, industria metalurgică, 
industria producătoare de medicamente etc. 

Din punct de vedere cultural și pe linie de educație este prioritară semnarea 
programului de schimburi culturale, ultimul program de acest gen a expirat în 
2015, iar noul program nu a fost semnat ceea ce a dus la închiderea Lectoratului 
de limbă română de la Universitatea din Delhi, care funcționa de 40 ani . Se 
urmărește accelerarea semnării programului și pentru redeschiderea Lectoratului. 

Ministerul Culturii din România dorește extinderea colaborării bilaterale c u 
partea indiană în domeniul patrimoniului cultural, iar în acest sens legăturile 
academice și promovarea legăturilor dintre universități vor fi deosebit de 
importante, precum și susținerea studenților români care studiază în India. 

În ceea ce privește rel ațiile cu Nepalul, Bangladeshul și Maldivele, doamna 
ambasador va urmări reactivarea relațiilor cu acești parteneri tradiționali din Asia 
de Sud având în vedere existența unor  nișe de cooperare economică și posibilități 
de investiții pentru companiile românești. 

Doamna Sezonov Țane Daniela Mariana  a primit sugestii din partea 
domnului senator Titus Corlățean și domnului deputat Ben-Oni Ardelean. 

Domnul Istrate Cristian a susținut că dorește să contribuie la dezvoltarea 
relațiilor cu Federația Rusă prin dialog bazat pe egalitatea și respectul între părți, 
urmărind un schimb onest de opinii și soluționarea problemelor existente prin 
negocieri cu bună credință, conform principiilor dreptului internațional. 

Prioritatea mandatului se va concentra pe identificarea modalităților de 
dezvoltare a relației bilaterale în parametrii cadrului juridic bilateral și a altor 
angajamente asumate de părți.  Domnul ambasador a declarat că urmărește 
actualizarea cadrului juridic bilateral și asigurarea ritmicității structurilor bilaterale 
de lucru printre care Comisia mixtă privind mormintele militare, Comisia comună 
româno-rusă pentru studierea problemelor izvorâte din istoria relațiilor bilaterale, 
inclusiv problema tezaurului, pentru care va susține activitatea comisiei mixte și 
substanțierea cererii României de restituire a tezaurului. 

Relațiile economice au potențial de creștere, urmărindu-se echilibrarea 
balanței comerciale și creșterea volumului schimburilor. 



De asemenea, va acorda o atenție deosebită comunității românești din 
Federația Rusă care are un potențial de a contribui la dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări. 

Promovarea culturii române va fi un obiectiv important de a cărui îndeplinire 
ar putea beneficia în mod semnificativ deschiderea unui Institut Cultural la 
Moscova, conform Acordului existent, semnat în iulie 2013, urmărindu-se în 
paralel reeditarea Zilelor culturii române în Rusia. 

Totodată, va urmări cooperarea pe diferite proiecte punctuale, cum ar fi: 
cooperarea regională și dialogul parlamentar. 

Domnului Istrate Cristian i-au fost adresate întrebări din partea domnilor 
senatori Târziu Claudiu Richard, Bordei Cristian și sugestii din partea domnului 
senator Titus Corlățean. 

Domnul Rotundu Răzvan a declarat că Georgia este un stat prieten al 
României, partener într-o regiune deosebit de complexă și deosebit de importantă 
pentru România, iar guvernele succesive ale Georgiei au avut drept prioritate 
integrarea în UE și NATO. 

România este și va rămâne un partener solid al Georgiei fiind printre 
primele state care au recunoscut independența acestui stat în 1991, anterior 
destrămării Uniunii Sovietice. 

Inițiativele mandatului domnului Rotundu sunt îndreptate spre aprofundarea 
acestui parteneriat și al extinderii relației bilaterale. În acest moment , între 
guvernele și ministerele de afaceri externe dintre cele două țări există negocieri 
pentru două documente foarte importante, proiectul Parteneriatului Strategic și 
proiectul de Protocol între ministerele de afaceri externe ale celor două țări, care 
vor aduce la zi cadrul politic pentru relațiile bilaterale. Este pregătită vizita la cel 
mai înalt nivel a președinților celor două țări și a ministrului afacerilor externe al 
României în Georgia. 

Domnul ambasador a susținut că Georgia , situată în zona Caucazului de 
Sud, este cel mai important partener din zonă al României, estimând că există 
potențial pentru a crește cifrele activității economice, iar prin organizarea reuniunii 
Comisiei mixte economice bilaterale se poate avansa în această direcție. 

De asemenea, Memorandumul de înțelegere pentru inaugurarea unei linii de 
feribot între Batumi și Constanța va contribui la extinderea relațiilor economice 
între cele două state. 

Domnul Răzvan Rotundu consideră că avem un potențial foarte mare de 
cooperare între regiunile riverane de la Marea Neagră ale celor două țări, un pas 
fiind realizat prin semnarea Memorandumului de înfrățire între orașele Constanța 
și Batumi, iar această colaborare poate fi extinsă și la nivelul unor unități 
teritoriale mai mari. 

În ceea ce privește diplomația parlamentară , domnul ambasador estimează 
că întâlnirile parlamentare ale comisiilor de politică externă vor contribui în mod 
nemijlocit la dezvoltarea relației bilaterale. 

Domnului Răzvan Rotundu i-au fost adresate întrebări de domnul deputat 
Andi Lucian Cristea, doamna Simina Tulbure și sugestii din partea domnului 
senator Titus Corlățean. 



Domnul Bogdan Mănoiu a amintit lipsa unui șef de misiune la ambasada 
României de la Otawa care din anul 2016 este condusă la nivel de însărcinat cu 
afaceri, iar pe parcursul celor patru ani conducerea ambasadei nu a avut 
capacitatea deplină în acțiunea diplomatică în raport cu autoritățile canadiene . 
Numirea unui ambasador la Otawa va fi privită de autoritățile canadiene drept o 
revenire la o stare de normalitate, iar domnia sa va urmări reconstrucția și 
consolidarea anumitor paliere în relația instituțională. 

Reluarea dialogului diplomatic bilateral și construirea unei rețele  relevante, 
la nivel politic, este primul obiectiv pe care și-l propune, amintind că ultima vizită 
la nivel de șef de stat având loc în anul 2004, iar ultima vizită a ministrului de 
externe din Canada, la București, a avut loc în anul 2014 . În anul 2016, domnul 
prim-ministru Dacian Cioloș a vizitat Canada cu un mandat foarte precis, legat de 
încheierea Acordului de liber schimb Canada-UE și urmărirea ridicării vizelor 
pentru cetățenii români. 

Pârghia dialogului parlamentar este extrem de importantă în avansarea 
relației bilaterale, palierul administrativ și cel ministerial fiind extrem de receptiv la 
semnale venite din Parlament. În acest sens, prioritar este reînființarea Grupului 
parlamentar de prietenie România-Canada în Camera Comunelor, a cărui activitate 
a încetat în din anul 2019. Domnul Mănoiu și -a exprimat regretul că România nu 
are niciun membru în Camera Comunelor care ar fi fost un factor de influență 
extrem de bun. 

Legat de dialogul bilateral, domnul ambasador a susținut că obiectivul său 
este de a actualiza cadrul juridic învechit, menționând existența unor acorduri 
semnate în perioada post-aderare în materie de securitate socială, unul semnat la 
nivel federal cu Canada și unul semn at la nivel provincial cu provincia Quebec, 
care au un impact foarte mare asupra comunității românești căreia îi deschide 
calea exercitării unor drepturi în materie de prestații sociale  - obținerea pensiei din 
România. 

Un alt obiectiv important îl reprezintă permanentizarea regimului de 
călătorie fără viză, în Canada, pentru cetățenii români. 

Domnul Mănoiu a subliniat necesitatea acordării de atenție, în abordarea 
mandatului din Canada, structurii de împărțire a prevederilor de reglementare 
între nivelul federal și cel provincial, particularitate care deschide posibilitatea 
dezvoltării relațiilor de cooperare cu provinciile  în mod direct. Având în vedere 
acest aspect, domnul ambasador va urmări dezvoltarea unui cadru juridic bilateral 
între România și provinciile canadiene. 

Între România și Canada există o foarte bună cooperare pe linie militară, 
Canada participând la efortul aliat NATO în asigurarea securității pe Flancul Estic 
prin prezența anuală cu contingente militare și de avioane pentru efectuarea 
operațiunilor de poliție aeriană la Marea Neagră. Interesul nostru este să 
continuăm această practică. 

În ceea ce privește dezvoltarea relațiilor comerciale și a cooperării 
economice bilaterale principalul accent este pus pe cooperarea în contextul 
continuării finalizării proiectului Cernavodă, România fiind singurul stat UE care 
are o centrală nucleară cu tehnologie CANDU. Există discuții în desfășurare ca 
partea canadiană să fie menținută ca partener de cooperare în această privință.  



Totodată, domnul ambasador are în vedere demersuri pentru reluarea 
zborurilor directe TAROM spre Canada. 

În privința accesului cetățenilor români din Canada la serviciile consulare, se 
înregistrează anumite carențe pe care domnul Mănoiu speră să le rezolve. 

În Canada, cea de-a doua țară ca mă rime din lume ca suprafață, 
funcționează trei oficii consulare de carieră și secția consulară de la ambasadă, 
fiind insuficiente pentru volumul activităților derulate prin acestea , iar domnul 
ambasador va propune Ministerului Afacerilor Externe extinderea rețelei de oficii 
consulare de carieră și înființarea de consulate onorifice în zonele unde există 
importante comunități românești sau în zonele unde nu există reprezentare. 

În ceea ce privește  relațiile cu românii stabiliți în Canada care reprezintă o 
comunitate de aproximativ 240.000 de persoane, concentrată în marile orașe din 
Ontario și Quebec, dar și în provinciile din vest, domnul Mănoiu are ca obiectiv 
cultivarea recunoașterii și a sprijinului din partea statului român  pentru diversele 
inițiative ale acestei comunități , în special pentru promovarea limbii și civilizației 
românești, pentru păstrarea tradițiilor. 

Domnului Bogdan Mănoiu i-au fost adresate întrebări de doamna deputat 
Simina Tulbure, domnul deputat Andi-Lucian Cristea și sugestii din partea 
domnului senator Titus Corlățean. 

În urma prezentării obiectivelor de mandat și  a răspunsurilor primite din 
partea candidaților audiați, toate candidaturile au primit aviz favorabil. 

La şedinţa Comisiei, au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman, secretar de stat, 
domnul Bogdan Filip, director general al Departamentului pentru Relații Inter -
instituționale și Proiecte, domnul Alexandru Răzvan Huza, director al Direcției 
pentru Carieră Diplomatică, doamna Eliana Fabiola Stoi, șef birou în cadrul Unității 
pentru Relații Inter -instituționale și domnul Pietro Pavoni, consilier în cadrul 
aceleiași unități. 

La şedinţa Comisiei din data de 6 ianuarie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, 
fizic și online, un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean 
Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana 
(PSD), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (Alianța 
USR PLUS), Furtună Mirela (PSD), Gál Károly (UDMR), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel (PSD). 
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