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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 18 noiembrie 2021 

 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 16 - 18 noiembrie 2021 

 

În perioada 16 - 18 noiembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 Dezbaterea următoarei inițiative:   COM(2021)615 - COMUNICARE 
A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - Strategia 
UE privind combaterea antisemitismului şi susţinerea vieţii evreieşti 
(2021-2030). 

 

        În ziua de 17 noiembrie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, atât fizic, cât și online, pentru dezbaterea inițiativei aflată pe 
ordinea de zi. 

Domnul Bogdan Filip, director general în cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe a susținut că, la 5 octombrie 2021, Comisia Europeană (COM) a 
prezentat oficial Strategia Uniunii Europene (UE) pentru combaterea 
antisemitismului și susținerea  vieții evreiești, pentru a reafirma angajamentul 
ferm al UE pentru valorile fundamentale ale construcției europene precum 
respectul demnității umane, libertate, democrație, egalitate, stat de drept, 
respectarea drepturilor omului și combaterea urii și discriminării pe orice 
criteriu. Antisemitismul este în creștere în Europa și în plan internațional în 
general. Forme contemporane de antisemitism includ discursul instigator la ură 
online și offline, atacuri fizice împotriva membrilor comunității evreiești, a 
proprietăților și instituțiilor acestora, vandalizarea mormintelor, cimitirelor și 
memorialelor. De asemenea, în condițiile pandemiei de COVID-19 discursul 
instigator la ură online și teoriile conspiraționiste au vizat mai ales membrii 
comunității evreiești. Documentul este primul de acest tip, iar prin adoptarea 
lui se urmărește asigurarea unei perspective membrilor comunității evreiești 
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în Europa. Pentru pregătirea Strategiei, COM a consultat o gamă variată de 
entități- autorități regionale și naționale, comunități și organizații evreiești, 
experți și cercetători independenți, Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a 
UE (FRA).  

 Strategia care include trei arii tematice de intervenție: 1. Prevenirea și 
combaterea tuturor formelor de antisemitism, 2. Susținerea vieții evreiești în 
UE, 3. Educația, cercetarea și comemorarea Holocaustului, se bazează pe 
Declarația Consiliului, din 2 decembrie 2020, privind integrarea luptei 
împotriva antisemitismului în toate domeniile de politică, dar și pe Strategii 
anterioare ale UE precum Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025), 
Planul de Acțiune pentru combaterea rasismului (2020-2025),  Cadrul strategic 
al UE privind egalitatea, incluziunea și participarea romilor (2020-2030), 
Strategia privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2021-2030). Totodată, 
Strategia urmărește să plaseze UE în fruntea eforturilor globale de combatere 
a antisemitismului.  

Strategia cuprinde și un al patrulea capitol, dedicat luptei globale 
împotriva antisemitismului, care prevede folosirea tuturor instrumentelor 
pentru a combate antisemitismul în acțiunea externă a UE, incorporarea luptei 
împotriva antisemitismului în toate strategiile și politicile naționale ce vizează 
drepturile omului, cu utilizarea definiției de lucru a IHRA a antisemitismului, 
marcarea zilei internaționale a comemorării Holocaustului (27 ianuarie), 
inclusiv în state terțe.  

Strategia va fi implementată în perioada 2021-2030, iar COM va publica 
rapoarte intermediare privind implementarea în 2024 și 2029, inclusiv prin 
includerea datelor primite din partea statelor membre, dar și cu implicarea 
FRA.  

La 13 mai 2021, România a adoptat Strategia națională pentru 
prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 
discursului instigator la ură, document complementar cu documentul 
european, urmărindu-se ca în 2024 șă se deschidă, la București, Muzeul 
Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România. 

 
Domnul Mihail Albișteanu, secretar în cadrul Comisiei pentru politică 

externă s-a abținut de la vot, declarând că în România, acest fenomen al 
antisemitismului nu a crescut, ci dimpotrivă, statul român a introdus studierea 
Istoriei Holocaustului în curricula școlară. 

Ca urmare a prezentării realizate de domnul Filip, a dezbaterilor și a 
opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
elaborarea unei opinii favorabile pentru inițiativa nelegislativă - 
COM(2021)615. 

În zilele de 16 și 18  noiembrie 2021, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 17 noiembrie 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), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian 
(PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), 
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Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), 
Tudorache Daniel (PSD).  

În zilele de 16 și 18 noiembrie 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), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan 
(PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel 
(PSD).  

 

 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                  Albișteanu Mihail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


