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In data de 29 ianuarie 2018, la ora 9.00, la Salonul Alb, Comisiile pentru politică 
externă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului s-au întrunit în şedinţă comună pentru 
audierea domnului Teodor Meleşcanu în funcţia de ministru al afacerilor externe, iar la ora 
9.30 audierea dnei Ana Birchall în functia de vicepremier pentru implementarea 
parteneriatelor strategice. 

La începutul şedinţei domnul Teodor Melescanu a prezentat priorităţile Ministerului 
Afacerilor Externe şi măsurile în perioada următoare, plecând de la etapa actuală - 
importanţa şi prioritatea României în creşterea profilului de ţară în UE şi NATO, 
Parteneriatul strategic cu NATO, relaţiile cu ţările vecine (o atenţie specială fiind acordată 
Republicii Moldova), colaborarea regională – Parteneriate cu Polonia, Turcia şi alte state, 
Caucazul de Sud şi deschiderea unor parteneriate economice cu ţările din Asia, Africa şi 
America Latină. 

Dintre priorităţile concrete pentru anul în curs, a menţionat următoarele: 
Centenarul Marii Uniri - crearea unei Românii moderne - care are o dublă 

importanţă pentru noi, pe de o parte să ne permită să ne proiectăm ca ţară membră UE şi 
NATO în viitor şi mai ales există dorinţa ca acest an al Centenarului să fie un an al 
dialogului şi înţelegerii, mai puţin al disputelor şi conflictelor atunci când este vorba de 
probleme internaţionale. Avem o  propunere de preluarea la nivelul primului ministru a 
organizării Centenarului, ne interesează acţiuni comune culturale cu ţările vecine dar şi cu 
ţări importante ca Austria, Germania, Franţa, care au fost implicate în primul razboi 
mondial. Una dintre acţiunile cele mai importante o reprezintă sezonul încrucişat cu Franţa, 
cu o serie de evenimente importante din punct de vedere cultural şi istoric, care se va 
întinde pe perioada 2018-2019. 

Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene – pregătirea în vederea unei 
performanţe care să ducă la creşterea profilului în UE este una dintre temele prioritare. 
Există două categorii: pregătirea logistică a preşedinţiei şi alegerea şi promovarea unor 
teme. In ceea ce priveşte pregătirea logistică a afirmat că s-a închiriat un sediu nou la 
Bruxelles şi o clădire în România. Cea de-a doua categorie se referă la agenda pe care 
vrem să o promovăm şi aici sunt trei componente, sunt aşa zisele exerciţii impuse, care 
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derivă din activitatea UE, cum ar fi adoptarea programului financiar multianual, problema 
alegerilor europene, consultările europene pentru crearea noului executiv al UE.  

A afirmat că propunerile predecesorilor noştrii, Bulgaria şi Austria, fiind vorba de trei 
ţări care sunt legate prin interese specifice de zona Balcanilor de Vest, vor fi teme prioritare 
pe perioada preşedinţiei României la Consiliul UE, enumerând Balcanii de Vest, Strategia 
Dunării, precum şi Summit-ul informal la nivelul şefilor de stat, care va avea loc în 9 mai 
2018, la Sibiu, care se va concentra pe viitorul UE în contextul Brexit.  

A evidenţiat că ideea fundamentală este de a avea o contribuţie solidă la ceea ce 
reprezintă viitorul Uniunii Europene. 

  Candidatura României la Consiliul de securitate al ONU – alegerile vor avea loc în 
2019, pentru un mandat de 2 ani, candidăm cu Estonia pe acelaşi loc, este un efort dar 
care ne permite să ne deschidem mai mult spre alte ţări din America Latină, Africa, 
Caraibe, Asia în vederea nu numai a obţinerii sprijinului pentru candidatura noastră dar şi 
al creării unor legături. 

Aderarea la OECD – consideră că Romania, prin tot ceea ce a făcut, este candidatul 
care corespunde cel mai bine criteriilor tehnice ale OECD de la Paris. 

Serviciile consulare oferite pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate - domnul 
ministru a vorbit despre eforturile consulare la nivelul MAE, evidenţiind că şase milioane de 
români au nevoie de servicii consulare din partea ministerului: 4 milioane de români care 
trăiesc şi muncesc în străinătate şi 2 milioane de turişti români. Concret, domnul ministru a 
spus că în anul 2017 la Ministerul Afacerilor Externe s-au înregistrat aproximativ două 
milioane de intervenţii consulare, cu 40% mai mult decât în anul 2016, această creştere 
fiind datorată şi adoptării Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
 

În cadrul sesiunii alocate întrebărilor au fost adresate întrebări din partea membrilor 
celor două Comisii referitoare la cum vede punerea în acord a agendei Partidului Social 
Democrat în acord cu agenda României la Uniunea Europene, cum vede Ministerul 
soluţionarea problemei elevilor din Ucraina care aparţin minorităţilor naţionale şi sunt 
limitaţi în dreptul lor fundamental de a învăţa în limba maternă, care este viziunea 
României privind o posibilă colaborare cu Grupul de la Visegrad,  care sunt demersurile 
făcute în 2017 privind Visa waiver şi care este calendarul privind aderarea în etape la 
Spaţiul Schengen. 
 

Răspunzând întrebărilor, domnul Meleşcanu a spus că la nivelul Ministerului de 
Externe nu se face politică de partid, ci o politică a Guvernului care este un guvern politic şi 
se bazează pe o majoritate din Parlament'. De asemenea, a evidenţiat că interesele pe 
care România şi le promovează la nivelul Uniunii Europene trebuie să fie într-un fel puse în 
acord şi cu priorităţile pe care le reprezintă agenda europeană. A exprimat că agenda 
europeana este rezultatul contribuţiilor pe care statele membre ale Uniunii Europene şi le 
aduc în elaborarea acesteia. 

În ceea ce priveşte soluţionarea problemei elevilor din Ucraina care aparţin 
minorităţilor naţionale, a afirmat că suntem într-o situaţie foarte interesantă, încercăm să 
dezvoltăm un sistem în România şi să-l permanentizăm, care să asigure dreptul la 
învăţământul în limba maternă în România. În acelaşi timp, suntem preocupaţi şi de 
drepturile minorităţilor române din Ungaria, Ucraina, alte ţări vecine de a avea acelaşi 
acces la educaţie în limba maternă. A afirmat că nu este o chestiune simplă, în mare 
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măsură este rezolvată prin convenţiile care au fost adoptate de către Consiliul Europei şi 
Convenţia privind limbile minorităţilor naţionale şi regionale şi că există un element esenţial 
în toate aceste eforturi, şi anume, că educaţia în limba minorităţilor naţionale trebuie să 
includă neapărat şi cunoaşterea limbii statului din care fac parte minorităţile.  

Referitor la Grupul de le Visegrad a spus că România are interese şi obiective 
ambiţioase la nivelul Uniunii Europene. Evident, pentru a avea un sprijin în promovarea 
unor idei nu putem fi o ţară singură, nu avem greutatea specifică necesară pentru a putea 
ajunge la promovarea unor idei foarte concrete. Este foarte important pentru noi 
colaborarea cu Franţa şi Germania, în special pe Directiva lucrătorilor detaşaţi cu Franţa şi 
pe problema Uniunii Monetare cu Germania, însă colaborăm şi cu statele din zona noastră. 
A evidenţiat faptul că atunci când am fost invitaţi la teme care prezintă interes pentru 
România cum ar fi Parteneriatul Estic, Balcanii de Vest, interconectivitatea energetică, am 
participat şi am încercat să ne aducem o contribuţie la dezbaterile care au avut loc. A 
menţionat că la ultima întâlnire avută cu domnul Prim-ministru Orban, acesta a afirmat că 
doresc să rămână în acelaşi format şi să se deschidă spre alte ţări, de aici invitaţia pentru 
România, Croaţia, care au fost invitate la formula Visegrad 4. 

Visa Waiver – o contribuţie importantă este reprezentată de crearea unui Grup de 
lucru, format din Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, care 
se întâlnesc la 2-3 luni pentru a elabora mijloace tehnice care să permită României să intre 
în categoria celor care pot beneficia de Visa Waiver. Pe probleme consulare am reuşit să 
avansăm în găsirea unor proceduri care să permită admiterea în program. In paralel, a 
doua direcţie de acţiune este în cadrul UE unde au fost adoptate decizii privind invitarea de 
a deschide acest sistem şi pentru alte ţări care nu beneficiază de acest program. Astfel, 
acţiunea este pe linie bilaterală cu SUA pe probleme tehnice, consulare, şi pe probleme 
politice de abordare la nivelul Uniunii Europene. 

În ceea ce priveşte spaţiul Schengen – domnul ministru a susţinut că România 
îndeplinieşte toate criteriile tehnice privind calitatea de membru şi că au fost realizate nişte 
”succese de etapă” 1) România a fost acceptată să intre în sistemul digital de vize al 
Schengen, control în timp real la aeroport folosind bazele de date ale tuturor ţărilor 
membre Schengen şi 2) pentru prima data preşedintele Comisiei Europene a afirmat că 
România şi Bulgaria vor intra în spaţiul Schengen până la sfârşitul mandatului său.  

De asemenea, a vorbit despre eforturile de includere a României în Spatiul 
Schengen şi despre nevoia de regândire a acestui spaţiu afirmând că 'Schengen-ul pe 
care l-am visat, care a fost, nu mai este Schengen-ul de astazi, exista foarte multe 
probleme legate de migratie, de azil european'. 

În   urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au avizat favorabil cu 14 voturi 
pentru şi 7 voturi împotrivă candidatura domnului Teodor Meleşcanu în funcţia de ministru 
al afacerilor externe. 

 
Ora 9.30 – Audierea doamnei Ana Birchall în functia de vicepremier pentru implementarea 
parteneriatelor strategice  

În prezentarea obiectivelor mandatului său doamna Birchall a susţinut că obiectivul 
fundamental pentru perioada 2018-2020 este consolidarea parteneriatelor strategice, în 
special parteneriatul cu SUA şi că provocările și oportunitățile de pe scena internațională 
reclamă o utilizare mai eficientă a instrumentelor de politică externă.  

De asemenea, a afirmat că importanța pe care coaliția de guvernare o acordă 
parteneriatelor strategice este reflectată și prin crearea acestei poziții în structura 
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Executivului, misiunea dânsei fiind aceea de a coordona, de a se preocupa şi de a 
asigura buna implementare a parteneriatelor strategice ale României. 

Doamna Birchall a susţinut că parteneriatele României din domeniul economic, al 
securității, al consolidării stabilității europene și regionale pot și trebuie să aibă un rol de 
piloni care să asigure o promovare mai vizibilă și eficientă a intereselor naționale ale 
României.  

Dna Birchall a mai afirmat că îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective:  
dezvoltarea, aprofundarea şi extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale 
Americii în domeniile politic, de securitate, economic şi social, continuarea demersurilor de 
susţinere fermă şi consecventă a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, 
precum şi întărirea cooperării bilaterale cu statele din vecinătate şi cu statele membre UE. 

În cadrul sesiunii alocate întrebărilor au fost adresate întrebări referitoare la faza a 
doua a negocierilor privind Brexit, Republica Moldova, reacţiile Departamentului de Stat al 
SUA cu privire la propunerile de modificare a legilor justiţiei. 

Răspunzând întrebărilor, doamna Birchall a susţinut că trebuie aprofundat în 
continuare Parteneriatul Strategic cu Marea Britanie, îndeosebi colaborare la nivel politic, 
că este nevoie de o actualizare a acestuia, iar respectarea şi protejarea drepturilor 
cetăţeniilor români din Marea Britanie este o prioritate. 

În ceea ce priveşte Republica Moldova a susţinut că ţara noastră contribuie masiv la 
bunăstarea cetăţenilor Republicii Moldova şi că suntem şi vom continua să fim un partener 
solid în promovarea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova.  

În ceea ce priveşte propunerile de modificare a legilor justiţiei dna Birchall a afirmat  
că a studiat şi în România, a studiat masterat şi doctorat la Yale, în Statele Unite, unde a 
învăţat un principiu fundamental anume că orice act de justiţie se înfăptuieşte exclusiv în 
sala de judecată, având la baza probatoriul existent la dosar, iar apărarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale sunt elemente esenţiale în orice democraţie, în orice stat de drept. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au avizat favorabil cu 16 voturi 
pentru, 10 voturi împotrivă şi o abtinere, candidatura doamnei Ana Birchall în funcţia de 
vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice.  

La şedinţa Comisiei din data de 29 ianuarie şi-au înregistrat prezenţa un număr de 
18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan 
(USR), Intotero Natalia-Elena (PSD – înlocuită de dl deputat Manole Petre-Florin), 
Culeafă Mihai (PNL),  Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan 
(PNL), Cosma Andreea (PSD – înlocuită de dl deputat Cocoş Vasile),  Dobrovie Matei-
Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 
Naţionale), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila 
(UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), 
Au fost absenţi: Constantin Daniel (Neafiliat), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat) şi Voicu 
Mihai Alexandru (PNL). 

 
    Preşedinte,                  Secretar, 

 
             Biró Rozália-Ibolya                                       Mirela Furtună 
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