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Preambul

P

e 16 noiembrie 2014, Klaus Iohannis a fost ales Președintele României, câștigând
încrederea românilor cu o viziune despre cum trebuie să evolueze "ara noastră
în următorii zece ani. A depus jurământul în fa"a Parlamentului pe 21 decembrie
2014, moment care a marcat intrarea în exerci"iul mandatului său de Președinte.
Obiectivul fundamental al Președintelui Klaus Iohannis pentru România a
fost, încă de la începutul mandatului, acela de a construi o "ară puternică, prosperă,
cu o democra"ie autentică. Toate ac"iunile și realizările primului mandat s‐au subsu‐
mat acestei viziuni, a unei Românii puternice, o "ară în care $iecare cetă"ean să simtă
că poate prospera.
În viziunea Președintelui Klaus Iohannis, România puternică este un stat care
are grijă de cetă"enii săi, prin mijloace legale și diplomatice, oriunde s‐ar a$la ei, o "ară
care își apără valorile, interesele, simbolurile, dar și bunurile na"ionale și resursele na‐
turale. România puternică este "ara care are ca priorită"i educa"ia și sănătatea, care își
protejează patrimoniul, domeniile de excelen"ă, un stat care contribuie, alături de par‐
tenerii săi, la men"inerea securită"ii colective și la promovarea democra"iei și libertă"ii.
Prezentul document prezintă exhaustiv și transparent ac"iunile, demersurile
și ini"iativele Președintelui României, subsumate obiectivelor urmărite în cursul man‐
datului. Acest bilan" al mandatului preziden"ial 2014‐2019, structurat pe zece capi‐
tole principale, oferă o imagine detaliată a celor cinci ani de mandat ai Președintelui
Klaus Iohannis.
Angajamentul Președintelui Klaus Iohannis referitor la statul de drept și la
reforma institu"iilor politice, asumat în fa"a cetă"enilor în anul 2014 și reiterat în Par‐
lament cu ocazia depunerii jurământului, a fost circumscris permanent atribu"iilor
sale constitu"ionale și a urmărit, în principal, asigurarea unei justi"ii independente
și continuarea luptei anticorup"ie, întărirea încrederii în institu"iile statului, asigu‐
rarea unei legisla"ii coerente și predictibile, precum și sus"inerea unei reforme a le‐
gisla"iei electorale.Consolidarea statului de drept și întărirea mecanismelor
democratice depind în mod direct de încrederea cetă"enilor în institu"iile statului.
Asumarea și promovarea activă a valorilor care stau la baza Constitu"iei României și
a societă"ii noastre sunt elementele comune ale întregii activită"i a Președintelui
României.
În toate aceste demersuri, Președintele Klaus Iohannis a preluat în mod con‐
stant semnalele cetă"enilor și a ac"ionat ca un liant al vectorilor democratici din
România, reușind crearea unui front comun pentru rea$irmarea idealurilor și
valorilor europene.
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1. Apărarea țării și securitatea națională

8

Securitatea na"ională reprezintă o constantă a priorită"ilor strategice esen‐
"iale ale României în mandatul Președintelui Klaus Iohannis.
Dinamica mediului de securitate actual este accentuată și în continuă inten‐
si$icare, ca urmare a proliferării amenin"ărilor la adresa securită"ii regionale, euro‐
pene și euroatlantice, atât în plan conven"ional, cât și pe palierul amenin"ărilor
neconven"ionale și hibride, precum cele cibernetice și asimetrice. Terorismul inter‐
na"ional, criminalitatea organizată, migra"ia ilegală, con$lictele regionale, precum și
postura militară agresivă a unor actori statali comportă riscuri și amenin"ări la adresa
securită"ii interna"ionale, $iind totodată vectori de propagare a amenin"ării la adresa
securită"ii na"ionale.
Conform atribu"iilor constitu"ionale și ale celor prevăzute de lege, Președintele
Klaus Iohannis a avut un rol activ determinant în formularea obiectivelor, direc"iilor
de ac"iune și a priorită"ilor strategice în domeniul politicii de securitate na"ională. Aces‐
tea au fost trasate în deplină armonie cu liniile de politică externă pe care Președintele
le promovează și le sus"ine în cadrul organiza"iilor interna"ionale cu voca"ie de securi‐
tate din care România face parte, precum și în rela"iile de parteneriat cu alte state.
Încă de la debutul mandatului, Președintele României a ini"iat, în ianuarie 2015,
și a condus consultările cu partidele politice parlamentare pentru încheierea Acordului
privind creșterea bugetului alocat Ministerului Apărării Na"ionale la nivelul de 2% din
Produsul Intern Brut, conform angajamentului asumat de România în cadrul NATO.
Respectarea procentului de 2% este esen"ială pentru credibilitatea strategică
și pro$ilul României în NATO. Asumarea partajării responsabilită"ilor (“burden
sharing”) este, încă de la Summitul NATO din &ara Galilor din anul 2014, una dintre
priorită"ile majore la nivelul Alian"ei Nord‐Atlantice și a fost punctul central al
Reuniunii la nivel înalt a NATO de la Londra, din 3‐4 decembrie 2019.
În calitate de Comandant al For"elor Armate și de Președinte al Consiliului
Suprem de Apărare a &ării, Președintele Klaus Iohannis, împreună cu membrii CSAT,
a analizat problematicile speci$ice a$late în responsabilitate, luând decizii care au
vizat în principal coordonarea activită"ii institu"iilor sistemului securită"ii na"ionale
pentru consolidarea statutului României în cadrul NATO, al Uniunii Europene și al
celorlalte organiza"ii interna"ionale, exercitarea Președin"iei Consiliului Uniunii
Europene în perioada ianuarie – iunie 2019, precum și promovarea intereselor și
obiectivelor na"ionale ale "ării noastre pe zone de interes strategic.
Viziunea Președintelui în domeniul securită"ii României s‐a materializat în
con"inutul documentelor programatice, al ac"iunilor politice întreprinse și al tuturor
pozi"iilor exprimate în exercitarea prerogativelor sale constitu"ionale și legale.
Strategia Na"ională de Apărare a &ării pentru perioada 2015‐2019 re$lectă
viziunea Președintelui Iohannis – „O Românie puternică în Europa și în lume” – și de‐
$inește pro$ilul pe care "ara noastră și‐l construiește pentru următorii ani. De aseme‐
nea, documentul conturează viziunea Președintelui României privind necesitatea
promovării unui concept de securitate na"ională extinsă.
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Strategia răspunde nevoilor și așteptărilor societă"ii și privește, deopotrivă,
cetă"eanul, societatea în ansamblu și institu"iile statului.
În baza acestui document, Președintele României a aprobat ca, pentru
prima dată, să se elaboreze Planul de Implementare a Strategiei Na"ionale de
Apărare a &ării 2015‐2019, care include măsurile și ac"iunile care urmează a fi în‐
treprinse, responsabilită"ile, termenele și resursele alocate institu"iilor publice
responsabile.
În conformitate cu prevederile Strategiei Na"ionale de Apărare a &ării pentru
perioada 2015‐2019, precum și ale Planului de implementare a Strategiei, Președintele
României a aprobat, încă din toamna anului 2015, revizuirea cadrului legislativ în
domeniul securită"ii na"ionale de către institu"iile din sistemul de securitate na"io‐
nală, având la bază o analiză a principalelor acte normative pe linia apărării "ării și
securită"ii na"ionale. Din totalul de circa 80 de acte normative, multe au fost elaborate

4 Decembrie 2019
Dejun de lucru oferit de Președintele SUA
în onoarea șefilor de state care alocă 2%
din PIB pentru Apărare (Londra)

9 Iunie 2019
Declarații de presă
la finalul ședinței CSAT în care s-a decis promovarea
Strategiei naționale de Apărare a Țării

în anii ’90. Procesul de revizuire însă nu s‐a $inalizat, $iind blocat de fosta putere PSD
în anul 2016.
Obiectivele urmărite de Președintele României pe dimensiunea politicii de
securitate au vizat, în principal:
n Promovarea intereselor na"ionale de securitate și apărare în contextul
Summiturilor NATO, în rela"ie cu Uniunea Europeană și partenerii strate‐
gici ai României;
n Întărirea parteneriatului strategic cu SUA;
n Consolidarea pro$ilului strategic al României în cadrul NATO;
n Întărirea apărării și securită"ii la nivel na"ional;
n Consolidarea pro$ilului României de pilon de securitate regional;
n Intensi$icarea cooperării cu Polonia;
n Sus"inerea Republicii Moldova în demersurile destinate integrării europene.

Coordonarea și armonizarea efortului na"ional în domeniul securită"ii na"ionale
și apărării "ării pentru realizarea obiectivelor na"ionale au reprezentat o constantă a ac‐
tivită"ii Președintelui României. În acest scop, Klaus Iohannis a aprobat instituirea unor
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grupuri de lucru interinstitu"ionale, coordonate la nivelul Administra"iei Preziden"iale,
în cadrul cărora au fost armonizate eforturile institu"iilor na"ionale pentru implemen‐
tarea planurilor de ac"iune destinate realizării obiectivelor prevăzute de documentele
programatice na"ionale. Președintele României a monitorizat și a decis permanent asu‐
pra modului de derulare și a evolu"iilor pe direc"iile de ac"iune la nivel na"ional.
Summiturile NATO de la Varșovia, din anul 2016, și de la Bruxelles, din anii
2017 și 2018, precum și Reuniunea la nivel înalt de la Londra din decembrie 2019
au reprezentat importante oportunită"i pentru Președintele României de a promova
și realiza obiectivele strategice na"ionale de securitate și apărare.
De altfel, Președintele Klaus Iohannis s‐a implicat semni$icativ în stabilirea
acestor obiective na"ionale și în sus"inerea acestora încă din etapa de pregătire a
Summiturilor Alian"ei Nord‐Atlantice și a avut o participare activă și consistentă la
procesul decizional în cadrul reuniunilor Consiliului Nord‐Atlantic.
În luna noiembrie 2015, Președintele României a găzduit la Palatul Cotroceni
prima reuniune a șe$ilor de stat din Europa Centrală și de Est, for de consultări re‐
gional consacrat ulterior sub denumirea de Formatul București – B9.
Lansat la ini"iativa Președintelui României și a Președintelui Poloniei,
Formatul București ‐ B9 oferă o platformă pentru aprofundarea dialogului și a co‐
operării între alia"ii participan"i, în vederea articulării contribu"iei speci$ice a acestor
state la procesele în derulare la nivelul Alian"ei Nord‐Atlantice, pe baza experien"ei
pe care o de"in și a intereselor comune de securitate, în deplină concordan"ă cu
principiile solidarită"ii și indivizibilită"ii securită"ii statelor membre NATO.
Din Formatul București fac parte statele din Flancul Estic al NATO, respectiv
Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria.
Consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, inclusiv pe dimen‐
siunea securitate și apărare a constituit o constantă a activită"ii Președintelui României.
Preocuparea Președintelui României fa"ă de Republica Moldova a fost o
constantă a mandatului Președintelui Klaus Iohannis. În anul 2016, s‐a discutat în
ședin"a Consiliului Suprem de Apărare a &ării problematica conduitei strategice a
României în raport cu Republica Moldova. Ulterior, în același an, a fost aprobat, de
către CSAT, Planul de ac"iuni privind abordarea strategică a rela"iei cu Republica
Moldova, cu scopul de a sprijini demersurile de integrare europeană ale acestei "ări.

4 Noiembrie 2015
Reuniunea șefilor de stat din Europa Centrală și de Est,
Formatul București – B9, la Palatul Cotroceni
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Summitul NATO din Bruxelles
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17 Aprilie 2019
Conferința internațională
„Întărirea Flancului Estic al NATO”

25 Octombrie 2019
Decorarea Drapelului de Luptă
al Comandamentului Forţelor Întrunite
– Ziua Armatei la București

Elaborarea și implementarea politicii de securitate na"ională este un proces
continuu și coerent, care presupune implicarea mai multor actori institu"ionali, în‐
cepând cu Președintele României, Departamentul Securită"ii Na"ionale și Departa‐
mentul Politică Externă din cadrul Administra"iei Preziden"iale, Prim‐ministrul
Guvernului României și aparatul său de lucru, ministerele de pro$il și serviciile de in‐
forma"ii și alte servicii specializate, toate conform atribu"iilor lor legale în domeniul
securită"ii na"ionale.
Coordonarea și armonizarea interinstitu"ională a tuturor acestor actori este
una dintre responsabilită"ile principale ale Președintelui României, decurgând din
prerogativele sale constitu"ionale, iar Președintele Klaus Iohannis a urmărit cu con‐
secven"ă e$icientizarea și $luidizarea cooperării.
Un prim domeniu de importan"ă strategică al acestei conlucrări interinsti‐
tu"ionale este acela al implementării de către România a deciziilor adoptate la
Summiturile NATO. Având în vedere complexitatea deciziilor adoptate la Summitul
NATO de la Varșovia din iulie 2016, relevan"a acestora pentru "ara noastră și obiec‐
tivele concrete în care aceste decizii trebuiau să se materializeze, Președintele
României a aprobat constituirea Grupului Interinstitu"ional Strategic privind
Prezen"a Aliată Înaintată în România (GISIR), care s‐a realizat prin Hotărârea Consi‐
liului Suprem de Apărare a &ării din 26 iulie 2016.
Acest grup de lucru func"ionează în scopul acordării sprijinului interinstitu"ional
pentru implementarea deciziilor șe$ilor de stat și de guvern, adoptate în cadrul Summitului
NATO de la Varșovia și ulterior al celor de la Bruxelles și de la Londra, precum și în reuniu‐
nile subsecvente, cu accent pe ini"iativele care vor $i dezvoltate pe teritoriul na"ional.
Consolidarea pro$ilului României în NATO și în UE constituie un obiectiv prioritar
al politicii externe și de securitate a României, căruia Președintele Klaus Iohannis îi acordă
o semni$ica"ie deosebită în agenda sa politică.
La ini"iativa Președintelui României și în scopul identi$icării măsurilor de
e$icientizare a implicării în ini"iativele NATO care aduc plusvaloare securită"ii și vi‐
zibilită"ii României, precum și valori$icării oportunită"ilor pe care Alian"a Nord
Atlantică ni le poate oferi, în cadrul Departamentului Securită"ii Na"ionale a fost ela‐
borat, la începutul anului 2019, „Planul de implementare a măsurilor de consolidare
a pro$ilului României în NATO”.
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Documentul include contribu"ia tuturor institu"iilor cu atribu"ii și respon‐
sabilită"i în acest domeniu, care au înaintat propuneri concrete pentru domeniile pe
care le gestionează.
În acest context, pentru a da mai multă consisten"ă măsurilor prevăzute în
Planul de implementare a măsurilor de consolidare a pro$ilului României în NATO,
Președintele României a aprobat ca, în cadrul GISIR, să $ie elaborată „Strategia
Na"ională de Securitate pentru Regiunea Mării Negre”, precum și „Planul de imple‐
mentare a acesteia pentru perioada 2019‐2024”.
Aceste documente sunt necesare pentru a armoniza și a aborda unitar, coerent
și sinergic elementele de pozi"ie na"ională, direc"iile de efort ale institu"iilor publice și
proiectele na"ionale în cadrul NATO și UE, la nivel regional, precum și în plan bilateral.
De asemenea, contextul generat de procesul de re$lec"ie din cadrul NATO pri‐
vind consolidarea securită"ii la Marea Neagră necesită o permanentă armonizare a
pozi"iilor și eforturilor na"ionale pentru a sus"ine e$icient obiectivele României.
&ara noastră rămâne implicată activ în eforturile Alian"ei Nord‐Atlantice în
combaterea războiului hibrid, apărare cibernetică, creșterea rezilien"ei și adaptarea
politică, militară și institu"ională a NATO.
Ca urmare a intensi$icării amenin"ărilor de tip hibrid în spa"iul euroatlantic,
inclusiv în România, Președintele Klaus Iohannis a aprobat ca la nivelul Administra"iei
Preziden"iale să $ie elaborată, în cadru interinstitu"ional, „Evaluarea na"ională privind
stadiul amenin"ării hibride în România”, pe baza unei analize a ac"iunilor constante
ale unor actori interna"ionali la adresa "ării noastre.
Aceasta a stat la baza elaborării, în coordonarea Departamentului Securită"ii
Na"ionale, cu contribu"iile institu"iilor cu atribu"ii în domeniul securită"ii na"ionale,
a „Planului de ac"iune pentru gestionarea integrată a amenin"ărilor hibride”.
Documentul a fost aprobat prin Hotărâre a CSAT și oferă cadrul pentru co‐
ordonarea eforturilor institu"iilor din sfera apărării, ordinii publice și securită"ii na‐
"ionale destinate prevenirii și contracarării amenin"ărilor hibride.
Amenin"ările cibernetice sunt în continuă creștere la nivel mondial, asigu‐
rarea securită"ii în acest domeniu constituind o preocupare majoră în cadrul tuturor
formatelor de cooperare interna"ională: NATO, OSCE, UE.
Din ini"iativa Președintelui Klaus Iohannis, pentru a coordona e$icient do‐
meniul, la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a &ării a fost în$iin"at în 2013 Con‐
siliul Operativ de Securitate Cibernetică (COSC), în cadrul căruia sunt reprezentate
institu"iile cu atribu"ii în domeniu.
COSC reprezintă organismul prin care se realizează coordonarea unitară a
Sistemului Na"ional de Securitate Cibernetică, Președintele României $iind informat
cu operativitate despre activitatea acestuia.
În plan practic, rezultatele eforturilor interinstitu"ionale aprobate de către
Președintele României și coordonate la nivelul Administra"iei Preziden"iale sunt vi‐
zibile în creșterea capacită"ii na"ionale de apărare a "ării și de participare la apărarea
colectivă (în cadrul NATO), precum și de prevenire și combatere a diferitelor ame‐
nin"ări conven"ionale și neconven"ionale, respectiv hibride.
Președintele României a urmărit cu prioritate promovarea și sus"inerea per‐
manentă și asiduă a intereselor și obiectivelor na"ionale de securitate și apărare în
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cadrul Alian"ei Nord‐Atlantice și a Uniunii Europene, precum și în rela"ie cu partenerii
strategici ai României, în special cu Statele Unite ale Americii.
Președintele Klaus Iohannis a abordat obiectivele și priorită"ile politicii ex‐
terne și de securitate ale "ării noastre în cadrul tuturor întâlnirilor bilaterale la nivel
înalt la care participă, atât în "ară, cât și în cadrul vizitelor o$iciale în alte state, cu ac‐
cent pe colaborarea în plan bilateral și multilateral în cadrul organiza"iilor interna"io‐
nale în care România este membră.
De asemenea, întâlnirile avute cu Secretarul General NATO, cu Președin‐
tele Comisiei Europene, al Consiliului European și al Parlamentului European, au
fost tot atâtea ocazii de a prezenta și sus"ine interesele și obiectivele na"ionale de
securitate ale "ării noastre, de a crea motive de reflec"ie privind direc"iile strate‐
gice de ac"iune ale acestor organiza"ii, în consonan"ă cu interesele României și ale
cetă"enilor săi.

13 Iulie 2017
Vizita la
Centrul
Administrativ
„Mihail Kogălniceanu”

Președintele României a fost preocupat în mod constant și consecvent de cu‐
noașterea situa"iei și găsirea celor mai adecvate solu"ii pentru optimizarea gestionării
domeniului securită"ii na"ionale. Din această perspectivă, a participat la analizele de
bilan" ale Ministerului Apărării Na"ionale și ale serviciilor de informa"ii ale României,
la activită"ile organizate cu ocazia Zilei Armatei în București, precum și la Carei.
A vizitat unită"i militare reprezentative, cum sunt bazele militare de la Mihail
Kogălniceanu sau din Afganistan, a participat la activită"i în cadrul principalelor
exerci"ii militare multina"ionale organizate în România și s‐a informat în permanen"ă
despre modul în care sunt puse în practică hotărârile Consiliului Suprem de Apărare
a &ării care vizează starea de operativitate a Armatei, dotarea acesteia cu noi categorii
de tehnică militară, stabilirea și execu"ia bugetului pentru institu"iile din domeniul
securită"ii na"ionale.
De asemenea, pentru Președintele Klaus Iohannis este foarte importantă
men"inerea unei legături stabile și func"ionale cu toate categoriile de militari și so‐
lu"ionarea problemelor sociale ale personalului militar și ale militarilor în rezervă și
retragere, și în mod deosebit ale veteranilor, văduvelor și invalizilor de război, ale
căror solicitări sunt solu"ionate cu mare aten"ie și solicitudine.
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Președintele Klaus Iohannis a acordat gradele de general, a decorat drapelele
de luptă ale unită"ilor militare, inclusiv ale institu"iilor de învă"ământ militar, de‐
monstrând, încă o dată, interesul său deosebit pentru procesul de educare și formare
a tinerei genera"ii.

2. Politica externă
În cei cinci ani de mandat, Președintele României a ac"ionat permanent pen‐
tru a securiza stabilitatea și predictibilitatea politicii externe a României, esen"iale
pentru credibilitatea "ării noastre, ca actor extern. Ac"iunile de politică externă au
vizat identi$icarea e$icientă de solu"ii durabile fa"ă de provocările la adresa României,
astfel încât obiectivele na"ionale să $ie realizate în bene$iciul cetă"enilor noștri.
Pe parcursul acestor ani, ac"iunile Președintelui României s‐au axat pe co‐
ordonatele triadei esen"iale a politicii noastre externe ‐ creșterea rolului României
în cadrul Uniunii Europene și NATO, precum și întărirea și extinderea Parteneriatului
Strategic cu Statele Unite ale Americii.
Ac"iunile și priorită"ile de politică externă promovate de Președintele
României au urmărit, totodată, consolidarea celorlalte parteneriate și rela"ii strategice
ale României, dar și cu alte state.
În cadrul întâlnirilor bilaterale și multilaterale pe care le‐a avut, Președintele
României a urmărit constant și prioritar consolidarea României ca stat care are ca‐
pacitatea de a livra angajamentele asumate și de a propune pozi"ionări și solu"ii stra‐
tegice care aduc valoare adăugată și cresc pro$ilul interna"ional al României.
După 15 ani de la aderarea la NATO, pe care i‐am sărbătorit în 2019, România
și‐a consolidat decisiv rolul de stat aliat și actor regional care participă activ la asigu‐
rarea securită"ii euro‐atlantice și interna"ionale și este recunoscută ca un contribuitor
semni$icativ la implementarea obiectivelor NATO în actualul context interna"ional. De‐
teriorarea semni$icativă a situa"iei de securitate în vecinătă"ile estică și sudică ale
Europei au determinat în cadrul NATO un proces accelerat de adaptare la noile realită"i.
Prin contribu"ia activă a Președintelui României, măsurile adoptate la nivel
aliat au avut și au o importan"ă specială pentru consolidarea securită"ii na"ionale,
mai ales cele privind Flancul Estic și regiunea Mării Negre.
Deciziile Summiturilor din ultimii ani vorbesc de la sine. S‐au ob"inut:
n Întărirea prezen"ei aliate în România și în regiunea Mării Negre prin sta‐
bilirea unei prezen"e înaintate adaptate, creșterea prezen"ei maritime a
NATO și consolidarea apărării aeriene a României;
n O recunoaștere întărită a importan"ei strategice a Mării Negre pentru se‐
curitatea transatlantică;
n Consolidarea Flancului Estic al NATO și asigurarea unei viziuni și ac"iuni
concrete cu privire la acesta, inclusiv organizarea primei reuniuni a
Consiliului Nord‐Atlantic dedicate securită"ii la Marea Neagră.
14
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din PIB pentru Apărare este rezultatul ini"iativei asumate de Președintele României
încă de la începutul mandatului și care a adus recunoașterea alia"ilor și bene$icii certe
pentru securitatea României.
În ceea ce privește politica NATO fa"ă de Rusia, Președintele României a sus‐
"inut constant abordarea duală, bazată, pe de o parte, pe descurajare și apărare pu‐
ternice, iar pe de alta, pe dialog.
În sprijinul deciziilor aliate care corespund obiectivelor și intereselor de se‐
curitate ale României, Președintele României a derulat o activitate consecventă de
pregătire împreună cu to"i Președin"ii statelor de pe Flancul Estic al NATO. Platforma
de dialog și consultare care a contribuit foarte mult la aceste reușite este Formatul
București (B9), ini"iativă lansată de Președintele României în anul 2015, împreună
cu Președintele Poloniei, la Summitul găzduit la București.

9 Iunie 2017
Întrevedere cu Președintele SUA, Donald Trump,
la Casa Albă, în Washington

20 August 2019
Întrevedere cu Președintele SUA, Donald Trump,
la Casa Albă, în Washington

Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, pilon esen"ial al politicii externe a
României, a devenit în această perioadă mai robust și a dobândit și mai multă substan"ă
și durabilitate. Anvergura rela"iilor noastre politice a ajuns la un punct maxim după în‐
trevederile Președintelui României de la Casa Albă din 2017 și din luna august 2019.
Vizita din iunie 2017 a fost prima a unui șef de stat din Europa Centrală și
de Est în mandatul Președintelui Donald Trump și un moment de relansare a Parte‐
neriatului Strategic. Întâlnirea Președintelui României cu Președintele Trump a evi‐
den"iat și angajamentul Statelor Unite ale Americii pentru securitatea regiunii,
inclusiv a României, $iind o recunoaștere a capacită"ii "ării noastre de a $i furnizor de
securitate și de a ac"iona pentru proiectarea valorilor noastre comune în regiune.
Pe 20 august 2019, Președintele României a avut, din nou, o discu"ie foarte con‐
sistentă cu Președintele Trump. Declara"ia Comună pe care au adoptat‐o cei doi Preșe‐
din"i marchează decisiv aprofundarea Parteneriatului Strategic în domenii esen"iale. Cu
acest prilej, Președintele României a discutat cu Președintele Statelor Unite despre asi‐
gurarea unei prezen"e militare consistente a Statelor Unite în România, în condi"iile în
care, în actualul context interna"ional foarte complex, dimensiunea de securitate și apă‐
rare a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite a ajuns la un nivel de excelen"ă.
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De asemenea, convorbirile celor doi lideri au eviden"iat că, dincolo de com‐
ponenta politico‐militară, este esen"ială dezvoltarea cooperării bilaterale și pe alte
dimensiuni, în primul rând cea economică și investi"ională, și a încurajat implicarea
americană în proiecte strategice din România.
Rela"ia cu Republica Moldova a reprezentat o prioritate de prim rang pentru
Președintele României. Pe parcursul mandatului său, la nivel bilateral, Președintele
României a sprijinit constant avansarea Parteneriatului Strategic pentru Integrarea
Europeană a Republicii Moldova, iar la nivel european, implementarea angajamen‐
telor asumate în rela"iile dintre Republica Moldova și UE prin Acordul de Asociere și
Componenta sa de Liber Schimb (DCFTA). Astfel, efortul României s‐a concentrat în
ultimii ani pe demersurile de sprijinire a construc"iei institu"ionale, a reformelor de‐
mocratice, a implementării acordurilor cu UE, pe continuarea proiectelor de coope‐
rare, mai ales a celor de interconectare strategică, derulate de România în Republica
Moldova, dar și a celor de asisten"ă derulate în toate domeniile sociale în scopul îm‐
bunătă"irii calită"ii vie"ii pentru to"i cetă"enii Republicii Moldova.
În condi"iile schimbării de Guvern din Republica Moldova, din noiembrie
2019, care nu corespunde intereselor pe termen mediu și lung ale statului vecin,
pozi"ia publică a Președintelui României a fost aceea că sprijinul României, inclusiv
financiar, va continua să urmărească cu prioritate interesele cetă"enilor din
Republica Moldova și realizarea proiectelor bilaterale strategice de interconectare
și, pentru alte proiecte, va fi strict condi"ionat de continuarea reformelor esen"iale
pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova și avansarea parcursului său
european.
Rela"ia cu Fran"a a atins în ultimul an un nou nivel. În cadrul vizitei de la
Paris din noiembrie 2018, Președintele României a lansat cel mai amplu eveniment
bilateral din ultimele decenii: Sezonul România‐Fran"a. În același context, Președin‐
tele Klaus Iohannis și Președintele Emmanuel Macron au semnat o nouă Declara"ie
politică în cadrul Parteneriatului Strategic, care aduce la zi cooperarea dintre "ările
noastre și exprimă dorin"a de aprofundare a acesteia în viitor.
În rela"ia cu Germania, Președintele României a dezvoltat rela"ii strânse la
nivel de Cancelar și Președinte federal, precum și de landuri, astfel încât astăzi putem
vorbi despre o rela"ie specială cu Germania, cu caracter strategic. Rela"ia cu Germania

2 Iulie 2019
Primirea Prim-ministrului Republicii Moldova,
Maia Sandu, la Palatul Cotroceni
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27 Noiembrie 2018
Vizita oficială în Republica Franceză
cu prilejul inaugurării Sezonului România-Franța
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19 Iunie 2017
Vizita în Republica Federală Germania

16 Octombrie 2018
Vizita de stat a Președintelui României
în Republica Italiană

este astfel caracterizată de un dinamism sus"inut de puternice legături politice, eco‐
nomice, sociale și umane.
În acest context, în ianuarie 2019, Președintele Klaus Iohannis a reprezentat
România, ca Președin"ie a Consiliului Uniunii Europene, la semnarea noului Tratat
de cooperare și integrare franco‐german, la Aachen, moment cu semni$ica"ie pentru
cooperarea bilaterală Paris‐Berlin și pentru viitorul Uniunii Europene.
Vizita de stat în Italia, din 2018, la 10 ani de la semnarea Declara"iei de
Parteneriat Strategic Consolidat, prima vizită de nivel de stat din ultimii 45 de ani,
a reprezentat un nou pas important în aprofundarea rela"iei noastre strategice și
a reliefat nivelul excelent al cooperării bilaterale politice, economice și sectoriale.
În cursul vizitei, Președintele României s‐a întâlnit pe reprezentan"ii românilor
din Italia, vector special al parteneriatului bilateral, o comunitate foarte bine in‐
tegrată în societatea italiană și cu o contribu"ie semnificativă la dezvoltarea "ării
gazdă.
Rela"iile foarte bune cu Italia au fost marcate în 2019, în ambele state, prin
manifestări aniversare dedicate împlinirii a 140 de ani de rela"ii diplomatice.
La invita"ia Președintelui Klaus Iohannis, vizita Apostolică a Sanctită"ii Sale
Papa Francisc în România a reprezentat un moment de referin"ă pentru istoria re‐
centă a "ării noastre și pentru rela"ia României cu Sfântul Scaun, cu o vizibilitate
aparte. A fost una dintre cele mai consistente vizite apostolice de pe continentul eu‐
ropean, care a consacrat "ara noastră drept un veritabil model de toleran"ă etnică și
religioasă.
Rela"iile foarte bune cu Polonia au fost marcate în 2019, în ambele state,
de manifestări aniversare dedicate împlinirii a 100 de ani de rela"ii diplomatice,
precum și a 10 ani de Parteneriat Strategic. Încheiat în 2009, parteneriatul nostru
strategic are ca pilon principal domeniul securită"ii, cu poten"ial de diversificare
în alte domenii, precum cel economic. Pe parcursul mandatului său, Președintele
României a avut întrevederi regulate cu Președintele Poloniei, dar și cu al"i înal"i
oficiali polonezi.
În ultimii ani, rela"ia cu Polonia s‐a diversi$icat, extinzându‐se și în cadrul
unor ini"iative regionale de succes, precum Formatul București și Ini"iativa celor 3
Mări, care au bene$iciat de implicarea personală a Președin"ilor României și Poloniei.
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31 Mai 2019
Primirea Sanctității Sale Papa Francisc
la Palatul Cotroceni

7 Iunie 2018
Vizită bilaterală în Republica Polonă

Președintele Klaus Iohannis a sprijinit totodată interac"iunea pe teme de
securitate în cadrul trilateralei cu Polonia și Turcia, un alt partener strategic al
României.
Rela"ia strategică cu Marea Britanie s‐a dezvoltat foarte mult în special pe
dimensiunea de securitate și a bene$iciat inclusiv de aportul foarte bene$ic, pentru
imaginea României și nu numai, al Alte"ei Sale Regale Prin"ul de Wales, care s‐a în‐
tâlnit anual cu Președintele României, la București.
În rela"ia cu Japonia, cu prilejul vizitei istorice din 2018 a Premierului
Shinzō Abe, Președintele României și interlocutorul nipon au decis construirea unui
parteneriat strategic relevant. În luna octombrie a anului 2019, Președintele
României a participat la ceremoniile dedicate întronării Majestă"ii Sale Împăratul
Naruhito al Japoniei. În marja evenimentului, Președintele Klaus Iohannis a avut o
întrevedere cu Prim‐ministrul Shinzō Abe, în cadrul căreia s‐a decis ca Parteneriatul
Strategic să fie lansat efectiv în anul 2021, când se împlinesc 100 de ani de rela"ii
diplomatice.
În rela"ia cu Ucraina, Președintele României s‐a pronun"at pentru sprijinirea
suveranită"ii, integrită"ii teritoriale și a aspira"iilor europene ale statului vecin și a

29 Martie 2017
Primirea Alteței Sale Regale Charles, Prinț de Wales,
aflat în vizită oficială în România
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ac"ionat pentru solu"ionarea problemelor a$late încă pe agendă, mai ales cu privire la
asigurarea protec"iei conform standardelor europene a drepturilor persoanelor
apar"inând minorită"ii române. În acest sens, în cadrul întâlnirii pe care a avut‐o cu
Președintele Ucrainei, Volodâmâr Zelenski, în marja segmentului de nivel înalt a celei
de‐a 74‐a sesiuni a Adunării Generale a ONU, în luna septembrie 2019, Președintele
Klaus Iohannis a eviden"iat că este necesară remedierea corespunzătoare, prin găsirea
de solu"ii clare, func"ionale pentru problemele provocate de Legea Educa"iei adoptată
de Ucraina în septembrie 2017, care a afectat drepturile persoanelor apar"inând
minorită"ii române în ceea ce privește asigurarea învă"ământului în limba maternă,
astfel încât nivelul și calitatea învă"ământului în limba română să nu $ie diminuate.
În ceea ce privește celelalte linii mari de ac"iune, Președintele României a
promovat o politică externă consecventă, fie că avem în vedere Balcanii de Vest,
Caucazul de Sud, Asia Centrală și Orientul Mijlociu, Asia, America Latină și Africa.

18 Septembrie 2018
Summitul Inițiativei
celor Trei Mări

În același timp, a existat un efort constant pentru conturarea unui pro$il cât
mai vizibil și proactiv al României la nivel regional.
Prin Summitul și Forumul de Afaceri găzduite de Președintele României în 2018,
România a contribuit esen"ial la dezvoltarea Ini"iativei celor 3 Mări, prin maturizarea po‐
litică și conceptuală a Ini"iativei și trecerea la dezvoltări pragmatice. S‐a ob"inut astfel o
în"elegere comună cu privire la principalele obiective ale Ini"iativei, care sunt pro‐dez‐
voltare economică în regiune, pro‐UE și pro‐legături transatlantice. În planul rezultatelor
concrete, a fost exprimat sprijinul politic al participan"ilor la Summit pentru o listă re‐
gională de proiecte prioritare de interconectare în domeniile energiei, transportului și
digital și a fost organizată, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, prima edi"ie a
Forumului de Afaceri al Ini"iativei celor Trei Mări. De asemenea, a fost semnată Declara"ia
comună privind crearea re"elei Camerelor de Comer" din statele participante la Ini"iativa
celor Trei Mări și au fost întreprinși pași concre"i pentru crearea Fondului de Investi"ii al
Ini"iativei celor Trei Mări, prin semnarea unei Scrisori de Inten"ie.
Președintele României s‐a pronun"at constant în sprijinul multilateralis‐
mului, sus"inând un profil activ al României în cadrul ONU, al Consiliului Europei,
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al Organiza"iei Interna"ionale a Francofoniei și în alte foruri interna"ionale,
promovând valorile democra"iei și statului de drept, combaterea și prevenirea
antisemitismului, xenofobiei, rasismului, intoleran"ei, precum și combaterea
terorismului.
În perioada 2014‐2019, Președintele României a efectuat 27 de vizite
bilaterale în afara "ării, a primit vizita a 53 de șe$i de stat sau de guvern străini/înal"i
o$iciali, a participat la 28 de ac"iuni multilaterale sau alte evenimente în străinătate,
a avut 46 de întrevederi bilaterale în marja ac"iunilor multilaterale și a avut peste
160 de primiri de delega"ii străine în România și participări la alte evenimente de
politică externă organizate în "ară.

3. Afaceri europene
Prin ac"iunile desfășurate în domeniul afacerilor europene pe parcursul pri‐
mului său mandat, Președintele României, Klaus Iohannis, ca un pro‐european con‐
vins, a pus permanent în eviden"ă faptul că România este o "ară profund dedicată
proiectului european și care dorește să contribuie activ, alături de celelalte state
membre, la creșterea solidarită"ii și coeziunii Uniunii Europene. Mesajul constant pe
care Președintele l‐a transmis a fost de încredere în viitorul Uniunii Europene și în
viitorul României europene.
Fiind un sus"inător constant al ideii unei Europe mai puternice, mai unite,
mai coezive și mai sigure, Președintele României s‐a implicat în toate ac"iunile la nivel
european menite să consolideze proiectul european în toate dimensiunile sale: politic,
economic și social. A participat în mod activ la ini"iativele comune de reformare a
Uniunii, începând cu procesul de re$lec"ie aprofundată privind viitorul UE, demarat
în septembrie 2016, la Bratislava și culminând cu Summitul de la Sibiu din mai 2019.
Încă de la Bratislava, Președintele Iohannis a exprimat foarte clar pozi"ia României,
aceea de continuare a integrării în Uniunea Europeană, de rede$inire a proiectului
politic european, bazat pe obiective agreate în comun și adoptate de către toate sta‐
tele membre și institu"iile europene.
La 25 martie 2017, Președintele României, alături de ceilal"i lideri ai statelor
membre UE, a semnat Declara"ia de la Roma, adoptată la Summitul aniversar care a mar‐
cat împlinirea a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, un document politic
menit să de$inească o viziune comună asupra direc"iei de continuare a proiectului euro‐
pean pentru următoarea decadă. Textul Declara"iei a fost în acord cu pozi"ia promovată
de România cu privire la viitorul Uniunii și a constituit un punct de plecare pentru stabi‐
lirea principalelor priorită"i politice ale Agendei Strategice 2019‐2024 la nivelul UE.
Pe parcursul întregului mandat, Președintele României a ac"ionat în direc"ia
unei integrări mai aprofundate a "ării noastre în Uniunea Europeană, în bene$iciul tutu‐
ror românilor și pentru consolidarea pro$ilului și a rolului României în procesul deci‐
zional la nivel european. Pentru Președintele României, continuarea integrării la nivelul
UE a constituit un obiectiv strategic, strâns legat de dezvoltarea "ării pe termen lung.
Președintele și‐a asumat permanent responsabilitatea ca "ara noastră
să rămână un partener solid în orice demers pro‐european,cheia centrală a
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demersurilor sale la nivel european fiind unitatea. Pentru România, acest principiu
a reprezentat însăși esen"a proiectului european, care i‐a dat acestuia capacitatea
de a face fa"ă provocărilor multiple cu care Uniunea s‐a confruntat și continuă să
se confrunte.
O voce recunoscută și respectată în cadrul Consiliului European, Președintele
Klaus Iohannis a sus"inut întotdeauna cu fermitate ideea unei Uniuni incluzive, care
nu lasă în urmă niciun stat membru sau cetă"ean european. Din această perspectivă,
Președintele României s‐a pozi"ionat ferm și repetat împotriva ideilor cu privire la o
Uniune cu mai multe viteze sau o Uniune a cercurilor concentrice. În viziunea sa, efor‐
turile pentru o integrare mai profundă în Uniunea Europeană trebuie întreprinse fără
linii de divizare: est ‐ vest, nord ‐ sud, state membre vechi ‐ state membre noi, cercuri
concentrice exclusiviste sau procese de integrare cu viteze diferite. Construirea unei
Uniuni mai puternice se poate realiza cu participarea tuturor statelor membre. De

9 Mai 2019
Summitul de la Sibiu

21 Iunie 2019
Declarație comună de presă
cu Președintele Consiliului European
și al Comisiei Europene

aceea, Președintele României a sus"inut că ini"iativele de integrare trebuie să rămână
deschise tuturor statelor membre care doresc și pot să se alăture.
Președintele Klaus Iohannis s‐a implicat puternic pentru un rol activ al
României în procesul de consolidare a proiectului european, inclusiv prin momentul
de vârf al Președin"iei României la Consiliul UE, respectiv Summitul de la Sibiu din 9
mai 2019, prima reuniune a Consiliului European găzduită de România.
Summitul de la Sibiu a constituit un moment semnificativ în procesul de
reflec"ie asupra viitorului Uniunii Europene, moment în care s‐au luat decizii stra‐
tegice privind Uniunea. La Sibiu, Președintele Klaus Iohannis, alături de ceilal"i li‐
deri europeni, a reafirmat voin"a comună și unitatea statelor membre în jurul unor
valori și obiective comune pe care Uniunea le reprezintă. A făcut astfel posibilă
transmiterea dinspre România a unui mesaj pozitiv, unitar, al statelor membre și
institu"iilor europene, de a consolida Uniunea Europeană, pe baza unui set clar de
principii și valori.
Prin implicarea activă a Președintelui României, a fost adoptată Declara"ia
de la Sibiu, prin care cei 27 de șe$i de stat și de guvern ai statelor membre UE s‐au
angajat să ac"ioneze pentru o Uniune sigură, puternică, prosperă și unită. Cel mai
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important mesaj al Declara"iei, „Spiritul de la Sibiu”, exprimă voin"a tuturor liderilor
europeni de a continua împreună proiectul european.
Principiile și obiectivele enun"ate în Declara"ia de la Sibiu au fost re$lectate
în cadrul Agendei Strategice a UE pentru perioada 2019‐2024, documentul progra‐
matic care de$inește orientările strategice ale Uniunii pentru următorii ani.
Președintele României s‐a angajat că va ac"iona pentru implementarea cu succes a
principalelor priorită"i și linii de ac"iune din Agenda Strategică și pentru transfor‐
marea acestora în ac"iuni și rezultate concrete în bene$iciul cetă"enilor UE.
Implicarea Președintelui în ac"iunile care au "inut de derularea Președin"iei
României la Consiliul Uniunii Europene a oferit oportunitatea de a consolida viziunea
politică românească asupra viitorului Uniunii și, implicit, a locului României în UE. &ara
noastră a reușit astfel să genereze rezultate importante în folosul proiectului european.
Președintele Klaus Iohannis a sus"inut men"inerea proiectului european
aproape de cetă"eni și a sprijinit ac"iunile Uniunii îndreptate spre cetă"eni, dar și im‐
plicarea mai amplă a acestora în proiectele referitoare la viitorul Uniunii Europene.
Președintele a ac"ionat în direc"ia adâncirii integrării României în structurile
europene, promovând ralierea "ării noastre la grupul acelor state membre UE care
ac"ionează pentru aprofundarea proiectului european. Astfel, Președintele Klaus
Iohannis a continuat demersurile pentru aderarea României la Zona Euro, la Spa"iul
Schengen și pentru participarea la formatele de cooperare consolidată, cum sunt ini‐
"iativele în domeniul apărării europene sau Parchetul European.
Președintele Klaus Iohannis a fost și rămâne deplin angajat în obiectivul stra‐
tegic al României de a adera la Zona Euro cât mai curând posibil, când toate criteriile
vor $i îndeplinite. În viziunea sa, pentru realizarea unei Zone Euro mai puternice, mai
stabile și mai competitive, sunt necesare măsuri și decizii cuprinzătoare, care să ga‐
ranteze participarea tuturor statelor membre.
Președintele României a sus"inut, în repetate rânduri, că Uniunea Europeană
trebuie să rămână un spa"iu de liberă circula"ie, în care to"i cetă"enii să se poată de‐
plasa liber și să poată munci sau studia oriunde în spa"iul comunitar. De aceea, a men‐
"inut ca un obiectiv foarte important pe agenda sa aderarea României la Spa"iul
Schengen, considerând că acest lucru va contribui semni$icativ la consolidarea secu‐
rită"ii pentru întregul spa"iu de liberă circula"ie din Uniune.
În contextul provocărilor de securitate la nivel european, Președintele Klaus
Iohannis a sus"inut constant necesitatea ca România să contribuie la opera"ionaliza‐
rea acelor ini"iative menite să contracareze amenin"ările la adresa securită"ii. A apro‐
bat participarea României la cooperarea structurată permanentă (PESCO) în
domeniul apărării la nivelul Uniunii Europene, o formă intensi$icată de cooperare pe
dimensiunea Politicii de Securitate și Apărare Comună, în domeniul dezvoltării ca‐
pabilită"ilor de apărare la nivel european.
Provocările generate de migra"ie și securitate au constituit aspecte de maxim
interes pentru Președintele României, care a militat permanent pentru ca proiectul
european să reclădească siguran"a cetă"enilor săi și să se acorde o aten"ie sporită
combaterii terorismului și radicalizării.
Astfel, pe parcursul mandatului său, Președintele României și‐a exprimat spri‐
jinul deplin pentru o politică de migra"ie sustenabilă a UE, atât prin consolidarea
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controlului la frontierele externe, cât și prin cooperarea cu "ările de tranzit și de origine
a migran"ilor, în vederea solu"ionării cauzelor profunde ale fenomenului migra"iei.
În ceea ce privește economia circulară, Președintele Klaus Iohannis a ac"ionat
pentru ca tranzi"ia globală către o economie cu emisii scăzute de carbon să facă parte
din moștenirea pentru genera"iile viitoare, sus"inând rolul de frunte al Uniunii în de‐
mersurile la nivel global de combatere a schimbărilor climatice. Președintele
României este un promotor activ al Acordului de la Paris, care reprezintă o realizare
istorică în eforturile de a gestiona impactul schimbărilor climatice la nivel global.
Perioada primului mandat al Președintelui Klaus Iohannis a fost marcată
și de negocierile la nivel european asupra viitorului buget al Uniunii Europene pen‐
tru 2021‐2027. Referitor la această temă, Președintele României a sus"inut în per‐
manen"ă că filozofia viitorului buget trebuie să se bazeze pe sus"inerea obiectivelor
de dezvoltare ale Uniunii, în paralel cu asigurarea unui răspuns eficient la noile
provocări. De asemenea, a militat pentru ca valoarea alocărilor pentru Politica de
Coeziune și Politica Agricolă Comună în viitorul buget să se men"ină la un nivel im‐
portant, întrucât cele două politici rămân esen"iale pentru canalizarea investi"iilor
europene și pentru continuarea procesului de convergen"ă între statele membre și
regiunile UE.
Președintele României a sus"inut consolidarea Pie"ei Interne a Uniunii și a celor
patru libertă"i fundamentale ale acesteia: libera circula"ie a persoanelor, a mărfurilor, a
serviciilor și a capitalului. În vederea întăririi competitivită"ii acesteia, Președintele a ac‐
"ionat pentru dezvoltarea unei strategii europene de politică industrială pe termen lung.
Președintele Klaus Iohannis a sprijinit intens măsurile care vizează consoli‐
darea Pie"ei Unice Digitale, cu obiectivul ca Uniunea să $ie un lider pe plan interna‐
"ional în ceea ce privește revolu"ia tehnologică și digitală. Din această perspectivă,
Președintele României a sus"inut creșterea investi"iilor în educa"ie și în noile aptitu‐
dini necesare, modalită"i prin care transformarea digitală a societă"ii va putea $i în‐
făptuită. De aceea, a militat ca to"i cetă"enii ‐ din orice regiune și orice grup social –
să $ie angrena"i în aceste evolu"ii.
Președintele României s‐a implicat în mod constant în sus"inerea consolidă‐
rii rolului Parteneriatului Estic ca instrument strategic în vecinătatea estică. A sus"i‐
nut întotdeauna necesitatea unei viziuni strategice pe termen lung, mai ambi"ioasă
și mai clar de$inită pentru Parteneriatul Estic, dar și pentru importan"a principiului
diferen"ierii între statele partenere, în func"ie de aspira"iile și performan"ele acestora.
Din această perspectivă, a sus"inut continuarea politicii de extindere a
Uniunii, care și‐a demonstrat în mod clar valoarea, contribuind, de o manieră incon‐
testabilă, la prosperitatea și securitatea continentului. A sus"inut eforturile pentru
un proces credibil de accelerare a extinderii Uniunii în Balcanii de Vest.
Procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit) a mar‐
cat profund agenda europeană pe parcursul ultimilor cinci ani. Președintele Klaus
Iohannis a depus toate eforturile, în cadrul Consiliilor Europene, pentru facilitarea
adoptării măsurilor necesare pentru ca Uniunea să $ie pregătită corespunzător pentru
retragerea Marii Britanii, în orice scenariu. A ac"ionat pentru ajungerea la un Acord
între UE27 și Marea Britanie cu privire la retragerea acesteia din Uniune. În negocie‐
rile cu partea britanică, principala prioritate a Președintelui României a fost legată
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de protejarea drepturilor cetă"enilor români din Regatul Unit, pentru a diminua pe
cât posibil efectele negative care ar putea afecta vie"ile acestora. Președintele României
a sus"inut întotdeauna că Acordul agreat între Regatul Unit și UE27 reprezintă cel
mai bun instrument pentru limitarea consecin"elor negative ale retragerii Marii
Britanii din Uniunea Europeană, pentru asigurarea certitudinii juridice pentru mediul
de afaceri și pentru garantarea drepturilor cetă"enilor.
Pe parcursul primilor cinci ani de mandat ai Președintelui Klaus Iohannis,
România s‐a transformat mult, ca stat și ca societate, Președintele $iind puternic im‐
plicat în continuarea și consolidarea eforturilor de modernizare a României în cadrul
familiei Uniunii Europene.
În perioada 2015‐2019, Președintele Klaus Iohannis a avut 36 de participări
la reuniunile Consiliului European, 11 participări la alte Summituri ale Uniunii
Europene, 24 de întâlniri cu reprezentan"i ai institu"iilor europene și 16 participări
la alte ac"iuni din sfera afacerilor europene.

4. Consolidarea statului de drept, legi temeinice
și întărirea instituțiilor
Președintele Klaus Iohannis a ac"ionat permanent cu convingerea că asigu‐
rarea respectării principiilor care caracterizează statul de drept este de o importan"ă
majoră pentru maturizarea democra"iei noastre. Esen"a statului de drept constă în
respectarea legilor. Întreaga func"ionare a institu"iilor statului, a economiei și a so‐
cietă"ii în general depinde direct de modul în care sunt concepute, aplicate și res‐
pectate legile.
Totodată, justi"ia independentă este garan"ia fundamentală pentru înfăptui‐
rea dreptă"ii și men"inerea echilibrului social. Încrederea cetă"enilor în actul de jus‐
ti"ie se consolidează când cei chema"i să realizeze justi"ia își desfășoară activitatea
cu exigen"ă și e$icien"ă, în mod independent, respectând principiile integrită"ii și
transparen"ei. Prin activitatea speci$ică, justi"ia construiește sentimentul de dreptate
în rândul membrilor comunită"ii, protejând cel mai de pre" câștig al democra"iei,
drepturile și libertă"ile fundamentale ale individului.
Președintele României a fost un sus"inător ferm al continuării luptei împo‐
triva corup"iei. În acest sens, prin ac"iunile sale, Președintele Klaus Iohannis a repre‐
zentat un pilon de stabilitate și spirit european în regiune, contribuind la men"inerea
parcursului european al României.
În plan intern, buna func"ionare a autorită"ilor publice s‐a a$lat în centrul preo‐
cupărilor și eforturilor Președintelui. Un stat e$icient implică institu"ii care își respectă
misiunea constitu"ională și legală, care cooperează în mod loial în baza principiilor fun‐
damentale și sunt permanent conectate la nevoile cetă"enilor. În acest scop, Președintele
Klaus Iohannis a folosit toate mecanismele constitu"ionale, proiectând în permanen"ă
și men"inând singurul drum posibil pentru dezvoltarea României, cel democratic.
O aten"ie deosebită a fost acordată legilor trimise la promulgare. În exerci‐
tarea acestei atribu"ii constitu"ionale, Președintele României a avut ca obiectiv re‐
credibilizarea legii ca act juridic al Parlamentului și ca fundament al rela"iilor sociale.
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Plecând de la premisa că fundamentul oricărui stat de drept este reprezentat de o le‐
gisla"ie de calitate, prin demersurile sale, Președintele a urmărit adoptarea unei le‐
gisla"ii clare, previzibile, $lexibile, elaborată în directă legătură cu nevoile și
așteptările societă"ii, eliberată de populism și durabilă în timp.
Confruntat în a doua jumătate a mandatului cu ac"iuni sistematice de slăbire
a statului, care au urmărit diminuarea independen"ei justi"iei, transpunerea în măsuri
legislative a unor interese de grup sau încetinirea luptei anticorup"ie, Președintele
României a ac"ionat pentru contracararea – atât în plan intern, cât și în rela"ia cu par‐
tenerii externi – a efectelor acestora.

4.1. Justiție independentă și lupta anticorupție

Președintele României a fost un partener institu"ional al sistemului judiciar
încă din prima zi a mandatului său și a încurajat realizarea actului de justi"ie cu pro‐
fesionalism, celeritate și într‐un deplin respect pentru drepturile și libertă"ile funda‐
mentale, având mereu în centrul său bene$iciarii $inali ai acestuia: cetă"enii.
Prin mesajele sale transmise cu diverse ocazii – Ziua Justi"iei, Ziua
Interna"ională a Luptei Anticorup"ie, Ziua Constitu"iei, ceremonia de marcare a in‐
trării în profesie a tinerilor judecători și procurori – mesaje adresate Parlamentului
sau chiar prin încuviin"area promptă a tuturor cererilor de urmărire penală a
miniștrilor sau foștilor miniștri pentru fapte săvârșite în exerci"iul mandatului,
Președintele și‐a manifestat constant atașamentul fa"ă de dezideratul men"inerii unei
justi"ii independente, unde nimeni nu e mai presus de lege.
România a cunoscut un atac fără precedent la adresa justi"iei și a mecanis‐
melor func"ionale de asigurare atât a preven"iei, cât și a dimensiunii sanc"ionatorii a
luptei anticorup"ie. În acest context, for"ele democratice din România au avut în mod
constant în Președintele Klaus Iohannus un partener de dialog și ac"iune, consecvent
în apărarea valorilor a$irmate chiar prin programul cu care a fost ales.
Ordonan"a de urgen"ă nr. 13 din luna ianuarie 2017, pachetul legislativ de
modificare a legisla"iei din domeniul justi"iei și al codurilor penale, modificările
frecvente și concertate ale legisla"iei din domeniul integrită"ii în func"ia publică,
cu efecte directe asupra diminuării standardelor de integritate, promovarea unor
măsuri de slăbire a controlului statului asupra cheltuirii banilor publici sau inter‐
ven"ii decuplate de la nevoi sociale reale în materia administra"iei publice locale
sau în domeniul economic, conturează tabloul unor ac"iuni concertate de subor‐
donare a legii unor interese particulare, cu implica"ii chiar asupra traseului euro‐
pean al "ării.
Pentru a răspunde acestei realită"i, Președintele României a folosit toate
pârghiile constitu"ionale: consultări cu reprezentan"ii sistemului judiciar, partidele
politice și societatea civilă; participări la ședin"ele Consiliului Superior al
Magistraturii; mesaje publice; sesizări de neconstitu"ionalitate șicereri de reexam‐
inare formulate cu privire la interven"iile legislative toxice; opozi"ie exprimată fa"ă
de unele dintre propunerile de numire în func"iile înalte de conducere de la nivelul
Ministerului Public sau chiar în func"ia de ministru al justi"iei. Toate acestea au avut
drept obiectiv comun asigurarea bunei func"ionări a sistemului judiciar.
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18 Ianuarie 2017
Participare
la ședința de Guvern

Inten"ia Guvernului de a amnistia și gra"ia intempestiv pedepse aplicate pen‐
tru infrac"iuni de corup"ie și de serviciu a determinat prezen"a Președintelui
României la ședin"a de Guvern din ianuarie 2017, având drept efect blocarea adop‐
tării acestor măsuri. De asemenea, având în vedere con"inutul și modul de adoptare
a modi$icărilor legisla"iei penale în Parlament, realizate într‐un mod netransparent,
defectuos și în contradic"ie cu nevoile reale ale societă"ii, Președintele a stopat in‐
trarea în vigoare a acestora prin sesizări succesive de neconstitu"ionalitate, admise
de Curtea Constitu"ională.
&inând cont de impactul negativ asupra independen"ei și a func"ionării sis‐
temului judiciar din România, implicit asupra statului de drept, în cazul pachetului
legilor justi"iei, pe lângă efortul realizat în plan intern, prin sesizarea Cur"ii Consti‐
tu"ionale și solicitarea ca Parlamentul să reanalizeze dispozi"iile de modi$icare,
Președintele Klaus Iohannis a solicitat și Comisiei de la Vene"ia să analizeze și să
emită o opinie. Documentul emis de Comisia de la Vene"ia, prin concluziile sale, a fost
concordant cu argumentele pe care, anterior, Președintele României le exprimase în
cuprinsul cererilor de reexaminare.
Fa"ă de aceste încercări de subordonare a justi"iei și, implicit, de a slăbi statul
de drept, Președintele României a convocat referendumul na"ional din data de

25 Aprilie 2019
Semnarea decretului pentru organizarea
referendumului național
de pe 26 Mai 2019
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26 mai 2019, prin care cetă"enii au fost chema"i să își exprime voin"a cu privire la in‐
terzicerea amnistiei și gra"ierii pentru infrac"iuni de corup"ie și interzicerea adoptării
de către Guvern a ordonan"elor de urgen"ă în domeniul infrac"iunilor, pedepselor și
al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorită"i constitu"ionale de a sesiza
direct Curtea Constitu"ională cu privire la ordonan"e. Peste 6 milioane de români au
votat în favoarea celor două teme propuse, validând astfel referendumul propus de
Președinte.
Având în vedere mesajul clar pentru apărarea independen"ei justi"iei, întă‐
rirea statului de drept și continuarea luptei anticorup"ie, Președintele României a ac‐
"ionat în mod ferm pentru transpunerea rezultatelor referendumului, atât în plan
politic, cât și legislativ. În virtutea competen"elor sale constitu"ionale, Președintele a
ini"iat un Acord politic na"ional pentru consolidarea parcursului european al României,
care a fost asumat de partidele politice parlamentare cu voca"ie pro‐europeană.

22 Februarie 2016
Mesaj adresat
Parlamentului
României

4.2. Rolul Președintelui de a veghea
la respectarea Constituției
și la buna funcționare a autorităților publice
În realizarea rolului său constitu"ional, Președintele României a ac"ionat per‐
manent ca un mediator între autorită"ile publice, precum și între stat și societate. În
rela"ia cu autorită"ile publice, Președintele Klaus Iohannis a ac"ionat în spiritul unei
conduite loiale constitu"ionale, $ie pentru a rea$irma necesitatea func"ionării insti‐
tu"iilor în acord cu misiunea constitu"ională, $ie pentru a semnala derapaje și a so‐
licita corectarea lor, oferind solu"ii concrete la problemele apărute.
Încă din primul mesaj adresat Parlamentului, în februarie 2015, după o serie
de consultări cu partidele politice, cu președin"ii celor două Camere și cu reprezen‐
tan"i ai societă"ii civile, Președintele României și‐a arătat deschiderea pentru o rela"ie
de colaborare institu"ională corectă și de parteneriat cu Parlamentul. De asemenea,
prin mesajul adresat Parlamentului în februarie 2016, Președintele a subliniat nece‐
sitatea ca for"ele politice să‐și asume câteva mize majore, precum recâștigarea în‐
crederii în politică, buna func"ionare a institu"iilor într‐un stat democratic,
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continuarea eforturilor în domenii în care România a făcut progrese și a câștigat re‐
spectul partenerilor externi și în marile sisteme publice.
Prin participarea sa la ședin"ele Consiliului Superior al Magistraturii,
Președintele a reiterat an de an sprijinul său și deschiderea fa"ă de garantul indepen‐
den"ei justi"iei, în realizarea efectivă a misiunii sale constitu"ionale.
Președintele României a solicitat Guvernului în repetate rânduri informări
și a chemat Guvernul la consultări pentru probleme urgente și de importan"ă de‐
osebită, precum: situa"ia creată în urma referendumului din Regatul Unit al Marii
Britanii (Brexit), declara"iile prim‐ministrului legate de relocarea Ambasadei
României din statul Israel, recti$icarea bugetului de stat pentru anul 2018 și nomi‐
nalizarea persoanei pentru func"ia de membru al Comisiei Europene. De asemenea,
în contextul iminen"ei emiterii unei ordonan"e de urgen"ă în materie de amnistie și
gra"iere, Președintel Klaus Iohannis a participat la ședin"ele de Guvern, atât în
ianuarie 2017, cât și în decembrie 2018.
Prin raportare la atribu"iile sale constitu"ionale și legale, Președintele
României a formulat propuneri de numiri în func"ii și a emis decrete privind numiri
și eliberări din func"ii publice.

4.3. Calitatea și coerența legislației.
Legi temeinice

Potrivit Legii fundamentale, Președintele României are atributul promulgării
legilor adoptate de Parlament. Respectarea drepturilor și libertă"ilor fundamentale,
a normelor constitu"ionale, respectarea normelor de tehnică legislativă și a proce‐
durilor parlamentare, precum și asigurarea unor norme clare și predictibile au
reprezentat repere în analiza $iecărei legi primite la promulgare. De asemenea,
Președintele Klaus Iohannis a vegheat și la respectarea obliga"iilor asumate de statul
român pe plan interna"ional și european, stopând intrarea în vigoare a acelor norme
sau acte normative a$late în vădită contradic"ie cu acestea.
În mesajul adresat Parlamentului în septembrie 2015, Președintele Klaus
Iohannis a subliniat importan"a unei legisla"ii de calitate și a raporturilor func"ionale
cu celelalte puteri din stat, toate în bene$iciul cetă"eanului. În acest sens, Președintele
a solicitat Parlamentului o aten"ie sporită asupra modului în care legiferează, sem‐
nalând necesitatea stabilită"ii legisla"iei în domenii fundamentale pentru
func"ionarea economiei și a societă"ii românești.
In$la"ia legislativă, fragmentarea cadrului juridic, adoptarea unor reglementări
fără o fundamentare temeinică sau necorelarea legilor între ele au implica"ii directe
asupra stabilită"ii cadrului normativ, afectând func"ionarea institu"iilor statului și chiar
capacitatea cetă"enilor de a‐și adapta conduita în mod corespunzător. Ori de câte ori o
lege transmisă la promulgare prezenta poten"iale vicii de neconstitu"ionalitate,
Președintele Klaus Iohannis a solicitat Cur"ii Constitu"ionale veri$icarea constitu"ion‐
alită"ii legii. Accentul pus pe calitatea legisla"iei s‐a materializat într‐un număr de 75
de sesizări înaintate Cur"ii Constitu"ionale, număr care depășește suma sesizărilor for‐
mulate de Președin"ii României în perioada 1991 – 2014. Admiterea a mai mult de două
treimi din aceste sesizări eviden"iază juste"ea demersurilor și a argumentelor invocate.
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În egală măsură, Președintele României a solicitat Parlamentului reexami‐
narea legilor atunci când a apreciat că acestea $ie nu sunt oportune în raport cu ne‐
voile sociale, $ie ar trebui îmbunătă"ite. Prin mesajele adresate Parlamentului încă
de la începutul mandatului preziden"ial sau cu ocazia formulării numeroaselor cereri
de reexaminare, Președintele a solicitat autorită"ii legiuitoare mai multă rigoare și o
dezbatere autentică speci$ică unei democra"ii mature. Doar în acest fel legea, ca act
juridic al Parlamentului, are aptitudinea de a răspunde unor nevoi din societate și,
totodată, de a se bucura de o credibilitate care îi asigură o implementare e$icientă și
respect din partea destinatarilor săi.
Legi importante, cu un impact semni$icativ în domeniile vizate, au intrat în
aten"ia publică sau au bene$iciat de o dezbatere mai consistentă abia după formularea
unei cereri de reexaminare sau a unei sesizări la Curtea Constitu"ională de către
Președintele României.

4.4. Reforma legislației electorale

Asigurarea măsurilor pentru exercitarea deplină și efectivă a dreptului de
vot "ine de esen"a oricărui regim democratic și niciun cost nu este prea mare pentru
a implementa mecanisme electorale e$iciente și func"ionale, care să permită $iecărui
român, din "ară și din străinătate, să își exprime op"iunea.
Reforma legisla"iei electorale a fost una dintre priorită"ile mandatului, iar
prin convocarea partidelor politice și organizarea mai multor runde de consultări pe
această temă, Președintele Klaus Iohannis a contribuit în mod semni$icativ la con‐
struirea unui consens politic pentru adoptarea, în cursul anilor 2015, respectiv 2016,
a unor noi solu"ii legislative privind alegerile locale și $inan"area partidelor politice
și a campaniilor electorale.
La alegerile preziden"iale din anul 2014, dar și la scrutinul din 26 mai 2019,
mii de cetă"eni români s‐au a$lat în imposibilitatea de a‐și exercita dreptul
constitu"ional de vot. Aceasta a fost o situa"ie întâlnită cu precădere în sec"iile de
votare din străinătate. În urma dialogului consistent desfășurat la nivelul grupului
de lucru constituit, la ini"iativa Președintelui României, în cadrul Administra"iei
Preziden"iale cu reprezentan"i ai autorită"ilor responsabile, precum și ai organiza"ii‐
lor non‐guvernamentale și exper"i în domeniul electoral, Președintele Klaus Iohannis
a transmis Parlamentului și Guvernului măsurile identi$icate în vederea îm‐
bunătă"irii exercitării dreptului de vot: debirocratizarea procesului de votare în
sec"iile de votare din străinătate; dotarea corespunzătoare a sec"iilor de votare; mo‐
di$icarea legisla"iei electorale în privin"a procedurilor de urmat la închiderea sec"ii‐
lor; mărirea numărului de sec"ii de votare din străinătate; introducerea votului
anticipat pentru alegerea Președintelui României; extinderea exercitării dreptului
de vot prin coresponden"ă (existent deja pentru alegerile parlamentare) pentru
toate tipurile de alegeri.
Introducerea votului prin coresponden"ă și votul pe durata a trei zile în
diaspora sunt consecin"e și ale Acordului Politic Na"ional pentru consolidarea par‐
cursului european al României, asumat de partidele politice semnatare, la ini"iativa
Președintelui României.
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Implementarea tuturor acestor măsuri la alegerile preziden"iale din noiem‐
brie 2019 a permis desfășurarea în bune condi"ii a scrutinului electoral.

5. Relația cu cetățenii, cu societatea civilă,
cu autoritățile publice și cu clasa politică
Președintele Klaus Iohannis și‐a propus o agendă extinsă în ceea ce privește
modernizarea și recredibilizarea institu"iilor publice, precum și construirea unui par‐
teneriat solid și func"ional între institu"ia preziden"ială și organiza"iile societă"ii civile.
În ultimii cinci ani, societatea românească s‐a confruntat cu o serie de pro‐
vocări și crize institu"ionale și sociale. Aceste momente critice au accentuat starea
de neîncredere a cetă"enilor în capacitatea institu"iilor statului de a răspunde prompt
și responsabil la nevoile societă"ii. În același timp, Președintele Klaus Iohannis a în‐
"eles că ac"iunile prompte și solu"iile demne de aten"ie venite din partea societă"ii
civile trebuie sus"inute prin implicarea sa directă.
Primul mandat de președinte a constituit piatra de temelie în construirea
unei tradi"ii în ceea ce privește rela"ia Președintelui cu autorită"ile publice și cu or‐
ganiza"iile societă"ii civile. Președintele României a urmărit ca această rela"ie să $ie
func"ională nu doar în chestiuni punctuale, ci pe termen lung și, mai ales, să $ie extinsă
în numeroase domenii ale vie"ii publice. De asemenea, Președintele Klaus Iohannis
și‐a dorit ca acest parteneriat să $ie constant, $lexibil, onest și direct pentru că doar
printr‐o abordare deschisă a institu"iei preziden"iale, institu"iile publice din România
și organiza"iile societă"ii civile pot contribui în mod esen"ial la consolidarea parcur‐
sului democratic și european al "ării noastre.
Pe durata primului mandat, în ceea ce privește rela"ia cu autorită"ile publice,
cu partidele politice și cu societatea civilă, Președintele Klaus Iohannis a urmărit în‐
deplinirea următoarelor obiective majore:
n Reforma clasei politice;
n Dialogul pentru modernizarea autorită"ilor publice;
n Întărirea rela"iei de colaborare cu societatea civilă;
n Prezervarea memoriei na"ionale și onorarea victimelor regimurilor dicta‐
toriale;
n Încurajarea educa"iei privind protejarea mediului înconjurător;
n Sus"inerea și promovarea sportului;

5.1. Reforma clasei politice: deschiderea spațiului politic,
încurajarea participării politice,
promovarea integrității și a profesionalismului

Klaus Iohannis a câștigat alegerile preziden"iale din 2014 cu angajamentul
asumat că va $i „garantul principiului potrivit căruia cetă"eanul va sta mereu înaintea
statului, iar institu"iile statului servesc și respectă cetă"eanul”. Pentru ca acest lucru
să se întâmple, Președintele României a militat activ și a utilizat toate instrumentele
constitu"ionale avute la dispozi"ie pentru schimbarea modului de func"ionare a
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institu"iilor statului, pentru reforma mecanismelor electorale, a partidelor și a clasei
politice.
Președintele Klaus Iohannis a fost condus în ac"iunea sa politică de convingerea
că integritatea și profesionalismul oamenilor politici reprezintă cheia de boltă a unei
schimbări majore de paradigmă în modul în care institu"iile se raportează la cetă"ean.
Președintele României s‐a implicat activ, încă de la începutul primului său
mandat preziden"ial, în schimbarea legisla"iei electorale și a legii partidelor. Trei mari
obiective s‐au a$lat pe agenda Președintelui încă din primele luni ale anului 2015:
deschiderea spa"iului politic, prin reducerea drastică a numărului necesar de membri
pentru formarea de noi partide politice și prin încurajarea tinerilor, în special, dar și
a celorlal"i cetă"eni, a activiștilor civici, de a intra în politică; separarea politicienilor
de $inan"atorii priva"i care au distorsionat în trecut decizia politică în favoarea unor
indivizi și grupuri de interes prin preluarea de către stat a $inan"ării partidelor poli‐
tice și a campaniilor electorale; exercitarea în cele mai bune condi"ii a dreptului de
vot de către românii din "ară, dar mai ales de către românii din străinătate, în special
după evenimentele petrecute în Diaspora la alegerile preziden"iale din noiembrie
2014 și scrutinul din mai 2019.
Aceste obiective au fost transpuse în legisla"ie de către Parlamentul României,
dar succesul nu ar $i fost posibil fără implicarea Președintelui Klaus Iohannis. Pentru
ob"inerea acestui rezultat, pe lângă mesajele publice, Președintele României a transmis
mesaje în Parlament, a convocat partidele și liderii celor două camere ale Parlamen‐
tului la consultări. În demersurile sale, Președintele Klaus Iohannis a colaborat cu o
coali"ie de organiza"ii nonguvernamentale intitulată „Politica fără Bariere”, cu ai căror
reprezentan"i s‐a consultat încă de la începutul mandatului său (în februarie 2015).
În paralel, și o dată cu apropierea alegerilor locale și parlamentare din anul 2016,
Președintele Iohannis a adresat mesaje publice partidelor politice pentru a se reforma,
pentru a se reorienta către cetă"eni și pentru a promova pe listele de candida"i și în po‐
zi"iile publice oameni fără probleme de integritate și cu o experien"ă solidă și recunoscută.
În noiembrie 2015, Președintele Iohannis a propus partidelor parlamentare
solu"ia unui guvern tehnocrat ca răspuns la grava criză de încredere în partidele po‐
litice după tragicul eveniment din clubul Colectiv.
În același spirit, ghidat permanent de principiile integrită"ii și profesionalis‐
mului, Președintele Klaus Iohannis a respins nominalizarea unui prim‐ministru de
către partidul câștigător al alegerilor parlamentare din 2016 (Sevil Shhaideh din par‐
tea PSD) și a solicitat demisia unor prim‐miniștri care, prin activitatea lor trecută sau
curentă, încălcau aceste principii (Victor Ponta în 2015, Viorica Dăncilă în 2018). Pe
aceleași criterii, Președintele Iohannis a respins multe nominalizări de miniștri PSD,
începând chiar cu anul 2015.

5.2. Relația cu autoritățile publice

Președintele României a militat pentru e$icientizarea administra"iei publice
și a promovat transparen"a, integritatea, profesionalismul și corectitudinea, consi‐
derând că serviciile publice trebuie să se a$le în slujba cetă"eanului, iar interesul pu‐
blic să $ie prioritar.
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26 Aprilie 2018
Vizită în
județul Bacău
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Președintele Klaus Iohannis a fost în întregul său mandat un sus"inător al bunei
guvernări. A pledat constant și în mod repetat în fa"a reprezentan"ilor autorită"ilor publice
centrale sau locale pentru descentralizare, pentru transparen"ă, e$icien"ă în cheltuirea
banului public, pentru cultivarea și formarea permanentă a resursei umane, pentru dia‐
logul sus"inut și de substan"ă cu cetă"enii și reprezentan"i ai societă"ii civile, pentru mo‐
dernizarea și digitalizarea proceselor administrative, pentru trecerea la orașe „smart”.
Președintele Klaus Iohannis a transformat institu"ia preziden"ială într‐un
veritabil partener de dialog al administra"iei publice centrale și locale.
La nivel local, prin dialogul cu reprezentan"ii administra"iei publice locale,
în vizitele în jude"ele Iași, Suceava, Harghita, Covasna, Timiș, Bacău etc., a sus"inut
descentralizarea și regionalizarea, dezvoltarea durabilă, renun"area la comportamen‐
tul toxic privind alocarea banilor publici către comunită"ile locale pe criterii politice
și clientelare. În același timp, Președintele Iohannis a urmărit cunoașterea îndea‐
proape a realită"ilor locale, precum și sprijinirea ini"iativelor locale și sublinierea
importan"ei prezervării tradi"iilor și patrimoniului material.
Președintele României s‐a a$lat în permanentă legătură cu reprezentan"ii ad‐
ministra"iei publice, a participat și a transmis mesaje la dezbaterile și evenimentele
organizate de Asocia"ia Municipiilor din România, Asocia"ia Orașelor din România și
Asocia"ia Comunelor din România, iar pentru solu"ionarea problemelor și disfunc‐
"ionalită"ilor apărute în acest domeniu, Președintele României a ac"ionat în cooperare
cu aceste organiza"ii ale comunită"ilor locale. Astfel, Președintele Klaus Iohannis a
solicitat autorită"ilor responsabile, în repetate rânduri, să asigure resursele $inanciare
necesare dezvoltării comunită"ilor locale, să $inalizeze reforma administrativă, să asi‐
gure depolitizarea administra"iei publice locale.
În viziunea Președintelui Klaus Iohannis, dezvoltarea sustenabilă a comunită‐
"ilor locale este direct dependentă de gradul de profesionalism și de cel de implicare
ale administra"iei publice. Promovarea unei rela"ii deschise și transparente cu cetă"enii,
implicarea acestora în procesul decizional, construirea unei rela"ii solide cu mediul de
afaceri, implementarea măsurilor destinate modernizării la nivel local în acord cu ne‐
voile comunită"ii sunt principiile de care orice administra"ie locală trebuie să "ină cont.
Președintele României a eviden"iat și salutat progresele realizate la nivel
local, asigurând recunoașterea proiectelor și ini"iativelor destinate modernizării
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comunită"ilor locale. Consecven"a și priceperea cu care administra"iile locale au ac‐
"ionat în atragerea fondurilor europene, construirea de strategii de dezvoltare axate
pe dezvoltarea durabilă și grija fa"ă de cetă"ean au fost apreciate de Președintele
României, iar toate aceste proiecte au fost prezentate ca modele de bune practici.

5.3. Relația cu cetățenii și cu societatea civilă

În ceea ce privește rela"ia cu cetă"enii, men"ionăm că în perioada 2015‐2019,
la Adminsitra"ia Preziden"ială au fost primite peste 130.000 peti"ii adresate
Președintelui României, cărora li s‐a răspuns în func"ie de speci$icul $iecăreia. Numă‐
rul total de cetă"eni primi"i în audien"ă la Palatul Cotroceni a fost de peste 7.500.
Pornind de la premisa că sănătatea unei democra"ii autentice depinde în
bună măsură de implicarea societă"ii civile, considerată un mecanism reglator,
Președintele Klaus Iohannis a ini"iat și sus"inut un dialog constant cu reprezentan"ii
societă"ii civile pentru conturarea unei imagini cât mai $idele a sectorului asociativ
din România și pentru o cunoaștere aprofundată a problemelor din societate.
Președintele Klaus Iohannis a încurajat asocia"iile, funda"iile și organiza"iile
non‐guvernamentale din România, le‐a recunoscut meritele, a militat pentru garan‐
tarea libertă"ii de exprimare și a promovat contactul direct și constant cu acestea.
Astfel, procesul de identi$icare a solu"iilor pentru problemele majore ale României
ultimilor cinci ani s‐a fundamentat și pe expertiza relevantă a reprezentan"ilor so‐
cietă"ii civile, care au devenit astfel parte a procesului de elaborare a deciziilor.
În timpul primului mandat, au avut loc o serie de evenimente politice și so‐
ciale imprevizibile care au constituit, pentru Președintele Klaus Iohannis, semnale
importante cu privire la schimbarea modului în care autorită"ile statului trebuie să
răspundă principiului fundamental de a $i în slujba cetă"enilor. În acest sens, în luna
noiembrie 2015, Președintele Klaus Iohannis a ini"iat prima consultare amplă cu re‐
prezentan"i ai societă"ii civile în vederea învestirii unui nou Guvern. Președintele a
ascultat cu aten"ie toate mesajele societă"ii civile, în $iecare moment al mandatului
său, în special cele cu privire la apărarea statului de drept, alăturându‐se cetă"enilor
care protestau în ianuarie 2017 împotriva OUG 13/2017, transmi"ând semnalul

6 Noiembrie 2015
Consultări cu
societatea civilă
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Ceremonie publică
de promulgare
a Legii privind
aprobarea
obiectivului
de investiții
Autostrada Iași Târgu Mureș –
„Autostrada Unirii”

privind sus"inerea sa publică pentru toate momentele de mobilizare civică pentru
democra"ie și condamnând ferm violen"ele împotriva participan"ilor de la mitingul
din 10 august 2018. În luna martie 2019, a organizat o nouă consultare amplă cu re‐
prezentan"i ai societă"ii civile și ai asocia"iilor profesionale ale magistra"ilor pe tema
referendumului pentru Justi"ie, din 26 mai 2019.
Pe tot parcursul celor cinci ani de mandat, Președintele Klaus Iohannis a avut
întâlniri frecvente cu reprezentan"ii societă"ii civile și a participat la evenimentele
organizate de ONG‐uri din dorin"a de a asculta mai atent și mai e$icient vocea și ne‐
voile societă"ii. În ciuda tuturor provocărilor, Președintele Klaus Iohannis a înregistrat
progrese notabile în privin"a restabilirii încrederii cetă"enilor în institu"ia preziden‐
"ială. Mai mult, Președintele Iohannis a urmărit reducerea clivajelor existente între
institu"iile statului și societatea civilă și a întreprins ac"iuni concrete în această di‐
rec"ie prin implicarea sa directă.
Conștient de faptul că viitorul genera"iilor de mâine se construiește în $iecare
zi, Președintele României a încurajat ini"iativele tinerilor, participând frecvent la eve‐
nimentele acestora sau transmi"ând mesaje în chestiunile care îi privesc în mod direct.
Președintele Iohannis a participat frecvent la evenimente organizate în mod
special pentru tineri de către tineri. A sus"inut proiectul Capitalei Tineretului European,
conferindu‐i de altfel și Înaltul Patronaj în anul 2016. A dezbătut alături de tineri viitorul
lor și al "ării în aula Bibliotecii Centrale Universitare (9 noiembrie 2016) sau la Bacău
(26 aprilie 2018). Prin participarea la Gala Ligii Studen"ilor Români din Străinătate în
primele săptămâni de mandat (8 ianuarie 2015), Președintele Românei a dat un semnal
puternic că este alături de tinerii români, oriunde s‐ar a$la ei, că sus"ine excelen"a în
educa"ie și că îi dorește implica"i în via"a economică, socială și politică a României.
Din postura de mediator între stat și societate, Președintele Iohannis a sus"inut
și promovat importan"a elaborării unei strategii unitare și coerente în domeniul infras‐
tructurii. Șeful statului s‐a alăturat eforturilor societă"ii civile privind construirea unor
obiective majore de infrastructură, precum Autostrada Târgu Mureș – Iași – Ungheni.
În acest sens, Președintele Iohannis a avut o serie de întâlniri cu reprezentan"ii orga‐
niza"iilor neguvernamentale care militează pentru realizarea acestui proiect și a orga‐
nizat, pe 28 noiembrie 2018, o ceremonie publică de promulgare a Legii privind
aprobarea obiectivului de investi"ii Autostrada Iași ‐ Târgu Mureș ‐ „Autostrada Unirii”.
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5.4. Prezervarea memoriei naționale
și onorarea victimelor regimurilor dictatoriale
Pe toată durata mandatului, Președintele Klaus Iohannis a militat pentru
prezervarea memoriei na"ionale, onorarea victimelor regimurilor totalitare și a sus‐
"inut, în permanen"ă, necesitatea asumării oneste a trecutului recent în acord cu prin‐
cipiile și valorile democratice europene.
Președintele României consideră că, doar prin cunoașterea istoriei, în"e‐
leasă, pe de o parte, ca valorizarea momentelor remarcabile, a personalită"ilor care
au contribuit la realizarea acestora și a eroilor care și‐au sacri$icat via"a și libertatea,
iar pe de altă parte, ca sanc"ionarea faptelor abominabile și a politicilor criminale
asumate în timpul dictaturilor, vom putea construi un viitor sigur pentru na"iunea
română.
În acest sens, considerând că acesta reprezintă un gest fundamental de repa‐
ra"ie morală, Președintele Klaus Iohannis a "inut să îi onoreze, în numele statului
român, pe ultimii supravie"uitori ai Holocaustului, pe de"inu"ii politic și pe cei care s‐
au opus categoric, de pe pozi"ii democratice, unor regimuri dictatoriale și criminale.
Președintele României a promovat constant importan"a însușirii lec"iei tra‐
gice a Holocaustului ca modalitate sigură de prevenire, combatere și neutralizare a
tuturor formelor de antisemitism, xenofobie, nega"ionism și extremism. Astfel, în luna
octombrie 2019, Președintele Klaus Iohannis a promulgat, în cadrul unei ceremonii
publice, Legea privind în$iin"area Muzeului Na"ional de Istorie a Evreilor și al
Holocaustului din România, pe care îl consideră fundamental atât pentru cunoașterea
contribu"iei și rolului comunită"ii evreiești la dezvoltarea societă"ii românești, cât și
pentru prezervarea memoriei Holocaustului.
Mai mult, Președintele Klaus Iohannis consideră că un viitor prosper și sigur
se construiește pe cunoașterea și asumarea trecutului istoric. Fidel acestui principiu,
Președintele României a subliniat constant importan"a transmiterii către genera"iile
tinere a istoriei așa cum a fost ea. Astfel, Președintele a participat, în februarie 2019,
alături de elevi de liceu, la inaugurarea Spa"iului 80east (optzecist) ‐ „Acasă în
comunism” ‐ un laborator interactiv de educa"ie civică despre trecutul comunist.

28 Ianuarie 2019
Ceremonia
de decorare
a unor supraviețuitori
ai Holocaustului
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Totodată, Președintele Klaus Iohannis a subliniat, în diverse interven"ii
publice, importan"a investigării crimelor comunismului și pedepsirii celor care se
fac vinova"i de crime împotriva umanită"ii, a finalizării transferului arhivei fostei
Securită"i către C.N.S.A.S, precum și a deschiderii arhivelor către cercetători și pu‐
blicul larg.
Pe tot parcursul mandatului, Președintele României a transmis mesaje cu prilejul
unor zile de comemorare, respectiv de Ziua Interna"ională de Comemorare a Victimelor
Holocaustului (26 ianuarie), Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului
(23 august), Ziua Na"ională de Comemorare a Victimelor Holocaustului (9 octombrie),
Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România (21 decembrie) etc.
Peste 130 de foști de"inu"i politic, supravie"uitori ai Holocaustului și activiști ai
memoriei au fost decora"i de Președintele Klaus Iohannis în perioada 2014‐2019. Astfel,
Președintele Klaus Iohannis a "inut să îi onoreze pe to"i cei care reprezintă repere deose‐
bite de conduită morală, curaj, demnitate și ambi"ie. Astfel, în semn de profund respect
pentru suferin"ele îndurate în lupta pentru sus"inerea valorilor democratice și pentru
onorarea rezisten"ei anticomuniste, Președintele României a decorat 58 de foști de"inu"i
politic și deporta"i. În același timp, Președintele Iohannis a încurajat demersurile privind
transmiterea adevărului istoric si continuarea cercetării în domeniu și a recunoscut con‐
tribu"iile esen"iale ale Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezisten"ei Sighet,
respectiv ale Asocia"iei „Memorialul Revolu"iei 16‐22 Decembrie 1989 Timișoara” avute
în păstrarea vie în memoria colectivă a faptelor din istoria recentă a României.
Președintele Iohannis a onorat, în numele statului român, 71 de persoane
care au supravie"uit Holocaustului, care au supravie"uit ”trenurilor mor"ii” ori de‐
portărilor în Transnistria sau în lagărele germane de concentrare.

5.5. Protejarea mediului înconjurător

Protec"ia mediului reprezintă una dintre componentele securită"ii na"ionale,
iar periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea sau distrugerea resurselor naturale,
fondurilor forestier, cinegetic și piscicol, apelor și resurselor similare reprezintă ame‐
nin"ări la adresa securită"ii na"ionale a României.
Președintele Klaus Iohannis a încurajat ini"iativele societă"ii civile din do‐
meniul protec"iei mediului și a ac"ionat pentru promovarea unor comportamente
pro‐active din partea cetă"enilor. În acest sens, Președintele României s‐a alăturat
campaniei „Let’s Do It Romania” și a transmis un mesaj în cadrul Galei „Regăsește
România”, organizate de Federa"ia Coali"ia Natura 2000.
Președintele Iohannis a solicitat autorită"ilor responsabile să ac"ioneze astfel
încât România să‐și respecte angajamentele interna"ionale asumate în domeniul pro‐
tec"iei mediului. Schimbările climatice, poluarea, diminuarea resurselor naturale, re‐
ducerea stratului de ozon sunt probleme care afectează toată popula"ia globului și
care necesită solu"ii transfrontaliere. Președintele României a sus"inut mereu că "ara
noastră trebuie să $ie parte a acestor solu"ii și să ac"ioneze pentru eliminarea com‐
portamentelor iresponsabile la adresa mediului înconjurător, adoptarea unor politici
sustenabile, dezvoltarea industriilor nepoluante, educarea tinerei genera"ii în spiritul
respectului fa"ă de natură.
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Campania
Let’s Do It, Romania!
(Pădurea Cernica)

5.6. Susținerea și promovarea sportului
Sus"inerea constantă a sportivilor români și a sportului, în general, au fost
direc"ii importante pentru Președintele Klaus Iohannis.
Președintele României a sus"inut nevoia investi"iilor în sportul românesc și
adoptarea unei strategii clare, pe termen mediu și lung, care să bene$icieze de spriji‐
nul tuturor actorilor relevan"i.
Președintele Klaus Iohannis, pe tot parcursul mandatului său, i‐a onorat
pe sportivii care, prin perseveren"ă, muncă și efort, au pus România pe harta lumii
și a atras aten"ia asupra faptului că aceștia nu sunt sus"inu"i suficient de statul
român. Astfel, sportivii care au scris istorie pentru sportul românesc, respectiv
Simona Halep, Ivan Patzaichin, Ilie Năstase, Cătălina Ponor, Marian Drăgulescu,
Larisa Iordache, reprezentan"ii României la Jocurile Invictus, Jocurile Olimpice și
Paralimpice, au fost decora"i de către Președintele Iohannis în semn de apreciere
pentru întreaga activitate sportivă. Totodată, Președintele Iohannis s‐a alăturat
campaniei „Pedalăm pentru Invictus 2017”, demarată de Asocia"ia Povestașii și
Invictus România.

22 Septembrie 2016
Campania
„Pedalăm pentru
Invictus 2017”
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Din pozi"ia de mediator între stat și societate, Președintele Iohannis a criticat
în repetate rânduri absen"a suportului $inanciar și logistic din partea autorită"ilor,
motive care îi determină pe mul"i tineri talenta"i să renun"e și să nu‐și valori$ice în‐
tregul poten"ial.
Totodată, Președintele României a sus"inut, în numeroase interven"ii publice,
nevoia de a valori$ica acest domeniu. Conștient de faptul că sportul contribuie la pro‐
movarea imaginii României în lume, Klaus Iohannis a solicitat autorită"ilor remedie‐
rea unor disfunc"ionalită"i sistemice și reașezarea acestui domeniu pe lista
priorită"ilor na"ionale.

6. Educație de calitate

38

Educa"ia și cercetarea au reprezentat priorită"i pentru primul mandat al
Președintelui Klaus Iohannis. Abordarea a fost una constructivă, menită să asigure
stabilitate, predictibilitate și credibilitate sistemului, recunoscând atât performan"ele
sistemului, cât și problemele acestuia, promovând exemplele pozitive și identi$icând
solu"ii acolo unde acestea se impun.
Dovadă sunt cele aproape 50 de activită"i dedicate acestor domenii la care
Președintele României a participat, cele peste 30 de mesaje adresate comunită"ii aca‐
demice, de educa"ie și de cercetare, dar și zecile de evenimente dedicate educa"iei și
cercetării pe care le‐a găzduit la Palatul Cotroceni sau cărora le‐a acordat Înaltul
Patronaj.
Parteneriatul cu societatea a fost unul constant, iar dialogul cu organiza"iile
neguvernamentale și reprezentan"ii mediului privat activi în domeniu, precum și cu
structurile reprezentative ale elevilor, studen"ilor, părin"ilor și profesorilor a fost unul
deschis, bazat pe dorin"a sinceră de a sprijini demersurile menite să crească echita‐
tea, calitatea și încrederea în educa"ia și în cercetarea din România.
Pe întreaga durată a mandatului, Administra"ia Preziden"ială a răspuns pe‐
ti"iilor sau sesizărilor transmise de către cetă"eni afecta"i de diverse abuzuri sau pro‐
bleme, inclusiv din zona educa"iei și cercetării. S‐a urmărit în mod constant înaintarea
solicitărilor către autorită"ile abilitate și ob"inerea unui răspuns avizat.
Teme importante au fost poten"ate în spa"iul public de către Președintele
României, care, prin activită"ile și declara"iile sale, le‐a impus pe agenda publică, $iind
aduse în centrul aten"iei autorită"ilor executive și legislative.
Printre aceste teme regăsim:
n calitatea și echitatea sistemului educa"ional
n importan"a educa"iei timpurii și a investi"iei în creșe și grădini"e
n asigurarea siguran"ei spa"iilor educa"ionale
n dezvoltarea învă"ământului profesional dual
n abordarea incluzivă în procesul educa"ional
n reducerea analfabetismului func"ional, care atinge un nivel îngrijorător
n nevoia de a asigura etica și integritatea în învă"ământul superior
n fructi$icarea oportunită"ilor de dezvoltare a infrastructurii știin"i$ice pe
care le avem.
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În noiembrie 2015, Președintele Klaus Iohannis a găzduit, la Palatul
Cotroceni, o conferin"ă pe tema educa"iei pentru sănătate, subiect care suscită ample
dezbateri în societatea românească. Evenimentul a avut drept obiectiv medierea
dialogului pe acest subiect.
Tema siguran"ei spa"iilor educa"ionale a fost adusă în aten"ia publică încă
din 14 septembrie 2015. La debutului anului școlar, Președintele României a prezen‐
tat public situa"ia spa"iilor de învă"ământ fără autoriza"ie de func"ionare/autoriza"ie
sanitară (la acel moment, 4000 de clădiri din învă"ământul preuniversitar, unde se
derula activitate educa"ională, erau neautorizate). Începând de la acea dată,
Președintele Klaus Iohannis a solicitat celor responsabili realizarea unui plan pe trei
ani (2016‐2018) pentru ca această gravă problemă na"ională să $ie solu"ionată și a
organizat întâlniri de lucru privind „Educa"ia și siguran"a publică în școlile din
România”, la care au participat structurile cu atribu"ii în domeniu: Ministerul Educa"iei,

26 Aprilie 2018
Dezbaterea națională
„Viziunea tinerilor pentru viitorul României” la Bacău

12 Septembrie 2016
Festivitatea de deschidere
a anului școlar preuniversitar 2016-2017

Ministerul Administra"iei și Internelor, Ministerul Finan"elor etc. Din păcate, pentru
guvernele care s‐au succedat, siguran"a școlilor nu a fost tocmai o prioritate. Drept
dovadă, în septembrie 2019, mai bine de jumătate dintre clădirile în care se desfă‐
șoară activită"i didactice și care ar $i trebuit să de"ină autoriza"ie de securitate la in‐
cendiu, func"ionau fără aceasta.
În activitatea sa, Președintele României a ales să promoveze nu doar teme,
ci și modele. Astfel, Președintele Klaus Iohannis a decorat zeci de institu"ii și oameni
care zi de zi contribuie la calitatea și performan"a educa"iei și cercetării românești:
cercetători și universită"i de renume, unită"i de învă"ământ preuniversitar (din me‐
diul rural și urban), profesori și educatori, lideri de organiza"ii care, prin proiectele
lor, aduc plusvaloare sistemului de educa"ie.
Promovarea modelelor nu s‐a rezumat doar la cei decora"i. Zecile de vizite
în școli și universită"i, din toate regiunile și toate tipurile de comunită"i, pe care
Președintele Klaus Iohannis le‐a realizat au avut ca obiectiv inclusiv recunoașterea
meritelor unor manageri de excep"ie sau încurajarea eforturilor de creștere a ca‐
lită"ii în comunită"ile dezavantajate. De‐a lungul celor cinci ani de mandat, diverse
delega"ii de elevi și tineri au fost invitate la Palatul Cotroceni și au avut loc mai
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multe întâlniri bilaterale cu personalită"i și structuri reprezentative din sfera edu‐
ca"iei și cercetării, care au reconfirmat permanent angajamentul Președintelui
pentru cele două domenii.
Îndeplinirea atributului constitu"ional de promulgare a legilor a presupus
pentru zona de educa"ie și cercetare o preocupare constantă în a asigura stabilitate
și predictibilitate sistemului, în a contracara demersurile „reformiste” care puteau
greva asupra calită"ii sau care afectau integritatea și credibilitatea proceselor de edu‐
ca"ie și cercetare.
Din nefericire, mul"imea de ini"iative care modi$ică frecvent cadrul legal exis‐
tent în educa"ie afectează aplicarea acestuia și generează o stare de neliniște în sis‐
tem. Legea educa"iei, adoptată în 2011, a fost diluată prin adoptarea a sute de
modi$icări, multe fără coeren"ă conceptuală sau o abordare unitară. Unele modi$icări
și propuneri legislative au atentat în mod direct la calitatea și reputa"ia învă"ămân‐
tului și cercetării, motiv pentru care Președintele României le‐a transmis spre ree‐
xaminare Parlamentului României sau a sesizat Curtea Constitu"ională. Exemplu în
acest sens sunt legi care limitau accesul egal la educa"ie, care îngreunau procesul de
retragere a diplomelor ob"inute în baza unor teze doctorale plagiate, eforturi de di‐
luare a procesului de evaluare a școlilor doctorale și multe altele.
Educa"ia a fost o prioritate și din perspectiva Apărării "ării și securită"ii na‐
"ionale, $iind inclusă între principalele direc"ii de ac"iune prevăzute în Strategia
Na"ională de Apărare a &ării 2015‐2019. Mai mult, Ghidul Strategiei Na"ionale de
Apărare a &ării pentru perioada 2015‐2019 men"ionează clar faptul că, pentru a
putea dezvolta la nivelul popula"iei României o cultură de securitate, avem nevoie în
primul rând de asigurarea unei educa"ii de securitate prin dezvoltarea unei atitudini
cu rol preventiv a societă"ii în apărarea și protec"ia personală, de grup și statală fa"ă
de riscuri, amenin"ări, vulnerabilită"i, agresiuni reale și poten"iale1.
Educa"ia și cercetarea s‐au regăsit și în activitatea de politică externă, de‐
rulată de Președintele României. Participarea la ceremonia de ridicare a drapelului
"ării noastre la Organiza"ia Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN) a

5 Septembrie 2016
Ceremonia
de ridicare
a drapelului
cu ocazia aderării
României la CERN
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https://www.presidency.ro/$iles/user$iles/Ghid_SNApT_2015‐2019_AP.pdf p. 7
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5 Decembrie 2018
Lansarea
în dezbatere publică
a rezultatelor
Proiectului
„România Educată”

transmis un mesaj puternic despre importan"a pe care o acordăm statutului de
membru cu drepturi depline în cel mai prestigios centru de cercetare din lume în
domeniul fizicii particulelor elementare. Ceremonia a reprezentat un moment de
referin"ă pentru mediul știin"ific și de cercetare din România, o recunoaștere a
excelen"ei și contribu"iei noastre la realizarea unor proiecte și experimente cu o
valoare știin"ifică excep"ională și a deschis noi oportunită"i pentru comunitatea
știin"ifică și de cercetare.
În septembrie 2017, România a organizat la sediul ONU un eveniment pri‐
vind Educa"ia pentru Pace, în cadrul căruia Președintele Klaus Iohannis a vorbit des‐
pre rolul educa"iei în men"inerea păcii și în prevenirea radicalizării tinerilor, dar și
despre angajamentul său în promovarea accesului la o educa"ie incluzivă și de cali‐
tate, ca factor de progres în societate.
Prin activitatea sa în politica externă, Președintele României a sprijinit, to‐
todată, adoptarea unor măsuri de creșterea a nivelului de integrare între sistemele
de educa"ie din Uniunea Europeană. Cu ocazia Summitului de la Göteborg din noiem‐
brie 2017, s‐au pus bazele unei extinderi a programului Erasmus+ și a programului
universită"ilor europene, opera"ionalizat ulterior. Trei universită"i românești fac
astăzi parte din primul val de universită"i europene, $iind și decorate de Președintele
României pentru acest succes, în decembrie 2019.
De altfel, numeroase întâlniri bilaterale și vizite de stat ale Președintelui
Klaus Iohannis au inclus și discu"ii pe tema educa"iei și au fost parte a eforturilor de
încheiere a unor acorduri bilaterale.
În primul mandat al Președintelui României, cel mai important demers în
domeniul educa"iei rămâne, însă, Proiectul „România Educată”. Demarat în februarie
2016, este cea mai amplă consultare de până acum în domeniul educa"iei, deschisă
întregii societă"i, care a integrat într‐o formă unitară punctele de vedere ale simplilor
cetă"eni cu cele ale exper"ilor, institu"iilor, organiza"iilor neguvernamentale și ale re‐
prezentan"ilor elevilor, studen"ilor, profesorilor și părin"ilor. Rezultatele acestuia se
a$lă în dezbatere publică și pot $i accesate la adresa www.romaniaeducata.eu.
„România Educată”, proiectul Președintelui României, s‐a născut din dorin"a
de a conferi sistemului românesc de învă"ământ stabilitatea și predictibilitatea de
care are nevoie pentru a se dezvolta, fără presiuni de timp sau electorale, fundamentat
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pe un dialog autentic. Au fost puse bazele unei viziuni și unei strategii pentru educa"ia
din România, demonstrând viabilitatea demersului de reformă educa"ională realizat
prin consultarea largă a întregii societă"i.
Primele două etape s‐au derulat în perioada 2016‐2018, timp în care s‐au rea‐
lizat o consultare online și o serie de dezbateri regionale, cu implicarea a peste 10.000
de persoane din întreaga "ară, dar și din afara grani"elor. Simultan, zeci de organiza"ii
au făcut dezbateri sub egida Proiectului „România Educată”, coagulând astfel și mai
multe op"iuni din societate. La $inal, au fost cristalizate direc"ii și priorită"i clare, care
au pus bazele unor discu"ii aplicate, derulate în cadrul unor grupuri de lucru tematice.
Domeniile prioritare, pentru care s‐au constituit cele șapte grupuri de lucru,
au fost: cariera didactică; echitatea sistemului educa"ional; profesionalizarea mana‐
gementului educa"ional; învă"ământul profesional și tehnic; autonomie, interna"io‐
nalizare și calitate în învă"ământul superior; educa"ie timpurie și evaluarea elevilor
și studen"ilor. Fiecare grup de lucru a reunit reprezentan"i ai societă"ii civile, autori‐
tă"ilor, sindicatelor, reprezentan"ilor elevilor și studen"ilor, precum și al"i actori re‐
levan"i, care, în cadrul mai multor întâlniri, au întocmit un raport speci$ic temei. Cele
șapte rapoarte și feedback‐ul primit până la acel moment au stat la baza unui material
agregat, care propune o viziune și o strategie la orizontul 2030, cu deziderate, "inte
și obiective concrete pentru următorul deceniu, propunând inclusiv două scenarii al‐
ternative de structurare a sistemului educa"ional.
Documentul de viziune și strategie alături de cele șapte rapoarte tematice
au fost lansate în dezbatere publică pe 5 decembrie 2018 și sunt publicate la adresa
www.romaniaeducata.eu , unde așteaptă opiniile românilor.
Patru documente de politică publică (policy brief‐uri) au fost realizate îm‐
preună cu Organiza"ia pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), pe patru
teme conexe proiectului „România Educată”: cariera didactică, managementul edu‐
ca"ional, echitatea în educa"ie și educa"ia timpurie. Demersul a fost $inan"at din
Programul pentru Sprijin al Reformelor Structurale (PSRS) al Comisiei Europene.
Lansarea documentelor va avea loc în perioada următoare.

7. Apărarea valorilor economiei de piață,
politici publice responsabile și diplomație economică

42

Dezvoltarea sustenabilă a României și promovarea valorilor economiei de
pia"ă au constituit, încă de la debutul mandatului, priorită"i ale Președintelui
României în materie de politici economice. Din această perspectivă, obiectivele ur‐
mărite pe întreaga perioadă a mandatului au vizat echilibrul rela"iilor dintre stat și
mediul privat, dialogul constructiv cu mediul de afaceri, încurajarea competitivită"ii
și diploma"ia economică.
Președintele Klaus Iohannis a urmărit promovarea, în mod consecvent, a
unei dezvoltări sănătoase a economiei românești, ancorate atât în realită"ile pie"elor
interne, cât și în tendin"ele globale.
Promotor al unor politici publice predictibile și responsabile, precum și
al unei legisla"ii specifice dedicate bunei guvernări, care să răspundă unor nevoi
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și așteptări legitime, Președintele României a atras aten"ia constant asupra ris‐
curilor pe care lipsa de predictibilitate și măsurile hazardate le comportă în eco‐
nomie.
Cu fiecare ocazie, Președintele a avertizat că măsurile economice decise
ad‐hoc, lipsite de studii de impact și fără respectarea legită"ilor esen"iale ale pie"ei
pot vulnerabiliza economia și compromite dezvoltarea economică sustenabilă.
Sus"inerea spiritului antreprenorial românesc și a interna"ionalizării aface‐
rilor au constituit priorită"i ale Președintelui Klaus Iohannis. Încă de la începutul
mandatului său, Președintele și‐a propus să contribuie, prin dialog și mediere, la iden‐
ti$icarea și valori$icarea de noi oportunită"i, dar și la atenuarea și remedierea unor
neajunsuri cu care mediul de afaceri din România se confruntă.
Prin ac"iunile întreprinse pe parcursul mandatului, Președintele României
a urmărit o cât mai bună punere în valoare a celor mai solide avantaje competitive
ale economiei românești, atât în fa"a interlocutorilor na"ionali, cât și în discu"iile cu
investitorii străini și liderii politici ai "ărilor partenere.
Pe durata mandatului său, Președintele Klaus Iohannis a recomandat de
fiecare dată pruden"ă și predictibilitate în elaborarea și implementarea politicilor
fiscal‐bugetare. Totodată, a sus"inut o pia"ă a muncii flexibilă, incluzivă și adaptată,
militând în favoarea unor politici sociale și educa"ionale adaptate la realită"ile eco‐
nomice.
Recunoscând importan"a unor domenii cheie, relevante pentru economia
României, Președintele a participat la numeroase întrevederi, dezbateri și consultări
și a acordat Înaltul Patronaj unor evenimente marcante pentru mediul de afaceri ro‐
mânesc.
De asemenea, politica de diploma"ie economică a Președintelui României a
reprezentat și continuă să reprezinte cea mai bună cale de a garanta că România ră‐
mâne o destina"ie investi"ională sigură, unde capitalul străin și românesc, deopotrivă,
pot să contribuie la dezvoltarea de afaceri prospere și sustenabile.
În consecin"ă, mediul de afaceri a bene$iciat în mod frecvent de sus"inerea
interna"ionalizării economiei românești, Președintele României $iind principalul său
promotor, atât în "ară, cât și în străinătate.

7.1. Diplomație economică și dialogul cu mediul de afaceri

Astfel, pe parcursul primului mandat, drumul de la viziune la ac"iune s‐a re‐
$lectat constant în veritabile activită"i de inventariere a „stării na"iunii” pe domenii
speci$ice, urmate de transmiterea de mesaje și a viziunii strategice cu privire la eco‐
sistemul antreprenorial și politicile publice, orientând astfel contribu"iile directe și
active la dezvoltarea economică a României.
Președintele României a oferit mediului de afaceri o perspectivă de ansamblu
asupra diferitelor contexte și sectoare economice și a promovat performan"a prin re‐
cunoașterea meritelor și a poten"ialului transforma"ional al unor ini"iative românești
de succes.
Pe întregul parcurs al mandatului, Președintele României a participat sau a
transmis mesaje la peste 100 de evenimente economice – conferin"e, evenimente tip
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B2B, gale și premieri, primiri de delega"ii ‐ organizate de diferite segmente reprezen‐
tative ale mediului de afaceri, precum și de către Administra"ia Preziden"ială în co‐
laborare cu asocia"ii reprezentative ale mediului de afaceri.
De la alocu"iuni în cadrul evenimentelor organizate de Camerele de comer"
bilaterale ori de diferite structuri asociative sectoriale ale comunită"ii de afaceri și
până la interven"iile directe în cadrul unor sesiuni dedicate dialogului cu mediul de
afaceri, Președintele României a transmis în mod constant, cu titlu de mesaj general,
sus"inerea institu"iei preziden"iale pentru un mediu de afaceri sustenabil și predic‐
tibil, profund atașat valorilor economiei de pia"ă, promotor al unor politici respon‐
sabile și cu o contribu"ie valoroasă la creșterea economiei românești.
De asemenea, dincolo de a reprezenta simple participări la evenimente, ac‐
tivită"ile de diploma"ie economică și dialogul cu mediul de afaceri au constituit pri‐
lejul adresării unor mesaje cu privire la ceea ce buna guvernare ar trebui să
reprezinte, în contrast cu realitatea oferită de guvernan"ii din ultimii trei ani. Pentru
comunitatea de afaceri, astfel de întâlniri au constituit adesea singura cale legitimă
de a‐și face cunoscute opiniile și dolean"ele.
Pentru asigurarea transmiterii mesajului la o scară cât mai largă, participările
Președintelui României la evenimente publice au urmărit cu precădere principiul re‐
prezentativită"ii. Din această perspectivă, marea majoritate a ac"iunilor speci$ice au
fost organizate în colaborare cu camerele de comer" din România, confedera"iile pa‐
tronale sau asocia"iile profesionale sectoriale reprezentative la nivel na"ional sau eu‐
ropean, cu larga participare a membrilor proprii. Dintre evenimente, aproape două
treimi au avut o pronun"ată dimensiune suprana"ională, iar Palatul Cotroceni a fost,
în contextul mandatului României la Președin"ia Consiliului Uniunii Europene, gazda
Forumului European pentru Antreprenoriat, eveniment cu prilejul căruia a fost sem‐
nată „Declara"ia de la București”, document de viziune asupra viitorului antrepreno‐
riatului european.
Pe parcursul celor 5 ani de mandat, o formă particulară de sus"inere a con‐
stituit‐o recunoașterea meritelor deosebite în activitate, prin conferirea de distinc"ii
atât unor persoane, cât și unor companii. Astfel, pe parcursul mandatului, Președintele
României a decorat companii și autorită"i publice care s‐au remarcat prin contribu"ii
semni$icative la promovarea și dezvoltarea economică a României.
Cu privire la primirile diferitelor delega"ii la Palatul Cotroceni, discu"iile au
vizat în propor"ie majoritară atât detalierea unor teme economice cu parteneri in‐
terna"ionali precum Fondul Monetar Interna"ional, Banca Europeană de Investi"ii,
Banca Europeană pentru Reconstruc"ie și Dezvoltare sau Banca Mondială, cât și pri‐
mirea unor reprezentan"i în cadrul misiunilor de evaluare a oportunită"ilor de creș‐
tere și diversi$icare a portofoliilor de investi"ii în România.

7.2. Politici publice responsabile
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Pentru o creștere economică sănătoasă și sustenabilă, România are nevoie
de politici economice responsabile, de investi"ii consistente și constante, de echilibre
sănătoase și de pruden"ă $iscal‐bugetară. Tocmai de aceea, una dintre priorită"ile
Președintelui Klaus Iohannis a fost, încă de la începutul mandatului, urmărirea și
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dezvoltarea unui parcurs economic responsabil, care să se bazeze pe predictibilitate,
responsabilitate și pe politici publice sustenabile.
În acest sens, îndeosebi în ultimii trei ani, Președintele României a semnalat și,
în limita prerogativelor conferite de func"ie, a ac"ionat pentru stoparea unor derapaje
constituite în amenin"ări la adresa dezvoltării naturale, echilibrate a celor patru sectoare.
Viziunea, ac"iunile, luările de pozi"ie și mesajele transmise de Președintele
României au fost temeinic fundamentate, $iind bazate pe date și informa"ii concrete,
relevante și actualizate, organizate în analize de impact și de risc pe $iecare dintre
aspectele vizate.
În ceea ce privește concluziile cu privire la evaluarea impactului economic
și/sau social al proiectelor de legi transmise spre promulgare, acestea s‐au re$lectat
inclusiv în pozi"ia Președintelui României cu privire la o serie de proiecte legislative
de importan"ă majoră pentru economie, precum:
n Modi$icările aduse legisla"iei $iscale în iulie 2015 (noul Cod $iscal), care au
marcat debutul unor politici pro‐ciclice care, de la un an la altul, au dete‐
riorat situa"ia $inan"elor publice, generând cel mai grav derapaj bugetar
din perioada post‐criză;
n Legea offshore, care nu a reușit să se constituie de la bun început într‐un
cadru normativ e$icient și predictibil, capabil să asigure distribu"ia echi‐
tabilă a bene$iciilor între stat și investitori, să contribuie la stabilirea unui
parteneriat pe termen lung între aceștia, cât și la consolidarea încrederii
în perspectivele economiei na"ionale;
n Legea de în$iin"are a Fondului Suveran de Investi"ii și Dezvoltare, adoptată
cu încălcarea principiului separa"iei puterilor în stat și al principiului con‐
stitu"ional potrivit căruia „nimeni nu este mai presus de lege”, și care ar $i
produs, în ipoteza aplicării, efecte semni$icative în ceea ce privește capa‐
citatea statului de a gestiona resursele a$late la dispozi"ia sa și de a sus"ine
dezvoltarea economică pe termen lung;
n Legile bugetului pentru anul 2019, construite pe subestimarea cheltuielilor
publice și supraestimarea veniturilor, derogări de la legisla"ia în vigoare și
mutarea presiunii privind $inan"area unor domenii de la bugetul de stat
către bugetele locale.

În ceea ce privește legile bugetului pentru anul 2019, este de men"ionat și fap‐
tul că, pentru prima dată în 30 de ani, Parlamentului i s‐a solicitat de către Președintele
României reexaminarea lor, pe baza unor argumente temeinice prezentate public.

7.3. Promovarea unor sectoare cheie
pentru economia României

O abordare distinctă și o aten"ie specială în cadrul primului mandat prezi‐
den"ial au fost acordate promovării unor sectoare relevante pentru economia
României: industria auto, energie și infrastructură energetică, IT&C și agricultură.
Aceste sectoare au fost, de altfel, asumate drept direc"ii de dezvoltare a României în
noul Program preziden"ial, a$lat la baza exercitării mandatului 2019‐2024.
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28 Iunie 2019
Vizitarea Centrului Tehnic Titu
din cadrul grupului Dacia-Renault

10 Aprilie 2019
Forumul European
pentru Antreprenoriat

Pe întregul parcurs al mandatului preziden"ial, Președintele României s‐a im‐
plicat activ în promovarea avantajelor competitive pe care România le oferă investi‐
torilor actuali și poten"iali, români și străini, tradi"ionali și strategici, la nivel sectorial.
În industria auto, Președintele României s‐a interesat constant de proble‐
mele speci$ice sectorului. A promovat ini"iative și companii de succes și a recunoscut
și promovat meritele deosebite ale brandului na"ional „Dacia”. De asemenea,
Președintele Klaus Iohannis a oferit sprijin în identi$icarea unor solu"ii viabile, care
să răspundă unor probleme curente și să sus"ină atragerea de investi"ii străine în
România. Printre activită"ile destinate sus"inerii acestui sector se numără:
n Întâlniri cu reprezentan"ii Ford, ocazionate de lansare noului model Ecosport;
n Vizitarea Centrului Tehnic Titu și decorarea unor o$iciali ai Grupului Renault;
n Participarea la redeschiderea Salonului Interna"ional de Automobile
București;
n Discu"ii cu reprezentan"ii Asocia"iei Constructorilor de Automobile din
România, ai companiei Dacia sau ai marilor producători de piese și suban‐
samble, cu privire la așteptările, nevoile și provocările cu care industria
auto din România se confruntă.

În sectorul energie și infrastructură energetică, unde de"inerea unui mix
energetic dezvoltat pe toate componentele și valorizarea avantajelor competitive date
de posibilită"ile on‐shore si off‐shore pot dezvolta capabilită"i energetice și pot con‐
solida securitatea și independen"a energetică a României, activită"ile de pe parcursul
primului mandat preziden"ial au acoperit toată gama de interven"ii speci$ice, de la
analiza impactului reglementărilor și analiza unor aspecte punctuale, până la pro‐
movarea României ca destina"ie investi"ională de pro$il și, respectiv, vizitarea unor
obiective de investi"ii. Printre aceste activită"i se numără:
n Sus"inerea consolidării cooperării strategice româno–americane, prin sem‐
narea Memorandumului pe Energie dintre Guvernul Statelor Unite și
Guvernul României;
n Primirea, la Palatul Cotroceni, de către Președintele României a reprezen‐
tan"ilor unor mari companii la nivel na"ional, dar și interna"ional, precum
și a reprezentan"ilor întreprinzătorilor mici și mijlocii;
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unor obiective de investi"ii $inalizate în cadrul proiectului
BRUA și decorarea companiei Transgaz;
n Vizitarea Centralei nuclearoelectrice Cernavodă, context în care au fost
dezbătute priorită"ile industriei nucleare din România în materie de re‐
surse umane și investi"ii.

Un eveniment marcant, cu importan"ă deosebită, îl reprezintă și organizarea
la București, în septembrie 2018, a celui de‐al treilea Summit al Ini"iativei celor Trei
Mări. Ini"iativa dedicată dezvoltării economice a regiunii, prin conectivitate la nivelul
infrastructurii, pe axa Nord‐Sud, a reprezentat primul eveniment regional care a oca‐
zionat o participare lărgită a mediului de afaceri alături de lideri și reprezentan"i ai 12
state, respectiv ai Comisiei Europene, Băncii Europene de Reconstruc"ie și Dezvoltare,
Băncii Europene de Investi"ii și Băncii Mondiale. În cadrul evenimentului, a fost adop‐
tată o Declara"ie comună, care stipulează principiile fundamentale care stau la baza
Ini"iativei celor Trei Mări și obiectivele concrete vizate de această platformă și atinse
la Summit, a fost organizată prima edi"ie a Forumului de Afaceri al Ini"iativei celor Trei
Mări și au fost puse bazele creării unui Fond de Investi"ii al Ini"iativei celor Trei Mări.
Pentru sectorul IT&C, participarea Președintelui României, în 2016, la
Forumul Interna"ional România Digitală – Industrie 4.0, a marcat momentul unei ac‐
centuări vizibile a abordării aspectelor speci$ice digitalizării economiei și societă"ii
românești, abordare care a fost ulterior păstrată pe parcursul întregului mandat.
Necesitatea accelerării digitalizării economiei și societă"ii românești, precum
și integrarea la o scară cât mai largă a efectelor Revolu"iei industriale 4.0, alături de
viziunea privind transformarea României prin tehnologie și inovare tehnologică, sunt
aspecte care s‐au regăsit, într‐o formă sau alta, în toate mesajele adresate de
Președintele României mediului de afaceri, corpurilor profesionale sau guvernan"ilor,
în legătură cu dezvoltarea și sectorul antreprenorial.
De asemenea, pentru a sublinia importan"a acordată domeniului, numai în
anul 2019, Președintele României a acordat Înaltul său Patronaj unui număr de trei
evenimente majore dedicate: edi"ia a IV‐a a Forumului Interna"ional România Digitală
(mai 2019), Innovation Labs 2019 ‐ Demo Day (mai 2019) și evenimentul de lansare
a proiectului „România TechNation” (octombrie 2019).

12 Octombrie 2017
Evenimentul de lansare
a noului model Ford Ecosport (Craiova, Dolj)

17 Septembrie 2018
Forumul de Afaceri
al Inițiativei celor Trei Mări
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28 Octombrie 2015
Deschiderea
Târgului internaţional
„Indagra”

Preocuparea Președintelui României pentru agricultura și satul românesc a
fost cel mai vizibil reprezentată, pe parcursul mandatului preziden"ial 2014‐2019,
atât de participarea la dezbaterile cu agricultorii, organizate în 2015 sub titulatura,
„Agricultura României: viitor sau istorie”, sau în 2016, sub titulatura „Președintele
României în dialog cu agricultorii”, cât și de organizarea anuală a Târgului interna‐
"ional INDAGRA, cel mai mare și mai important eveniment cu pro$il agricol din Europa
Centrală și de Est, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.
În aceste contexte, aspectele subliniate de Președintele României cu cea
mai mare frecven"ă în cadrul interven"iilor sale privind agricultura și satul româ‐
nesc au vizat, în principal: reformarea exploata"iilor agricole; modernizarea spa‐
"iului rural și deblocarea poten"ialului său; absorb"ia fondurilor europene;
diminuarea deficitelor de balan"ă comercială prin creșterea valorii adăugate pe în‐
treg lan"ul de produc"ie.
Cu ocazia tuturor întrevederilor și a mesajelor transmise, Președintele
României a "inut să indice factorilor de decizie de la nivel guvernamental care
sunt deficien"ele și dezechilibrele care merită o aten"ie specială pentru politicile
publice în domeniul economico‐social. Președintele României a subliniat impor‐
tan"a predictibilită"ii măsurilor fiscal‐bugetare și a unor solu"ii realiste, fezabile
în privin"a dezechilibrelor profunde, de ordin demografic și la nivelul pie"ei
muncii.
Astfel, Președintele Klaus Iohannis a men"ionat direc"iile indispensabile pe
care politicile publice ar trebui să le abordeze pentru consolidarea competitivită"ii
economiei românești și pentru ob"inerea unei dezvoltări economico‐sociale suste‐
nabile pentru România. În acest sens, Președintele a solicitat responsabilitatea ne‐
cesară pentru ca bene$iciile acordate românilor astăzi să nu devină iluzorii mâine
sau să impună costuri nejusti$icate pentru genera"iile viitoare.
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8. Politici de sănătate eficiente
Președintele Klaus Iohannis a urmat, în domeniul sănătă"ii, obiectivele din
Programul Preziden"ial, promovând, prin toate ac"iunile sale dedicate sănătă"ii, edu‐
ca"ia pentru sănătate și preven"ia, plasarea pacientului cu adevărat în centrul siste‐
mului, valorizarea personalului medical și, nu în ultimul rând, implementarea
inova"iei în medicină, prin sus"inerea conceptului de medicină personalizată.
Ca mediator între factorii de decizie din sfera sănătă"ii publice și societate,
Președintele României a vizat cu prioritate marile probleme de sănătate publică și
felul în care deciden"ii politici răspund la acestea. Astfel, vizitele întreprinse pe par‐
cursul mandatului la obiective din domeniul medical, $ie că a fost vorba de spitale
publice (Institutul Oncologic Cluj, Spitalul Jude"ean de Urgen"ă Suceava, Spitalul Clinic
de Urgen"ă Floreasca, Institutul de Urgen"ă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant
Târgu Mureș) sau private (Spitalul Sf. Constantin din Brașov), $ie că au fost institute
și centre de cercetare medicală (Institutul Cantacuzino, Centrul Oncogen Timișoara,
MedFuture Cluj‐Napoca) sau companii farmaceutice (Antibiotice Iași), au dovedit
preocuparea constantă pentru domeniul sănătă"ii, precum și hotărârea Președintelui
Klaus Iohannis de a ac"iona în sensul îmbunătă"irii guvernan"ei globale pentru sănă‐
tate și de a dezvolta politici de sănătate e$iciente.
Președintele României a creat, la Palatul Cotroceni, cadrul de dialog și dez‐
batere asupra situa"iei sistemului sanitar și asupra posibilelor solu"ii pentru a‐l face
mai corect și mai e$icient pentru cetă"eni.
Dezbaterile organizate la Palatul Cotroceni pe domeniul sănătă"ii publice,
cu sprijinul societă"ii civile și al organismelor interna"ionale, cu participarea
Președintelui României, au abordat teme complexe, de interes precum migra"ia
personalului medical, problemele pacien"ilor, politici de sănătate și mediu sau pre‐
ven"ie și educa"ie pentru sănătate.
Toate aceste dezbateri nu au reprezentat simple evenimente punctuale pe
agenda diverșilor actori din sistem, ci au oferit premisele unor strategii și direc"ii
pentru îmbunătă"irea sistemului de sănătate.

22 Mai 2017
Vizită la Spitalul
Sf. Constantin
din Brașov
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31 Mai 2018
Seminarul
„Abordarea celui deal treilea obiectiv de
dezvoltare durabilă:
asigurarea unei vieți
sănătoase“

Pornind de la convingerea că expertiza interna"ională este importantă în do‐
meniul sănătă"ii publice, Președintele Klaus Iohannis a încurajat aprofundarea cola‐
borării dintre România și Organiza"ia Mondială a Sănătă"ii, evenimentele organizate
la Palatul Cotroceni pe parcursul mandatului, pe teme de interes major pentru sănă‐
tatea publică, cât și întrevederile avute de Președintele României cu Directorul
Regional pentru Europa al OMS, reprezentând dovada clară a cooperării cu organis‐
mul interna"ional de pro$il. Cooperarea a fost încununată de semnarea Acordului de
Colaborare Bienală OMS‐România, la Palatul Cotroceni.
Ca o concluzie a acestei strânse colaborări și a implicării constante a
Președintelui României în problemele sistemului sanitar, activitatea în acest domeniu
a Președintelui este prezentată în cartea autobiogra$ică a directorului regional
Szuszanna Jakab, apărută sub sigla OMS, în anul 2019.
Președintele Klaus Iohannis a dovedit consecven"ă în promovarea înde‐
plinirii de către România a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și în implementa‐
rea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, așa cum au dovedit‐o concluziile
seminarului „Abordarea celui de‐al treilea obiectiv de dezvoltare durabilă: asigu‐
rarea unei vie"i sănătoase și promovarea bunăstării pentru to"i la toate vârstele ‐
dialog asupra politicilor“, organizat la Palatul Cotroceni pe 31 mai 2018, în parte‐
neriat cu OMS.
Pe parcursul întregului mandat, Președintele Klaus Iohannis a fost un pro‐
motor al preven"iei și educa"iei pentru sănătate, adresate întregii popula"ii, cu ac‐
cent pe copii și adolescen"i, pornind de la convingerea conștientizării importan"ei
preven"iei și adoptării unor comportamente sănătoase de la cele mai fragede vârste.
Demersul creării platformei de dialog privind educa"ia în scopul preven"iei
a pornit de la realită"ile societă"ii în care trăim, o societate globală, interconectată,
în care accesul la informa"ii este liber, iar sursele sunt multiple, o lume în care ame‐
nin"ările la adresa sănătă"ii vin de oriunde: alimenta"ie, stres, poluare, necunoașterea
riscurilor de sănătate asociate diferitelor tipuri de comportamente.
Consumul de tutun, spre exemplu, este recunoscut pe plan mondial ca $iind
cea mai importantă cauză evitabilă a bolilor cornice, astfel încât reducerea lui se aso‐
ciază cu cea mai semni$icativă îmbunătă"ire a indicatorilor care re$lectă calitatea
vie"ii. Implicarea directă a Președintelui României în lupta antitutun a permis
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promulgarea legisla"iei privind interzicerea fumatului în spa"ii publice închise și, prin
largul consens al implementării politicii antitutun, România a urcat 12 locuri în cla‐
samentele interna"ionale privind controlului tutunului.
Evenimentele organizate la Palatul Cotroceni cu participarea Președintelui
României au reprezentat dovada acestei implicări și au contribuit esen"ial la conștien‐
tizarea riscurilor pe care le presupune fumatul, în special în rândul tinerei genera"ii.
Conferin"a “2035‐prima genera"ie fără tutun a României”, din septembrie 2016, și
Forumul Global Drepturile Omului și o Lume fără Tutun, din martie 2019, ambele orga‐
nizate în colaborare cu European Network for Smoking and Tobacco Prevention, de‐
monstrează preocuparea Președintelui Klaus Iohannis pentru această problematică. De
altfel, toate mesajele publice ale Președintelui în zona sănătă"ii au transmis ideea con‐
form căreia în"elegerea și conștientizarea importan"ei preven"iei încă din perioada co‐
pilăriei și adoptarea unor comportamente și a unui stil de via"ă sănătos, vor avea, pe
termen scurt, un impact major asupra schimbării mentalită"ii popula"iei, iar pe termen
lung, asupra îmbunătă"irii stării de sănătate și creșterii speran"ei de via"ă în România.
Legătura Președintelui cu sistemul sanitar a fost permanentă, prin repre‐
zentare la evenimentele derulate în sistemul de sănătate, de către asocia"iile de pa‐
cien"i, studen"i, universită"i, societă"i profesionale, organisme interna"ionale și
autorită"i, unde Președintele României a transmis mesaje de sus"inere sau a acordat
Înaltul Patronaj.
Administra"ia Preziden"ială a organizat la Palatul Cotroceni sau a acordat
egida, organizând în colaborare cu actorii din sistemul sanitar, evenimente și, toto‐
dată, a participat în parteneriat la lansarea unor programe și proiecte ini"iate de so‐
cietatea civilă sau de profesioniștii din sistem.În ce privește legisla"ia din domeniul
sănătă"ii, Președintele României a sanc"ionat derapajele existente în legile primite la
promulgare și a formulat 8 cereri de reexaminare și 2 sesizări de neconstitu"ionali‐
tate.Președintele Klaus Iohannis a decorat pe parcursul mandatului său, cu ocazia
Zilei Na"ionale sau a Zilei Mondiale a Sănătă"ii, atât spitale publice, cât și medici, far‐
maciști, medici stomatologi sau asisten"i medicali, care au avut o contribu"ie impor‐
tantă la dezvoltarea sistemului sanitar românesc.

9. Promovarea culturii, apărarea patrimoniului
cultural și încurajarea dialogului
intercultural și interconfesional
Ac"iunea Președintelui României în apărarea patrimoniului cultural și în pro‐
movarea culturii își are izvorul în rolul de apărător al Constitu"iei și al drepturilor și
libertă"ilor fundamentale ale cetă"enilor (Art. 80 și 82 din Constitu"ia României).
Pe întreaga perioadă a mandatului său, Președintele României a urmărit res‐
pectarea, de către autorită"ile și institu"iile publice a dreptului la identitate, accesului
garantat la cultură și la o dezvoltare spirituală neîngrădită a tuturor cetă"enilor, pre‐
cum și îndeplinirea rolului statului în sprijinirea culturii na"ionale, stimularea artelor,
protejarea și conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea creativită"ii contempo‐
rane, promovarea valorilor culturale și artistice ale României în lume.
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În acest sens, activită"ile Președintelui României s‐au axat pe:
n pozi"ionarea valorilor culturii na"ionale și a diversită"ii expresiilor acesteia
ca sursă a demnită"ii na"ionale, coeziunii sociale și resursă a dezvoltării
durabile;
n urmărirea bunei func"ionări, în baza legii, a institu"iilor și autorită"ilor pu‐
blice responsabile de conservarea moștenirii culturale, ca expresie a ga‐
rantării accesului la cultură pentru genera"ia prezentă și pentru genera"iile
viitoare;
n ocrotirea valorilor culturale ale minorită"ilor na"ionale ca expresie a con‐
tribu"iei valoroase a acestora la patrimoniul cultural na"ional, a libertă"ii
de crea"ie și de exemplu al dialogului între culturi;
n promovarea creatorilor și vegherea la existen"a și e$icien"a mecanismelor
ce asigură protec"ia drepturilor acestora.

1 Decembrie 2018
Parada militară
organizată cu prilejul
Zilei Naționale
a României,
București

9.1. Poziţionarea valorilor culturii naţionale și a diversităţii
expresiilor acesteia ca sursă a demnităţii naţionale,
coeziunii sociale și resursă a dezvoltării durabile
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Mandatul Președintelui Klaus Iohannis s‐a suprapus peste perioada celebrării
a 100 de ani de la Războiul pentru întregirea neamului și de la înfăptuirea Marii Uniri.
Centenarul acestor momente fundamentale ale istoriei contemporane a dat prilejul
Președintelui României de a sublinia personal, prin participarea la numeroase manifes‐
tări, în toate regiunile istorice ale "ării, a importan"ei realizării unită"ii na"ionale, ca pro‐
iect de succes al na"iunii, replicabil astăzi în angajamentul României pentru o Uniune
Europeană solidară, a păcii și prosperită"ii pentru to"i cetă"enii ei. Președintele României
a îndemnat în toată această perioadă cetă"enii, institu"iile și autorită"ile publice, deopo‐
trivă, să cinstească actul Marii Uniri și jertfele din perioada Marelui Război prin asumarea
de proiecte concrete, culturale, dar nu numai, în favoarea valorilor pe care unitatea na‐
"ională le‐a generat și le inspiră în continuare. Președintele României a militat pentru o
celebrare a Centenarului care să $ie un coagulant al societă"ii în jurul marilor "inte de
modernizare, de dezvoltare sustenabilă și de integrare europeană a României.
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9.2. Urmărirea bunei funcţionări, în baza legii, a instituţiilor
și autorităţilor publice responsabile de conservarea
moștenirii culturale, ca expresie a garantării accesului
la cultură pentru generaţia prezentă și cele viitoare
În mandatul Președintelui Klaus Iohannis, a fost pentru prima dată când pro‐
tejarea patrimoniului cultural a fost inclusă în Strategia Na"ională de Apărare a &ării.
În acest document strategic se speci$ică dreptul la păstrarea, dezvoltarea și exprima‐
rea identită"ii etnice, culturale lingvistice și religioase persoanelor apar"inând mino‐
rită"ilor na"ionale în rândul intereselor na"ionale de securitate, iar promovarea
identită"ii na"ionale, inclusiv prin prezervarea și valori$icarea patrimoniului cultural
și natural, în rândul obiectivelor na"ionale de securitate.
Ac"iunea Președintelui României s‐a concretizat în urmărirea asigurării bazei
legale a bunei func"ionări a autorită"ilor și institu"iilor publice din domeniul culturii,
precum și în participarea la acele evenimente și la activită"ile acelor institu"ii ori
structuri asociative din domeniul culturii care erau exemple de bune practici ale pro‐
tejării patrimoniului și promovării accesului la cultură în cele mai bune condi"ii.

9.3. Ocrotirea valorilor culturale ale minorităţilor
naţionale ca expresie a libertăţii
și exemplu de dialog intercultural

Președintele Klaus Iohannis a subliniat rolul constructiv al dialogului cultu‐
ral, precum și valoarea adăugată de identitatea culturală a minorită"ilor na"ionale
patrimoniului cultural al României. În perioada mandatului său, o serie de manifestări
care fructi$ică la un nivel deosebit dialogul intercultural au bene$iciat de Înaltul Pa‐
tronaj al Președintelui României (i.e. Podurile Toleran"ei, Interart), de prezen"a, ori
de aten"ia sa specială, concretizată prin oferirea sprijinului Administra"iei Preziden‐
"iale, sau mesaje de salut.

9.4. Promovarea creatorilor și vegherea la existenţa
și eficienţa mecanismelor ce asigură
protecţia drepturilor acestora

Președintele României a transmis permanent întregului mediu cultural me‐
saje de încurajare și sus"inere, $iind convins că o societate care apreciază libertatea
nu se poate lipsi de diversitatea comunită"ilor și nu poate neglija investi"ia în infras‐
tructura și proiectele culturale.
România este cunoscută și respectată în lume prin patrimoniul ei cultural, prin
arta și creativitatea contemporane, care dau consisten"ă dialogului între civiliza"ii.
În acest spirit, Președintele României și Președintele Fran"ei au ini"iat și pa‐
tronat, în 2018‐2019, Sezonul Cultural Comun România – Fran"a. De asemenea,
Președintele Klaus Iohannis a acordat Înaltul său Patronaj Festivalului Europalia
(sfârșitul anului 2019 și începutul anului 2020).
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1 Octombrie 2019
Deschiderea oficială
a Festivalului
Internațional de Artă
Europalia
(Bruxelles,
Regatul Belgiei)

România este locul în care vibrează spiritul Europei și se întâlnesc marile
valori universale din muzică, teatru, literatură. Pe parcursul mandatului său,
Președintele Iohannis a sprijinit constant marile proiecte culturale românești, de
ecou interna"ional, precum Festivalul Interna"ional George Enescu, Festivalul
Interna"ional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Na"ional de Teatru – București ori
Salonul Interna"ional de Carte Bookfest, care au bene$iciat de Înaltul său Patronaj.
Președintele României a recunoscut în mesajele și ac"iunile sale publice va‐
loarea deosebită a patrimoniul cultural al României, ca tezaur al in$luen"elor reciproce
dintre comunită"ile rurale și urbane, dintre majoritatea românească și minorită"ile
na"ionale, dovadă a dialogului cu expresiile culturale ale tradi"iilor și artei din Europa.
Pe parcursul mandatului său, Președintele României a acordat ordine na"io‐
nale, decora"ii și medalii unui număr de 38 de institu"ii și 193 de personalită"i cultu‐
rale din "ară și de peste hotare.

9.5. Încurajarea dialogului interconfesional
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Fondul pozitiv de în"elegere și dialog interconfesional consacrat istoric în
România a fost concretizat în perioada mandatului Președintelui Klaus Iohannis prin
dialogul dintre Președintele României cu întăistătătorii cultelor legal recunoscute în
România, prin participarea sa la marile evenimente din via"a poporului român și a
cultelor religioase, prin mesajele și cuvintele de salut pe care le‐a adresat credincio‐
șilor de diferite confesiuni cu ocazii importante.
Președintele României a salutat eforturile și ini"iativele cultelor religioase
de a realiza în "ara noastră un climat de dialog interconfesional și interreligios care
să servească păcii sociale și binelui comun. De asemenea, Președintele Klaus Iohannis
a promovat, în planul rela"iilor interna"ionale, exemplul de convie"uire și dialog al
cultelor religioase în România. Primirea la Palatul Cotroceni a Patriarhului Ecumenic
al Constantinopolului, PF Bartolomeu, ca și vizita Sfântului Părinte Papa Francisc în
România, expresia dezvoltării deosebite a rela"iilor dintre România și Sfântul Scaun,
au fost astfel de exemple.
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10. Relația cu românii din afara țării
Președintele României acordă o aten"ie deosebită românilor care trăiesc în
afara "ării, declarând că aten"ia pentru aceștia trebuie să devină o „prioritate na"ională”.
Astfel, în decursul primului său mandat, Președintele Klaus Iohannis a pro‐
pus, pe de‐o parte, o importantă transformare a felului în care institu"iile statului re‐
la"ionează cu cetă"enii care au ales să trăiască peste hotare, iar pe de altă parte,
recalibrarea aten"iei acordate de institu"iile statului pentru protejarea drepturilor
românilor care trăiesc în comunită"ile istorice.
Schimbarea de paradigmă propusă de Președinte Iohannis în rela"ia cu
Diaspora a avut la bază două principii:
n Nevoia ca institu"iile statului să schimbe perspectiva din care sunt privi"i
cetă"enii a$la"i în afara grani"elor, de la una în care aceștia sunt considera"i
o simplă pierdere pentru România, la una în care românii din străinătate
reprezintă un poten"ial câștig prin contribu"ia pe care o pot aduce la mo‐
dernizarea "ării;
n Obliga"ia ca institu"iile statului să își servească cu aceeași aten"ie to"i ce‐
tă"enii, indiferent unde trăiesc aceștia, simpli$icând pentru cei din afara
"ării accesul la o gamă completă de servicii și politici publice.

La baza ac"iunii Președintelui Klaus Iohannis a stat valori$icarea poten"ialului
pe care o Diasporă numeroasă îl poate reprezenta pentru dezvoltarea României. Așa
cum alte "ări au știut să fructi$ice experien"a și abilită"ile cetă"enilor a$la"i în străinătate,
și "ara noastră poate avea o abordare similară, în care românii din Diaspora să poată
contribui la dezvoltarea României cu experien"a și contactele dobândite peste hotare.
Viziunea novatoare a Președintelui României s‐a concretizat în ac"iuni pe
trei paliere:
n transferul de experien"ă în plan profesional prin crearea de comunită"i și
re"ele profesionale menite să faciliteze schimbul de experien"ă și de bune
practici între românii din "ară și cei din străinătate, astfel încât să poată $i
valori$icată resursa pe care o reprezintă românii din Diaspora pentru dez‐
voltarea "ării;
n strângerea legăturilor în plan cultural‐identitar între creatorii români din stră‐
inătate și cei din "ară, prin prezentarea în spa"iul românesc a artiștilor români
de pretutindeni, astfel încât operele lor să $ie cunoscute și în "ara de origine;
n un plan socio‐economic în care s‐a acordat o aten"ie deosebită nevoilor fa‐
miliilor cu membri pleca"i la muncă în străinătate, căutând atât solu"ii pen‐
tru copiii rămași în "ară, cât și oportunită"i pentru ca părin"ii pleca"i în
străinătate să se poată întoarce să lucreze în "ară.

În februarie 2016, Președintele României a solicitat institu"iilor statului o Foaie
de parcurs prin care să $ie create programe în mai multe domenii care să permită atât
transferul de experien"ă din Diaspora spre "ară (Diaspora Start‐Up, Agro Diaspora, sim‐
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pli$icarea recunoașterii diplomelor de studii ob"inute în străinătate etc.), cât și simpli$icarea
procedurilor administrative și consulare pentru românii din străinătate (e‐consulat, ghi‐
seul.ro etc.).
De asemenea, pentru a înlesni transferul de bune practici, Președintele României
a sus"inut crearea de comunită"i profesionale pe domenii de activitate. Astfel, s‐au născut
re"ele active ale românilor din "ară și din străinătate, alcătuite din antreprenori și oameni
de afaceri, profesori, studen"i, artiști, scriitori și oameni de cultură, func"ionari publici etc.
Pe de altă parte, pentru a veni în sprijinul familiilor ale căror copii au rămas
singuri în "ară, Președintele României a invitat ministerele și institu"iile abilitate, me‐
diul asociativ și organiza"iile interna"ionale să formeze un Grup de Lucru interinsti‐
tu"ional care a propus solu"ii pentru diversele probleme ridicate de plecarea
părin"ilor la muncă în străinătate – proiect pentru care au fost deja identi$icate fon‐
durile europene necesare.

14 Octombrie 2018
Iluminarea Columnei lui Traian
în culorile Drapelului României
(Roma, Italia)

16 Iunie 2016
Vizita oficială a Preşedintelui României
în Republica Bulgaria

În plus, pentru a facilita întoarcerea românilor în "ară, Președintele României
sprijină crearea de programe care să identi$ice locurile de muncă disponibile în "ară
și să acorde asisten"ă personalizată pentru înlăturarea obstacolelor birocratice care
îngreunează reinser"ia pe pia"a muncii și în via"a socială din România a românilor
care doresc să revină acasă.
Preocupat constant de men"inerea identită"ii și tradi"iilor românești în co‐
munită"ile din străinătate, Președintele Klaus Iohannis a decorat o serie de profesori
și școli românești din străinătate care permit tinerilor să păstreze vie legătura cu "ara
de origine.
Pe parcursul mandatului său, Președintele a ascultat atent nevoile românilor
din străinătate, men"inând un dialog deschis. Prin intermediul Administra"iei
Preziden"iale, aproape 4000 de organiza"ii și români care trăiesc în străinătate au
fost informa"i printr‐un Newsletter săptămânal cu privire la legile relevante adoptate
în România, politicile publice și programele destinate românilor din afara "ării.
Pe de altă parte, chestiunile ridicate de membrii comunită"ii întâlni"i în vizi‐
tele o$iciale sau transmise institu"iei preziden"iale au stat la baza solicitărilor înain‐
tate spre solu"ionare forurilor competente, în func"ie de speci$icul $iecăreia.
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Totodată, Președintele României și‐a îndeplinit și angajamentul de a sus"ine
adoptarea unui cadru legislativ propice intereselor românilor din afara grani"elor,
printre care acela de a veghea la crearea unui sistem de vot care să permită românilor
din străinătate să voteze pe o perioadă extinsă și prin coresponden"ă, astfel încât
exercitarea dreptului la vot să nu poată $i îngrădită în niciun fel, indiferent unde tră‐
iesc cetă"enii români.
În ceea ce privește rela"ia cu românii din comunită"ile istorice, perspectiva
din care Președintele Klaus Iohannis a abordat această rela"ie s‐a bazat pe următoa‐
rele principii:
n Necesitatea reciprocită"ii de tratament pentru membrii minorită"ilor ro‐
mânești din "ările vecine, mizând pe faptul că modelul reprezentat de
România în rela"ia cu minorită"ile na"ionale este recunoscut la nivel inter‐
na"ional drept un exemplu de bună practică, ceea ce permite așteptarea
unui tratament echivalent în "ările din jurul României;
n Importan"a consolidării spiritului comunitar al românilor din vecinătate,
care constituie un element vital de perpetuare a identită"ii etnice, culturale,
lingvistice și religioase în comunită"ile istorice;
n Aprofundarea legăturilor bilaterale dintre România și "ările vecine pentru
a încuraja noi paliere de cooperare, astfel încât rela"ia puternică dintre
state să se transpună în cele din urmă și în bene$icii pentru comunită"ile
românești din jurul "ării.
În cadrul vizitelor sale, Președintele României a reiterat convingerea că vii‐
torul românilor din vecinătate depinde atât de sus"inerea acordată de statul român,
cât și de implicarea democratică constantă a membrilor comunită"ilor românești în
"ările în care trăiesc.
În plus, Președintele României acordă o aten"ie deosebită procesului edu‐
ca"ional în limba română în comunită"ile istorice, recunoscând în acest sens modelele
oferite de către unii profesori și școli cu predare în limba română din "ările învecinate,
pe care i‐a și decorat în semn de apreciere.
Pe de altă parte, atunci când Legea Educa"iei din Ucraina a fost modi$icată,
aducând restric"ii predării în limba maternă a minorită"ilor na"ionale, între alte
ac"iuni punctuale, Președintele României nu a ezitat să dea semnalul diplomatic cel
mai puternic prin amânarea vizitei sale o$iciale în Ucraina și prin contramandarea
primirii la Palatul Cotroceni a Președintelui Parlamentului ucrainean.
De asemenea, Președintele României s‐a a$irmat drept un sus"inător convins
al unui parcurs european al Republicii Moldova, ca $iind calea cea mai sigură către
reformarea în profunzime a unui sistem care să aducă bunăstare cetă"enilor de peste
Prut. De asemenea, Președintele a demonstrat în repetate rânduri disponibilitatea
"ării noastre pentru acordarea de asisten"ă atât $inanciară, cât și tehnică, dedicată
consolidării institu"iilor democratice din Republica Moldova.
Rela"ia specială pe care Președintele României o are cu românii din afara
grani"elor a impus, pas cu pas, un etos diferit al institu"iilor statului aceștia, unul care
să recunoască contribu"ia pe care acest puternic vector de modernizare o poate aduce
la dezvoltarea economică, socială și civică a "ării, precum și la imaginea României în
lume.
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1. Coordonatele activității Președintelui pentru
realizarea obiectivelor strategice ale României
în domeniile Securității Naționale și Apărării Țării

1.1. Acordul politic național privind
creșterea finanțării pentru Apărare
Încă de la preluarea mandantului de Președinte, Klaus Iohannis și‐a $ixat ca
obiectiv creșterea $inan"ării pentru apărare, astfel încât, la nivelul bugetului pentru
anul 2017, să se atingă "inta de 2% din Produsul Intern Brut.
În acest scop, Președintele României a ini"iat și a condus consultările cu par‐
tidele politice parlamentare, care s‐au $inalizat, la data de 13 ianuarie 2015, cu încheierea Acordului privind creșterea "inan#ării pentru Apărare.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐$inalul‐consultarilor‐cu‐partidele‐si‐formatiunile‐politice‐re‐
prezentate‐in‐parlamentul‐romaniei1435304022
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐dupa‐semnarea‐acordului‐politic‐national‐privind‐cresterea‐$inantarii‐pentru‐aparare

Semnatarii Acordului se angajează să sus"ină realizarea următoarelor obiective:
n Atingerea nivelului de 2% din PIB pentru Apărare pentru anul 2017;
n Men"inerea nivelului de $inan"are a Armatei la cel pu"in 2% din PIB pentru
următorii 10 ani, respectiv în perioada 2017‐2027;
n Garantarea consensului politic na"ional prin asumarea de către toate par‐
tidele politice parlamentare, a$late la putere sau în opozi"ie, a respectării
angajamentului de a sus"ine alocările bugetare pentru Armată la nivelul
de minim 2% din PIB pentru următorii 10 ani;
n Sus"inerea plani$icării bugetare multianuale a cheltuielilor militare, pentru
asigurarea predictibilită"ii politicii de înzestrare a Armatei României, pre‐
cum și pentru dezvoltarea de proiecte de cooperare între industria na"io‐
nală de apărare și companii de pro$il din alte state.

Acordul reprezintă baza solidă prin care se asigură suport $inanciar cores‐
punzător domeniului apărării, ca o condi"ie esen"ială pentru buna func"ionare a Ar‐
matei române, prin sus#inerea și dezvoltarea de programe de înzestrare. De
asemenea, acordul demonstrează calitatea României de actor credibil, responsabil și activ în cadrul NATO, precum și sus"inerea de către "ara noastră a solidarită"ii
transatlantice în context aliat.
Din păcate însă, din cauza incapacită"ii manageriale și administrative mani‐
festată la nivelul Guvernului României și al Ministerului Apărării Na"ionale, din pe‐
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rioada guvernării PSD‐ALDE, prevederile din legile succesive ale bugetului de stat
pentru anii 2017, 2018 și 2019 nu au creat efectele pozitive scontate.
Un prim factor destabilizator a fost acela că, în aproape trei ani de guvernare
a coali"iei PSD‐ALDE, la conducerea Ministerului Apărării Na"ionale s‐au schimbat
patru miniștri, situa"ie manifestată și la nivelul structurii responsabile de angajarea
resurselor destinate înzestrării Armatei, respectiv Departamentul pentru armamente
din Ministerul Apărării Na"ionale.
Marea $luctua"ie de persoane în func"iile de conducere cu responsabilită"i în
angajarea cheltuielilor de înzestrare pentru apărare a generat inconsecven"ă și sin‐
cope semni$icative în abordarea programelor majore de înzestrare. Drept consecin"ă
a acestei stări de fapt, în anul 2017 execu"ia bugetului Ministerului Apărării Na"ionale
a fost de doar 1,81% din PIB, iar în anul 2018 de 1,90 din PIB, deși prevederile buge‐
tare au fost de 2% din PIB.
În afară de incapacitatea Ministerului Apărării Na"ionale de a angaja resur‐
sele asigurate prin buget, această situa"ie a fost determinată și de creșterea PIB pe
parcursul execu"iei bugetare, fără a se modi$ica însă aloca"iile pentru apărare, astfel
încât să se men"ină procentul de 2% din PIB. De exemplu, PIB‐ul României pentru
anul 2018, estimat în momentul construc"iei bugetare (și prevăzut ca atare în Legea
bugetului de stat pentru anul 2018) a fost de 907,9 mld lei. Pe parcursul anului 2018,
prin recti$icări bugetare succesive, PIB‐ul a fost majorat la 949,9 mld lei, dar bugetul
Ministerul Apărării Na"ionale a rămas neschimbat în valoare absolută, astfel încât,
raportat la un buget mai mare al statului, valoarea sa procentuală, evident că a scăzut
la 1,90 % din PIB.
Întrucât este al doilea an consecutiv când se manifestă această tendin"ă,
pentru ca execu"ia bugetară reală să fie de 2% din PIB, a trebuit ca la rectificările
bugetare de pe parcursul anului să se asigure men"inerea efectivă a acestui procent
din PIB.
Anul 2019 reprezintă al treilea an de alocare a 2% din PIB pentru Apărare,
din care, un procent de peste 20% din buget (25,63% după rectificarea bugetară
din 12 august 2019) este destinat achizi"iei de echipamente majore și activită"ilor
de cercetare‐dezvoltare. Se prognozează o execu"ie bugetară de aproximativ 2.02%
din PIB.
În plan practic, în prezent, se a$lă în derulare în diferite stadii, mai multe pro‐
grame majore de înzestrare care au ca bene$iciari cele trei categorii de for"e ale Ar‐
matei. Prin implementarea acestora se va asigura creșterea capacită"ii opera"ionale
a structurii de for"e.
Respectarea procentului de 2% este esen#ială pentru credibilitatea
strategică și pro"ilul României în NATO. Asumarea partajării responsabilită"ilor
(„burden sharing”) este una dintre priorită"ile majore la nivelul Alian"ei Nord‐Atlan‐
tice și a fost o temă centrală a Reuniunii la Nivel Înalt a NATO de la Londra, din 3‐4
decembrie 2019. În acest context, România, prin Ministerul Apărării Na"ionale,
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trebuie să trimită la NATO, până la sfârșitul $iecărui an calendaristic, Planul Na"ional
privind alocarea a minim 2% din PIB pentru cheltuieli de apărare (National Plan for
Defence Investment Pledge).
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratii‐de‐presa‐sustinute‐de‐pre‐
sedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐summitul‐nato
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratii‐de‐presa‐sustinute‐
de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐$inalul‐summitului‐nato
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐sustinuta‐
de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1575567180

1.2. Conducerea activității
Consiliului Suprem de Apărare a Țării
Conform atributelor legale conferite de Constitu"ia României și actele nor‐
mative în vigoare, specifice domeniului apărării și securită"ii na"ionale, Președintele României, în calitate de Comandant al For#elor Armate și Președinte
al Consiliului Suprem de Apărare a %ării, împreună cu membrii Consiliului, au
analizat problematicile aflate în responsabilitate, luând decizii care au vizat, în
principal:
n apărarea na"ională și securitatea colectivă;
n îndeplinirea angajamentelor interna"ionale asumate și consolidarea sta‐
tutului României în NATO, Uniunea Europeană și în celelalte organiza"ii in‐
terna"ionale;
n promovarea intereselor/obiectivelor na"ionale pe zone de interes strategic;
n îndeplinirea obiectivelor Strategiei Na"ionale de Apărare a &ării 2015‐2019;
n afaceri interne;
n coordonarea activită"ii Comunită"ii Na"ionale de Informa"ii și de securitate;
n prevenirea și combaterea terorismului;
n securitatea energetică;
n securitatea cibernetică a României;
n asigurarea resurselor și a rezervei de mobilizare, pregătirea economiei, te‐
ritoriului și a popula"iei pentru apărare;
n avizarea proiectelor de acte normative, ini"iate/emise de către Guvern, pri‐
vind domeniul apărării și securită"ii na"ionale.
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Activitatea și Programele anuale de activitate ale Consiliului Suprem de
Apărare a &ării în perioada 2015‐2019 au cuprins tematici adaptate, permanent,
în func#ie de realită#ile și priorită#ile na#ionale și de evolu#ia mediului interna#ional de securitate.
În cadrul Consiliului Suprem de Apărare a %ării, în perioada primului
mandat al Președintelui Klaus Iohannis, a fost adoptat un număr de 738 de hotărâri,
în ședin"e sau cu acordul individual al membrilor acestuia, situa"ia prezentându‐se
astfel:
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Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

DOMENIUL HOTĂRÂRILOR
Activitatea desfășurată și programul de activitate
al Consiliului
Coordonarea activită"ilor din sistemul securită"ii na"ionale
de consolidare a statutului României în NATO, UE și în alte
organiza"ii interna"ionale
Apărare na"ională și apărare colectivă
Afaceri interne
Coordonarea activită"ii de informa"ii, contrainforma"ii
și de securitate
Prevenirea și combaterea terorismului
Asigurarea securită"ii energetice
Asigurarea resurselor/infrastructurii apărării "ării
și securită"ii na"ionale
Pregătirea economiei și a rezervei de mobilizare
pentru apărare
Avizarea proiectelor de acte normative, ini"iate
sau emise de către Guvern
Protec"ia informa"iilor clasi$icate na"ionale NATO, UE
și a celor care fac obiectul acordurilor interna"ionale
Securitatea cibernetică, sisteme informatice
de interes na"ional
Aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor și procurorilor
Numiri în func"ii, avansări în grad, participarea la examenul
pentru acordarea gradului de general
Alte domenii de activitate
TOTAL

TOTAL
11
72
95
21
49
15
4
127
34
41
33
27
1
193
15
738

La preluarea mandatului, Președintele României a exprimat dezideratul și
angajamentul a$irmării na"iunii române ca o na"iune puternică, care știe ce vrea în
Europa, în lume și pentru sine însăși. În acest sens, au fost elaborate și aprobate în
CSAT: Strategia Na#ională de Apărare a %ării pentru perioada 2015-2019, „O
Românie puternică în Europa și în lume”, Ghidul Strategiei (care facilitează în"e‐
legerea scopului, viziunii și principiilor promovate de Strategie în asigurarea securi‐
tă"ii, conform poten"ialului României), și Planul de implementare a Strategiei.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa‐a‐presed‐
intelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐in‐fata‐camerelor‐reunite‐ale‐parlamentului
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/sedinta‐consiliului‐suprem‐
de‐aparare‐a‐tarii1450252881
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4 Decembrie 2019
Dejun de lucru oferit
de Președintele SUA
în onoarea șefilor
de state
care alocă 2% din PIB
pentru Apărare
(Londra)

În același context, au fost avizate și aprobate o serie de documente progra‐
matice esen"iale pentru apărarea și securitatea na"ională, precum:
a) Strategii și Carta Albă:
n Strategia Na#ională de Securitate pentru Regiunea Mării Negre și Planul
de implementare corespunzător;
n Strategia de Ordine și Siguran#ă Publică 2015‐2020, document care cu‐
prinde obiectivele, direc"iile de ac"iune și măsurile care trebuie întreprinse
pentru creșterea gradului de siguran"ă și protec"ie a cetă"eanului și pentru
creșterea capacită"ii opera"ionale pentru prevenirea, anticiparea și combaterea
infrac"iunilor de criminalitate organizată și terorism;
n Strategia na#ională privind imigra#ia pentru perioada 2015-2018 și Pla‐
nul de ac"iune pe anul 2015, pentru e$icientizarea sistemului de ordine publică
și siguran"ă na"ională printr‐o abordare proactivă, orientată către nevoile de
securitate în serviciul cetă"eanului.

În contextul evolu"iei mediului interna"ional de securitate a fost, de asemenea,
analizat impactul asupra securită#ii na#ionale a intensi"icării fenomenului imigra#ionist la frontiera României și a fost elaborat și aprobat Planul de contingen"ă privind
principalele măsuri necesare pentru înlăturarea amenin"ărilor la adresa securită"ii na‐
"ionale generate de un a$lux masiv de imigran"i;
n Strategia de informa#ii 2015‐2019 a Serviciului Român de Informa"ii;

n Strategia Militară a României, Carta Albă a Apărării 2015 și 2017, docu‐
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mente de plani$icare a apărării avizate de către Consiliului Suprem de Apărare
a &ării și aprobate în ședin"ele comune ale Comisiilor pentru apărare, ordine
publică și siguran"ă na"ională ale Camerei Deputa"ilor și Senatului;
n Strategia Na#ională în domeniul prevenirii și combaterii proliferării Armelor de Distrugere în Masă și a Vectorilor purtători pentru perioada
2017-2019 și planul de implementare a acesteia;
n Strategia „Perspective și provocări în vecinătate în contextul Centenarului”.
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b) Acorduri, concep#ii, planuri și rapoarte de activitate:
n „Concep"ia măsurilor de securitate” pe timpul exercitării de către România a
Președin"iei Consiliului Uniunii Europene, în perioada 1 ianuarie ‐ 30 iunie 2019;
n Concep"ia și procedurile speci$ice privind acordarea de către România a
sprijinului na#iunii gazdă pentru recep"ia, sta"ionarea și continuarea depla‐
sării for"elor armate străine participante la opera"iuni pe teritoriul na"ional;
n Planurile de ac"iune pentru implementarea deciziilor adoptate la Summiturile NATO de la Varșovia și de la Bruxelles;
n Planurile de întrebuin#are a for#elor și mijloacelor Armatei României și
ale Ministerului Afacerilor Interne la misiuni și opera#ii în afara teritoriului statului român, sub egida NATO, UE și ONU;
n Contribu#ii speci"ice ale Armatei României la NATO;
n Trimiterea de for"e și mijloace în misiuni de asisten"ă umanitară;
n Raportul privind starea sistemului na"ional integrat de înștiin"are/ averti‐
zare/alarmare în situa"ia producerii unor dezastre;
n Acordul între statele păr"i la Conven"ia de cooperare poli"ienească pentru Eu‐
ropa de Sud‐Est;
n Activitatea desfășurată anual de către institu#iile cu atribu#ii în domeniile
apărării și securită#ii na#ionale și principalele obiective pentru anul următor.
n Alte acorduri, concep"ii, planuri și rapoarte de activitate importante pentru
securitatea și apărarea României.

c) Înzestrarea For#elor Armate ale României:
n Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei
României 2020-2029 și în perspectivă, care va permite dezvoltarea unei
structuri de for"e moderne, capabile să ia decizii și să ac"ioneze în timp scurt.
Astfel, cu aprobarea Parlamentului României, va $i posibilă derularea pro‐
gramelor esen"iale de înzestrare a Armatei României, cum ar $i: transportorul blindat
pentru trupe TAB‐8x8, avionul multirol al For"elor Aeriene, sistemul de rachete sol‐
aer cu bătaie mare ‐ Patriot, corveta multifunc"ională, vânătorul de mine, elicopterul
de transport personal de conducere, stat major și MEDEVAC, sistemele de comandă,

12 Aprilie 2019
Exercițiul NATO
„Sea Shield 2019”
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control, comunica"ii, calculatoare și informa"ii și autoturismele de teren blindate și
neblindate de tip ușor 4x4;
n Realizarea graduală a capabilită#ii de apărare aeriană a României în
cadrul programului „Avion multirol al For"elor Aeriene” pentru apărarea
teritoriului na"ional pe timp de pace, în situa"ii de criză, precum și pentru
îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO și UE;
n Planul de mobilizare a economiei na#ionale pentru apărare, valabil în
perioada 2017‐2020;
n Lista obiectivelor de importan#ă deosebită pentru apărare.
d) Activitatea de avizare a proiectelor de acte normative, ini"iate sau
emise de către Guvern, privind domeniul securită"ii na"ionale, a fost o altă activitate
prioritară desfășurată de către Consiliul Suprem de Apărare a &ării, cele mai impor‐
tante proiecte de acte normative avizate $iind:
n Proiectul de Lege privind plani$icarea apărării;
n Proiectul Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 291/2007 pri‐
vind intrarea, sta"ionarea, desfășurarea de opera"iuni sau tranzitul for"elor
armate străine pe teritoriul României;
n Proiectul de Ordonan"ă de Urgen"ă a Guvernului pentru modi$icarea și
completarea Legii nr. 232/2016 privind industria na"ională de apărare,
precum și pentru modi$icarea și completarea unor acte normative;
n Proiectul de Ordonan"ă de urgen"ă a Guvernului privind stabilirea unor
măsuri în domeniul cercetării‐dezvoltării‐inovării și producerii de mijloace
imunopro$ilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protec"iei
intereselor esen"iale ale siguran"ei stării de sănătate a popula"iei;
n Proiectul de Lege pentru realizarea „Capabilită"ii de apărare aeriană cu
baza la sol” aferentă programului de înzestrare esen"ial „Sisteme de ra‐
chete sol‐aer cu bătaie mare (HSAM)”;
n Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea circumstan"elor și
procedura speci$ică aferente etapei 1 a programului esen"ial de înzestrare
„Transportor blindat pentru trupe 8x8”;
n Proiectul de Ordonan"ă de Urgen"ă a Guvernului României privind decla‐
rarea autostrăzii Ploiești‐Brașov ca obiectiv strategic de interes na"ional.

Prin aceste demersuri, România și-a consolidat, în această perioadă, credibilitatea strategică în politica externă, de securitate și apărare și a dovedit
transparen"ă în procesul decizional strategic.
Președintele României a integrat organic politica externă și de securitate, în vederea apărării și promovării intereselor noastre na"ionale, în cadrul ONU,
NATO, UE și OSCE, astfel:
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e) În rela#ia cu Organiza#ia Na#iunilor Unite, s‐a urmărit, cu prioritate:
sporirea vizibilită#ii, prin eviden"ierea statutului de stat contributor și consolidarea
prezen"ei în structurile misiunilor ONU, și creșterea contribu#iei României la
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misiunile și opera"iile ONU, precum și a rolului în gestionarea con$lictelor din veci‐
nătate sub egida acestei organiza"ii. În acest context, Președintele Klaus Iohannis a
aprobat participarea României, pentru 12 luni, începând cu data de 15.10.2019, la
mecanismul United Nations Peacekeeping Capabilities Readiness Systems cu un
detașament de elicoptere de transport la misiunea ONU multidimensională integrată
de stabilizare în Mali (MINUSMA).

Comunicare publică:
h t t p s : / / w w w. p re s i d e n c y. ro / ro / m e d i a / d e c l a ra t i i ‐ d e ‐ p re s a / d e c l a ra t i e ‐ d e ‐
presa1545217263

f) În rela#ia cu NATO, efortul României, promovat de Președintele Klaus
Iohannis, a fost direc"ionat spre îndeplinirea intereselor na#ionale și a obiectivelor
de securitate la Summiturile NATO de la Varșovia, Bruxelles și Londra, urmărindu‐se:

4 Decembrie 2019
Reuniunea Șefilor
de Stat
și de Guvern
ai statelor membre
ale Alianței
Nord-Atlantice
(Londra)

n Consolidarea

statutului #ării noastre de aliat credibil și predictibil,
furnizor de securitate în regiune;
n Recon$irmarea importan"ei și solidită"ii rela"iei transatlantice;
n Sprijinul promovării abordării omnidirec"ionale (de tip 360º) a consolidării
posturii de apărare și descurajare, cât și a stabilită"ii pe întreg Flancul Estic;
n Asigurarea capabilită"ilor necesare pentru a promova și proteja interesele
na"ionale în fa"a riscurilor și amenin"ărilor curente și a celor emergente;
n Creșterea pro"ilului Mării Negre pe agenda NATO;
n Creșterea capacită#ii opera#ionale a For#elor Armate ale României,
prin intensi$icarea pregătirii prin exerci"ii desfășurate în comun cu alia"ii
și cu partenerii strategici, inclusiv prin dislocări de for"e aliate, cel mai
important $iind Exerci"iul multina"ional „Saber Guardian”.
n Promovarea contribu#iilor României la NATO și la asigurarea securită"ii
euroatlantice, cu accent pe îndeplinirea angajamentelor asumate;
n Participarea României la Grupul de Luptă pentru asigurarea prezen"ei
aliate înaintate consolidate din Polonia;
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n Opera#ionalizarea deplină a structurilor multina#ionale NATO de pe

teritoriul României: Comandamentul Diviziei Multina"ionale de Sud‐Est,
Unitatea NATO pentru Integrarea For"elor, Brigada Multina"ională de
Sud‐Est și constituirea Comandamentului Corpului Multina"ional de
Armată de Sud‐Est;
n În$iin"area Comandamentului Apărării Cibernetice ca structură strate‐
gică de gestionare și răspuns la acest tip de amenin"ări;
n Continuarea sprijinului NATO pentru partenerii din vecinătatea estică și
sudică, privind capacită"ile de apărare și rezilien"a la amenin"ări;
n Continuarea eforturilor de consolidare și aprofundare a cooperării NATO‐UE
în domeniile mobilitate militară, amenin"ări hibride și promovarea com‐
plementarită"ii și sinergiei între NATO și UE.

5 Mai 2017
Reuniunea Șefilor
de Stat
și de Guvern
ai statelor membre
ale Alianței
Nord-Atlantice
(Bruxelles)
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g) În rela#ia cu Uniunea Europeană:
Pe fondul relansării proiectului european și a negocierilor din cadrul BREXIT,
s‐a urmărit promovarea intereselor na"ionale de o manieră care să răspundă obiec‐
tivului dezvoltării României în cadrul proiectului european consolidat și pe tim‐
pul exercitării de către România a Președin#iei Consiliului Uniunii Europene,
începând cu 1 ianuarie 2019, cu accent pe:
n Îndeplinirea obiectivului unei Europe mai puternice, mai unite, mai e$iciente;
n Solu"ionarea unor dosare precum migra"ia și securitatea europeană;
n Demararea implementării Compactului civil și accelerarea procesului de
dezvoltare a componentei practice a mobilită"ii militare, toate în strânsă
legătură cu procesele generale de reformă;
n Negocierile privind Cadrul Financiar Multianual și procesul de re$lec"ie
privind viitorul UE;
n Cooperarea Structurată Permanentă și Planul National de Implementare
a angajamentelor;
n Abordarea echilibrată a ini"iativelor economice și de securitate, conside‐
rând necesară dezvoltarea dimensiunii de securitate și apărare a Partene‐
riatului Estic;
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n Participarea la misiunea EUFOR ALTHEA din Bosnia și Her"egovina;
n Participarea la elaborarea conceptului Uniunii Energetice a UE, cu accent

pe promovarea proiectelor care reprezintă interesele na"ionale.

h) În rela#ia cu Organiza#ia pentru Securitate și Cooperare în Europa,
efortul principal al României a fost orientat spre consolidarea regimului de control
al armamentelor conven"ionale și a măsurilor de întărire a încrederii și securită"ii,
cu accent pe implementarea Tratatului privind For#ele Armate Conven#ionale
în Europa.
i) În cadrul Parteneriatelor strategice cu SUA și Republica Polonă, unul
dintre obiectivele na"ionale prioritare l‐a constituit construirea în format bilateral a
unor rela"ii solide și cuprinzătoare în domeniul securită"ii și apărării.
În rela#ia cu Republica Moldova, sub conducerea Președintelui României,
s‐a analizat cu prioritate ini"ierea unor demersuri privind realizarea interconectării
re"elelor electrice și de gaze naturale din România, pentru creșterea independen"ei
energetice a Republicii Moldova.
România a sprijinit continuu și substan"ial, pe multiple paliere, parcursul eu‐
ropean al Republicii Moldova pentru a asigura accelerarea reformelor necesare, în‐
deosebi a celor legate de întărirea statului de drept și de aplicarea integrală a
acordului de asociere cu UE.
j) Comunitatea Na#ională de Informa#ii:
Președintele României a fost preocupat de buna func"ionare a Comunită"ii
Na"ionale de Informa"ii, de e$icien"a activită"ii sale în managementul cunoașterii pen‐
tru sus"inerea deciziilor strategice. Astfel, pe baza cooperării cu structurile din com‐
punerea acesteia, O$iciul pentru Informa"ii Integrate a realizat produse informa"ionale
destinate membrilor Consiliului Suprem de Apărare a &ării. Anual, pe baza evaluărilor
privind riscurile, amenin"ările și vulnerabilită"ile la adresa securită"ii na"ionale a
României, Consiliul Na"ional de Apărare a &ării a aprobat Planul Na"ional de Priorită"i
Informative.
Analizele realizate au contribuit la asigurarea cadrului general de orientare
a activită"ii speci$ice la nivelul institu"iilor cu atribu"ii în domeniul securită"ii na"io‐
nale, în vederea îndeplinirii atribu"iilor legale.
De asemenea, Consiliul Suprem de Apărare a &ării a analizat și a aprobat activi‐
tatea desfășurată de către institu"iile cu atribu"ii în domeniul securită"ii na"ionale și prin‐
cipalele direc"ii de ac"iune ale acestora, în conformitate cu prevederile legale.

k) Sistemul Na#ional de Prevenire și Combatere a Terorismului:
În calitate de coordonator strategic al Sistemului Na"ional de Prevenire și
Combatere a Terorismului, Consiliul Suprem de Apărare a &ării a analizat permanent
evolu"iile fenomenului terorist, din perspectiva amenin"ărilor și vulnerabilită"ilor la
adresa securită"ii na"ionale, precum și a provocărilor în gestionarea acestora. Printre
subiectele care au făcut obiectul evaluărilor au $igurat riscurile de natură teroristă ge‐
nerate de fenomenul radicalizării, preocuparea pentru problematica aferentă $iind
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justi$icată de evolu"iile înregistrate de fenomenul terorist la nivel european și impli‐
ca"iile asupra modului de manifestare a riscurilor de acest tip la nivel na"ional.
Activitatea Sistemului Na"ional de Prevenire și Combatere a Terorismului a
fost adaptată permanent pentru a răspunde nevoilor rezultate din analiza riscurilor
de securitate în domeniu. În acest sens, Președintele României, în calitate de Preșe‐
dinte al Consiliului Suprem de Apărare a &ării, a urmărit implementarea obiectivelor
asumate la nivelul institu"iilor componente, prin valori$icarea resurselor în scopul
prevenirii manifestării riscurilor de natură teroristă pe teritoriul na"ional.
În contextul evolu"iei fenomenului terorist la nivel interna"ional și a noilor
forme de manifestare asociate acestuia, modernizarea cadrului normativ na"ional în
materie a devenit imperios necesară, aspect semnalat la nivelul Consiliului de către
institu"iile cu atribu"ii în domeniu. Astfel, au fost întreprinse demersuri pentru ac‐
tualizarea legisla"iei na"ionale privind prevenirea și combaterea terorismului, o aten‐
"ie deosebită $iind acordată componentei preventive.
l) Alte domenii de activitate:
n Buget

În calitatea de Comandant al For"elor Armate și Președinte al Consiliului Su‐
prem de Apărare a &ării, Președintele Klaus Iohannis, împreună cu membrii Consi‐
liului, a ac"ionat permanent pentru asigurarea unui nivel corespunzător al aloca"iilor
bugetare pentru apărare, în concordan"ă cu Acordul politic na"ional privind creșterea
$inan"ării pentru apărare din anul 2015. Astfel, Președintele României a urmărit cu
prioritate ca institu"iile cu responsabilită"i în acest domeniu să primească $inan"ările
necesare îndeplinirii obiectivelor și misiunilor încredin"ate.
De asemenea, anual, în cadrul Consiliului, Președintele României a solicitat
analizarea și avizarea propunerilor anuale de buget, propunerilor de recti$icare bu‐
getară, precum și a execu"iilor bugetare ale cheltuielilor institu"iilor cu atribu"ii în
domeniul securită"ii na"ionale.
Pe acest fond, au fost create premise pentru asigurarea unei capacită"i adec‐
vate de răspuns la riscurile și amenin"ările la adresa securită"ii na"ionale, respectiv
de promovare a valorilor și intereselor na"ionale sau a intereselor comune de secu‐
ritate ale României, alia"ilor și partenerilor săi.
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n Industria de apărare
Deși aveau obliga"ia, potrivit deciziei Consiliului Suprem de Apărare a &ării, de a
revizui Strategia industriei na"ionale de securitate și, ulterior, de a prezenta periodic stadiul
implementării acesteia, în timpul guvernării PSD‐ALDE, Guvernul României și Ministerul Eco‐
nomiei nu au îndeplinit aceste sarcini, solicitând în $iecare an replani$icarea, ca urmare a:
n întârzierii proiectării și dimensionării procesului de restructurare și de re‐
organizare a industriei na"ionale de securitate, în func"ie de necesarul de
înzestrare și noile programe de achizi"ii demarate de către institu"iile din
cadrul sistemului na"ional de apărare;
n lipsei de voin"ă politică în a elabora, revizui și adopta cadrul legal și nor‐
mativ în domeniul industriei na"ionale de securitate.

APĂRAREA ȚĂRII
ȘI SECURITATEA NAȚIONALĂ
n Combaterea fenomenului tăierilor ilegale din fondul forestier na#ional

La solicitarea expresă a Președintelui Klaus Iohannis, în perioada 2017‐2018,
Ministerul Apelor și Pădurilor a informat Consiliul Suprem de Apărare a &ării cu pri‐
vire la măsurile adoptate, ac"iunile întreprinse în domeniu și rezultatele ob"inute în
combaterea fenomenului tăierilor ilegale din fondul forestier na"ional.
Demersurile întreprinse de către Ministerul Apelor și Pădurilor se încadrează
în angajamentele asumate, prin luarea unor măsuri pentru asigurarea unui cadru nor‐
mativ actualizat și adecvat, care să suprime caracterul lacunar, permisiv ori interpretabil
al reglementărilor actuale în domeniu, precum și prin măsuri și proceduri destinate mo‐
nitorizării și controlului activită"ilor de amenajament, împădurire și exploatare a fon‐
dului forestier.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presa/securitate‐nationala‐si‐aparare/sedinta‐consiliului‐
suprem‐de‐aparare‐a‐tarii1457972272
n Subiectul „Roșia Montană”

Parte a patrimoniului cultural universal, această zonă a fost permanent în
aten#ia Președintelui României, atât sub aspectul valorii culturale, cât și sub as‐
pectul implica"iilor sociale, cu impact major.
La solicitarea Președintelui României, în luna iunie 2018, ministrul culturii
și identită"ii na"ionale a prezentat o informare pe această temă membrilor Consiliului
Suprem de Apărare a &ării, urmând ca problematica să $ie, în continuare, gestionată
de către Guvernul României.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presa/securitate‐nationala‐si‐aparare/sedinta‐consiliului‐su‐
prem‐de‐aparare‐a‐tarii1530010267
n „Cazul Caracal”

Modi$icarea legisla"iei penale, încurajarea infractorilor, valul de pensionări
din sistemul de ordine publică și siguran"ă na"ională și recursul compensatoriu au
generat grave vulnerabilită"i la adresa securită"ii na"ionale, cu efecte dramatice pen‐
tru siguran"a oamenilor. Drept urmare, Președintele Klaus Iohannis a solicitat
analizarea „Cazului Caracal” în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a %ării.
Din analiză a rezultat că institu"iile care au responsabilită"i în domeniul securită"ii
cetă"enilor nu au reușit, în urma unui lung șir de erori inacceptabile, să asigure un
drept fundamental prevăzut de Constitu"ia României, dreptul la via"ă și la integritate
$izică și psihică.
În acest context, Președintele României a solicitat, în cadrul ședin"ei CSAT,
solu"ii concrete, pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete, respectiv:
n Guvernului României ca, până la $inalul lunii august 2019, să elaboreze o
serie de măsuri, norme și proceduri de reac"ie rapidă și corelare a tuturor
institu"iilor implicate, inclusiv parchete, astfel încât în situa"ii similare să
nu mai existe întârzieri în ac"iunea organelor statului;
n Guvernului României să analizeze, în regim de urgen"ă, legisla"ia actuală
în cazul infrac"iunilor grave și foarte grave, contra persoanei, în special
când sunt afectate via"a, libertatea și integritatea corporală, identi$icarea
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modalită"ilor de optimizare a localizării, și analiza situa"iei Sistemului de
urgen"ă actual 112;
n Identi$icarea de proceduri stricte de răspuns și de sprijin a personalului
din Serviciului „112”;
n Depolitizarea aparatului de stat, în zonele în care este nevoie de profesio‐
niști, subliniind că aceasta nu este o prioritate doar pentru un partid, ci
pentru toate.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/comunicat‐de‐
presa1564171953
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/comunicat‐de‐presa1564148456
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐sustinuta‐
de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1564334136
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/sedinta‐consiliului‐suprem‐de‐
aparare‐a‐tarii1564494838
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐sustinuta‐
de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1564492719
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐sustinuta‐
de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1567606366
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐sustinuta‐de‐
presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1569864909

72

m) Disfunc#ionalită#i și controverse
În cursul ultimilor trei ani, în perioada guvernării PSD‐ALDE, s‐au constatat
o serie de disfunc#ionalită#i privind activitatea de avizare a proiectelor de acte nor‐
mative sau de organizare și func"ionare a institu"iilor cu responsabilită"i în domeniul
securită"ii și apărării, care au avut un impact negativ asupra e$icien"ei și e$icacită"ii
func"ionării unor institu"ii din domeniul securită"ii na"ionale, respectiv:
n Nerespectarea de către Guvernul României și institu"iile subordonate a an‐
gajamentelor privind elaborarea, revizuirea și completarea cadrului nor‐
mativ‐legislativ în domeniul apărării "ării și securită"ii na"ionale;
n Plângerea prealabilă, formulată de ministrul apărării na"ionale împotriva
Decretului nr. 1331 din 28.12.2018, privind prelungirea mandatului șefului
Statului Major al Apărării, emis de Președintele României, prin care s‐a so‐
licitat revocarea acestuia, întrucât este emis cu încălcarea art. 39 alin. (5)
din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și func"ionarea Ministerului
Apărării Na"ionale, republicată, declarat neconstitu"ional de către Curtea
Constitu"ională a României;
n Nesupunerea avizării de către Consiliul Suprem de Apărare a &ării sau pre‐
zentarea cu întârziere spre avizare a unor acte normative, cu aplicabilitate
în domeniul apărării "ării și securită"ii na"ionale, ini"iate de Guvernul
României;
n Netransmiterea sau transmiterea cu întârziere a unor tematici cuprinse în
Programele anuale de activitate ale Consiliului, cum ar $i cea legată de in‐
dustria na"ională de apărare.
De asemenea, au existat anumite controverse în spa#iul public pe marginea
unor subiecte care au făcut obiectul analizei în cadrul ședin"elor Consiliului Suprem
de Apărare a &ării, precum:
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n Încheierea de protocoale secrete între Serviciul Român de Informa"ii și alte

institu"ii;

n Proiectele

anuale de buget ale institu"iilor din domeniul apărării "ării și
securită"ii na"ionale;
n Prelungirea mandatului șefului Statului Major al Apărării.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐sustinuta‐de‐
presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐$inalul‐sedintei‐consiliului‐suprem‐de‐aparare‐a‐tarii

1.3. Strategia Națională de Apărare a Țării
pentru perioada 2015-2019 – „O Românie puternică
în Europa și în lume”
Strategia Na"ională de Apărare a &ării pentru perioada 2015‐2019 re"lectă
viziunea Președintelui Klaus Iohannis – „O Românie puternică în Europa și în
lume”- și de$inește pro$ilul pe care "ara noastră și‐l construiește pentru următorii
ani. De asemenea, documentul conturează viziunea Președintelui României privind
necesitatea promovării unui concept de securitate na#ională extinsă.
Strategia Na"ională de Apărare a &ării pentru perioada 2015‐2019 ilustrează
viziunea Președintelui Iohannis – „O Românie puternică în Europa și în lume”,
cu acoperirea necesită"ii unui concept de securitate na#ională extinsă și de$inește
pro"ilul pe care #ara noastră și-l construiește pentru următorii ani.
Strategia Na#ională de Apărare a %ării pentru perioada 2015-2019 răs‐
punde nevoilor și așteptărilor societă"ii și privește, deopotrivă, cetă"eanul, societatea
în ansamblu și institu"iile statului.
Este pentru prima dată, după anul 1998 (când "ara noastră a adoptat mo‐
delul occidental de plani$icare a apărării), când documentul strategic de plani$icare
a securită"ii na"ionale, respectiv Strategia Na"ională de Apărare a &ării, a fost elaborat
în termenul legal de șase luni de la preluarea mandatului, prevăzut de Legea Plani‐
$icării Apărării, nr. 203/2015 și a fost prezentat de Președintele României, la data de
21 iunie 2015, în cadrul ședin"ei comune a camerelor reunite ale Parlamentului, con‐
form articolului 65 din Constitu"ia României.
Strategia Na#ională de Apărare a %ării direc#ionează elaborarea strategiilor sectoriale ale tuturor institu"iilor statului cu atribu"ii în domeniul secu‐
rită"ii na"ionale și asigură coeren#a și sinergia ac#iunii concertate ale acestor
institu"ii.
Strategia de$inește direc#iile de ac#iune la nivel societal și principalele mo‐
dalită"i pentru asigurarea securită"ii na"ionale a României, în deplin acord cu statutul
"ării noastre de stat membru al NATO și al UE.
Documentul a fost elaborat cu participarea institu"iilor publice ce au respon‐
sabilită"i în domeniul securită"ii na"ionale, a mediului academic și al societă"ii civile,
dovedind o largă deschidere democratică și o deplină transparen#ă, asigurând re‐
prezentativitatea și legitimitatea necesare unei astfel de abordări conceptuale, dar
cu valen"e aplicative foarte concrete.
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În baza Strategiei, Președintele României a aprobat ca, pentru prima dată,
să se elaboreze Planul de Implementare a Strategiei Na#ionale de Apărare a %ării
2015-2019, care include măsuri și ac#iuni, responsabilită#i, termenele și resursele alocate institu"iilor publice responsabile.
Dimensiunile de ac#iune prevăzute de Plan se refereau la:
n Apărare;
n Ordine Publică;
n Informa"ii, Contrainforma"ii și Securitate;
n Economia și Energia;
n Managementul situa"iilor de criză;
n Educa"ie, sănătate, dimensiunea socială și demogra$ică.

Stadiul implementării obiectivelor prevăzute de Strategia Na"ională de
Apărare a &ării 2015‐2019 s-a analizat, conform Planului, anual, în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a %ării, pe baza rapoartelor înaintate de institu"iile cu
responsabilită"i, în prima ședin"ă a $iecărui an, pentru anul anterior.
De asemenea, a fost elaborat Ghidul Strategiei Na#ionale de Apărare a
%ării, destinat transpunerii în practică a Strategiei, atât pentru institu"iile publice,
cât și pentru cetă"enii cărora li se adresează, ca bene$iciari $inali.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/ghidul‐strategiei‐nationale‐
de‐aparare‐a‐tarii‐pentru‐perioada‐2015‐2019

Planul de implementare a Strategiei Na"ionale de Apărare a &ării și Ghidul
corespunzător acesteia au fost adoptate în cadrul ședin#ei Consiliului Suprem de
Apărare a %ării din 17 septembrie 2015.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/sedinta‐consiliului‐suprem‐de‐
aparare‐a‐tarii‐palatul‐cotroceni

Strategia Na"ională de Apărare a &ării este un document programatic pentru
conceptualizarea politicii de securitate na"ională, $iind fundamentul strategiilor sectoriale ale tuturor institu#iilor publice cu atribu"ii în domeniul securită"ii na"ionale.
Președintele României a aprobat ca periodic să se organizeze evaluarea
actualită#ii prevederilor acesteia, precum și o prezentare și mediatizare corespun‐
zătoare a acestor perspective, cu participarea institu"iilor cu responsabilită"i, dar și
a mediului academic și a think tank‐urilor cu din domeniul securită"ii. Aceste activită"i
au fost organizate în anii 2015, 2016 și 2018.

1.4. Coordonarea procesului de evaluare și elaborare a
actelor normative din domeniul securității naționale
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În conformitate cu prevederile Strategiei Na"ionale de Apărare a &ării pentru
perioada 2015‐2019, precum și ale Planului de implementare a Strategiei, Președintele
României a fost preocupat, încă de la începutul mandatului, de revizuirea cadrului
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legislativ în domeniul securită#ii na#ionale de către institu"iile din sistemul de se‐
curitate na"ională.
Necesitatea revizuirii cadrului legislativ a avut la bază analiza principalelor
acte normative pe linia apărării "ării și securită"ii na"ionale.
Urmare acestui demers, s‐a concluzionat că acest domeniu este reglementat
de peste 80 de legi, ordonan#e și ordonan#e de urgen#ă, multe dintre acestea $iind
elaborate în perioada 1991-1998, în condi"iile în care România este stat membru
NATO, din anul 2004, și al Uniunii Europene, din anul 2007. La acestea se adaugă ho‐
tărâri de guvern, ordine și dispozi"ii ale șe$ilor institu"iilor din sistemul apărării "ării
și securită"ii na"ionale.
La data de 13 aprilie 2016, Președintele României a avut consultări cu gru‐
purile parlamentare în vederea revizuirii legisla"iei în domeniul securită"ii na"ionale,
apreciind că multe legi sunt $ie învechite, $ie inadecvate sau greu de aplicat. A rezultat
necesitatea unei analize substan"iale, $iind stabilite două pachete de priorită"i.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐Presed‐
intelui‐Romaniei‐domnul‐Klaus‐Iohannis‐13‐04‐2016

Primul pachet, prioritar, ar $i trebuit să cuprindă îmbunătă"irea legii de
combatere a terorismului, a doua lege ar $i trebuit să clari$ice situa"ia cartelelor tele‐
fonice prepaid, iar a treia lege trebuia să $ie legea securită"ii cibernetice, Guvernul ur‐
mând a promova aceste trei proiecte legislative, astfel încât să $ie aprobate de
parlament în cursul acelui an. În realitate, doar legea de prevenire și combatere a te‐
rorismului a fost revizuită, în aprilie 2019.
Al doilea pachet legislativ, mai consistent, urma să facă obiectul unei co‐
misii speciale a Parlamentului, care împreună cu specialiștii din Guvern și din insti‐
tu"iile vizate, să elaboreze proiectele de legi, astfel încât să poată $i adoptate în cursul
anului 2017.
Acestor propuneri ale Președintelui Klaus Iohannis nu li s‐a dat curs nici de
Guvern și nici de majoritatea parlamentară din acea perioadă.
Drept urmare, Președintele României a aprobat constituirea unui grup de
lucru, coordonat de Consilierul preziden"ial pentru securitate na"ională, format din
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reprezentan"i ai Departamentului Securită"ii Na"ionale, Ministerului Apărării Na"io‐
nale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informa"ii, Serviciului de
Informa"ii Externe, Serviciului de Telecomunica"ii Speciale, Serviciului de Protec"ie și
Pază, O$iciului Registrului Na"ional al Informa"iilor Secrete de Stat, Ministerului Eco‐
nomiei, Comer"ului și Rela"iilor cu Mediul de Afaceri, Ministerului Comunica"iilor și
pentru Societatea Informa"ională și Ministerului Justi"iei, precum și consilierul pe pro‐
bleme de securitate na"ională al prim‐ministrului.
Conform evaluării din cadrul grupului de lucru și potrivit structurii legisla‐
tive din domeniul securită"ii na"ionale, efortul normativ s‐a focalizat pe trei niveluri
de abordare:
a) la primul nivel – legile principale ale domeniului: Legea de organi‐
zare și func"ionare a Consiliului Suprem de Apărare a &ării; Legea apă‐
rării na"ionale; Legea privind activitatea de informa"ii, contrainforma"ii
și securitate; Legea privind Sistemul Na"ional de Management Integrat
al Situa"iilor de Criză; Legea privind statutul profesional și de carieră
al ofi"erilor de informa"ii; Legea privind protec"ia informa"iilor clasi‐
ficate;
b) la al doilea nivel – legile de organizare și func#ionare a institu#iilor cu
atribu#ii în domeniul apărării #ării și securită#ii na#ionale: Ministerul
Apărării Na"ionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de
Informa"ii, Serviciul de Informa"ii Externe, Serviciul de Protec"ie și Pază,
Serviciul de Telecomunica"ii Speciale, O$iciul Registrului Na"ional al
Informa"iilor Secrete de Stat;
c) la al treilea nivel – legile consacrate urgen#elor din domeniul securită#ii na#ionale, precum: Legea privind prevenirea și combaterea te‐
rorismului; Legea privind protec"ia infrastructurii critice; Legea de
modificare și completare a O.U.G. nr. 111/2011 privind comunica"iile
electronice.
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Grupul de lucru și‐a desfășurat activitatea pe parcursul anilor 2015, 2016 și
2017 dar, practic, odată cu începutul anului 2017 institu#iile publice din subordinea Guvernului României au manifestat re#inere în ini#ierea oricăror demersuri reale de a avansa pe calea promovării oricăror proiecte legislative.
Ulterior, Coali"ia de guvernare PSD‐ALDE a anun"at că a decis constituirea
comisiei parlamentare speciale care să gestioneze integral problematica elaborării
noului cadrul legislativ în domeniu, fără însă ca această inten"ie să se concretizeze,
efectiv în vreo ini"iativă legislativă. În anul 2018, reprezentan"i ai Guvernului și ai
coali"iei de guvernare au declarat public că își asumă în exclusivitate sarcina actua‐
lizării cadrului legislativ de referin"ă în domeniul securită"ii na"ionale, fără ca acest
lucru să se și întâmple.
În realitate, Guvernul României a blocat demersurile aprobate de
Președintele României de a moderniza și e"icientiza cadrul legislativ din domeniul securită#ii na#ionale.
Pe acest fond, este imperios necesar ca, în timp scurt, acest proces să $ie re‐
luat cu responsabilitate și implicarea efectivă a institu"iilor cu atribu"ii și responsa‐
bilită"i în domeniul securită"ii na"ionale.
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2. Proiectarea de către Președintele Klaus Iohannis
a României ca actor credibil și activ în NATO
și pilon de securitate regional
Obiectivele urmărite de Președintele României pe dimensiunea politicii
de securitate au vizat:
a) Promovarea intereselor na#ionale de securitate și apărare în contex‐
tul Summiturilor NATO, în rela"ie cu Uniunea Europeană și partenerii stra‐
tegici ai României, precum și cu alte state cu care "ara noastră derulează
activită"i de cooperare în format bilateral și organiza"ii interna"ionale cu
voca"ie securitară din care România face parte;
b) Întărirea apărării și securită#ii la nivel na#ional, având în vedere evo‐
lu"ia situa"iei de securitate regionale și globale și poten"ialul acesteia de
a afecta România;

c) Consolidarea pro"ilului strategic al României în cadrul NATO prin:
n Transmiterea unui semnal clar privind determinarea României de a‐și res‐
pecta angajamentele asumate și de a manifesta solidaritate în context aliat
și în rela"ie cu partenerii strategici;
n Asumarea de către România a unui rol activ în procesul desfășurat la nive‐
lul NATO de consolidare a apărării și descurajării pe Flancul Estic al Alian‐
"ei, cu implicarea directă în proiectarea și implementarea măsurilor de
asigurare a unei prezen"e aliate înaintate adaptate în România și Regiunea
Mării Negre;
n Eviden"ierea contribu"iei na"ionale la sistemul NATO de apărare împotriva
rachetelor balistice prin opera"ionalizarea bazei militare de la Deveselu,
precum și la misiunile și opera"iile Alian"ei;
n Sublinierea acordului politic privind creșterea bugetului apărării până
la nivelul de 2% din PIB, începând cu anul 2017, pentru respectarea an‐
gajamentului asumat la nivel aliat, precum și pentru asigurarea predic‐
tibilită"ii procesului de înzestrarea și modernizare a for"elor armate
române;
n Asumarea de către România a unui rol activ la nivel regional, de promotor
al cooperării în format multilateral pentru întărirea securită"ii și stabilită"ii
în zonă;
d) Consolidarea pro"ilului României de pilon de securitate regional prin:
n Participarea și coprezidarea Summiturilor Formatului București ‐ B9 și
promovarea acestui for de consultări atât în cadrul său, cât și în rela"ie cu
NATO, SUA și al"i alia"i majori;
n Eviden"ierea contribu"iei na"ionale la întărirea apărării colective;
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1 Mai 2016
Vizitarea militarilor
români aflați în
Teatrul de Operații
din Afganistan

n Promovarea demersurilor destinate asigurării securită"ii în Regiunea Mării

Negre;

e) Intensi"icarea cooperării cu Polonia, în vederea promovării în tandem a
intereselor comune de securitate și apărare pe Flancul Estic al NATO.

f) Întărirea parteneriatului strategic cu SUA prin:
n Sus"inerea rela"iei transatlantice și eviden"ierea rolului esen"ial al acesteia
pentru securitatea europeană și cea euroatlantică;
n Continuarea proiectelor comune în domeniul securită"ii și apărării a$late în
derulare;
n Promovarea de noi proiecte subsumate Ini"iativei de Reasigurare/Descura‐
jare Europeană a SUA (instrument de sprijin american pentru alia"ii europeni
în domeniul apărării);
n Sus"inerea eforturilor SUA în Afganistan pentru stabilizarea și reconstruc"ia
"ării prin continuarea participării României la Misiunea Resolute Support;
n Contribu"ia României în cadrul eforturilor Coali"iei interna"ionale împotriva
ISIL, de instruire a for"elor de securitate din Irak;

g) Sus#inerea Republicii Moldova în demersurile destinate integrării euro‐
pene și întăririi stabilită"ii politice și securită"ii interne prin:
n Continuarea sprijinului acordat Republicii Moldova printr‐o abordare stra‐
tegică a rela"iei bilaterale;
n Promovarea sus"inerii de către NATO a Republicii Moldova în formatul Par‐
teneriatului pentru Pace și prin intermediul instrumentelor aliate de asis‐
ten"ă;
n Sus"inerea activă în context NATO a continuării politicii „ușilor deschise” fa"ă
de statele din vecinătatea estică și cele din regiunea Balcani.

Subsumat obiectivelor na"ionale pe dimensiunea politicii de securitate,
Președintele României a participat la o serie de activită#i cu caracter militar și
politico-militar de importan"ă strategică pentru "ara noastră și a avut numeroase
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întrevederi cu o"iciali din domeniul securită#ii și apărării provenind din condu‐
cerea NATO și altor state membre ale Alian"ei, în special partenerii strategici ai
României.
Astfel, în luna iulie 2016, Președintele României a luat parte la ceremonia de
declarare a Capacită#ii Opera#ionale Ini#iale a Comandamentului Multina#ional
de Divizie Sud-Est și a Capacită#ii Finale a Unită#ii NATO de Integrare a For#elor.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/ceremonia‐de‐declarare‐
a‐capacitatii‐operationale‐initiale‐a‐comandamentului‐multinational‐de‐divizie‐sud‐est‐si‐a‐capaci‐
tatii‐$inale‐a‐unitatii‐nato‐de‐integrare‐a‐fortelor

În perioada aprilie ‐ mai 2016, în contextul inaugurării facilită"ii Aegis Ashore
de la Deveselu, Președintele României a avut consultări cu Secretarul General al
NATO, adjunctul acestuia, adjunctul Secretarului Apărării al SUA și adjunctul directorului CIA din SUA.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐
presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐secretarului‐general‐adjunct‐al‐nato‐domnul‐alexan‐
der‐vershbow
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐adjunctului‐
secretarului‐apararii‐al‐sua‐domnul‐robert‐work
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐co‐
muna‐cu‐secretarul‐general‐al‐nato‐domnul‐jens‐stoltenberg
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐domnului‐gen‐
eral‐ret‐james‐jones‐presedintele‐centrului‐brent‐scowcroft‐pentru‐securitate‐internationala‐din‐
cadrul‐consiliului‐atlantic‐al‐statelor‐unite‐ale‐americii1464184632

În luna septembrie 2016, a fost primit la Palatul Cotroceni, de către Președintele
României, Comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare al NATO,
unul dintre cei doi comandan"i strategici ai Alian"ei Nord‐Atlantice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐comandantu‐
lui‐suprem‐al‐comandamentului‐aliat‐pentru‐transformare‐al‐nato‐domnul‐general‐denis‐mercier

1 Iulie 2016
Ceremonia
de declarare
a Capacității
Operaționale Inițiale
a Comandamentului
Multinațional
de Divizie Sud-Est
și a Capacității Finale
a Unității NATO
de Integrare a Forțelor
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În luna septembrie 2016, Președintele României s‐a întâlnit la Palatul Cotro‐
ceni, cu ministrul Apărării Na#ionale din Republica Moldova.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐pre‐
sedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐ministrului‐apararii‐din‐republica‐moldova‐domnul‐
anatolie‐salaru

În luna octombrie 2016, a fost primită vizita directorilor generali și comandan#ilor for#elor membre din cadrul Asocia#iei For#elor de Jandarmerie și
Poli#ie cu Statut Militar Europene și Mediteraneene (F.I.E.P.) la Palatul Cotroceni.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐directorilor‐ge‐
nerali‐si‐comandantilor‐fortelor‐membre‐din‐cadrul‐asociatiei‐fortelor‐de‐jandarmerie‐si‐politie‐cu‐
statut‐militar‐europene‐si‐mediteraneene‐f‐i‐e‐p

12 Octombrie 2016
Primirea directorilor
generali
și a comandanților
forțelor membre
din cadrul
Asociației FIEP

În luna iunie 2017, Președintele României a avut o întrevedere cu Secretarul
de stat pentru Apărare (echivalent ministrul Apărării) din Regatul Unit la Marii
Britanii și Irlandei de Nord. Întâlnirea a oferit prilejul rea$irmării excelentelor
rela"ii bilaterale, precum a unui schimb de opinii consistent privind tematici de
actualitate rela"ionate agendei NATO și UE.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐secretarului‐de‐stat‐pentru‐aparare‐din‐regatul‐unit‐al‐marii‐
britanii‐si‐al‐irlandei‐de‐nord‐domnul‐michael‐fallon

În luna iulie 2017, Președintele României a vizitat baza militară de la
Mihail Kogălniceanu, context în care s‐a întâlnit cu Președintele Comitetului
Militar NATO, precum și cu pilo"ii români și britanici disloca"i în bază.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/vizita‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐centrul‐administrativ‐mihail‐kogalniceanu
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În luna septembrie 2017, Președintele României a participant la Conferin#a
Global Special Operations Forces Symposium, desfășurată la București, prilej cu
care s‐a adresat participan"ilor.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐simpozionului‐europe‐building‐trust

De asemenea, în luna octombrie 2017, Președintele României a vizitat împreună cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, Brigada Multina#ională
Sud-Est de la Craiova, devenită deplin opera"ională, care reprezintă o componentă im‐
portantă a procesului de consolidare a posturii de descurajare și apărare a NATO în Flan‐
cul Estic al Alian"ei și denotă gradul înalt de preocupare și implicare a "ării noastre
pentru creșterea nivelului de securitate în regiunea Mării Negre. În aceeași lună,
Președintele României s-a adresat Adunării parlamentare a NATO, reunite în sesiune la București, și l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe Președintele acestui for al
NATO.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐vizitei‐comune‐cu‐secretarul‐general‐nato‐domnul‐
jens‐stoltenberg‐la‐comandamentul‐brigazii‐multinationale‐nato‐sud‐est‐de‐la‐craiova
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐celei‐de‐a‐63‐a‐sesiuni‐anuale‐a‐adunarii‐
parlamentare‐nato
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/convorbiri‐o$iciale‐cu‐
presedintele‐adunarii‐parlamentare‐a‐nato‐domnul‐paolo‐alli

În anul 2018, Președintele României i‐a primit la Palatul Cotroceni pe miniștrii apărării na#ionale din statele participante la Formatul B9, precum și pe
reprezentan"i NATO și ai SUA, prezen"i la reuniunea ministerială B9, care a avut loc
în București, în luna martie.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐se$ilor‐de‐del‐
egatii‐din‐statele‐formatului‐initiativa‐bucharest‐9‐a‐reprezentantilor‐nato‐sua‐si‐dsaceur

9 Octombrie 2017
Vizită la Brigada
Multinațională
Sud-Est
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13 Martie 2018
Primirea miniștrilor
apărării și a șefilor
delegațiilor
ministeriale
ai celor nouă state
membre ale NATO
din Flancul Estic

Totodată, rela"ionat reuniunilor în pregătirea Summitului Formatului B9,
Președintele României a participat la deschiderea sesiunii inaugurale a reuniunii
parlamentare B9, care s‐a desfășurat la București, în luna aprilie 2018. În context,
Președintele României a avut o întrevedere cu comandantul Suprem al For"elor
Aliate în Europa ‐ SACEUR.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐sesiunii‐de‐deschidere‐a‐primului‐summit‐
parlamentar‐al‐formatului‐bucuresti‐b9
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐comandantu‐
lui‐suprem‐al‐fortelor‐aliate‐in‐europa‐saceur‐si‐comandant‐al‐fortelor‐sua‐in‐europa‐domnul‐ge‐
neral‐curtis‐scaparrotti

În debutul anului 2019, Președintele României a avut o nouă rundă de con‐
sultări cu Secretarul General al NATO la Palatul Cotroceni, iar în luna martie 2019,
l‐a primit pe directorul Comunită#ii Na#ionale de Informa#ii din SUA.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐co‐
muna‐cu‐secretarul‐general‐al‐nato‐domnul‐jens‐stoltenberg1548846638

31 Ianuarie 2019
Primirea Secretarului
General al NATO,
Jens Stoltenber
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De asemenea, Președintele României a acordat o aten"ie deosebită rela"iei
cu organiza#iile neguvernamentale și academice cu preocupări în domeniul se‐
curită"ii interna"ionale.
Astfel, a acordat înaltul său patronaj desfășurării Seminarului – „Securitatea
în Regiunea Mării Negre - provocări comune, viitor sustenabil”, organizat de Uni‐
versitatea Harvard și Academia Na"ională de Informa"ii din București. În anul 2016,
Președintele României a participat la deschiderea acestui eveniment, la Palatul Co‐
troceni, și a sus"inut o alocu"iune, iar în perioada 2017-2019 au fost transmise me‐
saje ale Președintelui României participan"ilor la seminar.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participare‐la‐de‐
schiderea‐programului‐securitate‐la‐marea‐neagra‐provocari‐comune‐viitor‐sustenabil
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐deschiderii‐lucrarilor‐programului‐securitate‐in‐regiunea‐marii‐
negre‐provocari‐comune‐viitor‐sustenabil‐editia‐2017
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐deschiderii‐programului‐securitate‐in‐regiunea‐marii‐negre‐
provocari‐comune‐viitor‐sustenabil‐editia‐2018

De asemenea, în anii 2018 și 2019, Președintele României a deschis, la
Palatul Cotroceni, lucrările Conferin"elor organizate de Center for European Policy
Analysis – CEPA - „Rede#inirea contextului de securitate în Europa de Est – o abordare
de la București” și, respectiv „Întărirea Flancului Estic al NATO: Provocări și strategii
pentru coeren$a măsurilor din regiunea Mării Baltice și a celor din regiunea Mării
Negre”, găzduite de Administra"ia Preziden"ială.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐conferintei‐internationale‐intarirea‐$lan‐
cului‐estic‐al‐nato‐provocari‐si‐strategii‐pentru‐coerenta‐masurilor‐din‐regiunea‐marii‐baltice‐si‐a‐c
elor‐din‐regiunea‐marii‐negre
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/administratia‐prezidentiala‐
gazduieste‐conferinta‐internationala‐intarirea‐$lancului‐estic‐al‐nato‐provocari‐si‐strategii‐pentru‐
coerenta‐masurilor‐din‐regiunea‐marii‐baltice‐si‐a‐celor‐din‐regiunea‐marii‐negre
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐seminarului‐rede$inirea‐contextului‐de‐securitate‐
in‐europa‐de‐sud‐est‐o‐abordare‐de‐la‐bucuresti‐reshaping‐the‐security‐environment‐in‐southeastern
‐europe‐a‐view‐from‐bucharest
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/administratia‐prezidentiala‐
a‐romaniei‐gazduieste‐seminarul‐cu‐tema‐rede$inirea‐contextului‐de‐securitate‐in‐europa‐de‐sud‐
est‐o‐abordare‐de‐la‐bucuresti

2.1. Participarea Președintelui României la Summiturile
NATO de la Varșovia și Bruxelles (2016, 2017, 2018)
și la Reuniunea la nivel înalt de la Londra (2019)
Summiturile NATO de la Varșovia, din anul 2016, și de la Bruxelles, din anii
2017 și 2018, precum și Reuniunea la nivel înalt de la Londra, din decembrie 2019,
au constituit una dintre direc#iile de efort principale ale Președintelui României
pentru realizarea obiectivelor strategice na"ionale de securitate și apărare.
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Președintele Klaus Iohannis s-a implicat activ în toate fazele rela"ionate
reuniunilor aliate la nivel înalt, respectiv în:
n Stabilirea obiectivelor na#ionale și promovarea acestora în pregătirea
Summiturilor Alian"ei Nord‐Atlantice;
n Participarea activă și consistentă la procesul decizional în cadrul reuniu‐
nilor Consiliului Nord‐Atlantic;
n Monitorizarea eforturilor na"ionale de implementare a deciziilor adop‐
tate la nivel NATO și sus"inerea acestora la nivelul conducerii Alian"ei și în
rela"ie cu partenerii strategici ai României și ceilal"i alia"i, în special Statele
Unite ale Americii și statele din Flancul Estic al NATO.

Obiectivele na#ionale la Summiturile NATO, sus"inute de către Președintele
României, atât în pregătirea reuniunilor aliate la nivel înalt, cât și în forul decizional
al Alian"ei – Consiliul Nord‐Atlantic, au fost realizate așa cum au fost ele aprobate
de Consiliul Suprem de Apărare a &ării.
Abordarea pro-activă și constructivă manifestată de Președintele
României a condus la decizii politice la nivelul Alian#ei care au produs și continuă
să producă rezultate majore ce întăresc securitatea și apărarea României și a cetă‐
"enilor săi, precum și securitatea regională în bene$iciul securită"ii na"ionale, date
$iind interdependen"ele dintre cele două componente securitare.
Dintre acestea, esen"iale pentru obiectivele de securitate ale României sunt ur‐
mătoarele decizii adoptate la nivelul NATO, sus"inute de către Președintele României:

1) În$iin"area de structuri multina#ionale opera#ionale NATO pe teritoriul
României – Comandamentul Multina"ional de Divizie Sud‐Est din București, Brigada Mul‐
tina"ională Sud‐Est din Craiova și Unitatea NATO pentru Integrarea For"elor din București,
precum și, în perspectivă, a Comandamentului Multina"ional de Corp Sud‐Est;
Aceste structuri de comandă și control sunt capabile să faciliteze dislocarea
rapidă a for"elor aliate în regiune, în sprijinul apărării colective, dacă va $i nevoie,
precum și să coordoneze pregătirea trupelor aliate, să plani$ice și să conducă exerci"ii
multina"ionale complexe.
Președintele Klaus Iohannis a valori"icat "iecare prilej pentru a sus#ine
și a argumenta necesitatea și utilitatea în"iin#ării acestor structuri NATO pe teritoriul României, ca parte a procesului de adaptare strategică a Alian"ei la mediul
de securitate schimbat în urma con$lictului din Estul Ucrainei și a anexării ilegale a
Peninsulei Crimeea de către Rusia.
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2) În$iin"area și opera"ionalizarea Prezen#ei Înaintate Aliate Adaptate în
România și Regiunea Mării Negre, care presupune un set consistent de măsuri pen‐
tru întărirea apărării în domeniile terestru, aerian și maritim în zona sudică a Flan‐
cului Estic al NATO, din care "ara noastră face parte;
Implementarea acestor măsuri se re$lectă în creșterea prezen#ei NATO în
#ara noastră și în Marea Neagră, precum și în intensi$icarea exerci"iilor și a activi‐
tă"ilor comune multina"ionale în România și în regiune.
Demersul reprezintă rezultatul eforturilor na#ionale în cadrul NATO și în
plan bilateral cu al"i alia"i, conduse de către Președintele României, pentru echili‐
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brarea măsurilor pe întregul Flanc Estic al NATO, respectiv între partea nordică și cea
sudică, în concordan"ă cu particularită"ile situa"iei de securitate din $iecare regiune.
Subiectul a reprezentat o constantă a dialogului la nivel înalt al
Președintelui României cu reprezentan"ii conducerii politice, militare și politico‐
militare a NATO (Secretarul general al NATO, Comandantul Suprem al For"elor Aliate
în Europa/SACEUR, Adjunctul Secretarului general al NATO, Comandantul Suprem
Aliat pentru Transformare/SACT), precum și cu omologii și înal#i o"iciali alia#i.

3) Opera"ionalizarea și integrarea sistemului de apărare antirachetă Aegis
Ashore de la Deveselu în sistemul NATO de apărare împotriva rachetelor balistice (NATO Ballistic Missile Defence - BMD);
La Summitul NATO de la Varșovia, din anul 2016, a fost declarată capacitatea
opera"ională ini"ială a sistemului NATO de apărare împotriva rachetelor balistice, ele‐
mentul esen"ial ale acestui progres $iind integrarea facilită#ii găzduite de România
la Deveselu în sistemul antirachetă al Alian#ei.
Președintele României s-a preocupat permanent de consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA, inclusiv din perspectiva respectării de către partea
română a obliga"iilor ce îi revin potrivit Acordului bilateral româno-american privind
amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România.
De asemenea, o serie de alte decizii adoptate la nivelul NATO în anul 2016
corespund deplin intereselor și obiectivelor na#ionale promovate și sus"inute
de către Președintele României în pregătirea și în cursul reuniunilor aliate la nivel
înalt. Dintre acestea, de o relevan"ă majoră pentru securitatea României sunt cele
care privesc:

4) Consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare în ansamblu
său, cu accent pe Flancul Estic al Alian#ei, din care România face parte;
Președintele României a promovat constant decizii aliate în sprijinul întării
posturii NATO pe Flancul Estic în general și, în regiunea Mării Negre, în particular.
În acest sens, a men"inut în aten"ie involu"iile de securitate din regiune în
cadrul întâlnirilor la nivel înalt cu omologi alia"i și Secretarul general al NATO. Eva‐
luarea NATO privind situa"ia de securitate din regiunea Mării Negre și a implica"iilor
sale pentru Alian"ă a constituit un pas important spre recunoașterea și probarea
importan#ei strategice a regiunii Mării Negre la Summitul din anul 2018;

5) Angajamentul alia"ilor privind creșterea rezilien#ei;
Această dimensiune este din ce în ce mai importantă pentru securitatea na‐
"ională, ca urmare a accentuării amenin"ărilor hibride cu care se confruntă "ările
membre NATO, inclusiv România. Președintele României a sus"inut asumarea acestui
angajament la nivel aliat și s‐a preocupat de eforturile na"ionale în domeniu.
6) Consolidarea politicii de parteneriate a NATO pentru creșterea capacită#ii de apărare a partenerilor din est – Ucraina, Georgia și Republica Moldova –
și a celor din sud, în cadrul eforturilor de proiectare a stabilită"ii.
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Republica Moldova rămâne o miză importantă pentru România, sens
în care Președintele Klaus Iohannis a sus"inut constant sporirea sprijinului politic
și practic al Alian"ei pentru Chișinău. În plan secund, Președintele României a
sprijinit asisten"a oferită de către NATO Ucrainei și Georgiei, având în vedere
relevan"a situa"iei de securitate din aceste state pentru securitatea na"ională a
României.
România, prin vocea Președintelui Iohannis a fost un sus#inător activ al
sprijinului echilibrat al NATO pentru partenerii Alian#ei din est și din sud. Rea‐
$irmarea sus"inerii și angajamentele de asisten"ă ale NATO pentru Republica Moldova,
Ucraina și Georgia reprezintă cu atât mai mult un succes pentru "ara noastră , cu cât,
la nivel aliat, persistă preocupări majore fa"ă de involu"iile securitare din vecinătatea
sudică ‐ Orientul Mijlociu și Nordul Africii – și sus"inerea statelor din această regiune
pentru prevenirea translatării riscurilor în spa"iul euroatlantic.

7) Abordarea duală a rela"iei NATO – Rusia, respectiv consolidarea posturii
NATO de descurajare și apărare, pe de o parte, și manifestarea disponibilită"ii de dia‐
log semni$icativ cu Moscova, pe de alta;
Președintele României a sus"inut acest tip de abordare a rela"iei dintre
Alian"a Nord‐Atlantică și Rusia, apreciind‐o drept calibrată situa"iei actuale și evolu‐
"iilor care au urmat anexării ilegale a Peninsulei Crimeea.
Potrivit evaluării na"ionale, sus"inute de Președintele României, îmbunătă‐
"irea rela"iilor NATO‐Rusia poate să aibă loc doar în contextul unor evolu"ii semni$i‐
cative pozitive la nivelul comportamentului Rusiei.

8) Relansarea cooperării NATO – UE pentru concretizarea poten"ialului stra‐
tegic al acestei rela"ii;
Apartenen"a la NATO și UE, alături de Parteneriatul strategic cu SUA, repre‐
zintă fundamentele politicii externe și de securitate ale României, asumate, sus"inute
și promovate de către Președintele Klaus Iohannis.
La nivelul societă"ii românești există un sprijin extins și ferm pentru ambele
organiza"ii interna"ionale, iar Președintele României este un adevărat avocat al
unei rela#ii transatlantice solide și a unei cooperării consistente și e"iciente

9 Iulie 2016
Reuniunea Șefilor
de Stat
și de Guvern
ai statelor membre
ale Alianței
Nord-Atlantice
(Varșovia)
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Șefilor de Stat
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(Bruxelles)

între NATO și UE, în baza principiului complementarită"ii și sinergiei eforturilor,
după cum relevă luările sale de pozi"ie atât în cadrul NATO, cât la nivelul Uniunii Eu‐
ropene.

9) Continuarea măsurilor de combatere a terorismului, în cadrul cărora
România are un rol semni$icativ prin participarea non‐combativă la Misiunea
Resolute Support din Afganistan și la consilierea for"elor de securitate din Irak.
Participarea for"elor armate române la misiuni externe este aprobată în cadrul
Consiliului Suprem de Apărare a &ării, pe care Președintele României îl prezidează.
În mod constant, Președintele României, în calitate de comandant al for#elor armate, sus"ine activ demersurile na"ionale care poten"ează consolidarea pro"ilului României de aliat credibil și responsabil în cadrul NATO, contribuind
substan"ial la aprecierea de care se bucură "ara noastră la nivelul Alian"ei și a celor‐
lal"i membri.
Un aspect important al evolu"iilor la nivelul NATO îl constituie caracterul
profund de continuitate al deciziilor adoptate de șe$ii de stat și de guvern la ulti‐
mele Summituri și reuniuni la nivel înalt ale Alian"ei din perioada 2016 – 2019.
Pentru România abordarea centrată pe continuitate a NATO din ultimii ani a
fost o miză centrală a efortului na#ional pe dimensiunea securitate și apărare, iar
Președintele Klaus Iohannis a împins locurile în această direc"ie printr‐un comportamentul activ și responsabil în domeniul politicii externe și de securitate.
Astfel, a fost acceptată oferta României de a în$iin"a o nouă structură NATO
pe teritoriul său – Comandamentul de Corp Sud-Est, precum și creșterea în conti‐
nuare a prezen"ei și activită"ii aliate în România și Regiunea Mării Negre.
De asemenea, la Summitul NATO de la Bruxelles, din iulie 2018, România a
sus"inut, prin vocea Președintelui Klaus Iohannis, adoptarea măsurilor opera#ionale
privind creșterea capacită#ii de reac#ie a NATO și mobilitatea militară, atât de ne‐
cesare unei posturi solide de descurajare și apărare a NATO.
Reuniunea NATO de la Londra, din 3 – 4 decembrie 2019, a încheiat seria
de patru Summituri anuale succesive, începând din anul 2016, respectiv 8 – 9 iulie
2016, la Varșovia; 25 mai 2017 și 11 – 12 iulie 2018, la Bruxelles. Președintele
României a sus"inut și cu această ocazie decizii importante la nivel aliat ce vizează
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continuarea procesului de adaptare a NATO la evolu#iile mediului de securitate,
inclusiv în regiunea Mării Negre, precum și creșterea capacită#ii de reac#ie a Alian#ei la provocările și amenin#ările persistente și emergente, inclusiv cele hibride
și tehnologiile disruptive.
Președintele Klaus Iohannis a sus"inut necesitatea lansării unui proces de
re"lec#ie asupra dimensiunii politice a NATO, având ca obiective principale întă‐
rirea rolului Alian"ei ca principal for transatlantic pentru consultări politice și decizii
ale alia"ilor și consolidarea rolului NATO ca actor politic în abordarea provocărilor
actuale și viitoare la adresa securită"ii Alian"ei. Viziunea promovată de Președintele
României este aceea că procesul de re$lec"ie trebuie să consolideze adaptarea NATO,
pentru a răspunde cât mai bine provocărilor curente și emergente din mediul
de securitate interna"ional, în îndeplinirea misiunii sale, $iind important ca rolul
Alian#ei să "ie întărit.
Consolidarea posturii NATO în regiunea Mării Negre a reprezentat o prioritate constantă a luărilor de pozi#iei ale Președintelui Klaus Iohannis la nivel aliat,
context în care a sus"inut necesitatea implementării tuturor măsurilor agreate, precum
și promovarea unora noi pentru această regiune.
Men#inerea pozi#ionării politice a NATO în raport cu partenerii și statele
aspirante, dar și cu Rusia, reprezintă un succes al Alian#ei, dar și al României și al
Președintelui Klaus Iohannis, care a sus"inut aceste decizii în mod consecvent în
Consiliul Nord‐Atlantic, precum și în context bilateral cu al"i șe$i de stat alia"i.
Deciziile adoptate pe $iecare dintre aceste paliere, inclusiv ca urmare a par‐
ticipării active a Președintelui Klaus Iohannis la procesul decizional premergător, co‐
respund intereselor de securitate și apărare ale României.
Președintele României a avut numeroase întâlniri bilaterale cu Secretarul
general NATO, Jens Stoltenberg (în România în anii 2015, 2016, 2017 și 2019) și
adjunc#ii săi, Alexander Vershbow și, ulterior, Rose Gottemoeller, precum și cu reprezentan#i ai conducerii militare strategice a Alian#ei Nord-Atlantice în func"ie
la momentul respectiv – comandantul Suprem al for"elor Aliate în Comandantul Su‐
prem al For"elor Aliate în Europa/SACEUR, Curtis Scaparrotti, și Comandantul Su‐
prem Aliat pentru Transformare/SACT, Președintele Comitetului Militar al NATO,
generalul Petr Pavel.
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Întâlnirile cu o$icialii din conducerea NATO au fost valori$icate pentru pro‐
movarea intereselor na"ionale de securitate și apărare și atragerea sus"inerii pentru
ini"iativele, demersurile și proiectele României în context aliat.
Totodată, Președintele României a sus"inut și argumentat perspectiva na"io‐
nală privind situa"ia de securitate regională, cu accent pe importan"a strategică a
zonei Mării Negre și a măsurilor necesar a $i implementate pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO în regiune.

2.2. Participarea Președintelui României Summiturile
Formatului București – B9 de la București, Varșovia
și Košice (2015, 2017, 2019)
În luna noiembrie 2015, Președintele Românieia găzduit la Palatul Cotroceni prima reuniune a șe$ilor de stat din Europa Centrală și de Est, for de consultări
regional consacrat ulterior sub denumirea de Formatul București – B9.
Din Formatul București fac parte statele din Flancul Estic al NATO, respec‐
tiv Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria.
Toate cele 9 "ări sunt state membre ale Uniunii Europene și NATO.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/cuvantul‐de‐bun‐venit‐
al‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐in‐cadrul‐reuniunii‐la‐nivel‐inalt‐a‐
statelor‐din‐europa‐centrala‐si‐de‐est
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐co‐
muna‐a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐polone‐domnul‐
andrzej‐duda‐sustinuta‐la‐$inalul‐reuniunii‐la‐nivel‐inalt‐a‐statelor‐din‐europa‐centrala‐si‐de‐est

Lansat la ini#iativa Președintelui României și a Președintelui Poloniei,
Formatul București - B9 oferă o platformă pentru aprofundarea dialogului și a co‐
operării între alia"ii participan"i, în vederea articulării contribu"iei speci$ice a acestor
state la procesele în derulare la nivelul Alian"ei Nord‐Atlantice, pe baza experien"ei

4 Noiembrie 2015
Reuniunea
la nivel înalt a
Statelor din Europa
Centrală și de Est –
Formatul
București – B9
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și expertizei pe care o de"in și a intereselor comune de securitate, în deplină concor‐
dan"ă cu principiile solidarită"ii și indivizibilită"ii securită"ii statelor membre NATO.
Consultările B9 de la Palatul Cotroceni din anul 2015, la care a participat
și Adjunctul Secretarului General NATO de la acel moment, Alexander Vershbow, au
marcat conturarea unor pozi"ii comune ale Alia"ilor de pe Flancul Estic, $iind deosebit
de utile și proli$ice, în pregătirea Summitului NATO de la Varșovia, din anul următor.
De asemenea, la Summitul Formatului București de la Palatul Cotroceni a con‐
sacrat uzan"a ca participa"ii, șe$ii de stat și de guvern din cele 9 "ări membre NATO, să
adopte o declara#ie politică publică, care re$lectă rezultatul consultărilor regionale
și viziunea politică și de securitate a celor 9 lideri alia"i asupra problematicilor abordate.
Summitul de la București, precum și cele care au urmat în anii 2017 și 2019, au
con$irmat leadership-ul României și al Poloniei în domeniul securită"ii regionale pe
Flancul Estic al Alian"ei Nord‐Atlantice, în Regiunea Mării Negre și, respectiv în Regiu‐
nea Mării Baltice. De altfel, pentru România, Formatul B9 reprezintă inclusiv un mijloc
pentru consolidarea pro$ilului de pilon de securitate în plan regional și promovarea se‐
curită"ii în Regiunea Mării Negre, $iind valori$icat atare de către Președintele României.
Totodată, lansarea Formatul București de consultări – B9 a constituit un im‐
puls pentru intensi"icarea rela#iilor bilaterale ale României cu Polonia, în special
pe dimensiunea securitate și apărare, cu rezultate substan"iale pentru ambele păr"i.
Ulterior Summitului din 2015 de la Palatul Cotroceni, găzduit și co‐prezidat
de către Președintele României, au avut loc alte două Summituri ale Formatului Bu‐
curești – B9, în luna iunie 2018 la Varșovia, și în luna februarie 2019, la Košice, $ie‐
care dintre acestea dovedindu‐și utilitatea pentru demersurile comune de întărire a
securită"ii și apărării în $lancul estic al NATO.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐co‐
muna‐cu‐presedintele‐republicii‐polone‐domnul‐andrzej‐duda1528196716
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/conferinta‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐slovace‐domnul‐andrej‐kiska‐
si‐cu‐presedintele‐republicii‐polone‐domnul‐andrzej‐duda
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perspectivele opera"ionale de întărire a posturii NATO de apărare, aprobate ulterior,
la Summitul de la Bruxelles din acel an.
Președintele României a valori$icat $iecare dintre aceste prilejuri pentru a
consolida rolul României de pilon de securitare și stabilitate regional și actor
activ și responsabil în cadrul NATO.
De asemenea, Președintele României a sus"inut men"inerea relevan"ei și con‐
sisten"ei consultărilor în cadrul reuniunilor la nivel înalt ale Formatului B9 pentru
consolidarea securită"ii și apărării pe Flancul Estic și întărirea contribu"iilor în cadrul
NATO în acest context.
De la momentul lansării formatului București, în anul 2015, reuniunile B9 s-au
diversi"icat, desfășurând‐se și la nivelul miniștrilor afacerilor externe (noiembrie 2016,
București și octombrie 2017, Varșovia); la nivelul consilierilor preziden"iali pentru securi‐
tate na"ională (martie 2016, Varșovia); la nivelul miniștrilor apărării (martie 2018, București,
aprilie 2019, Varșovia) și la nivelul șe$ilor parlamentelor (aprilie 2018, București).

2.3. Parteneriatul Strategic dintre România
și Statele Unite ale Americii
Consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite
ale Americii, inclusiv pe dimensiunea securitate și apărare a constituit o constantă
a activită#ii Președintelui României.
În luna iunie 2017, Președintele României a efectuat o vizită în SUA, la invi‐
ta"ia Președintelui american Donald Trump, în anul împlinirii a 20 de ani de Parteneriat
strategic româno‐american. După doi ani, în luna august 2019, Președintele României
a efectuat o nouă vizită la Washington, ocazie cu care a fost rea$irmată soliditatea și
importan"a Parteneriatului Strategic și au fost identi$icate direc"iile viitoare de dezvol‐
tare, în special în domeniul securită"ii și apărării, precum și al cooperării economice.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐co‐
muna‐a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐statelor‐unite‐ale‐americii‐
domnul‐donald‐trump

20 August 2019
Întrevedere
cu Președintele SUA,
Donald Trump,
la Casa Albă,
în Washington
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telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterii‐20‐years‐after‐the‐relevance‐
of‐the‐romanian‐u‐s‐strategic‐partnership‐in‐the‐current‐international‐and‐security‐context‐organiz
ate‐de‐heritage‐foundation

În cadrul acestor vizite, Președintele României a rea#irmat angajamentul $ării
noastre pentru consolidarea în continuare a rela!iilor bilaterale strategice.
La rândul său, Președintele Donald Trump a apreciat rela!iile excelente
bilaterale și a a#irmat dorin$a sa de accentuare a acestui trend pozitiv – “Rela!ia dintre România și SUA a fost bună, dar acum este și mai puternică”.
La București, pe întreg parcursul mandantului, Președinte României a avut
consultări cu o#iciali americani din Ambasada SUA la București, Departamentul de
Stat, Departamentul Apărării, precum și reprezentan!i ai diferitelor think-tankuri cu pro#il securitar, în cadrul cărora a prezentat și sus$inut perspectiva na$ională
asupra agendei de securitate și apărare la nivel regional și aliat.
Parteneriatul Strategic cu SUA reprezintă pentru noi un pilon esen$ial al po‐
liticii externe și de securitate. În decursul a peste două decenii, rela$iile bilaterale s‐
au dezvoltat semni#icativ, în special în domeniul apărării. SUA sunt cel mai
important aliat al României, iar dezvoltarea în continuare a parteneriatului stra‐
tegic reprezintă un obiectiv major asumat la nivel na$ional.
Dincolo de domeniul apărării, care rămâne central pentru cooperarea ro‐
mâno‐americană, este îmbucurător faptul că rela!iile comerciale bilaterale sunt
pe un trend ascendent.
În 2018, valoarea exporturilor românești către SUA a fost de 1,3 miliarde
de euro, în creștere cu aproape 20% fa$ă de anul 2017, iar importurile SUA către
România au fost de aproape 900 milioane euro. Totodată, pentru primele trei luni
ale anului 2019, cifrele se men$in în creștere: 331 milioane de euro exporturi
românești către SUA (creștere cu 9,7%); 207 milioane euro importuri SUA în
România, în creștere cu 13,5%.
Companii americane importante în plan interna$ional sunt prezente
sau derulează rela!ii contractuale în domenii economice de interes strategic
pentru România, precum cel energetic (ExxonMobil), al construc!iilor de mașini (Ford) și al industriei de apărare (Lockheed Martin, General Dynamics,
Raytheon etc.).

2.4. Parteneriatul Strategic dintre România
și Republica Polonă
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Rela!iile bilaterale dintre România și Polonia pe dimensiunea securitate și apărare au evoluat semni#icativ în perioada 2015 – 2019.
Președintele Klaus Iohannis și Președintele Andrzej Duda au pus bazele
Formatului București – B9, un format de consultări care a produs efecte dorite
pentru ambele păr$i, în bene#iciul securită$ii pe Flancul Estic al NATO.
Summiturile B9 coprezidate de către cei doi șe#i de stat au consacrat
leadership-ul României pe dimensiunea securitară în Regiunea Mării Negre și,
respectiv, al Poloniei în regiunea baltică.
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Cele două "ări au evaluări similare privind nevoia de securitate în Flancul
Estic și sunt, în consecin"ă, cei mai activi actori pe dimensiunea securitate și apărare
din regiune. De asemenea, atât România, cât și Polonia sunt parteneri strategici ai
SUA activ implica"ii în promovarea unui angajament ferm și substan"ial american în
securitatea europeană.
Astfel, rela"ii bilaterale foarte bune la cel mai înalt nivel dintre România și
Polonia în domeniul securită"ii și apărării au condus la participarea încrucișată cu
for#e la structurile NATO din cele două #ări, respectiv a militarilor români la grupul
de luptă din Polonia, condus de SUA, și a militarilor polonezi la Brigada Multina"ională
Sud‐Est de la Craiova.
Gestul re$lectă atât excelentele rela"ii bilaterale pe dimensiunea securitară,
cât și atașamentul României și Poloniei fa"ă de principiul solidarită#ii pe care se
fundamentează Alian#a Nord-Atlantică.

4 Noiembrie 2015
Reuniunea la nivel
înalt a Statelor din
Europa Centrală
și de Est –
Formatul București –
B9

Rolul proactiv asumat de cele două "ări pe Flancul Estic a favorizat men"ine‐
rea în aten"ie a evolu"iilor de securitate din regiune și consolidarea posturii de des‐
curajare și a apărare a NATO pe Flancul Estic, inclusiv prin prezen"a înaintată în
România și Regiunea Mării Negre, pe dimensiunea sudică, și în Polonia și statele bal‐
tice, pe dimensiunea nordică.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/reuniunea‐la‐nivel‐inalt‐a‐
statelor‐din‐europa‐centrala‐si‐de‐est1449688856
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐comuna‐
a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐polone‐domnul‐andrzej‐
duda‐sustinuta‐la‐$inalul‐reuniunii‐la‐nivel‐inalt‐a‐statelor‐din‐europa‐centrala‐si‐de‐est
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐republicii‐polone‐domnul‐andrzej‐duda
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐bilaterala‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐polona‐si‐participarea‐sa‐la‐reuniunea‐la‐nivel‐
inalt‐a‐formatului‐bucuresti‐b9‐7‐8‐iunie‐a‐c
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐republicii‐polone‐domnul‐andrzej‐duda1528197143
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https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/interventiile‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinute‐in‐cadrul‐conferintei‐the‐bucharest‐nine‐before‐the‐2018‐nato‐
summit‐in‐brussels‐achievements‐challenges‐prospects
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐republicii‐polone‐domnul‐andrzej‐duda1528196716
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/conferinta‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐slovace‐domnul‐andrej‐
kiska‐si‐cu‐presedintele‐republicii‐polone‐domnul‐andrzej‐duda
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐celebrarii‐a‐100‐de‐ani‐de‐relatii‐diplomatice‐si‐10‐ani‐de‐
parteneriat‐strategic‐intre‐romania‐si‐polonia

2.5. Parteneriatul Strategic dintre România
și Republica Moldova
Preocuparea Președintelui României fa#ă de Republica Moldova s-a
concretizat încă de la preluarea mandatului. În anul 2016, s‐a discutat în ședin"ă
a CSAT problematica conduitei strategice a României în raport cu Republica Moldova,
hotărârea CSAT respectivă $iind adoptată la data de 27.09.2016.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa‐la‐$inalul‐
sedintei‐consiliului‐suprem‐de‐aparare‐a‐tarii

În același an, la 29.11. 2016, a fost aprobat de către Consiliul Suprem de Apă‐
rare a &ării, Planul de ac#iuni privind abordarea strategică a rela#iei cu Republica Moldova și regulamentul de organizare și func"ionare al Grupului de lucru
pentru aplicarea abordării strategice a României în rela#ia cu Republica Moldova - Task Force RO-RM.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presed‐
intelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐$inalul‐sedintei‐consiliului‐suprem‐de‐aparare‐
a‐tarii
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Ulterior, la data de 27.12.2016, Președintele României a aprobat Hotărârea
CSAT de constituire a Grupului de lucru pentru aplicarea abordării strategice a
României în rela#ia cu Republica Moldova ‐ Task Force RO‐RM.
Activitatea na"ională subsumată rela"iei România – Republica Moldova a fost
una proli$ică în perioada 2015 ‐ 2019. Atât documentele men"ionate, cât și grupul
de lucru interinstitu"ional în$iin"at cu aprobarea Președintelui României vizează:
n Dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Mol‐
dova;
n Sus"inerea orientării și conectării pro‐europene a Republicii Moldova;
n Modernizarea statului și consolidarea institu"iilor Republicii Moldova;
n Recâștigarea credibilită"ii Republicii Moldova la nivelul UE și consolidarea
angajamentului european fa"ă de Republica Moldova.
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3. Coordonarea și armonizarea interinstituțională
în domeniul Securității și Apărării Naționale
Elaborarea și implementarea politicii de securitate na"ională este un proces
continuu și coerent, care presupune implicarea mai multor actori institu"ionali, înce‐
pând cu Președintele României, Departamentul Securită"ii Na"ionale și Departamentul
Politică Externă din cadrul Administra"iei Preziden"iale, Prim‐ministrul Guvernului
României și aparatul său de lucru, ministerele de pro$il și serviciile de informa"ii și
alte servicii specializate, toate conform atribu"iilor lor legale în domeniul securită"ii
na"ionale.
Coordonarea și armonizarea interinstitu"ională a tuturor acestor actori este
una dintre responsabilită"ile principale ale Președintelui României, decurgând din
prerogativele sale constitu"ionale, căreia acesta i‐a acordat toată aten"ia, urmărind
cu consecven"ă e$icientizarea și $luidizarea acestei conlucrări.

3.1. Grupul Interinstituțional Strategic privind
Prezența Aliată Adaptată în România (GISIR)
Un prim domeniu de importantă strategică al acestei conlucrări interinstitu#ionale a fost acela al implementării de către România a deciziilor adoptate la Summiturile NATO. Având în vedere complexitatea deciziilor adoptate la
Summitul NATO de la Varsovia din iulie 2016, relevan"a acestora pentru "ara noastră
și obiectivele concrete în care aceste decizii trebuiau să se materializeze, Președintele
României a aprobat constituirea Grupului Interinstitu#ional Strategic privind Prezen#a Aliată Înaintată în România (GISIR), fapt materializat prin Hotărârea Con‐
siliului Suprem de Apărare a &ării din 26.07.2016.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐
presa1469529613

Acest grup de lucru func"ionează în scopul acordării sprijinului interinstitu‐
"ional pentru implementarea deciziilor șe$ilor de stat și de guvern, aprobate în cadrul
Summitului NATO de la Varșovia și ulterior al celui de la Bruxelles, a reuniunilor sub‐
secvente, cu accent pe ini"iativele ce vor $i dezvoltate pe teritoriul na"ional. Grupul este
constituit din reprezentan"i ai Administra"iei Preziden"iale și ai institu"iilor publice
centrale cu responsabilită"i în domeniul securită"ii na"ionale. GISIR func"ionează în
două formate: la nivel decizional (la nivel de secretar de stat), $iind condus de consi‐
lierul preziden"ial pentru securitate na"ională, și la nivel de exper"i, în cadrul $iecărei
institu"ii cu atribu"ii și responsabilită"i. La nivel decizional GISIR se reunește din două
în două luni, analizând într‐un mod pragmatic sarcinile ce trebuie îndeplinite de dife‐
ritele institu"ii publice, pe baza unui plan de implementare, care a fost aprobat, după
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$iecare summit NATO, de către Consiliul Suprem de Apărare a &ării. Acest proces de co‐
ordonare și armonizare este deosebit de important, întrucât s‐a constatat din practică
că este singura oportunitate func"ională de coordonare interinstitu"ională, Guvernul
neexercitând o asemenea func"ie de armonizare pentru institu"iile din subordinea sa.
Președintele României este informat cu regularitate despre problematica
discutată în cadrul reuniunilor la nivel decizional ale GISIR și aprobă, după caz, dife‐
ritele măsuri și demersuri stabilite în cadrul acestora.
Activitatea GISIR este focalizată pe următoarele direc#ii de activitate:
n asigurarea sprijinului interinstitu"ional în pregătirea participării na"ionale
la Summiturile NATO, precum și la cele în formatul B9;
n elaborarea, monitorizarea și actualizarea Planurilor pentru implementarea
deciziilor adoptate la Summiturile NATO de la Varșovia din 2016 și
Bruxelles din 2018, cu implica"ii în plan na"ional;
n conturarea elementelor de pozi"ionare na"ională referitoare la coeren"a
posturii de descurajare și apărare și reforma Structurii de Comandă ale
NATO;
n ini"ierea eforturilor na"ionale pentru gestionarea integrată a amenin"ărilor
hibride;
n elaborarea obiectivelor României și a elementelor de pozi"ie na"ională pen‐
tru reuniunea la nivel înalt a NATO de la Londra, din decembrie 2019;
n informarea oportună cu privire la perspectivele și concluziile reuniunilor
semestriale ale miniștrilor apărării na"ionale și ai afacerilor externe din
statele membre NATO.

3.2. Consolidarea profilului României în NATO
Consolidarea profilului României în NATO, ca și în Uniunea Europeană,
constituie un obiectiv prioritar al politicii externe și de securitate ale României,
căruia Președintele Klaus Iohannis îi acordă o semnifica"ie deosebită în agenda sa
politică.
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La ini"iativa Președintelui României, a fost generat un proces de re$lec"ie, la
nivel interinstitu"ional, în scopul identi"icării măsurilor de e"icientizare a implicării în ini#iativele NATO ce aduc plusvaloare securită#ii și vizibilită#ii #ării
noastre, precum și valori$icării oportunită"ilor pe care Alian"a Nord Atlantică ni le
poate oferi. Acest proces a fost coordonat de Departamentul Securită"ii Na"ionale și
a dus la elaborarea, la începutul anului 2019, a „Planului de implementare a măsurilor de consolidare a pro"ilului României în NATO”.
Documentul include contribu"ia tuturor institu"iilor cu atribu"ii și respon‐
sabilită"i în acest domeniu, care au înaintat propuneri concrete pentru sectoarele pe
care le gestionează
Planul este structurat pe patru dimensiuni strategice, în concordan"ă cu
Strategia Na"ională de Apărare a &ării pentru perioada 2015‐2019 și deciziile Preșe‐
dintelui României, respectiv politică/diploma#ie, apărare, intelligence și comunicare strategică și asigură sinergia necesară îndeplinirii obiectivelor asumate de
"ara noastră, pentru acest an și în perspectivă, ca membru NATO și consolidarea pro‐
$ilului "ării noastre în cadrul Alian"ei, având prevăzute obiective, măsuri și ac"iuni
concrete, precum și responsabilită"i și termene de realizare
Planul a fost aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a &ării, la 24 aprilie 2019.

3.3. Strategia Națională de Securitate pentru Regiunea
Mării Negre și Planul de implementare a Strategiei
Naționale de Securitate pentru Regiunea Mării Negre
pentru perioada 2019-2024
În acest context, spre a da mai multă consisten"ă măsurilor prevăzute în Planul de implementare a măsurilor de consolidare a pro"ilului României în NATO,
Președintele României a aprobat ca în cadrul Grupului Interinstitu"ional Strategic
privind Prezen"a Aliată Înaintată în România (GISIR) să $ie elaborată „Strategia
Na#ională de Securitate pentru Regiunea Mării Negre”, precum și „Planul de
implementare a acesteia pentru perioada 2019-2024”.
Aceste documente sunt necesare pentru a armoniza și a aborda unitar, coerent
și coordonat elementele de pozi"ie na"ională, direc"iile de efort ale institu"iilor publice și
proiectele na"ionale în cadrul NATO și UE, la nivel regional, precum și în plan bilateral.
De asemenea, contextul generat de procesul de reflec"ie din cadrul NATO
privind consolidarea securită"ii la Marea Neagră necesită o permanentă armo‐
nizare a pozi"iilor și eforturilor na"ionale pentru a sus"ine eficient obiectivele
României.
Strategia Na#ională de Securitate pentru Regiunea Mării Negre anali‐
zează contextul de securitate în Regiunea Mării Negre, identifică obiectivele
României, definește riscurile și amenin"ările, precum și dimensiunile strategice
de ac"iune specifice.
Planul de implementare a Strategiei Na#ionale de Securitate pentru
Regiunea Mării Negre, pentru perioada 2019-2024 stabilește obiective, responsabi‐
lită"i și termene concrete pentru cele cinci direc"ii de ac"iune, având rolul de a consolida
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pro$ilul României de contributor și pilon de securitate în regiunea Mării Negre. Aceste
două documente au fost aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a &ării la 16 iulie 2019.
Președintele României a fost informat periodic în legătură cu rezultatele procesului de implementare ale acestor două planuri.

3.4. Gestionarea integrată a amenințărilor hibride
&ara noastră rămâne implicată activ în eforturile Alian"ei Nord‐Atlantice în
domeniile: combaterea războiului hibrid, apărare cibernetică, creșterea rezilien#ei și adaptarea politică, militară și institu"ională a NATO.
Ca urmare a intensi$icării amenin"ărilor de tip hibrid în spa"iul euroatlantic,
inclusiv în România, Președintele României a aprobat ca, în cadrul Departamentului
Securită"ii Na"ionale, să $ie elaborată, prin efort interinstitu"ional, „Evaluarea na#ională privind stadiul amenin#ării hibride în România”, pe baza unei analize a
ac"iunilor consecvente ale unor actori statali și sub‐statali la adresa "ării noastre.
Aceasta a stat la baza elaborării „Planului de ac#iune pentru gestionarea
integrată a amenin#ărilor hibride”, în coordonarea Departamentului Securită"ii
Na"ionale și cu contribu"iile institu"iilor cu atribu"ii în domeniul securită"ii na"ionale.
Planul prevede mecanismele și pârghiile necesare coordonării ac#iunilor privind gestionarea amenin#ărilor hibride, cu direc"ii de ac"iune clare.
Documentul a fost aprobat de către CSAT și oferă cadrul pentru coordonarea
eforturilor institu"iilor din sfera apărării, ordinii publice și securită"ii na"ionale des‐
tinate prevenirii și contracarării amenin"ărilor hibride.
În baza deciziilor Președintelui României, Administra"ia Preziden"ială a găz‐
duit o serie de dezbateri și conferin"e cu participarea reprezentan"ilor mass‐media,
a unor analiști și formatori de opinie, venind în sprijinul în"elegerii comune a acestui
tip de amenin"ări și implicării societă"ii civile în eforturile na"ionale de prevenire și
combatere în domeniu.
De asemenea, prin astfel de activită"i s‐a realizat o mai bună conectare a societă#ii civile la demersurile na#ionale de gestionare și combatere a amenin#ărilor hibride.
Evolu"iile în domeniul amenin"ărilor hibride sunt permanent în aten"ia in‐
stitu"iilor publice cu atribu"ii în domeniul securită"ii na"ionale.

3.5. Domeniul Securității Cibernetice
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Amenin#ările cibernetice sunt în continuă creștere la nivel mondial, asigu‐
rarea securită"ii în acest domeniu constituind o preocupare majoră în cadrul tuturor
formatelor de cooperare interna"ională: NATO, OSCE, UE.
Președintele României este informat cu operativitate cu privire la activitatea
Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică (COSC).
În virtutea rolului de coordonator strategic al Sistemului Na#ional de
Securitate Cibernetică (SNSC), anual, CSAT a analizat și aprobat activitatea derulată
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la nivelul Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică, precum și obiectivele și prio‐
rită"ile acestui organism, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Totodată, anual, CSAT a analizat și a aprobat activitatea Centrului Na"ional
de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică și obiectivele institu"iei.
Referitor la noile tehnologii 5G, conform deciziilor Președintelui Klaus
Iohannis, în cadrul Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică, au fost analizate
riscurile și oportunită#ile asociate implementării acestor tehnologii în România,
în special din perspectiva asigurării securită"ii na"ionale.
Analiza efectuată la nivelul institu"iilor cu atribu"ii în domeniu, reprezentate
în cadrul Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică, a eviden"iat faptul că, pentru
asigurarea securită"ii cibernetice a viitoarelor re"ele 5G, se impune actualizarea
cadrului legislativ în domeniu, în conformitate cu reglementările europene și
standardele interna"ionale în materie.

27 Noiembrie 2019
Ședința Consiliului
Suprem
de Apărare a Țării

Preocupările pentru completarea și armonizarea cadrului legislativ,
inclusiv stabilirea și aplicarea unor cerin#e minimale de securitate pentru
infrastructurile cibernetice na#ionale, s‐au focalizat pe transpunerea în plan
na"ional a Directivei UE 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului
privind măsuri pentru asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a re"e‐
lelor și a sistemelor informatice în Uniune (Directiva NIS), respectiv pe reconcep‐
tualizarea proiectului Legii privind Securitatea Cibernetică a României (LSCR),
în acord cu amendamentele Cur"ii Constitu"ionale a României și cu prevederile
Directivei NIS.
Pe fondul declarării de către Alian"a Nord‐Atlantică a spa#iului cibernetic
ca domeniu opera#ional, în cadrul Summitului NATO de la Varșovia, din anul 2016,
și în condi"iile în care confruntările în domeniul cibernetic și amenin"ările hibride
s‐au diversi$icat, la nivelul structurii de for"e a Armatei României a apărut necesitatea constituirii unei structuri specializate care să gestioneze acest tip de ame‐
nin"ări. În acest context, în anul 2018, Consiliul Suprem de Apărare a &ării a aprobat
în$iin"area, în cadrul Ministerului Apărării Na"ionale, a Comandamentului Apărării
Cibernetice.
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4. Abordarea pro-activă a Securității Naționale
Președintele României a valori"icat oportunită#ile oferite de cadrul
exercitării mandatului său pentru a promova și a sus#ine permanent și asiduu
interesele și obiectivele na#ionale de securitate și apărare în cadrul Alian#ei
Nord-Atlantice și a Uniunii Europene, precum și în rela#ie cu partenerii strategici ai României, în special cu Statele Unite ale Americii.
În plan practic, rezultatele măsurilor și ac"iunilor interinstitu"ionale apro‐
bate de către Președintele României și coordonate la nivelul Administra"iei Preziden‐
"iale, sunt vizibile prin creșterea capacită#ii na#ionale de apărare a #ării și de
participare la apărarea colectivă (în cadrul NATO), precum și de prevenire și com‐
batere a diferitelor amenin"ări conven"ionale și neconven"ionale, inclusiv cibernetice
și hibride.
În mod curent, Președintele Klaus Iohannis a abordat obiectivele și priorită#ile politicii externe și de securitate ale "ării noastre în cadrul tuturor întâlni‐
rilor bilaterale la nivel înalt la care participă, atât în "ară cât și în cadrul vizitelor
o$iciale în alte state, cu accent pe colaborarea în plan bilateral și multilateral, în cadrul
organiza"iilor interna"ionale în care România este membră.
De asemenea, întâlnirile avute cu liderii NATO și ai Uniunii Europene ‐
Secretarul General NATO și adjunctul acestuia, Președintele Comisiei Europene, al
Consiliului European și al Parlamentului European ‐ au fost tot atâtea ocazii de a pre‐
zenta și sus"ine interesele și obiectivele na"ionale de securitate ale "ării noastre, de
a crea subiecte de re$lec"ie privind direc"iile strategice de ac"iune ale acestor orga‐
niza"ii, în consonan"ă cu interesele României și ale cetă"enilor săi.
Președintele României a fost preocupat în mod constant și consecvent de cu‐
noașterea situa"iei și găsirea celor mai adecvate solu"ii pentru optimizarea gestionării domeniilor securită#ii na#ionale. A utilizat e$icient și oportun resursele
informa"ionale strategice, care au fost valori$icate pentru luarea de decizii strategice
în interes na"ional, având mereu în aten"ie bene$iciarul $inal al politicii de securitate
– cetă"eanul.
Din aceeași perspectivă, Președintele Klaus Iohannis a urmărit evolu#iile la
nivel institu#ional, a participat la analizele de bilan" ale Ministerului Apărării
Na"ionale, Serviciului Român de Informa"ii și Serviciului de Informa"ii Externe, la ac‐
tivită"ile organizate cu ocazia Zilei Armatei în București și la Carei, precum și alte ac‐
tivită"i militare importante.
A vizitat unită#i militare reprezentative, cum este baza militară de la
Mihail Kogălniceanu, a participat la activită"i în cadrul principalelor exerci"ii militare
multina"ionale organizate în România și s‐a informat în permanen"ă despre modul
în care sunt puse în practică hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a &ării
ce vizează starea de operativitate a Armatei, dotarea acesteia cu noi categorii de teh‐
nică militară, stabilirea și execu"ia bugetului pentru institu"iile din domeniul securi‐
tă"ii na"ionale.
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25 Octombrie 2018
Ziua Armatei Române,
oferirea Drapelului de Luptă

27 Aprilie 2017
Dejun oficial oferit cu prilejul
Zilei Veteranilor de Război

De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a acordat și acordă în continuare, toată aten#ia men#inerii unei legături stabile și func#ionale cu
toate categoriile de militari, inclusiv solu"ionării problemelor sociale ale per‐
sonalului militar și ale militarilor în rezervă și retragere și în mod deosebit ale
veteranilor, văduvelor și invalizilor de război, ale căror solicitări sunt tratate cu
solicitudine.
Din aceeași perspectivă, Președintele României a manifestat constant respect
și apreciere pentru veteranii de război și cei din teatrele de opera"ii, pentru militarii în
rezervă și în retragere. În perioada primului mandat al Președintelui Klaus Iohannis
au fost decora"i 18 veterani de război, precum și un număr de 28 de militari în rezervă
și retragere. În cadrul ceremoniilor militare consacrate aniversării participării armatei
noastre la eliberarea Cehoslovaciei, în timpul celui de‐al Doilea Război Mondial, au
fost decora"i cinci veterani de război din Slovacia. De asemenea, de Ziua Veteranilor
de Război, la 27 aprilie 2017, a oferit, în Sala Unirii din Palatul Cotroceni, un dejun o$i‐
cial la care au participat 80 de veterani și văduve de veterani de război din toată "ara.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐ocazia‐zilei‐veteranilor‐de‐razboi

În luna octombrie 2016, Președintele României a participat la ceremoniile
prilejuite de comemorarea eroilor bătăliei de pe Jiu din octombrie 1916, ocazie
cu care a sus"inut o alocu"iune. În acest fel, a adus omagiu jertfei de sânge a Armatei
române în timpul Primului Război Mondial.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniilor‐prilejuite‐de‐comemorarea‐
eroilor‐bataliei‐de‐pe‐jiu‐din‐octombrie‐1916

În anul 2017, Președintele României a participat la activită"i dedicate ani‐
versării a 100 de ani de la bătăliile de la Mărășești, Mărăști și Oituz din vara anu‐
lui 1917, care au stabilizat frontul de apărare al Armatei române în Moldova. Astfel,
la 18 iulie 2017, Președintele Klaus Iohannis a participat la ceremonialul militar de
la Mausoleul Mărăști, iar la 6 august 2017, a luat parte la manifestările de la Mărășești.
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6 August 2017
Ceremonia comemorativă
a Centenarului Bătăliei de la Mărășești

1 Decembrie 2019
Parada militară organizată cu prilejul
Zilei Naționale a României

Comunicare
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
publică:
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐militare‐de‐la‐mausoleul‐
marasti‐desfasurate‐cu‐prilejul‐implinirii‐a‐100‐de‐ani‐de‐la‐luptele‐purtate‐de‐armata‐romaniei‐in‐
primul‐razboi‐mondial
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐comemorative‐a‐centenaru‐
lui‐bataliei‐de‐la‐marasesti

În "iecare an, președintele Klaus Iohannis participă la ceremonialurile dedi‐
cate Zilei Na#ionale a României (1 Decembrie), aducând astfel un omagiu înaintașilor
care au făcut posibilă unirea tuturor teritoriilor locuite de români, în anul 1918.
De asemenea, Președintele României adresează mesaje de felicitare de zilele categoriilor de for#e ale armatei și a participat an de an la festivită"ile organi‐
zate cu ocazia Zilei Marinei, la 15 august, la Constan"a.
La data de 2 aprilie 2019, la 15 ani de la aderarea României la NATO și 70
de ani de la în$iin"area Alian"ei, Președintele României s‐a adresat Parlamentului
României reunit în ședin"ă solemnă.
Președintele Klaus Iohannis a primit mai multe delega"ii ale participan"ilor
la Jocurile Paralimpice Invictus Games, decorând, la Palatul Cotroceni, în luna sep‐
tembrie 2017, 44 dintre participan"ii la această competi"ie, ce a avut loc în Canada,
la Toronto.
O aten#ie deosebită a acordat Președintele Klaus Iohannis militarilor
activi din cadrul for#elor armate ale României. Au fost decora"i un număr de 35
de militari participan"i la ac"iuni militare în teatre de opera"ii din afara teritoriului
României.
Din aceeași perspectivă, Președintele României a decorat 20 de personalită#i străine, civili și militari, comandan#i și lideri ai unor importante structuri militare și politico-militare din state aliate ale României și din organiza"ii
interna"ionale din care face parte "ara noastră.
Preocupat în permanen"ă de starea for"elor armate, indiferent de loca"ia unde
acestea își îndeplinesc misiunile, la data de 1 mai 2016, care a corespuns Sărbătorii
Pascale, Președintele României a efectuat o vizită în Afganistan, unde s‐a întâlnit cu
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militarii din contingentul român detașat în Teatrul de Opera"ii, precum și cu membri ai
conducerii misiunii interna"ionale.
Președintele României a decorat, de asemenea, un număr de șase conducători
de institu"ii publice din sistemul securită"ii na"ionale și post mortem, un număr de șase
poli"iști căzu"i la datorie, precum și cinci militari căzu"i la datorie în Teatrul de Opera"ii
Afganistan.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/vizitarea‐de‐catre‐
presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐militarilor‐romani‐a$lati‐in‐teatrul‐de‐operatii‐din‐
afganistan

Președintele Klaus Iohannis a acordat gradele de general, a decorat drapelele
de luptă ale unui număr de 89 de unită#i militare, inclusiv ale institu"iilor de învă"ă‐
mânt militar, demonstrând, încă o dată, interesul său deosebit pentru procesul de edu‐
care și formare a tinerei genera"ii și pentru promovarea identită"ii și valorilor na"ionale.
De asemenea, cu prilejul Zilei Pompierilor, 13 septembrie 2017, și al aniversării
glorioaselor lupte din Dealul Spirii din 1848, ca recunoaștere a valorii reprezentan"ilor
acestei specialită"i militare, Președintele României a acordat drapele de luptă unui
număr de 11 unită#i din subordinea Inspectoratului General pentru Situa#ii de
Urgen#ă, în cadrul unui ceremonial militar care a avut loc la Mormântul Ostașului
Necunoscut, din Parcul Carol.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐inmanare‐a‐drapelelor‐de‐
lupta‐pentru‐11‐unitati‐din‐subordinea‐inspectoratului‐general‐pentru‐situatii‐de‐urgenta‐cu‐ocazia
‐zilei‐pompierilor‐din‐romania

De asemenea, ca semn de apreciere pentru Armata României, Președintele
Klaus Iohannis a participat la dezbaterea cu tema „Armata – institu#ie fundamentală
a statului. Sursă de încredere și mândrie na#ională”, desfășurată la 24 octombrie
2016, la Satu Mare, context în care a sus"inut o alocu"iune.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participare‐la‐dez‐
baterea‐cu‐tema‐armata‐institutie‐fundamentala‐a‐statului‐sursa‐de‐incredere‐si‐mandrie‐nationala

14 Septembrie 2017
Primirea delegației României – „Invictus Games
Toronto 2017”

1 Mai 2016
Vizitarea militarilor români aflați
în Teatrul de Operații din Afganistan
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15 August 2017
Ziua Marinei Române

Pe 24 octombrie 2018, Președintele Klaus Iohannis oferit un dejun o"icial,
cu ocazia Zilei Armatei, la care au participat 126 de generali, o$i"eri, subo$i"eri și gra‐
da"i profesioniști din toate structurile Armatei României, men"inând și în acest fel,
vie, legătura organică dintre Președintele României, Comandant al for#elor armate și personalul armatei noastre.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dejunului‐o$icial‐oferit‐cu‐prilejul‐zilei‐
armatei‐romaniei

Pentru a cunoaște în profunzime situa"ia pregătirii for"elor armate și a sta‐
diului de opera"ionalizare a unită"ilor militare, în luna iunie 2016, Președintele Ro‐
mâniei a participat la activită"ile prilejuite de Exerci#iul NATO „Steadfast Cobalt
2016”, care s‐a desfășurat la București, ocazie cu care a eviden"iat amploarea si com‐
plexitatea exerci"iului de testare și evaluare a interoperabilită"ii Sistemelor de comu‐
nica"ii și informatice aliate, în sprijinul structurii de comandă și control pentru
misiunile For"ei de Răspuns a NATO și a salutat implicarea celor peste 1.000 de par‐
ticipan"i din 35 de unită"i aliate.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participarea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐exercitiul‐nato‐steadfast‐cobalt‐2016

15 Iulie 2017
Exerciţiul militar
multinaţional „Saber
Guardian - 2017”
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De asemenea, în luna august 2016, Președintele Klaus Iohannis participat la
Exerci#iul Multina#ional „Saber Guardian 2016”, organizat de Armata României
și Comandamentului For"elor Armate ale Statelor Unite din Europa, care se desfă‐
șoară anual ca parte a Ini"iativei SUA de Reasigurare Europeană, devenită ulterior
Ini"iativa SUA pentru Descurajare Europeană. Exerci"iul re$lectă implicarea SUA și a
NATO ca Alian"ă în asigurarea apărării comune a membrilor Alian"ei. Ca semn de re‐
cunoaștere a importan"ei acestui exerci"iu pentru securitate regională, Președintele
României a asistat și luna iulie 2017 la desfășurarea Exerci#iul Multina#ional „Saber
Guardian 2017” în Cincu, jude"ul Brașov.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐$inalul‐exercitiului‐militar‐multinational‐saber‐
guardian‐16
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐presed‐
intelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐urma‐participarii‐la‐exercitiul‐militar‐multina‐
tional‐saber‐guardian‐2017

12 Aprilie 2019
Exercițiul NATO
„Sea Shield 2019”

De asemenea, în luna aprilie 2019, Președintele României a participat la mar‐
carea încheierii Exerci#iului NATO multina#ional și întrunit „Sea Shield 2019”, care
s‐a derulat în Marea Neagră, cu participarea a 1.400 de militari români și 800 de militari
alia"i, context în care a vizitat Fregata „Regele Ferdinand”, precum și ambarca"iunile
din Canada și Olanda, participante la exerci"iu.
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1. Vizite oficiale bilaterale ale Președintelui României,
Klaus Iohannis, în afara ţării
1. 10 februarie 2015 – vizita o!icială în Republica Franceză
Vizita o!icială în Fran#a a avut loc la invita#ia omologului francez, François
Hollande, constituind prima vizită bilaterală din mandatul de Președinte al României.
Vizita a cuprins întrevederi ale celor doi Președin#i în format tête‐à‐tête și în
plen, o conferin#ă comună de presă, convorbiri o!iciale cu Președintele Senatului Re‐
publicii Franceze, Gerard Larcher, respectiv, Președintele Adunării Na#ionale, Claude
Bartolone, precum și o întâlnire cu reprezentan#ii comunită#ii românești din Fran#a.

10 Februarie 2015
Vizita oficială
în Republica
Franceză

Președintele Fran#ei a mul#umit pentru participarea Președintelui României
la ,,Marșul Solidarită#ii” (11 ianuarie 2015, Paris), marcând, astfel, solidaritatea
României cu Fran#a lovită de atentate. În cadrul discu#iilor în plen, cei doi Președin#i
au abordat teme subsumate Parteneriatului Strategic bilateral dintre cele două #ări,
precum și cooperării în plan securitar, regional și european. Totodată, a avut loc un
schimb de opinii referitoare la situa#ia din Ucraina, în cadrul căreia a fost reiterată
pozi#ia României de sus#inere fermă a suveranită#ii și integrită#ii teritoriale a
Ucrainei, în cadrul frontierelor sale recunoscute interna#ional, și a fost abordat su‐
biectul aderării României la Spa#iul Schengen, solicitându‐se sprijinul Fran#ei pe acest
subiect.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐vizitei‐o!iciale‐in‐republica‐franceza
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐presedintelui‐republicii‐franceze‐domnul‐fran‐
cois‐hollande
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐reprezentanti‐ai‐comunitatii‐romanesti‐din‐franta
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2. 24-25 februarie 2015 – vizita o!icială în Republica Moldova
Vizita a avut loc la invita#ia Președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti.
În cadrul vizitei o!iciale în Republica Moldova, Președintele României a avut
convorbiri tête‐à‐tête cu Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti și cu Prim‐
ministrul Chiril Gaburici, întâlniri cu liderii partidelor proeuropene, precum și con‐
vorbiri cu Președintele Parlamentului Republicii Moldova.
Vizita a contribuit la consolidarea rela#iilor speciale dintre cele două #ări și
la asigurarea continuită#ii tuturor proiectelor comune. În cadrul discu#iilor dintre
cei doi Președin#i, au fost vizate trei subiecte majore: rela#ia bilaterală, integrarea eu‐
ropeană a Republicii Moldova și situa#ia regională.
Președintele României a subliniat cu acest prilej faptul că #ara noastră ră‐
mâne angajată pentru dezvoltarea dialogului politic și a cooperării concrete cu Re‐
publica Moldova, precum și că sus#ine eforturile autorită#ilor de la Chișinău în direc#ia
consolidării concrete a parcursului proeuropean al acestui stat și a aprofundării re‐
formelor sale interne.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐vizitei‐o!iciale‐in‐republica‐moldova
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐presedintelui‐republicii‐moldova‐domnul‐nico‐
lae‐timofti
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐la‐universitatea‐de‐stat‐din‐moldova

3. 26 februarie 2015 – vizita o!icială la Berlin
Vizita o!icială la Berlin a avut loc la invita#ia Președintelui Republicii Federale
Germania, Joachim Gauck. Cu acest prilej, Președintele României a avut convorbiri
tête‐à‐tête cu Președintele Gauck, convorbiri tête‐à‐tête și o!iciale cu Cancelarul
Republicii Federale Germania, Angela Merkel, o întâlnire cu Președintele Bundestagului,
Norbert Lammert, cu conducerea Forumului Germano‐Român, precum și o întâlnire
cu reprezentan#i ai comunită#ii românești din Republica Federală Germania.
Vizita a oferit prilejul intrării într‐o etapă superioară a rela#iilor bilaterale,
care include o sus#inere reciprocă pe teme de interes comun în cadrul Uniunii Europene,

26 Februarie 2015
Vizită oficială
în Republica Federală
Germania
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în plan regional și interna#ional. Cu prilejul discu#iilor avute cu Cancelarul Merkel, a
fost trecută în revistă evolu#ia rela#iilor bilaterale din punct de vedere economic, cul‐
tural și politic, !iind subliniat rolul Germaniei nu doar ca principal partener economic
al României, dar și ca unul dintre cei mai importan#i parteneri de dialog în interiorul
Uniunii Europene și pe scena interna#ională.
De asemenea, au fost abordate teme de actualitate de pe agenda Uniunii
Europene, subiectul perspectivei aderării României la spa#iul Schengen și, pe un plan
mai general, cel al nevoii consolidării securită#ii Uniunii Europene și a cetă#enilor săi.
Un alt subiect de pe agenda de discu#ii l‐a constituit perspectiva europeană a
Republicii Moldova și a #ărilor din Balcanii de Vest, precum și rolul crescând al co‐
munită#ilor germane din România și al comunită#ii române din Germania ca punte
de legătură și factori de consolidare ai cooperării româno‐germane.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐vizitei‐o!iciale‐in‐republica‐federala‐germania
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐cancelarului‐republicii‐federale‐germania‐
doamna‐angela‐merkel
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐intalnirii‐cu‐reprezentanti‐ai‐comunitatii‐romanesti‐din‐repu‐
blica‐federala‐germania
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐cu‐presedintele‐republicii‐federale‐germania
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4. 12 - 13 martie 2015 – vizita o!icială în Republica Polonă
Vizita o!icială din Polonia a Președintelui României a avut loc la invita#ia
Președintelui Republicii Polone, Bronislaw Komorowski.
Vizita a cuprins convorbiri tête‐à‐tête cu Președintele Bronisław
Komorowski, urmată de întrevederi cu Radoslaw Sikorski, Președintele Seimului, și
cu Președintele Senatului, Bogdan Borusewicz. Programului vizitei a mai cuprins
o întâlnire cu comunitatea românescă la sediul Ambasadei, o ceremonie de
depunere de coroane de !lori la Monumentul Ostașului Necunoscut și convorbiri cu
Prim‐ministrul Republicii Polone, Ewa Kopacz.
Întâlnirea dintre cei doi președin#i a constituit o bună ocazie pentru a subli‐
nia rela#ia dintre cele două state, legate de o istorie comună, de cooperare și de soli‐
daritate în momente cruciale, atât în plan european, cât și transatlantic, eviden#iată
de existen#a unui Parteneriat Strategic.
Agenda discu#iilor a cuprins subiecte legate de evolu#ia rela#iilor bilaterale
din punct de vedere politic, economic și militar, respectiv realizarea de proiecte con‐
crete de cooperare între România și Polonia în cadrul UE și NATO. S‐au discutat as‐
pecte regionale, cu un acent deosebit pe Ucraina și Republica Moldova.
Cu prilejul vizitei în Polonia a fost adoptată o Declara#ie comună, drept con‐
tinuare și ampli!icare a celei privind Parteneriatul Strategic dintre România și Polonia,
adoptate la București în 2009, care urmărește nu doar întărirea rela#iei bilaterale pe
palierul de securitate dintre România și Polonia, ci și dezvoltarea corelată a partene‐
riatelor strategice pe care le au cele două #ări cu SUA și solidaritatea politică în NATO.
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Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐plecarea‐spre‐varsovia‐republica‐polona
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐presedintelui‐republicii‐polone‐domnul‐broni‐
slaw‐komorowski
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/declaratie‐comuna‐a‐prese‐
dintelui‐republicii‐polone‐bronislaw‐komorowski‐si‐a‐presedintelui‐romaniei‐klaus‐werner‐iohannis
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐reprezentanti‐ai‐comunitatii‐romanesti‐din‐republica‐polona

5. 17 martie 2015 – vizita o!icială în Ucraina
Vizita a avut loc la invita#ia Președintelui Petro Poroșenko și a constituit, la
acel moment, prima vizită în Ucraina a unui Președinte român în ultimii 7 ani, un
rezultat deosebit constituindu‐l reactivarea activită#ii comisiei preziden#iale mixte.
Programul vizitei a cuprins convorbiri tête‐à‐tête cu Președintele Ucrainei,
Petro Poroșenko, convorbiri o!iciale cu participarea membrilor celor două delega#ii,
convorbiri cu Președintele Radei Supreme a Ucrainei, Volodimir Groisman, convorbiri
cu Prim‐ministrul Ucrainei, Arseni Ia#eniuk, precum și vizitarea Monumentului Vic‐
timelor Holomodorului.
Cu prilejul vizitei, Președintele Klaus Iohannis a rea!irmat voin#a de apro‐
fundare a rela#iilor dintre cele două #ări, sus#inerea României pentru suveranitatea,
unitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și sprijinul ferm al #ării noastre
pentru apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană. Totodată, în cadrul discu#iilor s‐
a subliniat importan#a aplicării rapide și necondi#ionate a Pachetului de În#elegeri
de la Minsk din 12 februarie 2015, pozi#ia României !iind favorabilă men#inerii regi‐
mului de sanc#iuni al Uniunii Europene la adresa Federa#iei Ruse cât timp nu se în‐
registrează aplicarea deplină a acestuia sau dacă situa#ia din teren continuă să se
degradeze.
De asemenea, au fost abordate teme bilaterale, România având disponibili‐
tatea deplină pentru întărirea cooperării și a parteneriatului între cele două #ări atât
în ceea ce privește dialogul politic, cât și referitor la proiecte concrete.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐plecarea‐spre‐kiev‐ucraina \
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐presedintelui‐ucrainei‐domnul‐petro‐porosenko

6. 27-28 aprilie 2015 – vizita o!icială în Republica Italiană
Vizita o!icială a Președintelui României în Italia a avut loc la invita#ia omo‐
logului italian, Sergio Mattarella. Cei doi președin#i au avut discu#ii pe teme bilaterale,
de pe agenda europeană și interna#ională. Programul vizitei a mai cuprins întâlniri
cu președintele Consiliului de Miniștri, Matteo Renzi, și cu președintele Senatului,
Pietro Grasso. De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a avut o întâlnire cu repre‐
zentan#i ai comunită#ii de români din Italia și cu o parte dintre studen#ii români bur‐
sieri la Accademia di Romania.
Importan#a acestei vizite a fost dată de mai multe aspecte, precum existen#a
unui parteneriat strategic și a unei tradi#ii de colaborare între cele două state,
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de faptul că Italia este unul dintre principalii parteneri economici ai României și, nu
în ultimul rând, de existen#a în Italia a unei comunită#i românești foarte mari.
Cu prilejul vizitei o!iciale în Italia, au fost abordate modalită#ile de dezvoltare a
colaborării și coordonării în interiorul Uniunii Europene, dar și în interiorul NATO, a fost
discutată tema aderării României la spa#iul Schengen, importan#a asigurării unei per‐
spective europene pentru Republica Moldova, dar și alte subiecte de pe agenda interna‐
#ională, precum situa#ia din Libia și intensi!icarea fenomenului terorismului interna#ional.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐vizitei‐o!iciale‐in‐republica‐italiana
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/comunicat‐de‐presa‐vizita‐
o!iciala‐a‐presedintelui‐romaniei‐klaus‐iohannis‐in‐italia
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/a‐doua‐zi‐a‐vizitei‐o!iciale‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐italiahttps://www.presidency.ro/ro/media/dis‐
cursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐reprezentanti‐ai‐
comunitatii‐romanesti‐din‐republica‐italiana
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐studentii‐romani‐din‐italia

7. 14-15 mai 2015 – vizita o!icială la Sfântul Scaun
Vizita o!icială la Sfântul Scaun a reprezentat prima întâlnire o!icială la acest
nivel de la începutul ponti!icatului Papei Francisc și a avut loc în contextul aniversării
a 25 de ani de la restabilirea rela#iilor diplomatice dintre România și Sfântul Scaun.
Programul vizitei a cuprins întrevederi cu Sanctitatea Sa Papa Francisc și cu
Secretarul de Stat Cardinalul Pietro Parolin. Cu prilejul vizitei, Președintele României
a subliniat interesul #ării noastre de a aprofunda cooperarea cu Sfântul Scaun pentru
promovarea libertă#ii religioase, a dialogului ecumenic și interreligios ca instrument
de edi!icare a păcii și pentru apărarea demnită#ii umane. Totodată, în cadrul întâlni‐
rilor avute cu înal#ii o!iciali ai Sfântului Scaun, Președintele Klaus Iohannis a transmis
gratitudinea statului român pentru gesturile de ospitalitate prin care Biserica Catolică
a venit în întâmpinarea nevoilor religioase ale diasporei românești. În cadrul discu‐
#iilor în plen cu Sanctitatea Sa Papa Francisc și cu Cardinalul Pietro Parolin, a avut
loc un schimb de opinii pe teme bilaterale, europene și interna#ionale.

15 Mai 2015
Vizită oficială
la Sfântul Scaun
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Cu prilejul acestei vizite, Președintele României a adresat o invita#ie Papei
Francisc de a vizita România.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐vizitei‐la‐expozitia‐universala‐milano‐2015‐si‐la‐
sfantul‐scaun
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐in‐cadrul‐intalnirii‐cu‐studentii‐romani‐care‐studiaza‐in‐institutiile‐de‐inva‐
tamant‐ponti!icale‐din‐roma
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o!iciala‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐sfantul‐scaun
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐presedintelui‐roma‐
niei‐domnul‐klaus‐iohannis‐dupa‐vizitarea‐pavilionului‐romaniei‐din‐cadrul‐expozitiei‐universale‐
milano‐2015
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐reprezentanti‐ai‐comunitatii‐romanesti‐din‐milano

8. 15-16 iunie 2015 – vizita o!icială în Republica Croa#ia
Vizita o!icială a Președintelui României în Republica Croa#ia a avut loc la in‐
vita#ia Președintelui Kolinda Grabar‐Kitarović, !iind, la acel moment, prima vizită a
Președintelui Iohannis în regiunea Balcanilor și prima vizită a unui șef de stat din
România în Croa#ia, după aderarea acestui stat la Uniunea Europeană. Cu acest prilej,
au avut loc convorbiri o!iciale cu șeful statului Kolinda Grabar‐Kitarović, cu
prim‐ministrul Zoran Milanović și cu președintele Parlamentului Josip Leko.
În cadrul discu#iilor purtate cu omologul croat, a fost subliniată legătura din‐
tre cele două #ări, prin apartenen#a comună la UE și la NATO, la sud‐estul Europei și
la regiunea Dunării, precum și interesul comun pentru consolidarea perspectivei eu‐
ropene a statelor din regiunea Balcanilor de Vest. Totodată, au fost abordate subiecte
privind situa#ia economică din România și Croa#ia, precum și importan#a dezvoltării
economice care să contribuie la stabilitatea regională, în urma integrării europene a
Balcanilor de Vest. De asemenea, a fost subliniat rolul esen#ial de punte de legătură
pe care îl au comunită#ile românofone din Croa#ia și minoritatea croată din România.
Cei doi omologi au abordat subiectul cooperării în regiunea Balcanilor de
Vest și cea dunăreană și au avut un schimb de opinii asupra unor dosare de actualitate
de pe agenda interna#ională ‐ evolu#iile din vecinătatea estică a Uniunii, situa#ia din
Ucraina și Republica Moldova.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1435318436
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐presedintelui‐republicii‐croatia‐doamna‐kolinda‐
grabar‐kitarovic
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o!iciala‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐croatia

9. 12-14 iulie 2015 – vizita o!icială în Regatul Spaniei
Președintele României a efectuat o vizită o!icială în Regatul Spaniei, în perioada
12‐14 iulie 2015, la invita#ia Majestă#ilor Lor Regele Felipe al VI‐lea si Regina Letizia.
Vizita a constituit un moment de referin#ă al dialogului bilateral româno‐spaniol la cel
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12-14 Iulie 2015
Vizită oficială
în Regatul Spaniei

mai înalt nivel, !iind, totodată, primul contact o!icial la nivel de șef de stat între
Președinte Klaus Iohannis și suveranul spaniol Felipe al VI‐lea, proclamat Rege pe
19 iunie 2014.
Programul vizitei a inclus primirea Președintelui României de către Majes‐
tatea Sa Regele Felipe al VI‐lea și convorbiri o!iciale între cei doi șe!i de stat, la Palatul
Zarzuela din Madrid. Totodată, Președintele României a avut convorbiri o!iciale cu
Președintele Guvernului spaniol, Mariano Rajoy, urmate de o conferin#ă de presă co‐
mună cu Președintele Senatului spaniol, Pío García‐Escudero. Un moment important
al vizitei l‐a constituit întâlnirea Președintelui României cu reprezentan#i ai comuni‐
tă#ii românești din Spania.
În cadrul convorbirilor avute cu Președintele Guvernului Regatului Spaniei,
Mariano Rajoy, au fost abordate aspecte privind rela#iile bilaterale, colaborarea în ca‐
drul Uniunii Europene, al Alian#ei Nord‐Atlantice, precum și subiecte actuale din po‐
litica externă, discutându‐se, de asemenea, și despre prezen#a în Spania a unei
importante comunită#i românești. Cei doi înal#i o!iciali au eviden#iat evolu#iile re‐
marcabile în raporturile româno‐spaniole, din punct de vedere politic și din punct
vedere economic, rela#iile dintre România și Spania intrând într‐o nouă etapă, aceea
de Parteneriat Strategic, începând cu anul 2013.
Un alt aspect important în cadrul discu#iilor l‐a constituit domeniul de co‐
operare – cel strategico‐militar, România și Spania cooperând ca parteneri în cadrul
NATO (misiunea NATO Resolute Support din Afghanistan) și la sistemul de apărare
antirachetă al NATO. Convorbirile au mai inclus subiecte de pe agenda interna#ională,
precum evolu#iile din vecinătatea estică și sudică a Uniunii Europene și intensi!icarea
fenomenului terorismului interna#ional.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o!iciala‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐in‐regatul‐spaniei
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐presedintelui‐guvernului‐regatului‐spaniei‐dom‐
nul‐mariano‐rajoy
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐reprezentanti‐ai‐comunitatii‐romanesti‐din‐spania
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10. 16 iulie 2015 – vizita o!icială în Republica Serbia
Vizita o!icială în Republica Serbia a avut loc la invita#ia Președintelui
Tomislav Nikolić, !iind a doua vizită pe care Președintele Klaus Iohannis a efectuat‐o
în regiunea Balcanilor de Vest în interval de o lună, după vizita din Croa#ia din data
de 15 iunie. Aceste vizite au avut rolul de a reitera interesul României fa#ă de această
zonă, determinarea de a contribui activ la stabilitatea regională și sus#inerea fermă
de către România a perspectivei europene a #ărilor din regiunea Balcanilor de Vest.
Programul vizitei a cuprins convorbiri o!iciale cu șeful statului, cu premierul
Aleksandar Vučić și cu președintele Adunării Na#ionale Maja Gojković, precum și o
întâlnire cu reprezentan#i ai comunită#ii românești din Serbia.
Cu prilejul vizitei în Republica Serbia, au fost abordate subiecte precum evo‐
lu#ia și perspectivele de dezvoltare a rela#iilor bilaterale, stabilitatea și cooperarea
regională și teme de actualitate pe agenda interna#ională. Președintele României a
transmis interlocutorilor sârbi trei mesaje principale: Serbia reprezintă un partener‐
cheie în regiune, România sprijină activ stabilizarea regiunii Balcanilor de Vest, in‐
clusiv prin sus#inerea puternică a perspectivei europene a #ărilor din această zonă,
#ara noastră încurajează o colaborare mai strânsă pe tema minorită#ilor na#ionale.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o!iciala‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐serbia
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐vizitei‐o!iciale‐in‐republica‐serbia
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐!inalul‐convorbirilor‐cu‐presedintele‐republicii‐serbia‐dom‐
nul‐tomislav‐nikolic
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐reprezentanti‐ai‐minoritatii‐romanesti‐din‐serbia

11. 26 iulie 2016 – vizita de lucru în Republica Austria
Președintele României, Klaus Iohannis, a avut, la Salzburg, o întrevedere de
lucru cu Președintele Austriei, Heinz Fischer.
Cei doi șe!i de stat au avut un schimb de opinii privind evolu#ia rela#iilor bi‐
laterale și au abordat teme de actualitate ale agendei europene și interna#ionale.
Președintele României și Președintele Austriei au exprimat satisfac#ia pentru nivelul
foarte bun al dialogului și cooperării pe multiple planuri între cele două state, precum
și dorin#a de consolidare, în continuare, a acestora.
Referitor la problematica europeană, cei doi președin#i au eviden#iat interesul
de intensi!icare a cooperării și coordonării pe teme de interes regional, în perspectiva
de#inerii succesive de către Austria și România a președin#iei Consiliului UE, în 2019.
De asemenea, a fost subliniată dorinţa de a dinamiza colaborarea în cadrul Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării şi în regiunea Balcanilor de Vest.
Întrevederea a avut loc cu ocazia participării Președintelui României la des‐
chiderea o!icială a Festivalului de la Salzburg.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐austriei‐domnul‐heinz‐!ischer
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐austriei‐domnul‐heinz‐!ischer
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12. 18-19 noiembrie 2015 - vizita o!icială în Republica Slovacă
Cu ocazia vizitei în Republica Slovacă, Președintele Klaus Iohannis a avut, la
Bratislava, convorbiri cu Președintele Republicii Slovace, Andrej Kiska, cu Președintele
Consiliului Na#ional slovac, Peter Pellegrini, și cu Prim‐Ministrul Republicii Slovace,
Robert Fico.
Discu#iile cu demnitarii slovaci s‐au concentrat asupra principalelor teme de
interes curent pentru cele două #ări, cu accent pe intensi!icarea cooperării economice
bilaterale, securitatea energetică a regiunii și europeană ‐ cu precădere în contextul
evolu#iilor din vecinătatea estică a Uniunii Europene și în perspectiva Președin#iei
slovace a Consiliului UE din 2016, evolu#iile de securitate ‐ cu accent pe !lancul estic
al NATO și situa#ia din vecinătatea estică, criza migra#iei, coordonarea în cadrul Uni‐
unii Europene și cooperarea regională.
Președintele României și omologul său slovac au inaugurat Forumul de afa‐
ceri româno‐slovac, la care au participat peste 20 de reprezentan#i de companii din
cele două #ări, din domenii precum energie, auto, IT și transporturi. De asemenea, a
avut loc și o întâlnire cu un grup de tineri români care trăiesc și lucrează în Slovacia.
Vizita a inclus și o deplasare la Zvolen, unde Președintele României a depus o
coroană de !lori la cimitirul militar român din localitate, loc în care se a!lă mormintele
a 11.000 de militari români căzu#i pe frontul de luptă pentru eliberarea Cehoslovaciei
din al Doilea Război Mondial. Cu acest prilej, Președintele Klaus Iohannis a decorat un
grup de veterani slovaci care au luptat alături de ostașii români în perioada 1944‐1945.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o!iciala‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐slovaca
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐slovace‐domnul‐andrej‐kiska
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐deschiderii‐forumului‐bilateral‐al‐oamenilor‐de‐afaceri‐
romani‐si‐slovaci
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐intalnirii‐cu‐reprezentanti‐ai‐tinerilor‐profesionisti‐romani‐
care‐isi‐desfasoara‐activitatea‐in‐regiunea‐bratislava
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐veteranilor‐slovaci‐care‐au‐luptat‐
alaturi‐de‐soldatii‐romani‐pentru‐eliberarea‐teritoriului‐slovac‐in‐cel‐de‐al‐doilea‐razboi‐mondial
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/prima‐zi‐a‐vizitei‐o!iciale‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐slovaca
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/ceremonia‐de‐decorare‐a‐ve‐
teranilor‐slovaci‐care‐au‐luptat‐alaturi‐de‐soldatii‐romani‐pentru‐eliberarea‐teritoriului‐slovac‐in‐
cel‐de‐al‐doilea‐razboi‐mondial
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13. 7-9 martie 2016 - vizita o!icială în Statul Israel
Vizita o!icială a Președintelui României în Statul Israel a cuprins întrevederi
cu Președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, convorbiri tête‐à‐tête cu Prim‐ministrul
Benjamin Netanyahu, o întâlnire cu Patriarhul grec‐ortodox al Ierusalimului, Teo!il
al III‐lea, precum și vizitarea Bisericii Sfântului Mormânt, depunerea unei coroane
de !lori la mormântul lui Theodor Herzl, vizitarea Memorialului Martirilor și Eroilor
Holocaustului „Yad Vashem”, convorbiri cu liderul opozi#iei parlamentare, Isaak Herzog,
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ceremonia primirii o!iciale la sediul Knesset‐ului (Adunarea Legislativă) și depunerea
unei coroane de !lori la Monumentul „Gal’Ed”. Vizita în Israel a inclus, totodată, con‐
vorbiri o!iciale și o declara#ie de presă comună cu Președintele Knesset‐ului,
Yuli‐Yoel Edelstein, vizitarea Așezământului Bisericii Ortodoxe Române, precum și o
întâlnire cu reprezentan#ii comunită#ii israeliene de origine română.
Vizita a reprezentat o ocazie excelentă pentru a marca cei 68 de ani de rela#ii
diplomatice neîntrerupte, caracterizate de un dialog politic dinamic și o bună coope‐
rare în domenii precum economie, apărare, cultură, educa#ie, cercetare.
Un important subiect de discu#ie a fost preluarea de către România a
președin#iei Alian#ei Interna#ionale pentru Memoria Holocaustului, începând
cu data de 8 martie 2016.
Președintele României a subliniat în toate dialogurile avute cu partea israe‐
liană că, pentru România, Procesul de Pace din Orientul Mijlociu continuă să repre‐

7 Martie 2016
Vizită de stat
în Statul Israel

zinte o prioritate pe agenda externă a #ării, România sus#inând „solu#ia celor două
state”, Israel și Palestina, care să coexiste în pace și securitate, ca unică variantă
viabilă și capabilă să garanteze îndeplinirea aspira#iilor păr#ilor.
Au fost abordate, de asemenea, subiecte privind evolu#iile din Orientul Mij‐
lociu și Africa de Nord, Siria, fenomenul migra#ionist, evolu#iile din cadrul Uniunii
Europene, lupta împotriva terorismului.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐statului‐israel‐domnul‐reuven‐rivlin
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐statului‐israel‐domnul‐benjamin‐
netanyahu
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐knesset‐ului‐domnul‐yuli‐yoel‐
edelstein
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐sustinuta‐de‐presedintele‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐reprezentantii‐comunitatii‐israeliene‐de‐origine‐romana
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐!inalul‐vizitei‐la‐memorialul‐martirilor‐si‐eroilor‐holocaus‐
tului‐yad‐vashem
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8 Martie 2016
Vizită de stat
în Statul Palestina

14. 10 martie 2016 – vizita o!icială în Palestina
În cadrul vizitei o!iciale în Palestina, Președintele României a avut convorbiri
cu Președintele Palestinei, Mahmoud Abbas, urmate de o declaratie de presă și de‐
punerea unei coroane de !lori la Mausoleul fostului Președinte Yasser Arafat.
Vizita a constituit un bun prilej pentru un schimb de opinii cu Președintele
Mahmoud Abbas în vederea intensi!icării cooperării bilaterale în diverse domenii,
precum schimburi economice, agricultură, sănătate, !inan#e, afaceri interne, energie,
managementul apelor și infrastructură. În cadrul discu#iilor în plen, cei doi Președin#i
au avut o discu#ie aprofundată cu privire la ultimele evolu#ii în Procesul de Pace din
Orientul Mijlociu și perspectivele acestuia, !iind subliniat faptul că cea mai importantă
chestiune care trebuie abordată la acest moment este identi!icarea unor căi de refa‐
cere a încrederii dintre păr#i. Totodată, vizita a cuprins și un schimb de vederi cu pri‐
vire la principalele probleme regionale, cu accent pe criza siriană și situa#ia
refugia#ilor palestinieni din Siria și impactul acestora asupra #ărilor vecine.

Comunicare publică
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐palestinei‐domnul‐mahmoud‐abbas
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15. 22-24 martie 2016 - vizita o!icială în Republica Turcia
Vizita o!icială în Republica Turcă a avut loc la invita#ia omologului turc și a
cuprins convorbiri tète‐a‐tète și declara#ie de presă comună cu Președintele Republicii
Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, convorbiri o!iciale cu participarea membrilor celor
două delega#ii o!iciale, convorbiri o!iciale cu Prim‐ministrul Republicii Turcia, Ahmet
Davutoğlu, și cu Președintele Marii Adunări Na#ionale a Turciei, İsmail Kahraman.
De asemenea, vizita a mai inclus și o întâlnire cu reprezentan#i ai comunită#ii
românești din Istanbul, vizitarea Bisericii „Sfânta Muceni#a Paraschevi” ‐ ctitorie a
domnitorului Constantin Brâncoveanu, lăcaș de cult al comunită#ii române ortodoxe
din Istanbul, participarea la ceremonia depunerii unei coroane de !lori la Mausoleul
Atatürk, semnarea în Cartea de Onoare a Mausoleului, și depunerea unei jerbe la locul
atentatului din 13 martie 2016 din Ankara.
În cadrul discu#iilor în plen, cei doi Președin#i au abordat teme subsumate
Parteneriatului Strategic bilateral, precum și cooperării în plan securitar, regional și
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european. O aten#ie deosebită a fost acordată dimensiunii economice dintre cele două
#ări, Turcia !iind primul partener comercial al României din afara Uniunii Europene
și al cincilea partener la nivel global, precum și dimensiunii de securitate din per‐
spectiva migra#iei și terorismului.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐de‐stat‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐turcia
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐turcia‐domnul‐recep‐
tayyip‐erdogan
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederile‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐republicii‐turcia‐domnul‐ahmet‐davutoglu‐si‐
cu‐presedintele‐marii‐adunari‐nationale‐a‐turciei‐domnul‐ismail‐kahraman
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/intalnire‐cu‐membri‐ai‐comunitatii‐ro‐
mane‐din‐istanbul

16. 17-18 mai 2016 ‐ vizita de stat în Republica Lituania
Vizita de stat în Republica Lituania a avut loc la invita#ia Președintelui Dalia
Grybauskaitė. În cadrul acestei vizite, Președintele României a avut consultări cu
omologul lituanian, alături de care a sus#inut o declara#ie de presă comună, precum
și întrevederi cu Prim‐ministrul Lituaniei, Algirdas Butkevičius, și cu Președintele
Parlamentului, Loreta Graužinienė.
Vizita a mai cuprins vizitarea Memorialului Victimelor din 13 ianuarie 1991,
depunerea unei coroane de !lori la Monumentul „Memorialul Celor Căzu#i în Lupta pen‐
tru Independen#ă” și vizitarea Centrul de Tehnologie și Inova#ie Sunrise Valley din Vilnius,
cel mai mare institut de cercetare știin#i!ică din Lituania, unde au fost discutate posibi‐
lită#i concrete de cooperare între România și Lituania în domeniul tehnologiilor înalte.
În cadrul discu#iilor cu to#i înal#ii o!iciali lituanieni, a rezultat convergen#a de
pozi#ii în privin#a continuării procesului de adaptare a NATO la mediul de securitate
complex din Vecinătatea Estică, !iind convenită intensi!icarea cooperării româno‐li‐
tuaniene în pregătirea Summitului Alian#ei din luna iulie 2016, astfel încât unul dintre
rezultatele reuniunii la nivel înalt să !ie consolidarea prezen#ei Aliate credibile, cu rol
de descurajare, în mod echilibrat pe întregul Flanc Estic al NATO. La rândul lor, o!icialii
lituanieni au salutat recenta inaugurare a facilită#ii antirachetă de la Deveselu.
Totodată, a fost convenită relansarea eforturilor îndreptate spre revigorarea
Parteneriatului Estic, exprimându‐se dorin#a comună de sprijinire a eforturilor de
reformă ale Republicii Moldova A fost analizată și situa#ia din Ucraina, !iind exprimată
pozi#ia comună privind necesitatea men#inerii sanc#iunilor adoptate de UE până la
implementarea deplină a Acordurilor de la Minsk.
Cele două păr#i au discutat aprofundat, în cadrul vizitei, despre implicarea
Lituaniei în proiectul știin#i!ic de la Măgurele pe componenta cercetare‐dezvoltare.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐de‐stat‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐lituania
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐republicii‐lituania‐doamna‐dalia‐grybauskaite
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐de‐stat‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐lituania1463581891
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17. 6-7 iunie 2016 - vizita de stat în Marele Ducat de Luxemburg
În cadrul vizitei de stat în Marele Ducat de Luxembourg, Președintele Klaus
Iohannis a avut consultări cu Marele Duce Henri și cu premierul Xavier Bettel, precum și
întrevederi cu Președintele Camerei Deputa#ilor, Mars di Bartolomeo, și cu Ministrul
Afacerilor Externe, Jean Asselborn. Vizita de stat a avut loc la invita#ia Marelui Duce Henri.
Președintele Klaus Iohannis a vizitat și Universitatea din Luxemburg, unde
s‐a întâlnit cu profesori și studen#i români. De asemenea, a vizitat proiectul Centrului
urban Esch/Belval și a depus o coroană de !lori la Monumentul Na#ional al Solidari‐
tă#ii Luxemburgheze.
În cadrul discu#iilor cu înal#ii o!iciali luxemburghezi, Președintele României
a sus#inut identi!icarea de noi modalită#i de dezvoltare a rela#iilor bilaterale, cu accent
pe componenta economică, dar și pe eforturile de aprofundare și diversi!icare a co‐
operării în domeniile educa#iei, cercetării și inovării, turismului și tehnologiilor verzi.
Președintele României a salutat semnarea, în marja vizitei, a „Programului de
schimburi în domeniile știin#ei și tehnologiei, educa#iei, culturii și sportului
între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii
2016-2021”, menit să extindă cooperarea bilaterală în aceste domenii.
Totodată, în cadrul discu#iilor au fost abordate teme actuale ale agendei euro‐
pene și modalită#ile de gestionare a provocărilor interne și externe complexe, inclusiv
din vecinătate, cu care se confruntă în prezent Uniunea Europeană. O altă temă prioritară
de discu#ie a fost reprezentată de pregătirea Summitului NATO de la Varșovia (iulie 2018).
Președintele României a avut, la Camera de Comer# din Luxemburg, discu#ii
cu oameni de afaceri reprezentativi pentru economia luxemburgheză, precum și cu
reprezentan#i ai sectorului !inanciar, în vederea stimulării cooperării economice bi‐
laterale și a investi#iilor în România.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐de‐stat‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐in‐marele‐ducat‐de‐luxemburg
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐marelui‐ducat‐de‐luxemburg‐dom‐
nul‐xavier‐bettel
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐receptiei‐oferte‐in‐onoarea‐a‐a‐l‐l‐r‐r‐marelui‐duce‐de‐
luxemburg‐si‐marea‐ducesa
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐economic‐organizat‐de‐camera‐de‐co‐
mert‐din‐luxemburg
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐ocazia‐intalnirii‐cu‐studentii‐masteranzii‐si‐doctoranzii‐romani‐
care‐studiaza‐la‐universitatea‐luxemburg
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐primaria‐orasului‐luxemburg
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐de‐stat‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐marele‐ducat‐de‐luxemburg
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18. 15-16 iunie 2016 – vizita o!icială în Republica Bulgaria
Cu prilejul vizitei în Republica Bulgaria, Președintele României a avut
consultări cu Președintele Rosen Plevneliev, precum și întrevederi cu Prim‐ministrul
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bulgar, Boyko Borissov, și Președintele Parlamentului, Tsetska Tsacheva. De aseme‐
nea, Președintele Klaus Iohannis a vizitat o serie de locuri emblematice în care ostașii
români s‐au jert!it pentru independen#a României și eliberarea Bulgariei.
Temele abordate în cadrul convorbirilor o!iciale au vizat ansamblul rela#iilor
bilaterale – cu accent pe stimularea cooperării în domeniul economic, al securită#ii
energetice și infrastructurii, agenda europeană – inclusiv din perspectiva pregătirii
Președin#iei Consiliului UE pe care cele două #ări urmau să o exercite în cursul anului
2018 (Bulgaria), respectiv 2019 (România), și în contextul importan#ei unor abordări
comune pentru gestionarea fenomenului migra#iei la nivel european. Au mai fost
abordate cooperarea la nivel regional, dar și agenda de securitate în perspectiva
Summitului NATO de la Varșovia.
Președintele a avut, de asemenea, o întâlnire cu reprezentan#i ai comunită#ii
românești din Bulgaria și a vizitat Liceul „Mihai Eminescu”, institu#ie de învă#ământ
din So!ia cu predare în limba române. În cadrul întâlnirii, ca și în discu#iile cu înal#ii
o!iciali bulgari, Președintele României a eviden#iat importan#a introducerii studiului
limbii române, ca limbă maternă, pentru men#inerea și dezvoltarea identită#ii na#io‐
nale și a drepturilor persoanelor apar#inând comunită#ii române din Bulgaria.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o!iciala‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐in‐republica‐bulgaria
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐republicii‐bulgaria‐domnul‐rosen‐plevneliev
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐deschiderea‐forumului‐
oamenilor‐de‐afaceri‐romani‐si‐bulgari
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/intalnire‐cu‐membri‐ai‐comunitatii‐ro‐
manesti‐din‐bulgaria‐oportunitati‐de‐imagine‐pentru‐toti‐jurnalistii‐acreditati
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o!iciala‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐bulgaria

19. 10 iulie 2016 – vizita o!icială în Republica Polonia
Vizita în Republica Polonia a cuprins convorbiri tête‐à‐tête cu Președintele
Andrzej Duda, convorbiri o!iciale cu participarea membrilor celor două delega#ii o!i‐
ciale și o declara#ie de presă comună cu președintele polonez.
Consultările cu Președintele Poloniei, Andrzej Duda, au vizat adoptarea de
măsuri, la cel mai înalt nivel, pentru adâncirea și extinderea Parteneriatului Strategic
dintre România și Polonia, precum și discutarea modalită#ilor celor mai e!iciente de
continuare a ini#iativelor regionale lansate de cele două state.
Discu#iile purtate de cei doi înal#i demnitari au vizat și alte subiecte de interes
comun, precum Brexit și impactul pe care acesta îl poate avea asupra Uniunii Europene,
situa#ia cetă#enilor celor două #ări în Marea Britanie, dar și consolidarea legăturii
transatlantice din perspectiva cooperării strategice româno‐polono‐americană.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐co‐
muna‐cu‐presedintele‐republicii‐polone‐domnul‐andrzej‐duda

20. 4-9 iunie 2017 – vizita o!icială în Statele Unite ale Americii
Anul 2017 a marcat un moment crucial pentru dezvoltarea rela#iei bilaterale
cu SUA, prin vizita de excep#ie pe care Președintele României a efectuat-o la
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9 Iunie 2017
Primirea de către
Președintele Statelor
Unite ale Americii,
Donald Trump

Washington, în perioada 5-9 iunie. Vizita a reprezentat un succes diplomatic deplin,
în contextul simbolic al celor 20 de ani de la lansarea ideii Parteneriatului Strategic.
Această vizită a avut o semni!ica#ie deosebită inclusiv prin prisma faptului că
Președintele României a fost primul șef de stat din Uniunea Europeană și din Europa
Centrală și de Est primit la Casa Albă, în timpul mandatului Președintelui Trump.
Vizita a constituit un excelent prilej de recon!irmare fermă a angajamentului noii Administra#ii americane pentru dezvoltarea și aprofundarea, în conti‐
nuare, a Parteneriatului Strategic cu România, reieșind că ambele păr#i își doresc un
parteneriat mai puternic, mai bun și mai robust.
Cei doi Președin#i au dat mesaje politice clare și relevante privind dina‐
mizarea eforturilor pe toate palierele Parteneriatului Strategic, cu accent pe coope‐
rare militară și pe teme de securitate, economie, comer# și cooperare culturală. A fost
exprimat, în termeni fermi, sprijinul SUA pentru continuarea luptei anti-corup#ie
din România și consolidarea statului de drept.
Cu ocazia deplasării la Washington, Președintele României a participat, în
calitate de invitat de onoare, la Forumul Global al prestigioasei organiza#ii American
Jewish Committee (AJC), care i‐a acordat Președintelui Klaus Iohannis distinc#ia
„Light Unto the Nations”, cea mai înaltă distinc#ie a organiza#iei care se decernează

5 Iunie 2019
Primirea distincției
„Light Upon
the Nations”
în cadrul
Forumului Global AJC
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unor șefi de stat sau de guvern în semn de recunoaștere pentru impactul interna‐
#ional important în domeniul păcii, securită#ii, democra#iei, promovării valorilor
umane.
Vizita a mai cuprins întâlniri cu Rex Tillerson, Secretar de Stat al SUA,
Mike Pompeo, directorul Central Intelligence Agency (CIA), cu membri ai comunită#ii românești din SUA, o întâlnire cu Președintele pro-tempore al Senatului, Orrin Hatch, și cu al#i membri ai Senatului SUA, cu membri ai Romanian
Caucus - grupul românesc din Congres și cu membri seniori ai Camerei Reprezentan#ilor, precum și decorarea de către Președintele României a unor membri ai
Congresului SUA.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐in‐statele‐unite‐ale‐americii
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐statelor‐unite‐ale‐americii‐domnul‐
donald‐trump
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐ocazia‐primirii‐distinctiei‐light‐unto‐the‐nations‐in‐cadrul‐fo‐
rumului‐global‐american‐jewish‐committee‐ajc‐sesiunea‐formala‐destinata‐liderilor‐internationali
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterii‐20‐years‐after‐the‐relevance‐of‐the‐romanian‐
u‐s‐strategic‐partnership‐in‐the‐current‐international‐and‐security‐context‐organizate‐de‐heritage‐fo
undation
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐unor‐membri‐ai‐congresului‐sua
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐i‐a‐fost‐decernata‐distinctia‐light‐unto‐the‐nations‐cel‐mai‐prestigios‐pre‐
miu‐acordat‐de‐catre‐comitetul‐evreiesc‐american
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/a‐doua‐zi‐a‐vizitei‐presedin‐
telui‐romaniei‐in‐statele‐unite‐ale‐americii‐ceremonia‐solemna‐de‐la‐arlington‐si‐intrevederea‐cu‐
mike‐pompeo‐directorul‐cia
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/a‐treia‐zi‐a‐vizitei‐presedinte‐
lui‐romaniei‐in‐statele‐unite‐ale‐americii‐intalnirea‐cu‐reprezentantii‐comunitatii‐de‐romani‐din‐sua
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/a‐patra‐zi‐a‐vizitei‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐kaus‐iohannis‐in‐statele‐unite‐ale‐americii‐intrevederile‐cu‐presedintele‐pro‐
tempore‐al‐senatului‐sua‐grupul‐de‐prietenie‐pentru‐romania‐din‐congresul‐american‐si‐alti‐membr
i‐ai‐congresului
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/a‐cincea‐zi‐a‐vizitei‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐kaus‐iohannis‐in‐statele‐unite‐ale‐americii‐intalnire‐cu‐domnul‐rex‐tillerson‐
secretar‐de‐stat

21. 19-20 iunie 2017 – vizita Președintelui României în Republica
Federală Germania
Vizita Președintelui României în Republica Federală Germania a avut
loc în perioada 19-20 iunie 2017 și s‐a desfășurat într‐un context aniversar triplu:
marcarea a 50 de ani de la stabilirea rela#iilor diplomatice dintre România și Repu‐
blica Federală Germania la nivel de ambasadă (31 ianuarie 1967), a 25 de ani de la
semnarea Tratatului privind cooperarea și parteneriatul în Europa dintre România
și Germania (21 aprilie 1992) și a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Euro‐
peană (1 ianuarie 2007), sub președin#ia rotativă a Germaniei.
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Vizita a cuprins mai multe momente semni!icative, precum participarea Pre‐
ședintelui României la dejunul de lucru oferit de Angela Merkel, Cancelarul Republicii Federale Germania, în onoarea Președintelui României, primirea de către
Președintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, primirea
Ordinului „Sfântul Gheorghe” al Balului Operei ,,Semper’’ din Dresda, și participarea
la ceremonia de comemorare a victimelor refugiului și expulzării organizată la
Muzeul Istoric German. De asemenea, Președintele României a mai participat la ex‐
pozi#ia fotogra!ică și documentară dedicată aniversărilor din 2017 în rela#iile bilate‐
rale româno‐germane „50-25-10: România-Germania-Uniunea Europeană. Trei repere
într-o istorie comună“, la Ambasada României la Berlin.
Întrevederile cu Cancelarul Angela Merkel, respectiv cu Președintele Frank‐
Walter Steinmeier au prilejuit recon!irmarea caracterului foarte bun al rela#iei
bilaterale, de natură strategică, și, totodată, discutarea modalită#ilor concrete de

20 Iunie 2017
Vizita în Republica
Federală Germania
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consolidare și diversi!icare a cooperării, pe principalele teme de interes comun
ale agendei bilaterale, regionale, europene și interna#ionale. De asemenea, a fost
punctată necesitatea coordonării mai strânse între România și Germania, în cadrul UE, în contextul actualei dezbateri privind viitorul Europei, precum și pe alte
dosare europene de interes comun.
Președintele Klaus Iohannis a rea!irmat angajamentul ferm al României
de a contribui la consolidarea proiectului european, eviden#iind faptul că aderarea la spa#iul Schengen rămâne un obiectiv important pentru #ara noastră și ex‐
primând speran#a că se vor înregistra progrese în acest dosar. De asemenea,
Președintele României a pledat pentru necesitatea vitală a întăririi rela#iei transatlantice.
Au fost subliniate foarte bunele rela#ii economice bilaterale, care trebuie
dezvoltate și în continuare, inclusiv prin fructi!icarea unor domenii de excelen#ă pen‐
tru România cum este sectorul IT. A fost reiterat, de către partea germană, interesul
pentru colaborarea privind pia#a digitală și privind dezvoltarea învă#ământului
dual în România. A reieșit sprijinul păr#ii germane pentru eforturile de combatere a corup#iei și de întărire a statului de drept din România, apreciind
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determinarea Președintelui Klaus Iohannis în acest sens și subliniind importan#a sta‐
bilită#ii României.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐federala‐germania
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratii‐de‐presa‐comune‐cu‐
doamna‐angela‐merkel‐cancelarul‐republicii‐federale‐germania
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐inaugurarii‐expozitiei‐fotogra!ice‐si‐documentare‐de‐
dicate‐aniversarilor‐relatiilor‐bilaterale‐romano‐germane
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐ceremoniei‐de‐comemorare‐a‐victimelor‐refugiului‐si‐
expulzarii
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐ocazia‐decernarii‐ordinului‐sfantul‐gheorghe‐al‐balului‐operei‐
semper‐din‐dresda
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/prima‐zi‐a‐vizitei‐prese‐
dintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐federala‐germania‐intrevederi‐cu‐cancelarul‐
angela‐merkel‐si‐presedintele‐frank‐walter‐steinmeier

22. 7 iunie 2018 – vizita de lucru în Republica Polonă
Vizita de lucru în Republica Polonă a avut loc la invita#ia omologului polonez,
Andrzej Duda, și a cuprins întrevederi ale celor doi Președin#i în format tête‐à‐tête și
în plen, o conferin#ă comună de presă, vernisarea expozi#iei „Un centenar al alian#ei
‐ Diploma#ia româno‐poloneză 1918‐1939“, dedicată rela#ii româno‐poloneze din pe‐
rioada interbelică, precum și un dineu oferit de Președintele Poloniei.
În cadrul discu#iilor în plen, cei doi Președin#i au abordat teme referitoare
la Parteneriatul Strategic bilateral dintre cele două #ări, precum și la cooperarea în
plan securitar, regional și european. O aten#ie deosebită a fost acordată dimensiunii
de securitate care a crescut în relevan#ă în ultimii ani, generând beneficii reciproce
pentru ambele #ări. Din această perspectivă, au fost trecute în revistă rezultatele
semnificative ale cooperării în domeniul apărării în rela#ia bilaterală, în cadrul
Formatului București 9, în pregătirea Summitului B9 de a doua zi, precum și în
cadrul NATO.
În plan regional, a fost abordată și Ini#iativa celor Trei Mări și Summitul pe
care România urma să‐l găzduiască la București, în perioada 17‐18 septembrie 2018.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐bilaterala‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐polona‐si‐participarea‐sa‐la‐reuniunea‐la‐nivel‐
inalt‐a‐formatului‐bucuresti‐b9‐7‐8‐iunie‐a‐c
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐republicii‐polone‐domnul‐andrzej‐duda1528197143
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐inaugurarii‐expozitiei‐un‐centenar‐al‐aliantei‐
diplomatia‐romano‐poloneza‐1918‐1939

23. 14-17 octombrie 2018 – vizita de stat în Republica Italiană
Vizita de stat în Republica Italiană a fost, la momentul respectiv, prima
de acest nivel după 45 de ani și a avut loc în contextul na#ional al sărbătoririi
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Centenarului Marii Uniri și al aniversării a 10 ani de la semnarea Declara"iei de
Parteneriat Strategic Consolidat între cele două #ări.
În cadrul acestei vizite, Președintele României a avut convorbiri tête‐à‐tête
cu Președintele Italiei, Sergio Mattarella, urmate de convorbiri în plenul delega#iilor,
o conferin#ă de presă comună și a participat la un dineu o!icial oferit în onoarea sa
de șeful statului italian. Totodată, cei doi șe!i de stat au inaugurat expozi#ia dedicată
comemorării, în 2017, a 2000 de ani de la moartea poetului Ovidiu.
Președintele României a mai purtat convorbiri o!iciale cu Președintele
Consiliului de Miniștri al Italiei, Giuseppe Conte, Președintele Senatului, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, și Președintele Camerei Deputa#ilor, Roberto Fico.
Vizita o!icială a Președintelui României a mai inclus o vizită la sediul Episcopiei
Ortodoxe Române a Italiei și o întrevedere cu reprezentan#ii cultelor religioase
ortodox, greco‐catolic și romano‐catolic, participarea la deschiderea Forumului de

16 Octombrie 2018
Vizită de stat
în Republica Italiană

Afaceri România‐Italia, întâlnirea cu reprezentan#ii comunită#ii românești, precum
și întrevederi cu primarul Romei, Virginia Raggi, și respectiv al orașului Napoli, Luigi
De Magistris.
Discu#iile purtate cu interlocutorii italieni au vizat teme legate de Partene‐
riatul Strategic Consolidat dintre cele două #ări, precum și de cooperarea în plan eu‐
ropean, interna#ional și securitar. În cadrul acestora, au fost subliniate, cu precădere,
următoarele aspecte:
n Colaborarea puternică și strânsă dintre România și Italia, manifestată la
nivel politic, economic și sectorial, care are un fundament solid în Parte‐
neriatul Strategic Consolidat dintre cele două #ări, precum și în aparte‐
nen#a comună la Uniunea Europeană și NATO;
n Rolul cele două comunită#i ‐ cei aproximativ 1,2 milioane de români din
Italia, cea mai mare comunitate străină din Peninsulă și cea mai mare co‐
munitate de români din afara grani#elor, și respectiv cea italiană prezentă
în România – care reprezintă un liant puternic, care consolidează legătura
specială dintre cele două #ări;
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n În planul cooperării economice, a fost salutat nivelul excelent al schimbu‐

rilor comerciale bilaterale, Italia !iind al doilea partener comercial al
României, cu o balan#ă comercială echilibrată;
n În domeniul afacerilor europene, Președintele României a prezentat dosa‐
rele prioritare ale #ării noastre pe perioada exercitării Președin#iei Consiliului
UE în primul semestru al anului 2019, interlocutorii italieni exprimând
întregul sprijin pentru Președin#ia României;
n Au fost con!irmate abordările similare cu privire la extinderea UE;
n Discu#iile purtate pe tema securită#ii au eviden#iat aten#ia acordată de am‐
bele #ări unei rela#ii transatlantice solide, bazate pe unitate, solidaritate și
pe o partajare echitabilă a responsabilită#ilor statelor aliate;
n În egală măsură, Președintele Klaus Iohannis a subliniat importan#a ca
Uniunea Europeană să devină un veritabil actor global, care promovează
valorile multilateralismului.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐de‐stat‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐italiana‐14‐17‐octombrie‐a‐c
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐comuna‐de‐presa‐
cu‐presedintele‐republicii‐italiene‐domnul‐sergio‐mattarella
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/intalnire‐cu‐reprezentantii‐confedera‐
tiei‐patronatelor‐italiene‐alocutiune
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/intalnire‐cu‐reprezentantii‐comunitatii‐
romanesti‐cu‐participarea‐primarului‐romei‐doamna‐virginia‐raggi‐alocutiune
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/prima‐zi‐a‐vizitei‐de‐stat‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐italiana‐14‐octombrie‐a‐c
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/cea‐de‐a‐doua‐zi‐a‐vizitei‐de‐
stat‐a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐italiana‐15‐octombrie‐a‐c
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/cea‐de‐a‐treia‐zi‐a‐vizitei‐de‐
stat‐a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐italiana‐16‐octombrie‐a‐c
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/ultima‐zi‐a‐vizitei‐de‐stat‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐italiana‐17‐octombrie‐a‐c

24. 14 noiembrie 2018 – vizita o!icială în Regatul Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord
La invita#ia Majestă#ii Sale Regina Elisabeta a II‐a a Regatului Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord, Președintele României a participat la recep#ia și dineul
organizate cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani de către Alte#a Sa Regală Charles,
Prin# de Wales.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o!iciala‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐regatul‐unit‐al‐marii‐britanii‐si‐irlandei‐de‐nord

25. 26-27 noiembrie 2018 – vizita o!icială a Președintelui României în
Republica Franceză
Vizita a avut loc cu prilejul inaugurării Sezonului România-Fran#a, la
10 ani de la semnarea Declara#iei de Parteneriat Strategic, precum și în contextul ce‐
lebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918.
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27 Noiembrie 2018
Vizita oficială
în Republica
Franceză cu prilejul
inaugurării Sezonului
România-Franța

La Palatul Élysée, Președintele României, Klaus Iohannis, a purtat convorbiri
o!iciale cu Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron. Cei doi Președin#i
au semnat Declara#ia Politică dintre România și Fran#a în cadrul Parteneriatului
Strategic, care actualizează Parteneriatul Strategic bilateral, eviden#iază dorin#a de
continuare a eforturilor pentru aprofundarea legăturilor deja tradi#ionale dintre cele
două #ări și oferă un nou impuls colaborării viitoare.
În cadrul discu#iilor, au fost abordate aspecte legate de rela#ia bilaterală dintre
România și Fran#a, agenda europeană, în contextul pregătirilor pentru preluarea
Președin#iei Consiliului Uniunii Europene de către #ara noastră, respectiv agenda regională.
Vizita a mai cuprins o întâlnire a Președintelui României cu reprezentan#i ai
comunită#ii românești din Fran#a, la sediul Ambasadei României la Paris, participarea,
la Domul Invalizilor, la festivită#ile dedicate celebrării celor două centenare ‐ cel al
creării României moderne și cel al sfârșitului Primului Război Mondial.
Inaugurarea o!icială a Sezonului România‐Fran#a a avut loc în prezen#a
Președintelui Klaus Iohannis și Președintelui Emmanuel Macron, la Centrul Georges
Pompidou. În cadrul conferin#ei de presă comune, cei doi șe!i de stat au subliniat im‐
portan#a deosebită a acestui proiect bilateral de diploma#ie publică și culturală atât
pentru cele două societă#i, cât și pentru promovarea valorilor europene comune. De
asemenea, și‐au exprimat încrederea în poten#ialul Sezonului de a deveni un catali‐
zator pentru rela#ia româno‐franceză într‐un nou Centenar.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o!iciala‐a‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐franceza‐cu‐prilejul‐inaugurarii‐sezonului‐romania‐franta
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐inaugurarii‐sezonului‐romania‐franta
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/intalnire‐cu‐reprezentanti‐ai‐comunita‐
tii‐romanesti‐din‐franta
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26. 20 august 2019 – vizita la Washington D.C., Statele Unite
ale Americii
Președintele României, Klaus Iohannis, a efectuat în perioada 19‐20 august
a.c. o vizită la Washington, D.C., la invita#ia Președintelui Statelor Unite ale Americii,
Donald J. Trump.
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Programul întrevederii o!iciale de la Casa Albă a cuprins o întâlnire tête‐à‐tête
cu Președintele american, Donald Trump, precum și consultări în plenul delega#iilor. Cei
doi Președin#i au sus#inut declara#ii în Biroul Oval la începutul întâlnirii de la Casa Albă.
Cu acest prilej, cei doi șe!i de stat au adoptat o Declara#ie Comună vizând
aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA. Declara#ia Comună
marchează decisiv consolidarea Parteneriatului Strategic în domenii esen#iale.
Totodată, în cadrul vizitei, ambasadorul României la Washington a semnat
împreună cu ambasadorul SUA în România un Memorandum de În#elegere privind
tehnologia 5G.
Un alt subiect de pe agenda dicu#iilor a fost admiterea României în progra‐
mul Visa Waiver.
Întrevederea de la Casa Albă a marcat inclusiv două momente simbolice sem‐
ni!icative pentru ambele state și pentru comunitatea transatlantică – 30 de ani de la
Revolu#ia din Decembrie 1989 și 15 ani de la aderarea României la NATO.
Discu#ia dintre cei doi șe!i de stat s‐a desfășurat într‐o atmosferă foarte
deschisă și pragmatică și s‐a axat pe modalită#ile concrete de aprofundare şi extindere a Parteneriatului Strategic dintre SUA și România care, după 22 de ani
de la lansarea sa, este puternic, substan#ial și cu un poten#ial deosebit, care poate !i
valori!icat în continuare.
Principalele subiecte de discu#ie au vizat cooperarea cu SUA în domeniul
apărării și securită#ii (inclusiv programele de înzestrare ale Armatei Române, eva‐
luarea situa#iei de securitate la Marea Neagră și a posturii Federa#iei Ruse), securi‐
tatea energetică (inclusiv cu privire la resursele de gaz din platoul continental
românesc al Mării Negre și cooperarea în domeniul nuclear civil), întărirea rela#iilor
economice (inclusiv a celor comerciale, îmbunătă#irea climatului investi#ional din
România și implicarea americană în proiecte strategice din România).
Cei doi șe!i de stat au discutat despre necesitatea dezvoltării Parteneriatului
Strategic în toate domeniile sale, aducând la nivelul de excelen#ă al cooperării politico‐
militare și de securitate și cooperarea economică, în domeniul energiei, inclusiv cea nu‐
cleară, unde este necesară o colaborare bilaterală intensi!icată, dar și în alte domenii.
În contextul de#inerii de către România a Președin#iei Consiliului Uniunii
Europene, Președintele României a subliniat că #ara noastră s‐a coordonat e!icient

20 August 2019
Primirea de către Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump
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cu Statele Unite pe dosare de interes reciproc, în spiritul solidarită#ii și cooperării
transatlantice.
Președintele Donald Trump a exprimat o deosebită apreciere pentru faptul
că România a fost primul stat aliat care, în mandatul său, a atins nivelul de 2% din
PIB pentru apărare și continuă să își respecte acest angajament, prin achizi#ii strate‐
gice relevante pentru securitatea României și a NATO. De asemenea, Președintele
Trump a mul#umit pentru prezen#a deosebită românească în Afganistan, România
!iind al 5‐lea contributor dintre statele prezente, împreună cu for#ele americane.
În cadrul întrevederilor, au fost abordate și aspectele de interes comun pri‐
vind securitatea la Marea Neagră și pe Flancul Estic al NATO, !iind subliniată impor‐
tan#a consolidării posturii Alian#ei de apărare și descurajare și a coeziunii pe întreg
Flancul Estic, !iind discutată inclusiv asigurarea unei prezen#e militare consistente a
Statelor Unite ale Americii.
Referitor la rela#ia economică bilaterală, cei doi înal#i demnitari au exprimat
dorin#a extinderii cooperării economice și în domenii precum energie, cyber sau in‐
dustria apărării.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐la‐washington‐d‐c‐statele‐unite‐ale‐americii
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratii‐sustinute‐de‐prese‐
dintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐presedintele‐statelor‐unite‐ale‐americii‐domnul‐donald‐
trump‐la‐inceputul‐intalnirii‐de‐la‐casa‐alba‐washington‐d‐c‐statele‐unite‐ale‐americii
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐sustinuta‐de‐pre‐
sedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐!inalul‐vizitei‐la‐washington‐d‐c‐statele‐unite‐ale‐americii
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/declaratia‐comuna‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐presedintelui‐statelor‐unite‐ale‐americii‐domnul‐donald‐j‐trump

27. 1 octombrie 2019 – Participare la deschiderea o!icială a Festivalului
Interna#ional de Artă Europalia (Bruxelles, Regatul Belgiei)
Președintele Klaus Iohannis a participat la Bruxelles, Regatul Belgiei, la
deschiderea o!icială a Festivalului Interna#ional de Artă Europalia, România !iind #ara
invitată de onoare la edi#ia din 2019. Vizita la Bruxelles a avut loc la invita#ia
Majestă#ii Sale Philippe, Regele Belgienilor.
În cadrul vizitei, Președintele României a avut o întrevedere cu Majestatea
Sa Philippe, Regele Belgienilor, la Palatul Regal din Bruxelles, alături de care a deschis
Festivalul Europalia România, la Palatul de Arte Frumoase BOZAR.
În acest cadru, cei doi șe!i de stat au vizitat expozi#ia „Brâncuși. Sublimarea
formei”- cea mai importantă expozi#ie dedicată sculptorului român organizată în ul‐
timele decenii și principalul eveniment din cadrul festivalului, și au participat la
concertul intitulat „Rapsodia română”, sus#inut de ansamblul RaRo‐SoNoRo.
Europalia România s‐a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui Ro‐
mâniei și al Regelui și Reginei Belgienilor. Festivalul, organizat în perioada 2 octom‐
brie 2019 – 2 februarie 2020, cuprinde evenimente din sfera artelor vizuale, artelor
spectacolului, muzică, !ilm, literatură, educa#ie culturală, atât în Belgia, cât și în Fran#a,
Olanda, Germania, Luxemburg și Marea Britanie.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐deschiderea‐o!iciala‐a‐festivalului‐international‐de‐arta‐europa‐
lia‐bruxelles‐regatul‐belgiei
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2. Vizite la nivel de șefi de stat
sau de guvern / înalţi oficiali în România
1. 20 februarie 2015 – primirea Președintelui Republicii Bulgaria,
Rosen Plevneliev
Vizita o!icială a Președintelui Republicii Bulgaria a fost prima vizită a unui
șef de stat de la preluarea mandatului de către Președintele Klaus Iohannis, relevând
expresia legăturii foarte bune dintre România și Bulgaria, ca state vecine, partenere
și aliate în cadrul Uniunii Europene și NATO.
În cadrul întrevederii, au fost trecute în revistă stadiul și perspectivele de
consolidare a rela#iilor bilaterale, în special al rela#iilor economice prin promovarea
unor proiecte de interes, în domeniul energetic, al transporturilor, al infrastructurii,
al cooperării transfrontaliere, dar și al educa#iei și culturii.
În plan politic, principalele rezultate ale vizitei au vizat discu#ii privind asi‐
gurarea securită#ii energetice a Uniunii Europene, promovarea cooperării regionale
și a interesului comun pentru regiunea Dunării, zona extinsă a Mării Negre, apropie‐
rea de Uniunea Europeană a partenerilor din vecinătatea estică, consolidarea rolului
Uniunii ca actor global puternic, subiectul aderării la spa#iul Schengen.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐pre‐
sedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐presedintelui‐republicii‐bulgaria‐domnul‐rosen‐plevneliev

2. 1 aprilie 2015 – primirea Președintelui Republicii Turcia,
Recep Tayyip Erdoğan
Vizita o!icială pe care Președintele Turciei, Recep Tayyp Erdoğan, a efectuat‐o
în România a contribuit la consolidarea Parteneriatului Strategic dintre cele două
#ări, bazat pe obiective comune și interese reciproce, precum apartenen#a la NATO,
cooperarea în multe domenii, în special cel economic, dar și faptul că România sus#ine
Turcia în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

1 Aprilie 2015
Vizita Oficială a
Președintelui
Republicii Turcia,
Recep Tayyip
Erdogan
ˆ
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Temele principale de dialog au privit securitatea în regiune și colaborarea
economică, evolu#iile geopolitice interna#ionale, cu accent pe imediata vecinătate,
analiza stadiului implementării Planului de ac#iune al Alian#ei Nord‐Atlantice pentru
creșterea capacită#ii opera#ionale, dar și un schimb de opinii asupra unor dosare de
mare actualitate de pe agenda interna#ională: lupta împotriva terorismului și nevoia
unor eforturi comune și coordonate.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐presedintelui‐republicii‐turcia‐domnul‐recep‐
tayyip‐erdogan

3. 31 mai 2015 – primirea Alte#ei Sale Regală Charles, Prin# de Wales
În cadrul întâlnirii, Președintele Klaus Iohannis a apreciat implicarea Prin‐
#ului de Wales în men#inerea speci!icului comunită#ilor transilvane și încurajarea
protejării mediului și a biodiversită#ii din zonă. De asemenea, o altă temă de discu#ie
a fost preocuparea comună pentru punerea în valoare a patrimoniului natural și is‐
toric din întreaga României. Președintele Klaus Iohannis a subliniat că va acorda o
importan#ă deosebită prezervării patrimoniului, păstrării tradi#iilor istorice și ocro‐
tirii mediului înconjurător. În acest context, Prin#ul de Wales a men#ionat experien#a
de succes a parcurilor na#ionale din Regatul Unit și a arătat disponibilitatea păr#ii
britanice de a sprijini autorită#ile române în a implementa bunele practici în acest
domeniu.
În cadrul întrevederii, Alte#a Sa Regală Prin#ul de Wales a mul#umit României
pentru contribu#ia sa sus#inută în teatrele de opera#ii și în combaterea terorismului
interna#ional. De asemenea, Președintele României și Alte#a Sa Regală au exprimat
îngrijorarea comună pentru evolu#iile din vecinătatea estică a României și în special
din Ucraina.
În !inalul întâlnirii, Alte#a Sa Regală Charles, Prin# de Wales, i‐a adresat
Președintelui României, Klaus Iohannis, invita#ia de a vizita Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord, invita#ie pe care Președintele României a acceptat‐o cu
plăcere.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐altetei‐sale‐regale‐charles‐print‐de‐wales
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4. 17 iunie 2015 – primirea Președintelui Republicii Portugheze,
Aníbal Cavaco Silva
În data de 17 iunie 2015, Președintele Republicii Portugalia, Aníbal Cavaco
Silva, a efectuat prima sa vizită o!icială în România. În cadrul întâlnirii cu Președintele
României, au fost abordate aspecte bilaterale, cu accent pe rela#iile economice și rolul
comunită#ii românești din Portugalia, colaborarea în cadrul Uniunii Europene și al
Alian#ei Nord‐Atlantice, dar și provocările actualului context geopolitic.
Cei doi înal#i o!iciali au convenit ca România și Portugalia să continue coope‐
rarea în domeniul politico‐militar și să se coordoneze mai strâns în cadrul Uniunii
Europene. Parteneriatul în plan politico‐militar dintre cele două state s‐a concretizat
în cadrul NATO în mai multe proiecte sub egida ini#iativei Smart Defence, dar și la ni‐
velul Uniunii Europene în cadrul programului Flotei Europene de Transport Aerian.
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Dat !iind că atât Portugalia, cât și România sunt state la frontierele Uniunii
Europene, a avut loc un schimb de opinii mai aplicat pe tema migra#iei, a Politicii Eu‐
ropene de Vecinătate ‐ cu cele două dimensiuni ale sale, estică și sudică, precum și
despre prevenirea și combaterea terorismului.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐presedintelui‐republicii‐portugheze‐domnul‐ani‐
bal‐cavaco‐silva

5. 2 iulie 2015 – primirea Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg
Cu ocazia vizitei o!iciale în România, Secretarul General al NATO și Președin‐
tele României au discutat aspecte privind cooperarea bilaterală și activitatea Româ‐
niei în interiorul Alian#ei din perspectiva implementării deciziilor Summitului NATO
din /ara Galilor și în pregătirea Summitului NATO de la Varșovia, din vara anului
2016.
Președintele României a eviden#iat cu acest prilej faptul că #ara noastră și‐a
asumat, prin Strategia Na#ională de Apărare, nu doar rolul de bene!iciar de securitate,
ci și pe acela de furnizor de securitate, într‐un context complicat.
Cei doi înal#i o!iciali au avut un schimb de opinii legat de evolu#iile de secu‐
ritate din Vecinătatea Estică a Alian#ei, zonă în care situa#ia s‐a deteriorat de la mo‐
mentul Summitului NATO din /ara Galilor, de atacurile teroriste și de situa#ia de criză
umanitară din Nordul Africii, care reprezintă o amenin#are la securitatea statelor
aliate și partenere din Sudul Europei.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐secretarului‐general‐al‐nato‐domnul‐jens‐
stoltenberg

6. 7 iulie 2015 – Întrevederea cu Președintele Republicii Moldova,
Nicolae Timofti, cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa
al Universită#ii „Ștefan cel Mare” din Suceava
Cu prilejul întrevederii, a avut loc un schimb de vederi asupra principalelor
teme în aten#ie pe agenda cooperării bilaterale, asigurând continuitate discu#iilor
purtate cu prilejul vizitei pe care Președintele României a întreprins‐o în Republica
Moldova, în perioada 24‐25 februarie 2015.
Cu această ocazie, Președintele Klaus Iohannis a subliniat sprijinul ferm al
României pentru parcursul european al Republicii Moldova, încurajând autorită#ile
de la Chișinău să continue în ritm accelerat procesele de reformă circumscrise agen‐
dei europene a Republicii Moldova, care trebuie realizate în primul rând în bene!iciul
cetă#enilor săi și să conducă la consolidarea institu#iilor democratice din Republica
Moldova.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐co‐
muna‐a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐presedintelui‐republicii‐moldova‐
domnul‐nicolae‐timofti
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐ocazia‐acordarii‐titlului‐de‐doctor‐honoris‐causa‐al‐uni‐
versitatii‐stefan‐cel‐mare‐din‐suceava‐presedintelui‐republicii‐moldova‐domnul‐nicolae‐timofti

133

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

7. 13 octombrie 2015 – Primirea Prim-ministrului Republicii Moldova,
Valeriu Strele#
Cu ocazia întrevederii, a avut loc un schimb de vederi cu accent pe stadiul și
perspectivele de dezvoltare a rela#iilor bilaterale, inclusiv în ce privește sprijinul din
partea României pentru avansarea agendei europene a Republicii Moldova. De aseme‐
nea, a fost discutat sprijinul pentru implementarea proiectelor bilaterale, inclusiv în
domeniul economic și energetic, de natură să genereze bene!icii directe pentru cetă#enii
Republicii Moldova și să asigure conectivitatea dintre Republica Moldova și România.
Cu această ocazie, Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat sprijinul consec‐
vent al României pentru Republica Moldova, pentru parcursul său european și pentru
procesul de reforme circumscris acestuia.

8. 4 noiembrie 2015 – Găzduirea Reuniunii la cel mai Înalt Nivel
a statelor din Europa Centrală și de Est (Formatul București/ B9)
Președintele României a prezidat Reuniunea împreună cu Președintele
Poloniei, Andrzej Duda. La eveniment au participat înal#i demnitari din Bulgaria,
Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Ungaria, iar din partea NATO secre‐
tarul general adjunct, Alexander Vershbow. La finalul Reuniunii a fost adoptată
Declara#ia privind Solidaritatea Aliată și Responsabilitatea Comună
(https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/declaratie‐comuna‐
privind‐solidaritatea‐aliata‐si‐responsabilitatea‐comuna), document ce re!lectă an‐
gajamentul alia#ilor de pe Flancul Estic de a consolida securitatea euroatlantică prin
intermediul unită#ii, solidarită#ii și coeziunii NATO. Documentul a reprezentat, în ace‐
lași timp, contribu#ia alia#ilor de pe Flancul Estic în pregătirea Summitului NATO de
la Varșovia din anul 2016.
În cadrul reuniunii, au fost evaluate cinci direc#ii prioritare de ac#iune: întă‐
rirea solidarită#ii și indivizibilită#ii securită#ii Aliate, inclusiv prin consolidarea legă‐
turii transatlantice și sus#inerea unei prezen#e sporite a Statelor Unite ale Americii
în Europa, atât militar, politic, cât și economic; întărirea NATO și continuarea proce‐
sului de adaptare pentru a răspunde riscurilor pe termen lung din Est și din Sud ‐
aici, un rol deosebit îl va avea și intensi!icarea rela#iei cu partenerii din vecinătatea
noastră strategică; consolidarea spa#iului de la Marea Neagră la Marea Baltică; nece‐
sitatea aprofundării parteneriatului strategic dintre NATO și Uniunea Europeană; asi‐
gurarea cu o decizie de reangajare a dialogului cu Federa#ia Rusă, care va !i
fundamentată pe în#elegerea comună a respectării dreptului Interna#ional.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/cuvantul‐de‐bun‐venit‐
al‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐in‐cadrul‐reuniunii‐la‐nivel‐inalt‐a‐state‐
lor‐din‐europa‐centrala‐si‐de‐est
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐co‐
muna‐a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐polone‐domnul‐
andrzej‐duda‐sustinuta‐la‐!inalul‐reuniunii‐la‐nivel‐inalt‐a‐statelor‐din‐europa‐centrala‐si‐de‐est
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9. 9 decembrie 2015 – primirea Prim-ministrul Regatului Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord, David Cameron
Vizita o!icială în România realizată de către David Cameron a fost, la mo‐
memntul respectiv, prima a unui premier britanic după 16 ani.

POLITICA
EXTERNĂ

Discu#iile au vizat aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre cele două
#ări, pe diversele sale paliere. O aten#ie specială a fost acordată dimensiunii militare
și de securitate a cooperării dintre România și Marea Britanie, care joacă un rol major,
mai ales pe fondul de securitate complex și marcat de provocări.
A fost discutată situa#ia comunită#ii românești din Marea Britanie, Președin‐
tele României subliniind că cea mai mare parte a cetă#enilor români sunt foarte bine
integra#i și contribuie, prin taxele și impozitele pe care le plătesc, la economia Marii
Britanii.
O altă temă importantă de discu#ie a fost procesul de renegociere a rela#iilor
dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie, în perspectiva referendumului care
urma să !ie organizat în Marea Britanie în vara anului 2016. Alte teme abordate au
fost migra#ia și situa#ia din Siria.
Președintele României a mul#umit pentru sprijinul acordat de Marea Britanie
în gestionarea urmărilor tragediei de la Colectiv, prin preluarea de răni#i în spitale
din Regatul Unit.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐regatului‐unit‐al‐marii‐britanii‐si‐
irlandei‐de‐nord‐domnul‐david‐cameron

10. 26 ianuarie 2016 – primirea Prim-ministrului Republicii Moldova,
Pavel Filip
În cadrul discu#iilor cu Prim‐ministrul Republicii Moldova, Președintele
Klaus Iohannis a arătat că formarea Guvernului de la Chișinău a reprezentat un pas
important pentru depășirea crizei politice din Republica Moldova de la acel moment
‐ generată de furtul miliardului de euro, operat pe mandatul Guvernului condus de
Prim‐ministrul Vlad Filat ‐ și pentru solu#ionarea problemelor stringente din statul
vecin. Președintele României, a subliniat, totodată, că restabilirea echilibrului politic,
economic și social este esen#ială pentru implementarea reformelor necesare și a an‐
gajamentelor asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere cu Uniunea
Europeană.

26 Ianuarie 2016
Primirea
Prim-ministrului
Republicii Moldova,
Pavel Filip
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Președintele Klaus Iohannis a subliniat sprijinul României, bilateral și în plan
european pentru Republica Moldova, dar a arătat că, în același timp, este necesară o
angajare serioasă a Guvernului de la Chișinău în planul reformelor, garantării statului
de drept, progreselor economice și implementării angajamentelor europene.
Prim‐ministrul Pavel Filip a prezentat situa#ia din #ara sa și a dat asigurări
privind angajamentul noului Guvern de la Chișinău de a aplica măsurile necesare
pentru stabilizarea situa#iei politice, economice și sociale și pentru continuarea re‐
formelor. În acest sens, Prim‐ministrul Republicii Moldova a informat cu privire la
principalele măsuri plani!icate pentru viitorul imediat și a mul#umit pentru sprijinul
constant acordat de România.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐prim‐ministrului‐
republicii‐moldova‐domnul‐pavel‐!ilip

17 Februarie 2016
Primirea
Președintelui
Republicii Moldova,
Nicolae Timofti

11. 17 februarie 2016 – vizita o!icială în România și primirea de către
Președintele României a Președintelui Republicii Moldova, Nicolae
Timofti
Vizita o!icială întreprinsă de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae
Timofti, a avut loc la pu#in timp înainte de încheierea mandatului său, într‐o perioadă
complicată pentru această #ară, inclusiv prin schimbarea guvernului de la Chișinău.
Discu#iile celor doi interlocutori au vizat o analiză a situa#iei economice și !inanciare
a Republicii Moldova, precum și a sprijinului acordat acestui stat de către România.
Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat sus#inerea pe care România o
acordă Republicii Moldova pentru continuarea parcursului pro‐european și a men‐
#ionat că sprijinul !inanciar din partea #ării noastre este condi#ionat de îndeplinirea
de progrese care #in de bună guvernan#ă bancară, de independen#a justi#iei, dar și de
aspecte foarte concrete precum implementarea reformelor și aprobarea unui așa‐
numit roadmap cu Fondul Monetar Interna#ional.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐comuna‐
a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐moldova‐domnul‐nico‐
lae‐timofti
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12. 21 aprilie 2016 – primirea Președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko
În cadrul vizitei realizate de înaltul demnitar ucrainean, Președintele Klaus
Iohannis l‐a asigurat pe omologul său de sprijinul ferm și constant al României pentru
suveranitatea, integritatea teritorială și independen#a Ucrainei, subliniind că #ara
noastră este pregătită să sprijine Ucraina în procesul de reformă internă necesar în‐
deplinirii angajamentelor asumate în procesul de asociere politică la Uniunea
Europeană, România !iind primul stat membru UE care a rati!icat Acordul de Asociere
UE‐Ucraina.
Cu prilejul vizitei, a fost semnat un Protocol de relansare a Comisiei Mixte
Preziden#iale, urmare a celor agreate în cadrul vizitei pe care Președintele României
a efectuat‐o la Kiev în anul 2015. Comisia este un instrument de imprimare a voin#ei
politice și a impulsului necesar pentru solu#ionarea temelor de pe agenda bilaterală,
vizând solu#ionarea unor dosare care se a!lă de mult timp pe agenda bilaterală, unul
dintre acestea !iind calea navigabilă de mare adâncime Dunăre ‐ Marea Neagră/
Canalul Bâstroe.
O altă temă a discu#iei a vizat rolul important și contribu#ia la rela#ia bilate‐
rală a persoanelor apar#inând minorită#ilor na#ionale – a celei românești din Ucraina
și a celei ucrainene din România. Cu ocazia vizitei, a fost evocat faptul că reluarea ac‐
tivită#ii Comisiei Guvernamentale pentru Minorită#i – după o pauză îndelungată ce
însuma 10 ani la momentul vizitei – are poten#ialul de a contribui la consolidarea
acestei dimensiuni de cooperare.
De asemenea, a fost discutat și modul de aplicare a Acordului de mic tra!ic
de frontieră, avansarea proiectelor de infrastructură și deschiderea de noi puncte de
frontieră.
Cu prilejul vizitei în România a Președintelui Ucrainei au fost semnate două
acorduri bilaterale privind transporturile militare și patrularea în comun la frontiera
de stat româno‐ucraineană.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐ucrainei‐domnul‐petro‐porosenko

13. 12 mai 2016 – primirea de către Președintele României a Secretarului
General al NATO, Jens Stoltenberg
Vizita înaltului reprezentant NATO a constituit o bună ocazie pentru reali‐
zarea unui schimb de vederi asupra stadiului de pregătire al Summitului NATO de la
Varșovia (8‐9 iulie 2016).
Cu ocazia întrevederii, Președintele României a subliniat că #ara noastră ră‐
mâne un partener de încredere, implicat activ în adoptarea și implementarea deci‐
ziilor aliate, o dovadă în acest sens !iind angajamentul de a crește bugetul pentru
apărare, până la atingerea nivelului de 2% din PIB în 2017. Totodată, Președintele
Klaus Iohannis a precizat că România sus#ine continuarea politicii NATO a ușilor des‐
chise, precum și înregistrarea de rezultate concrete în acest sens, nu numai în privin#a
Muntenegrului, ci și în raport cu ceilalalte state aspirante.
Cu prilejul vizitei în România, Secretar General Jens Stoltenberg a participat
și la ceremonia de inaugurare a Facilită#ii antirachetă de la Deveselu, care mar‐
chează atât aprofundarea cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România
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și Statele Unite ale Americii, cât și consolidarea pro!ilului #ării noastre în NATO, în
perspectiva integrării acestei facilită#i în Sistemul NATO de apărare antirachetă. Pre‐
ședintele Klaus Iohannis a subliniat că sistemul Aegis Ashore din România nu este
îndreptat împotriva niciunui stat, având rol strict defensiv. Acesta constituie o asigu‐
rare a apărării României și a Alia#ilor europeni împotriva unor poten#iale amenin#ări
cu atacuri balistice din afara spa#iului euroatlantic.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐secretarul‐general‐al‐nato‐domnul‐jens‐stoltenberg

14. 26 mai 2016 – primirea de către Președintele României a Secretarului
General al Organiza#iei Interna#ionale a Francofoniei (OIF),
Michaëlle Jean
Cu prilejul vizitei o!iciale în România a Secretarului General al OIF, Președintele
României a subliniat că #ara noastră acordă o deosebită importan#ă valorilor și obiec‐
tivelor Francofoniei și contribuie la realizarea lor, în calitate de membru cu drepturi
depline al OIF. De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat legăturile tra‐
di#ionale cu limba franceză, ancorate profund în speci!icitatea lingvistică și în istoria
României și a precizat că OIF poate prezenta solu#ii viabile pentru problemele cu care
se confruntă umanitatea.
Președintele României a apreciat eforturile OIF pentru dezvoltarea dimen‐
siunii economice a ac#iunii Francofoniei și orientarea sa spre dezvoltarea socio‐
umană din statele membre, men#ionând o serie de ini#iative prin care România
contribuie la promovarea obiectivelor OIF. Au fost evocate rolul, rezultatele și deter‐
minarea în continuarea Programului Eugen Ionescu de burse doctorale și de cercetare
post-doctorală ini#iat în 2006, cu ocazia Sommetului Francofoniei de la București,
precum și implicarea mediului francofon din România în Dezbaterea Na#ională pri‐
vind Educa#ia și Cercetarea lansată de Președintele României.
La rândul său, Secretarul General OIF a exprimat aprecierea sa deosebită
pentru activitatea și eforturile României în cadrul Organiza#iei și în promovarea va‐
lorilor francofone, inclusiv la nivel regional.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐secretarului‐general‐
al‐organizatiei‐internationale‐a‐francofoniei‐doamna‐michaelle‐jean
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15. 30 mai 2016 – primirea de către Președintele României a Alte#ei
Sale Regale Charles, Prin# de Wales
Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, l‐a primit la Palatul Cotroceni
pe Alte#a Sa Regală Charles, Prin# de Wales, la data de 30 mai. Cu acest prilej,
Președintele Klaus Iohannis i‐a mul#umit ASR Prin#ul de Wales pentru vizită, dar și
pentru contribu#ia semni!icativă în procesul de conservare și păstrare a tradi#iilor
comunită#ilor rurale transilvănene.
Principala temă de discu#ie a fost misiunea și rolul Funda#iei „The Prince of
Wales” în România care vizează conservarea patrimoniului, agricultura și dezvoltarea
durabilă în #ara noastră. Cele două păr#i au discutat despre poten#ialul turistic rural
extraordinar pe care România îl are și despre continuarea proceselor de conservare a
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patrimoniului natural și a arhitecturii tradi#ionale. Președintele Klaus Iohannis a rei‐
terat dorin#a și disponibilitatea de a sus#ine ini#iativele menite să păstreze și să îm‐
bunătă#ească moștenirea naturală și culturală a României și a accentuat importan#a
păstrării și promovării tradi#iilor românești, precum și nevoia de a dezvolta și aplica
politici de dezvoltare durabilă, cu accent deosebit pe dezvoltarea regiunilor rurale.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐altetei‐sale‐regale‐charles‐print‐de‐wales1464615277

16. 14 iunie 2016 – primirea Președintelui Republicii Italiene, Sergio
Mattarella, a!lat în vizită o!icială în România
În cadrul discu#iilor au fost identi!icate modalită#ile cele mai e!iciente de dez‐
voltare și intensi!icare a Parteneriatului Strategic Consolidat dintre cele două #ări,
prin acordarea unui nou impuls politic rela#iei bilaterale, inclusiv în condi#iile în care
prezen#a unei comunită#i românești masive în Italia și a unei însemnate comunită#i
italiene de afaceri în România aduce o valoare adăugată semni!icativă acesteia.
O aten#ie aparte a fost acordată stimulării în continuare a dimensiunii eco‐
nomice a rela#iei bilaterale, Italia !iind al doilea partener comercial al României, cu
schimburi, în creștere, de peste 13 miliarde de euro în 2015, și primul investitor străin
în România prin raportare la numărul de !irme italiene din #ara noastră. Cei doi
Președin#i au participat la deschiderea Forumului de Afaceri Româno – Italian „In‐
vesti#ii italiene în România ‐ Un parcurs european în economia globală”, organizat în
marja vizitei Președintelui Italiei la București.
De asemenea, în cadrul consultărilor, Președintele României a prezentat eva‐
luarea #ării noastre asupra răspunsului adecvat la provocările complexe cu care se
confruntă în prezent Uniunea Europeană, atât în interiorul Uniunii, cât și în Vecină‐
tatea Estică și respectiv Sudică ale acesteia. Schimbul de opinii s‐a referit și la pregă‐
tirea Summitului NATO din iulie 2016, context în care Președintele României a
subliniat preocuparea #ării noastre privind evolu#iile de securitate din estul NATO și
necesitatea consolidării echilibrate a întregului !lanc estic al Alian#ei.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐republicii‐italiene‐domnul‐sergio‐mattarella‐
a!lat‐in‐vizita‐o!iciala‐in‐romania
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐comuna‐
a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐italiene‐domnul‐sergio‐
mattarella
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐deschiderii‐forumului‐de‐afaceri‐romano‐italian‐
investitii‐italiene‐in‐romania‐un‐parcurs‐european‐in‐economia‐globala

17. 20-21 iunie 2016 – primirea Președintelui Republicii Federale
Germania, Joachim Gauck
În cadrul discu#iilor avute cu prilejul vizitei de stat a Președintelui
Republicii Federale Germania, Joachim Gauck, în România, a fost vizată identi!i‐
carea căilor e!iciente de dezvoltare și intensi!icare a rela#iilor bilaterale, consolidate
de dinamica dialogului politic, schimburile economice solide, dar și de rolul important
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17 Iunie 2016
Primirea
Președintelui
Republicii Federale
Germania,
Joachim Gauck,
aflat în vizită de stat
în România

al minorită#ii germane din România, alături de comunitatea de români din Germania,
una dintre cele mai bine integrate pe pia#a muncii germane.
În ceea ce privește componenta economică a rela#iei bilaterale, plecând de
la faptul că Germania este primul partener comercial al României, cu care se deru‐
lează o cincime din volumul comer#ului exterior al #ării noastre, și al treilea investitor
în economia românească, Președintele Klaus Iohannis a subliniat necesitatea conso‐
lidării în continuare a acesteia. Vizita a cuprins și o întâlnire cu oameni de afaceri
germani și români, pentru a discuta asupra modalită#ilor de dezvoltare, în continuare,
a rela#iilor bilaterale economice, inclusiv a investi#iilor.
Vizita a mai inclus o deplasare la Sibiu, unde cei doi Președin#i s‐au întâlnit
cu reprezentan#i ai minorită#ii germane, au vizitat Liceul Brukenthal și biserica for‐
ti!icată de la Cisnădie.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐republicii‐federale‐germania‐domnul‐joachim‐
gauck‐a!lat‐in‐vizita‐de‐stat‐in‐romania
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐republicii‐federale‐germania‐domnul‐joachim‐gauck
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/intalnire‐cu‐comunitatea‐
germana
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/intalnire‐cu‐reprezentanti‐
ai‐unor‐companii‐romane‐si‐germane
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18. 12-13 septembrie 2016 – primirea Președintelui Republicii
Franceze, François Hollande
Obiectivul comun al vizitei l‐a constituit dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic româno-francez și continuarea dialogului bilateral substan#ial,
politic și sectorial, în cadrul oferit de Foaia de parcurs aferentă Parteneriatului.
O aten#ie deosebită a fost acordată în cadrul vizitei dimensiunii economice, Fran#a
!iind al patrulea partener comercial al României și al cincilea investitor în #ara noastră.
De asemenea, a fost inaugurată, de către cei doi Președin#i, pregătirea con‐
cretă a Sezonului cultural încrucișat, proiectul comun prin care se va marca, în Fran#a
și în România, Centenarul creării României Moderne (1918 – 2018).
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Președintele Klaus Iohannis a subliniat importan#a unei cooperări întărite
între România și Fran#a în ceea ce privește relansarea proiectului european și a pre‐
zentat viziunea #ării noastre privind consolidarea Uniunii Europene.
Alte subiecte abordate în cadrul consultărilor au vizat, printre altele, securi‐
tatea internă a UE / func#ionarea spa#iului Schengen, cooperarea în combaterea te‐
rorismului și în domeniul securită#ii, inclusiv în cadrul NATO, în contextul deciziilor
Summitului de la Varșovia, evolu#iile din Vecinătatea Estică și Sudică.
În cadrul vizitei, cei doi o!iciali au vizitat Centrul de Cercetare Infrastructura
Luminii Extreme ‐ Fizică Nucleară (Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics /
ELI-NP) de la Măgurele și au deschis evenimentul economic „Parteneriatele franco‐
române de viitor“, în prezen#a a numeroși oameni de afaceri români și francezi.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐de‐stat‐in‐romania‐la‐invitatia‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐republicii‐franceze‐domnul‐francois‐hollande
https://www.presidency.ro/ro/media/anunturi‐de‐presa/vizita‐de‐stat‐in‐romania‐a‐pre‐
sedintelui‐republicii‐franceze‐domnul‐francois‐hollande
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐pre‐
sedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐franceze‐domnul‐francois‐hollande
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐deschiderii‐evenimentului‐economic‐intitulat‐
parteneriatele‐franco‐romane‐de‐viitor

19. 10-11 octombrie 2016 – primirea de către Președintele României
a Președintelui Republicii Slovace, Andrej Kiska
Obiectivul principal al vizitei de stat a Președintelui Republicii Slovace l‐a
reprezentat consolidarea dinamicii pozitive a rela#iei dintre România și Slovacia, la
nivel politic, economic și sectorial, precum și a cooperării pe temele europene de ac‐
tualitate, într‐un context marcat de numeroase provocări.
Discu#iile celor doi înal#i o!iciali au vizat modalită#i de dezvoltare a rela#iilor
bilaterale, inclusiv la nivel economic. De altfel, în marja vizitei a fost organizat
Forumul de afaceri româno-slovac, ocazie cu care au fost transmise mesaje de sti‐
mulare a mediului de afaceri din cele două state pentru dezvoltarea, în continuare, a
rela#iilor bilaterale economice, inclusiv a investi#iilor.
Președintele României a eviden#iat rolul catalizator al prezen#ei minorită#ii slovace
în #ara noastră în aprofundarea rela#iilor bilaterale. De altfel, în contextul vizitei, Președintele
Slovaciei s‐a întâlnit cu reprezentan#ii comunită#ii slovace din România, la Nădlac.
Discu#iile au mai vizat agenda europeană, din perspectiva de#inerii de către
Slovacia, în al doilea semestru al anului 2016, a Președin#iei Consiliului Uniunii Europene,
precum și un schimb extins de opinii cu privire la celelalte teme europene și regionale,
inclusiv politica Uniunii Europene de extindere și raportarea la Vecinătatea Estică.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐de‐stat‐in‐romania‐la‐invita‐
tia‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐republicii‐slovace‐domnul‐andrej‐kiska
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐comune‐
cu‐presedintele‐republicii‐slovace‐domnul‐andrej‐kiska
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐intalnirii‐presedintelui‐republicii‐slovace‐domnul‐andrej‐kiska‐
cu‐reprezentanti‐ai‐minoritatii‐slovace
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐forumului‐economic‐romano‐slovac

141

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

20. 1 martie 2017 – Primirea Prim-ministrului Republicii Malta,
Joseph Muscat
Vizita la București a Prim‐ministrului Republicii Malta a avut loc în contextul
de#inerii de către Malta a Președin#iei Consiliului UE la acea dată.
În cadrul întâlnirii au fost discutate subiecte de actualitate de pe agenda eu‐
ropeană, respectiv viitorul Uniunii Europene, Brexit, criza migra#iei, precum și prio‐
rită#ile Președin#iei malteze a Consiliului UE.
Cu privire la dezbaterile referitoare la viitorul Uniunii Europene, Președintele
Klaus Iohannis a recon!irmat angajamentul ferm al #ării noastre de a contribui la con‐
solidarea proiectului european. Șeful statului a reiterat că, pentru România, conti‐
nuarea integrării la nivelul UE rămâne un obiectiv strategic. Președintele României s‐a
pozi#ionat ferm împotriva ideilor privind o Europă cu mai multe viteze ‐ o Uniune a
cercurilor concentrice. În opinia sa, asemenea formule de recon!igurare a Uniunii ar
putea conduce la dezintegrarea proiectului european.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐prim‐ministru‐
lui‐republicii‐malta‐domnul‐joseph‐muscat

21. 29 - 31 martie 2017 – primirea de către Președintele României
a Alte#ei Sale Regale Charles, Prin# de Wales
Vizita a avut loc în contextul activării de către Regatul Unit a articolului 50
referitor la retragerea din Uniunea Europeană. S‐a dorit astfel sublinierea faptului că
Parteneriatul Strategic dintre România și Regatul Unit, cu accent pe cooperarea în
sfera securită#ii și economiei, va continua și după retragerea Regatului Unit din UE.
A fost eviden#iat, totodată, că un alt element‐cheie al rela#iei bilaterale îl constituie
semni!icativa comunitate de români care trăiește și lucrează în Regatul Unit.
Vizita o!icială, după un mare număr de vizite private, a prilejuit, totodată,
oportunitatea de a recunoaște în mod o!icial și de a onora activitatea desfășurată de
ASR Prin# de Wales în România. În acest context, ASR Prin#ul de Wales a fost decorat
cu Ordinului Na#ional „Steaua României” în rang de Mare Cruce.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐altetei‐sale‐regale‐charles‐print‐de‐wales‐a!lat‐in‐vizita‐o!i‐
ciala‐in‐romania1490809818
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐altetei‐sale‐regale‐
charles‐print‐de‐wales

22. 26 aprilie 2017 – Primirea Prim-ministrului Georgiei,
Giorgi Kvirikashvili
În cadrul întrevederii dintre Președintele Klaus Iohannis și Prim‐ministrul
Georgiei, Giorgi Kvirikashvili, a!lat în vizită o!icială în România, au fost discutate sta‐
diului și perspectivelor de consolidare a rela#iei politice speciale, cu valen#e strate‐
gice, dintre cele două #ări, inclusiv în contextul aniversării, în acest an, a 25 de ani de
la stabilirea rela#iilor diplomatice.
Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat rela#iile politice excelente româno‐
georgiene, exempli!icate inclusiv printr‐o dinamică sus#inută a contactelor politice
de nivel, alături de sprijinul constant al României pentru parcursul european și euro‐
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atlantic al Georgiei, respectiv pentru reglementarea con!lictelor prelungite privind
regiunile separatiste georgiene în baza dreptului interna#ional, cu respectarea suve‐
ranită#ii și integrită#ii teritoriale a statului georgian. Președintele României a încu‐
rajat aprofundarea parteneriatului româno‐georgian, inclusiv prin stimularea
conectivită#ii relevante la nivel regional, prin dezvoltarea de proiecte economice,
energetice și de transport, care să valori!ice proximitatea geogra!ică și conexiunea
directă peste Marea Neagră dintre cele două #ări. Totodată, Președintele Klaus Iohannis
a apreciat progresul Georgiei în aplicarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană,
precum și contribu#ia acestei #ări la securitatea euro‐atlantică, inclusiv prin partici‐
parea sa la misiunile și opera#iile NATO, în special în Afganistan.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐klaus‐werner‐iohannis‐a‐prim‐ministrului‐georgiei‐domnul‐giorgi‐kvirikashvili

23. 24 mai 2017 – Primirea Prim-ministrului Republicii Estonia,
Jüri Ratas
Vizita la București a Prim‐ministrului Republicii Estonia a avut loc în con‐
textul în care, la 1 iulie 2017, Estonia prelua, pentru prima dată, Președin#ia Consi‐
liului Uniunii Europene (UE), premierul eston prezentând priorită#ile pe care #ara sa
și le‐a stabilit în acest sens. Premierul Jüri Ratas a men#ionat că Estonia este un sus‐
#inător puternic al aderării României la Spa#iul Schengen.
Președintele României a mul#umit o!icialului eston pentru prezen#a sa la
București, aceasta !iind prima vizită bilaterală a unui prim‐ministru al Republicii
Estonia în #ara noastră.
Cei doi înal#i o!iciali au discutat și despre dezvoltarea Pie#ei Digitale a UE,
Președintele Klaus Iohannis subliniind că România acordă o importan#ă deosebită
acestui subiect, având rezultate foarte bune în domeniul digital.
Președintele României a salutat nivelul foarte bun al rela#iei bilaterale, aspect
con!irmat de deschiderea recentă de ambasade în cele două #ări. În plan economic, cei
doi interlocutori au exprimat interesul ca anul 2018, cu încărcătură istorică pentru am‐
bele #ări ‐ România sărbătorind 100 de ani de la Marea Unire, iar Estonia 100 de ani de
la declararea independen#ei ‐ să reprezinte prilejul pentru stimularea cooperării eco‐
nomice bilaterale, prin organizarea de întâlniri ale mediului de afaceri din cele două #ări.
În plan securitar, Președintele Klaus Iohannis a subliniat importan#a acor‐
dată de România consolidării posturii de apărare și descurajare a Flancului estic al
NATO și a eviden#iat necesitatea unei ac#iuni comune pentru o abordare mai coerentă
a Flancului estic, care trebuie întărit în continuare. În acest sens, faptul că cele două
state se numără printre acei Alia#i care s‐au angajat deja să utilizeze 2% din PIB pen‐
tru cheltuielile de apărare reprezintă o contribu#ie importantă la întărirea legăturii
transatlantice.
Cei doi interlocutori și‐au manifestat interesul pentru consolidarea Partene‐
riatului Estic și au eviden#iat, totodată, importan#a unui sprijin activ pentru regiunea
Balcanilor de Vest.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐prim‐ministru‐
lui‐republicii‐estonia‐domnul‐juri‐ratas

143

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

24. 15-16 iunie 2017 – primirea Prim-ministrului Marelui Ducat
de Luxemburg, Xavier Bettel, la București și la Sibiu
În cadrul primirii la Președintele României, au fost trecute în revistă agenda
cooperării bilaterale dintre #ara noastră și Marele Ducat, cu accent pe dimensiunile
economică și de educa#ie, respectiv cea europeană.
Președintele României și Prim‐ministrului Marelui Ducat au participat la
Sibiu la festivită#ile pentru celebrarea a 10 ani de la momentul în care orașele Sibiu
și Luxemburg au fost capitale culturale europene.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐prim‐ministrului‐marelui‐ducat‐al‐luxemburgului‐domnul‐
xavier‐bettel
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐domnilor‐constantin‐
chiriac‐directorul‐general‐al‐teatrului‐radu‐stanca‐din‐sibiu‐si‐charles‐muller‐directorul‐general‐al‐t
eatrului‐municipal‐din‐esch‐sur‐alzette‐marele‐ducat‐de‐luxemburg

25. 28-29 iunie 2017 - primirea de către Președintele României
a Președintelui Republicii Bulgaria, Rumen Radev
Vizita a recon!irmat voin#a comună a României și Bulgariei de continuare a
dezvoltării parteneriatului și cooperării pe o paletă largă de domenii de interes
comun.
Ambii șe!i de stat au transmis mesaje în sensul consolidării cooperării în ca‐
drul Uniunii Europene, în contextul în care cele două #ări urmau, la momentul res‐
pectiv, să de#ină Președin#ia Consiliului UE– Bulgaria în primul semestru al anului
2018 și România în primul semestru al anului 2019.
Prtea bulgară și‐a manifestat interesul pentru !inalizarea „etapei a doua” a
func#ionării interconectorului de gaze Giurgiu‐Ruse ‐ la orizontului anului 2020 ‐ prin
asigurarea „reversibilită#ii !luxului” dinspre România spre Bulgaria. La rândul său,
partea română a subliniat importan#a protejării comunită#ii bulgare din România și
respectiv române din Bulgaria, precum și necesitatea impulsionării negocierilor
privind delimitarea maritimă la Marea Neagră. Cei doi șe!i de stat au exprimat viziuni
comune în ceea ce privește consolidarea schimburilor economice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐presedintele‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐republicii‐bulgaria‐domnul‐rumen‐radev
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐comuna‐
a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐bulgaria‐domnul‐rumen‐
radev
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐deschiderii‐forumului‐oamenilor‐de‐afaceri‐ro
mani‐si‐bulgari
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26. 24 august 2017 - primirea de către Președintele României
a Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron
Vizita a fost a doua la nivel de șef de stat francez în România în mai pu#in
de un an, după cea a Președintelui Hollande, din perioada 12‐13 septembrie 2016.
Totodată, a fost prima vizită bilaterală într-o #ară din Sud-Estul Europei.
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Vizita a fost una deosebit de importantă, atât prin simbolistica acesteia, ge‐
nerată de alegerea României pentru prima vizită bilaterală a Președintelui francez
în regiune, la scurt timp de la preluarea mandatului, cât și pe fond, pentru aprofundarea Parteneriatului strategic bilateral cu Fran#a și coordonarea intensi!icată
în ceea ce privește afacerile europene, într-o etapă crucială de rede!inire a proiectului european.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/vizita‐in‐romania‐a‐presedin‐
telui‐republicii‐franceze‐domnul‐emmanuel‐macron
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐receptiei‐oferite‐in‐onoarea‐presedintelui‐repu‐
blicii‐franceze‐domnul‐emmanuel‐macron
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/conferinta‐de‐presa‐comuna‐
a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐franceze‐domnul‐em‐
manuel‐macron

24 August 2017
Vizita în România
a Președintelui
Republicii Franceze,
Emmanuel Macron

27. 2-4 octombrie 2017 - primirea de către Președintele României
a Președintelui Republicii Croa#ia, Kolinda Grabar-Kitarović
Vizita a reprezentat momentul culminant al unui an 2017 foarte intens din
punctul de vedere al dialogului politic bilateral, în contextul în care în acel an s‐au
aniversat 25 de ani de rela#ii diplomatic româno‐croate.
Similitudinea de opinii într‐o multitudine de dosare, coroborată cu necesi‐
tatea creșterii coordonării între cele două state la nivel regional și european a fost
subliniată într‐un mod categoric de ambele păr#i. Discu#iile au eviden#iat importan#a
unei coordonări bilaterale aprofundate în perspectiva exercitării Trio‐ului de
Președin#ii ale Consiliului UE. Ini#iativa celor Trei Mări a constituit, de asemenea, un
subiect important de dialog și cooperare între cele două state.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐de‐stat‐in‐romania‐la‐
invitatia‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐republicii‐croatia‐doamna‐
kolinda‐grabar‐kitarovic
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐comuna‐de‐presa
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐deschiderii‐forumului‐oamenilor‐de‐afaceri‐romani‐si‐croati
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28. 16 ianuarie 2018 – vizita o!icială a Prim-ministrului Japoniei,
Shinzo Abe
Vizita întreprinsă de către Prim‐ministrul Shinzo Abe a fost prima vizită la
acest nivel de la stabilirea rela#iilor diplomatice dintre România și Japonia.
În cadrul întrevederilor cu Președintele României au fost trecute în re‐
vistă stadiul și perspectivele de consolidare a rela#iilor de Parteneriat Reînnoit
dintre România și Japonia datând din 26 februarie 2013, cooperarea în domeniul
cultural ca platformă pentru dezvoltarea ansamblului rela#iilor bilaterale, co‐
operarea în domeniul securită#ii în contextul provocărilor la nivel global, coope‐
rarea Japoniei cu Uniunea Europeană ‐ în contextul Brexit și al negocierilor
finalizate la momentul vizitei asupra Acordului de Parteneriat Economic dintre
Japonia și Uniunea Europeană, de natură să stimuleze inclusiv cooperarea eco‐
nomică dintre România și Japonia ‐, evolu#iile la nivel regional, cu accent asupra

16 Ianuarie 2018
Primirea
Prim-ministrului
Japoniei, Shinzo Abe

dosarului nord‐coreean, respectiv cooperarea româno‐japoneză la nivel multi‐
lateral.
În plan politic, principalele rezultate ale vizitei vizează în#elegerea de a
lansa demersurile necesare, în vederea ridicării rela#iilor dintre România și
Japonia la nivel de Parteneriat Strategic, respectiv decizia Guvernului de la
Tokyo de a permanentiza regimul de eliminare a vizelor pentru cetă#enii români.
În ce privește cooperarea în plan cultural, Președintele Klaus Iohannis a
subliniat că Festivalul Interna#ional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre eveni‐
mentele culturale de amploare găzduite de România și în a cărei organizare se im‐
plică voluntar, de peste 10 ani, tineri din Japonia alături de alte entită#i din Japonia,
rămâne una dintre pun#ile cele mai de durată și cele mai puternice dintre România
și Japonia.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o!iciala‐in‐romania‐a‐
prim‐ministrului‐japoniei‐domnul‐shinzo‐abe
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐co‐
mune1516010458
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29. 8 martie 2018 – vizita o!icială în România a Președintelui
Republicii Serbia, Aleksandar Vučić
În cadrul discu#iilor, cei doi șe!i de stat au abordat căile de aprofundare a co‐
operării bilaterale, atât la nivel politic, cât și economic și sectorial. De asemenea, au
discutat modalită#ile de sprijin din partea României al procesului de aderare a Serbiei
la Uniunea Europeană, inclusiv din perspectiva de#inerii de către #ara noastră a
Președin#iei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019. Președintele
României a abordat problematica minorită#ilor na#ionale din cele două #ări și necesi‐
tatea reluării activită#ii Comisiei mixte pe acest subiect (ca rezultat, Președintele
Serbiei a dispus numirea unui nou co‐președinte al acesteia), aspecte de interes comun
privind cooperarea în Balcanii de Vest și principalele evolu#ii în dosarul „Kosovo”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o!iciala‐in‐romania‐a‐
presedintelui‐republicii‐serbia‐domnul‐aleksandar‐vucic
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐republicii‐serbia‐domnul‐aleksandar‐vucic

30. 19 aprilie 2018 – vizita de lucru a Președintelui Consiliului
de Miniștri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni
Vizita a avut loc în contextul încheierii mandatului Paolo Gentiloni în fruntea
guvernului italian. În întrevederea Președintelui României cu Președintele Consiliului
de Miniștri, au fost abordate aspecte bilaterale, cu accent pe rela#iile economice și
rolul comunită#ii românești din Italia, precum și teme europene.
În ceea ce privește cea de a doua categorie, au fost abordate provocările care
vor marca Președin#ia română a Consiliului UE – Brexit, negocierea noului cadru !i‐
nanciar multianual, sfârșitul mandatului Comisiei Europene, alegerile europarlamen‐
tare. A fost, de asemenea, abordată problematica migra#iei.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐consiliului‐de‐ministri‐al‐republicii‐italiene‐domnul‐paolo‐gentiloni

31. 27 aprilie 2018 – vizita Emisarului Special al Președintelui
Republicii Populare Chineze (RPC), Guo Shengkun
Vizita în România a înaltului o!icial chinez a avut loc în contextul turneului
pe care acesta l‐a efectuat în regiune. Obiectivul primirii la Președintele României a
fost transmiterea verbală a invita#iei din partea Președintelui Xi Jinping de a efectua
o vizită în China, la o dată reciproc acceptabilă.
Totodată, primirea a ocazionat un schimb de opinii asupra ansamblului re‐
la#iilor româno‐chineze, cu accent pe valori!icarea oportunită#ilor de cooperare din‐
tre România și Republica Populară Chineză și pe marcarea corespunzătoare a
momentelor aniversare din cursul anului 2019 ‐ 70 de ani de la stabilirea rela#iilor
diplomatice, respectiv 15 ani de la semnarea Declara"iei Comune privind stabilirea
unui Parteneriat Amplu de Prietenie și Cooperare.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐emisarului‐special‐al‐presedintelui‐republicii‐populare‐chi‐
neze‐domnul‐guo‐shengkun

147

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

18 Mai 2018
Primirea
Prim-ministrului
Republicii Croația,
Andrej Plenković

32. 18 mai 2018 – vizita o!icială a Prim-ministrul Republicii Croa#ia,
Andrej Plenković
Întrevederea cu Prim‐ministrul Croa#iei a vizat subiecte a!late pe agenda bi‐
laterală, europeană și regională. Cu acest prilej, a fost eviden#iată excelen#a rela#iei
bilaterale, marcate de un dialog politic intens. În plan economic, a fost subliniată im‐
portan#a consolidării schimburilor comerciale, care să permită atingerea poten#ia‐
lului de dezvoltare existent. A fost eviden#iat, totodată, rolul de punte de legătură pe
care îl reprezintă minorită#ile din cele două #ări. În planul agendei europene, au fost
abordate subiectele Schengen, migra#ie, aderarea la zona euro, digitalizare. În plan
regional, a fost abordat subiectul Summitului recent încheiat de la So!ia pe tema
Balcanilor de Vest și a fost con!irmat sprijinul guvernului croat pentru reușita
Summitului Ini#iativei celor Trei Mări, care urma să !ie organizat de România în luna
septembrie.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐prim‐ministrului‐republicii‐croatia‐domnul‐andrej‐plenkovic

33. 30 mai 2018 – vizita privată în România a Alte#ei Sale Regale
Charles, Prin# de Wales
Cu acest prilej, Președintele Klaus Iohannis a evocat excelenta vizită oficială
efectuată anul trecut de către ASR Prin#ul de Wales și a apreciat, încă o dată, dedi‐
ca#ia și implicarea Alte#ei Sale Regale în activită#i caritabile în România și în pro‐
movarea frumuse#ii naturale, a tradi#iilor autentice și a biodiversită#ii mediului
rural românesc.
Cei doi interlocutori au reiterat nivelul foarte bun al Parteneriatului Strategic
dintre cele două #ări, care are la bază cooperarea intensi!icată în domeniul economic
și în cel al securită#ii. De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat contri‐
bu#ia concretă a for#elor armate britanice la asigurarea securită#ii regionale.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐altetei‐sale‐regale‐
charles‐print‐de‐wales
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30 Mai 2018
Primirea Alteței Sale
Regale Charles,
Prinț de Wales

34. 18-19 iunie 2018 – vizita Președintelui celei de-a 72-a Sesiuni
a Adunării Generale ONU, Miroslav Lajcak
Președintele României a exprimat, cu ocazia întâlnirii, angajamentul ferm al
României pentru sus#inerea ordinii globale bazate pe norme și principii, și a subliniat
că respectarea dreptului interna#ional este o constantă pe care dorim să ne construim
politica. Cei doi înal#i o!iciali au discutat despre Președin#ia României la Consiliul
Uniunii Europene, precum și despre evolu#iile regionale, atât din perspectiva Uniunii
Europene, cât și din perspectiva rela#iei transatlantice. Au fost discutate, de aseme‐
nea, aspecte de securitate, Marea Neagră, ini#iative care #in și de securitate, precum
si aspecte ce #in de dezvoltare in general, importan#a așa‐numitei Agende 2030 pen‐
tru Dezvoltare Durabilă, extrem de importantă nu numai pentru dezvoltarea regiunii
noastre, dar și pentru regiunea noastră.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐adunarii‐generale‐a‐organizatiei‐natiunilor‐unite‐domnul‐miroslav‐lajcak

35. 24 iulie 2018 – vizita Prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar
Președintele României, Klaus Iohannis, l‐a primit pe Prim‐ministrul Irlandei,
Leo Varadkar, la data de 24 iulie, cu prilejul vizitei o!iciale pe care acesta o efectuează
în România.
În plan bilateral, a fost subliniată tendin#a ascendentă a schimburilor comer‐
ciale, precum și rolul comunită#ii românești, bine integrate în societatea irlandeză.
În plan european, au fost abordate principalele teme de actualitate, respectiv Brexit,
viitorul Uniunii Europene, Președin#ia română a Consiliului Uniunii Europene, viito‐
rul buget al UE și gestionarea migra#iei.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐prim‐ministrului‐irlandei‐domnul‐leo‐varadkar
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐comuna‐
a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐irlandei‐domnul‐leo‐varadkar
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36. 11 septembrie 2018 – vizita Prim-ministrului Republicii Slovace,
Peter Pellegrini
Pe agenda de discu#ii s‐au a!lat subiecte legate de agenda bilaterală, regio‐
nală, europeană și de securitate.
În plan bilateral, a fost salutată excelen#a rela#iilor politico‐economice, care se da‐
torează într‐o măsură semni!icativă și comunită#ilor, respectiv comunitatea românească
din Slovacia și cea slovacă din România, care sunt foarte bine integrate în societă#ile gazdă.
În plan european au fost discutate teme de actualitate, în principal tematica
privind Președin#ia României la Consiliul Uniunii Europene în semestrul I al anului
2019, viitorul UE, negocierea viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada
2021‐2027, procesul de retragere a Marii Britanii din Uniune și respectiv extinderea
Uniunii Europene.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐prim‐ministrului‐republicii‐slovace‐domnul‐peter‐pellegrini
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/vizita‐o!iciala‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐republica‐slovaca
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐comuna‐
cu‐prim‐ministrul‐republicii‐slovacia

37. 12 septembrie 2018 – vizita Prim-ministrului Regatului *ărilor
de Jos, Mark Rutte
În cadrul întrevederii au fost discutate subiecte cu privire la rela#iile bilate‐
rale, dar și aspecte legate de principalele teme a!late pe agenda europeană și cea in‐
terna#ională.
În plan bilateral, a fost eviden#iată importan#a componentei economice,
Olanda !iind primul investitor în economia României, precum și cea socială, în ultimii
ani în Olanda formându‐se o importantă comunitate românească, de aproximativ
30.000 de persoane, preponderent tânără, bine pregătită, bine integrată și care con‐
tribuie pozitiv la dezvoltarea #ării gazdă.
Referitor la agenda europeană, au fost abordate cu prioritate teme legate de
Președin#ia României la Consiliul Uniunii Europene, în special privind procesul
de consolidare a Uniunii Europene, negocierile privind viitorul Cadru Financiar
Multianual al Uniunii pentru perioada 2021‐2027, gestionarea fenomenului migra#iei,
precum și procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană.
Președintele României a reiterat ferm dorin#a României de a adera cât mai
curând posibil la spa#iul Schengen.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐prim‐ministrului‐regatului‐tarilor‐de‐jos‐domnul‐mark‐rutte
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐comuna
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38. 17 septembrie 2018 – Participarea Președintelui României
la deschiderea o!icială a Forumului de Afaceri al Ini#iativei
celor Trei Mări
În cadrul Summitului Ini#iativei celor Trei Mări și în paralel cu acesta, a avut
loc, la Romexpo, prima edi#ie a Forumului de Afaceri al Ini#iativei celor Trei Mări, care
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s‐a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, !iind co‐organizat de
Administra#ia Preziden#ială a României și Camera de Comer# și Industrie a României,
în cooperare cu Consiliul Atlantic al Statelor Unite și Școala Na#ională de Studii
Politice și Administrative.
În după‐amiaza zilei de 17 septembrie, Președintele Klaus Iohannis a deschis
Forumul de Afaceri și a participat la o sesiune plenară preziden#ială alături de Președin#ii
Croa#iei, Poloniei, Austriei și Comisarul European pentru Dezvoltare Regională.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐deschiderii‐o!iciale‐a‐forumului‐de‐afaceri‐al‐ini‐
tiativei‐celor‐trei‐mari
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐sesiunii‐plenare‐the‐three‐seas‐initiative‐in‐a‐
challenging‐international‐context

17-18 Septembrie 2018
Summitul Inițiativa
celor Trei Mări

39. 17-18 septembrie 2018 – Găzduirea de către Președintele
României a Summitului Ini#iativei celor Trei Mări
În seara zilei de 17 septembrie, Președintele României a fost gazda, la Palatul
Cotroceni, a unui eveniment cultural dedicat, în cadrul Summitului Ini#iativei celor Trei
Mări, Centenarului României Moderne și a unui Dineu de Gală cu o participare prestigioasă.
În ziua de 18 septembrie, a avut loc Sesiunea Plenară a Summitului, care a
fost moderată de Președintele României. Ulterior, Președintele Klaus Iohannis a sus‐
#inut declara#ii de presă, alături de Președintele Croa#iei, de Prim‐ministrul Poloniei
și de Secretarul Energiei al SUA.
Reuniunile s‐au bucurat de prezen#a a opt Președin#i din cele douăsprezece
state participante (reprezentând România, Polonia, Croa#ia, Austria, Bulgaria, Slovenia,
Slovacia, Lituania), un prim‐ministru (reprezentând Polonia la sesiunea plenară din a
doua zi a Summitului), doi președin#i de parlamente na#ionale (reprezentând Estonia
și Cehia) și un ministru de externe (reprezentând Letonia). Totodată, din partea invi‐
ta#ilor speciali au participat Președintele Comisiei Europene, Secretarul Energiei al
SUA, ministrului german de externe, Președintele Băncii Europene de Reconstruc#ie
și Dezvoltare (BERD), Președintele și Vice‐președintele Băncii Europene de Investi#ii
(BEI), la care se adaugă reprezentarea Băncii Mondiale la nivel de director.
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În calitate de gazdă a Summitului, dar și #inând cont de statutul României de
stat profund pro‐european și pro‐transatlantic, România și‐a asumat, în coordonare
cu celelalte state participante la Ini#iativă, promovarea a trei principii directoare ale
I3M: pro‐dezvoltare economică, pro‐integrare europeană și pro‐rela#ie transatlantică.
România a reușit, printr‐un proces diplomatic complex, sub coordonarea
Președintelui Klaus Iohannis, să ob#ină o ra!inare a obiectivelor Ini#iativei astfel că
Summitul din România s‐a dovedit a !i crucial pentru direc#ia viitoare a Ini#iativei.
După Summitul de la București, Ini#iativa celor Trei Mări a atins deplina ma‐
turitate, atât din punct de vedere conceptual, cât și politic. Statele participante dispun
astfel de toate condi#iile și instrumentele pentru a lucra la implementarea deciziilor
adoptate cu ocazia Summitului.
Summitul de la București s‐a diferen#iat de edi#iile anterioare desfășurate la
Dubrovnik și Varșovia prin rezultatele concrete care contribuie activ la realizarea
obiectivelor I3M: adoptarea Declara#iei Comune a Ini#iativei celor Trei Mări;
adoptarea listei regionale de proiecte prioritare în trei domenii cheie – transport,
energie si digital (cuprinde în total 48 de proiecte: 27 de proiecte multilaterale și
21 proiecte bilaterale și na#ionale cu impact regional); organizarea primei edi#ii a
Forumului de Afaceri; crearea Re#elei de Camere de Comer# din statele participante la Ini#iativă; ini#ierea demersurilor pentru în!iin#area Fondului de Investi#ii al Ini#iativei celor Trei Mări; lansarea paginii web o!iciale a I3M
(www.three‐seas.eu).
Discu#iile din cadrul Plenarei Summitului au eviden#iat sus#inerea generală
a participan#ilor pentru principiile fundamentale ale Ini#iativei și pentru rezultatele
propuse ale Summitului. În context, vorbitorii au eviden#iat eforturile depuse și re‐
zultatele ob#inute de partea română în substan#ializarea colaborării în cadrul Ini#ia‐
tivei. SUA a avansat o nouă ini#iativă energetică destinată regiunii și rela#iei
transatlantice în general ‐ Parteneriatul pentru Cooperare Transatlantică în domeniul
Energiei (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation ‐ P‐TEC). Germania a avan‐
sat trei propuneri privind implicarea sa concretă în Ini#iativă, prin (1) Participarea ac‐
tivă la viitoarele edi#ii ale Forumului de Afaceri al Ini#iativei celor Trei Mări, care a
atras aten#ia companiilor germane; (2) Găzduirea, în prima parte a anului 2019, o unei
întâlniri la nivel înalt dedicată conectivită#ii (High-level Connectivity Conference), la
care să se discute priorită#ile comune în materie de interconectivitate; (3) Participarea
#ărilor I3M la Procesul Berlin. Slovenia s‐a oferit să !ie gazda următorului Summit.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/gazduirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐summitului‐si‐forumului‐de‐afaceri‐ale‐initiativei‐celor‐trei‐
mari‐bucuresti‐17‐18‐septembrie‐a‐c
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐dineului‐de‐gala‐organizat‐cu‐ocazia‐summitu‐
lui‐initiativa‐celor‐trei‐mari
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐a‐presed‐
intelui‐romaniei‐presedintelui‐croatiei‐prim‐ministrului‐poloniei‐si‐secretarului‐pentru‐energie‐al‐sua
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐sesiunii‐plenare‐an‐initiative‐which‐delivers‐key‐pro‐
jects‐in‐energy‐transport‐digital‐interconnections‐the‐3si‐as‐catalyst‐for‐the‐cohesion‐and‐converge
nce‐of‐the‐eu‐and‐for‐the‐strengthening‐of‐the‐transatlantic‐link
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40. 19 septembrie 2018 – vizita Vice-președintelui Republicii India,
Venkaiah Muppavarapu Naidu
Vizita la București a înaltului reprezentant indian a marcat un pas important
în consolidarea rela#iilor bilaterale dintre România și India, !iind organizată în con‐
textul marcării a cinci ani de la lansarea Parteneriatului Extins dintre cele două #ări,
care datează din martie 2013, dezvoltat pe dimensiunile politică și economică. Astfel,
creșterea cu 30% a volumului schimburilor comerciale dintre România și India, în
anul 2017, a fost remarcată ca o tendin#ă pozitivă, care arată că există un poten#ial
de cooperare de valori!icat în continuare, !iind, astfel, salutată prezen#a în delega#ia
indiană a unui număr important de oameni de afaceri.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐comuna‐a‐pre‐
sedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐vicepresedintele‐republicii‐india‐domnul‐m‐venkaiah‐naidu

41. 11 octombrie 2018 – Primirea Președintelui Adunării Na#ionale
a Republicii Coreea, Moon Hee-sang
Vizita a avut loc într‐un context special pentru rela#iile dintre România și
Republica Coreea, de aniversare a 10 ani de la instituirea Parteneriatului Strategic dintre
România și Republicii Coreea, dar și pentru rela#iile Uniunii Europene cu Republica Coreea
– odată cu aniversarea a 55 de ani de la stabilirea rela#iilor diplomatice dintre acestea.
Schimbul de vederi din cadrul primirii a con!irmat că România și Republica
Coreea împărtășesc valori și op#iuni de politică externă, !iind eviden#iat cursul as‐
cendent al dialogului politic bilateral, con!irmat inclusiv de faptul că Republica Coreea
este primul stat din Asia cu care România a stabilit un Parteneriat Strategic. Schimbul
de vederi a recon!irmat determinarea ambelor păr#i de a ac#iona în continuare pentru
dezvoltarea semni!icativă a Parteneriatului Strategic bilateral.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐presedintelui‐adu‐
narii‐nationale‐a‐republicii‐coreea‐domnul‐moon‐he‐sang

42. 31 octombrie 2018 - 1 noiembrie 2018 – vizita o!icială
a Președintelui Confedera#iei Elve#iene, Alain Berset
Primirea de la Palatul Cotroceni a cuprins o discu#ie tête‐à‐tête, consultări
o!iciale și un dejun de lucru. În cadrul discu#iilor au fost abordate modalită#ile de dez‐

1 Noiembrie 2018
Primirea Președintelui
Confederației Elvețiene,
Alain Berset
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voltare a rela#iilor bilaterale, aspecte legate de principalele teme a!late pe agenda
europeană, inclusiv contribu#ia !inanciară elve#iană la Fondul de Coeziune al UE,
precum și teme regionale.
Vizita în România s‐a înscris în contextul intensi!icării dialogului bilateral,
respectiv al preluării de către #ara noastră a Președin#iei Consiliului Uniunii Europene
în primul semestru al anului 2019. Astfel, discu#iile s‐au concentrat și asupra rela#iei
Elve#iei cu Uniunea Europeană.
Președintele Klaus Iohannis a prezenta priorită#ile Președin#iei române a
Consiliului UE și a asigurat, cu acest prilej, partea elve#iană că #ara noastră va continua
să sprijine, inclusiv din această pozi#ie, promovarea unui dialog deschis și constructiv,
reciproc avantajos, între Uniunea Europeană și Confedera#ia Elve#iană în toate as‐
pectele acestei rela#ii.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o!iciala‐in‐romania‐a‐
presedintelui‐confederatiei‐elvetiene‐domnul‐alain‐berset
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐confederatiei‐elvetiene‐domnul‐alain‐berset

43. 20 noiembrie 2018 – vizita Vicepreședintelui Consiliului Federal
elve#ian și Șef al Departamentului Federal de Finan#e
al Confedera#iei Elve#iene, Ueli Maurer
Discu#iile cu ambii o!iciali elve#ieni s‐au desfășurat într‐o atmosferă deschisă și constructivă, cu accent pe necesitatea poten#ării ariilor de cooperare de in‐
teres reciproc, precum economia, cultura, știin#a, inova#ia, afacerile europene și
multilateralismul. Pe palierul afacerilor europene, Președintele României a trans‐
mis aprecierea pentru contribu#ia !inanciară elve#iană la fondurile de coeziune
ale UE, arătând că aceasta este foarte importantă și că a contribuit substan#ial la o
dezvoltare sănătoasă a #ărilor vizate de mecanism, inclusiv România. A fost agreat ca
buna colaborare între cele două #ări să continue în 2019, inclusiv pe durata de#inerii
Președin#iei Consiliului UE de către România.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐vicepresedintelui‐
consiliului‐federal‐sef‐al‐departamentului‐federal‐de‐!inante‐al‐confederatiei‐elvetiene‐domnul‐ueli‐
maurer
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44. 21 decembrie 2018 – vizita Cancelarului Federal al Republicii
Austria, Sebastian Kurz
Vizita a avut loc în contextul preluării de către România, de la Austria, a
Președin#iei Consiliului Uniunii Europene. Președintele României a exprimat apre‐
cierea fa#ă de coordonarea institu#ională foarte bună dintre Președin#ia austriacă și
cea română a Consiliului Uniunii Europene și fa#ă de sprijinul oferit de Austria pentru
realizarea unei tranzi#ii e!iciente și au fost salutate rezultatele pe care Austria a reușit
să le ob#ină pe o serie de dosare importante pentru întreaga Uniune.
În cadrul discu#iilor au fost abordate o serie de subiecte și dosare pe care
România le‐a preluat de la Președin#ia austriacă, precum retragerea Marii Britanii
din Uniune, gestionarea migra#iei, așteptările Summitul European de la Sibiu
din 2019.
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21 Decembrie 2018
Primirea Cancelarului
Republicii Austria,
Sebastian Kurz

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐cancelarului‐federal‐al‐republicii‐austria
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐cancelarul‐republicii‐austria‐domnul‐sebastian‐kurz

45. 15 ianuarie 2019 – vizita o!icială a Președintelui Republicii
Slovenia, Borut Pahor
Vizita în România a avut loc în contextul celebrării, în 2017, a 25 de ani de
rela#ii diplomatice între cele două #ări, respectiv al preluării de către #ara noastră a
Președin#iei Consiliului Uniunii Europene.
Discu#iile au fost axate pe dezvoltarea și aprofundarea rela#iei bilaterale
foarte bune și a cooperării în plan european, !iind discutate modalită#ile de intensi‐
!icare a dialogului politic dintre România și Slovenia, precum și a cooperării econo‐
mice, prin aprofundarea contactelor între actorii economici din cele două #ări.
Totodată, cei doi omologi au abordat subiecte a!late pe agenda europeană,
regională, interna#ională și de securitate. Astfel, Președintele României și Președin‐
tele Sloveniei au discutat despre priorită#ile Președin#iei române a Consiliului Uniunii
Europene, despre procesul de re!lec#ie asupra viitorului european, precum și despre
alte dosare de actualitate: migra#ia, politica de extindere a Uniunii Europene în Bal‐
canii de Vest, conform meritelor proprii ale statelor din regiune în îndeplinirea cri‐
teriilor de aderare, despre Vecinătatea Estică, despre regiunea Mării Negre și despre
apărarea colectivă.
În planul cooperării regionale, o aten#ie specială a fost acordată perspecti‐
velor de dezvoltare a Ini#iativei celor Trei Mări, în condi#iile în care Slovenia și‐a asu‐
mat, la Summitul Ini#iativei de la București, din septembrie 2018, găzduit de
Președintele Klaus Iohannis, organizarea următorului Summit, în iunie 2019.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o!iciala‐in‐romania‐a‐
presedintelui‐republicii‐slovenia‐domnul‐borut‐pahor
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐republicii‐slovenia‐domnul‐borut‐pahor
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46. 31 ianuarie 2019 – vizita Secretarului General al NATO,
Jens Stoltenberg
Vizita înaltului o!icial NATO a avut loc în contextul aniversar care a marcat
70 de ani de existen#ă a Alian#ei Nord‐Atlantice, dar și împlinirea a 15 ani de la mo‐
mentul aderării României la NATO.
Președintele României a eviden#iat că #ara noastră va continua să ac#ioneze
ca furnizor de securitate și stabilitate în regiune și să își îndeplinească toate respon‐
sabilită#ile circumscrise angajamentului asumat de statele aliate la Summitul NATO
din /ara Galilor cu privire la distribu#ia echitabilă a responsabilită#ilor (burden
sharing), care prevede atingerea #intei de alocare a 2% din PIB pentru apărare până
în anul 2024.
De asemenea, Președintele României a mai subliniat că apărarea pe Flancul
Estic și în regiunea Mării Negre trebuie să rămână o prioritate, cu atât mai mult cu

31 Ianuarie 2019
Primirea Secretarului
General al NATO,
Jens Stoltenberg

cât situa#ia de securitate din zonă continuă să reprezinte o sursă de preocupare ma‐
joră pentru NATO.
În contextul de#inerii de către România a Președin#iei Consiliului Uniunii
Europene, cei doi înal#i o!iciali au abordat rela#ia NATO cu Uniunea Europeană și au
subliniat necesitatea cooperării strânse și a unei implicări comune în proiecte care
se completează și nu se concurează reciproc.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐secretarul‐general‐al‐nato‐domnul‐jens‐stoltenberg1548846638

47. 3 aprilie 2019 – Primirea Prim-ministrului Muntenegrului,
Duško Marković
În cadrul întrevederii cu Prim‐ministrului Muntenegrului, Duško Marković,
Președintele României a eviden#iat nivelul foarte bun al rela#iilor politice dintre cele
două #ări, precum și necesitatea ca acestea să !ie transpuse într‐o colaborare bilate‐
rală sectorială la un nivel similar, mai ales în domeniul economic.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat sprijinul constant și vocal
al României și al său personal pentru accelerarea procesului de integrare europeană a
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Muntenegrului, inclusiv pe perioada Președin#iei României a Consiliului Uniunii Europene,
pe baza progreselor consecvente ale acestui stat în procesul de reformă implicat de ne‐
gocierile de aderare. Președintele României a subliniat, în același timp, sprijinul extrem
de activ al #ării noastre pentru aderarea Muntenegrului la NATO, care a reprezentat un
succes remarcabil. În acest context, Președintele Klaus Iohannis a reiterat pozi#ia sa
constantă, de la începutul mandatului, potrivit căreia UE și NATO sunt incomplete fără
integrarea Balcanilor de Vest, subliniind atitudinea de principiu a României în favoarea
integrării statelor din regiune, pe baza meritelor proprii, care este de natură să contri‐
buie la consolidarea stabilită#ii, democra#iei și prosperită#ii acesteia. De asemenea,
Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat importan#a avansării reformelor necesare,
singurul factor de natură să genereze progres în acest proces de aderare.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐prim‐ministru‐
lui‐muntenegrului‐domnul‐dusko‐markovic

48. 15 aprilie 2019 – primirea Prim-ministrului Georgiei,
Mamuka Bakhtadze
În cadrul întrevederii, cei doi o!iciali au discutat despre căile de aprofundare a re‐
la#iilor dintre România și Georgia și au analizat modalită#ile optime de sus#inere din partea
#ării noastre a aspira#iilor europene și euroatlantice ale Georgiei, alături de cele de inte‐
rac#iune la Marea Neagră, în sprijinul securită#ii regiunii și al dezvoltării sale economice,
cu valori!icarea conexiunii directe dintre porturile la Marea Neagră ale celor două state.
Președintele României a exprimat aprecierea pentru calitatea excelentă a re‐
la#iilor dintre cele două #ări, care au poten#ialul de a !i ridicate la nivel de Parteneriat
Strategic, ambii o!iciali !iind de acord cu acest obiectiv.
Pe dimensiunea economică, Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat că
Georgia rămâne principalul partener comercial al României în regiunea Caucazului
de Sud, salutând lansarea curselor aeriene directe între București și Tbilisi.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a apreciat angajamentul politic
pentru realizarea Rutei de transport de mărfuri Marea Neagră‐Marea Caspică, cu par‐
ticiparea României, Turkmenistanului, Georgiei și Azerbaidjanului, re!lectat în De‐
clara#ia comună de sus#inere a proiectului, semnată de miniștrii de externe ai celor
patru state, la 4 martie 2019, la București.
În ce privește cooperarea pe linie NATO, Președintele Klaus Iohannis a salutat
progresul Georgiei ca stat partener aspirant, apreciind contribu#iile solide la misiunile
aliate, ceea ce dovedește că Georgia ac#ionează ca un stat aliat de facto.
Prim‐ministrul Mamuka Bakhtadze a mul#umit pentru sus#inerea consec‐
ventă a României și a Președintelui Klaus Iohannis pentru aspira#iile de integrare eu‐
ropeană și euroatlantică ale Georgiei, și a exprimat viziuni similare celor ale
Președintelui României cu privire la necesitatea de a consolida cooperarea economică
bilaterală și a pledat pentru consolidarea legăturilor peste Marea Neagră între por‐
turile românești și georgiene pentru transportul de mărfuri, inclusiv în cadrul Rutei
de transport de mărfuri Marea Neagră‐Marea Caspică.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐prim‐ministrului‐
georgiei‐domnul‐mamuka‐bakhtadze

157

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

49. 15 aprilie 2019 – primirea Prim-ministrului Republicii Socialiste
Vietnam, Nguyễn Xuân Phúc
În cadrul convorbirilor, au fost discutate teme de interes comun privind sta‐
diul și perspectivele cooperării tradi#ionale dintre România și Republica Socialistă
Vietnam în plan bilateral și multilateral, în special în cadrul Organiza#iei Na#iunilor
Unite, precum și în cadrul oferit de dialogul Uniunea Europeană‐Asocia#ia Na#iunilor
din Asia de Sud‐Est (ASEAN) sau Reuniunea Asia‐Europa (ASEM). Totodată, au fost
abordate aspecte de actualitate a!late pe agenda interna#ională și regională.
Președintele Klaus Iohannis a apreciat organizarea Forumului de afaceri ro‐
mâno‐vietnamez, în contextul vizitei la București a înaltului demnitar vietnamez, cu
sprijinul Camerelor de Comer# și Industrie din România și Vietnam, încurajând deo‐
potrivă și valori!icarea instrumentelor existente pe linie guvernamentală, precum
Comisia Mixtă de Cooperare Economică.
Prim‐ministrul Republicii Socialiste Vietnam a mul#umit pentru sprijinul
acordat de România #ării sale, exprimând, totodată, încredere cu privire la progresul
care poate !i realizat în timpul mandatul Președin#iei române la Consiliul Uniunii
Europene în ceea ce privește semnarea Acordului de Liber Schimb și a Acordului pri‐
vind Protec#ia Investi#iilor între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam
și eviden#iind că acestea pot contribui inclusiv la dezvoltarea cooperării româno‐viet‐
nameze.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐prim‐ministrului‐
republicii‐socialiste‐vietnam‐domnul‐nguy‐n‐xuan‐phuc

50. 31 mai 2019 – vizita Apostolică a Sanctită#ii Sale Papa Francisc
Vizita Apostolică în #ara noastră a avut loc în perioada 31 mai ‐ 2 iunie 2019
și s‐a desfășurat la invita#ia Președintelui Klaus Iohannis, invita#ie adresată în luna
mai 2015, cu ocazia aniversării unui sfert de veac de la reluarea rela#iilor diplomatice
dintre România și Sfântul Scaun.
Programul vizitei a cuprins convorbiri tête‐à‐tête între Președintele
României și Sanctitatea Sa Papa Francisc, întâlnirea cu autorită#ile statului, reprezen‐
tan#ii societă#ii civile și corpul diplomatic.

31 Mai 2019
Primirea Sanctității Sale
Papa Francisc
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Vizita Papei Francisc în România a constituit un prilej fericit de a aduce laolaltă
credincioșii creștini ortodocși, romano‐catolici și greco‐catolici. Astfel, Președintele Klaus
Iohannis a fost alături de Sanctitatea Sa la câte o ceremonie religioasă dedicată !iecărui
cult: ceremonia Bisericii Ortodoxe Române de la Catedrala Na#ională, la liturghia romano‐
catolică de la Catedrala Sfântul Iosif și la liturghia greco‐catolică unde a avut loc ceremonia
de beati!icare a șapte Episcopi greco‐catolici martiri (Blaj, Câmpia Libertă#ii).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐apostolica‐a‐sanctita‐
tii‐sale‐papa‐francisc‐in‐romania
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/sanctitatea‐sa‐papa‐francisc‐
va‐!i‐primit‐de‐presedintele‐romaniei‐klaus‐iohannis‐la‐palatul‐cotroceni‐in‐data‐de‐31‐mai‐2019
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐sanctitatii‐sale‐papa‐francisc
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/discursul‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐cu‐prilejul‐primirii‐sanctitatii‐sale‐papa‐francisc
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐apostolica‐a‐sanctita‐
tii‐sale‐papa‐francisc‐in‐romania1559560181

51. 19 iunie 2019 – vizita Președintelui Republicii Arabe Egipt,
Abdel Fattah El-Sisi
Vizita o!icială a Președintelui Republicii Arabe Egipt în România a cuprins
convorbiri tête‐à‐tête și convorbiri o!iciale, urmate de o declara#ie de presă comună
a celor doi înal#i o!iciali.
Vizita s‐a înscris în dialogul intens la nivel înalt, marcând și împlinirea a
113 ani de rela#ii diplomatice solide, Egiptul !iind unul dintre prietenii tradi#ionali
ai României în regiunea Orientului Mijlociu și în Africa.
În cadrul consultărilor a fost abordat subiectul schimburilor comerciale bi‐
laterale, Egiptul !iind unul dintre principalii parteneri comerciali ai României în re‐
giune, ambii o!iciali pledând pentru diversi!icarea comer#ului și stimularea
investi#iilor reciproce în domenii precum IT, turism, energia, industria, construc#iile
civile și infrastructura.
Din perspectiva exercitării de către a România a Președin#iei Consiliului Uni‐
unii Europene, iar Egiptul pe cea a Uniunii Africane, în cadrul discu#iilor a avut loc
un schimb de opinii cu privire la evolu#iile înregistrate într‐o serie de dosare regio‐
nale, ambele #ări !iind interesate de stabilizarea situa#iilor de criză din Orientul Mij‐
lociu și zonele de vecinătate ale ambelor #ări, de combaterea terorismului,
gestionarea !luxurilor migratorii, creșterea economică sustenabilă.
Președintele României a subliniat rolul important pe care Republica Arabă
Egipt îl are în regiune și a eviden#iat rolul de factor esen#ial moderator în Orientul
Mijlociu și Africa prin abordarea echilibrată fa#ă de provocările complexe din zonă.
Președintele României a rea!irmat sprijinul pentru consolidarea parteneria‐
tului Uniunea Europeană‐Egipt în toate componentele sale, important pentru stabi‐
litatea și prosperitatea Mediteranei, a Orientului Mijlociu și a Africii, dar și a Europei.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o!iciala‐in‐romania‐a‐
presedintelui‐republicii‐arabe‐egipt‐domnul‐abdel‐fattah‐el‐sisi
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐republicii‐arabe‐egipt‐domnul‐abdel‐fattah‐el‐sisi
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2 Iulie 2019
Primirea Prim-ministrului
Republicii Moldova,
Maia Sandu

52. 2 iulie 2019 – vizita Prim-ministrului Republicii Moldova,
Maia Sandu
Vizita la București a Premierului Maia Sandu a fost prima vizită o!icială în‐
treprinsă de înaltul demnitar din Republica Moldova de la preluarea mandatului, pre‐
cedând vizita realizată de aceasta la Bruxelles.
Președintele României a subliniat că #ara noastră rămâne cel mai constant
și dedicat sus#inător al Republicii Moldova ‐ în mod direct, concret, pentru transfor‐
marea democratică a #ării și pentru atingerea nivelului de prosperitate și securitate
pe care îl doresc cetă#enii săi și pentru parcursul său european.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a asigurat cu privire la întreg sprijinul
României și al său personal pentru eforturile Guvernului de la Chișinău ‐ în condi#iile
angajamentului clar și concret al noii coali#ii guvernamentale pentru parcursul eu‐
ropean al Republicii Moldova și pentru avansarea Parteneriatului Strategic bilateral
pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova.
Președintele României a subliniat disponibilitatea #ării noastre de a acorda,
pe baza solicitărilor concrete ale Guvernului de la Chișinău, asisten#ă dedicată con‐
solidării institu#iilor din Republica Moldova. Un alt subiect de pe agenda discu#iilor
a fost cel al importan#ei continuării proiectelor bilaterale de cooperare derulate de
România cu și în Republica Moldova, mai ales a celor strategice de interconectare
energetică.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐comuna‐
a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐republicii‐moldova‐doamna‐
maia‐sandu
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53. 18 septembrie 2019 – Primirea Prim-ministrului Republicii
Polone, Mateusz Morawiecki
Discu#iile cu premierul polonez au vizat consolidarea cooperării bilaterale
dintre cele două state, agenda regională, europeană și de securitate.
Președintele României a salutat prezen#a în #ara noastră a Prim‐ministrului
polonez în contextul celebrării în 2019 a unui secol de rela#ii diplomatice bilaterale,

POLITICA
EXTERNĂ

a unui deceniu de Parteneriat Strategic între România și Polonia, precum și a 30 de
ani de regim democratic.
Președintele Klaus Iohannis a apreciat nivelul foarte bun al rela#iei bilaterale,
con!irmat și de contactele frecvente la nivel politic. Cei doi interlocutori și‐au expri‐
mat angajamentul pentru continuarea dezvoltării Parteneriatului Strategic dintre
cele două #ări, salutând tendin#a pozitivă înregistrată în sfera cooperării economice
și eviden#iind poten#ialul important de creștere care trebuie valori!icat în continuare,
inclusiv în ceea ce privește investi#iile reciproce.
Referitor la agenda europeană, Președintele Klaus Iohannis a subliniat că
anul 2019 este un reper important, atât prin tranzi#ia între ciclurile institu#ionale și
legislative, dar și prin modul în care statele membre ale Uniunii și‐au asumat liniile
de ac#iune pentru succesul proiectului european pe termen mediu și lung. În acest
context, Președintele României a men#ionat că #ara noastră sus#ine pe deplin priori‐
tă#ile convenite în Agenda Strategică a UE pentru perioada 2019‐2024, punctând, în
același timp, importan#a transformării acestora în ac#iuni și rezultate concrete în be‐
ne!iciul cetă#enilor europeni.
Având în vedere relevan#a domeniului securită#ii ca pilon principal al Parte‐
neriatului Strategic, Președintele României a eviden#iat participarea încrucișată, pe
teritoriile celor două #ări, cu for#e la structurile aliate în!iin#ate în vederea implemen‐
tării deciziilor NATO, dovedind, astfel, determinarea comună de a participa activ la
creșterea securită#ii în regiune.
Președintele Klaus Iohannis a remarcat contribu#ia importantă a Formatului
București (B9), ca platformă regională de dialog și consultare, la reușitele din sfera
securită#ii.
Președintele României a salutat cooperarea excelentă cu partea poloneză
care a permis consacrarea Ini#iativei celor Trei Mări ca instrument e!icient de
stimulare a dezvoltării economice regionale, creșterii coeziunii europene și
consolidării legăturilor transatlantice.
Discu#iile dintre Președintele Klaus Iohannis și Prim‐ministrul Mateusz
Morawiecki au pus în eviden#ă, de asemenea, viziunea similară a celor două state în
ceea ce privește Vecinătatea Estică. În acest context, Președintele României a subliniat
importan#a continuării sprijinului pentru procesul de reformă și parcursul european
al Republicii Moldova. A fost analizată, totodată, situa#ia din Ucraina, !iind reiterată
sus#inerea pentru eforturile reformatoare ale acestui stat vecin.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐prim‐ministrului‐republicii‐polonia‐domnului‐mateusz‐
morawiecki
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3. Participarea la acţiuni multilaterale
sau alte evenimente în străinătate
1. 10 ianuarie 2015 – Participare la ,,Marșul Solidarită#ii”, Paris, Fran#a

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/mesajul‐presedintelui‐
romaniei‐inaintea‐participarii‐la‐marsul‐solidaritatii‐de‐la‐paris
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intoarcerea‐de‐la‐paris‐republica‐franceza

2. 7 mai 2015 – Participare la manifestările organizate cu ocazia celei
de-a 70-a aniversări a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, Gdansk,
Republica Polonă. Cu acest prilej, Președintele Klaus Iohannis a avut o interven#ie
în cadrul panelului politic „Integrarea europeană – o lec#ie învă#ată după cel de‐al
Doilea Război Mondial și semni!ica#ia sa astăzi”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐manifestarile‐organizate‐cu‐ocazia‐celei‐de‐a‐70‐a‐aniversari‐a‐
sfarsitului‐celui‐de‐al‐doilea‐razboi‐mondial‐gdansk‐republica‐polona

3. 24-29 septembrie 2015 – Participare la segmentul de nivel înalt al
celei de-a 70-a sesiuni a Adunării Generale (AG) a ONU. Programul vizitei la New
York a cuprins, printre altele, sus#inerea interven#iei na#ionale în plenul Adunării
Generale a ONU, participarea la reuniunea liderilor din statele riverane Mărilor
Adriatică, Baltică și Neagră prin care au fost puse bazele Ini#iativei celor Trei
Mări, transmiterea unui mesaj cu ocazia evenimentului de deschidere a forumului
economic BestInvest, organizat la New York, participarea la dineul găzduit de Prim‐
ministrul Japoniei, Shinzo Abe, o interven#ie sus#inută în cadrul Summit‐ului ONU
pentru adoptarea Agendei de dezvoltare durabilă, o interven#ie sus#inută în cadrul
Reuniunii mondiale a liderilor privind realizarea egalită#ii de gen și capacitatea fe‐
meilor, precum și întâlnirea cu reprezentan#i ai comunită#ii românești din New York.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/interventia‐nationala‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterilor‐generale‐ale‐celei‐
de‐a‐70‐a‐sesiuni‐a‐adunarii‐generale‐a‐onu
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participarea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐liderilor‐din‐statele‐riverane‐marilor‐adriatica‐
baltica‐si‐neagra
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/mesajul‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐evenimentului‐de‐deschidere‐a‐forumului‐eco‐
nomic‐bestinvest‐organizat‐la‐new‐york
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐dineul‐gazduit‐de‐prim‐ministrul‐japoniei‐domnul‐shinzo‐abe
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/interventia‐nationala‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐summitului‐onu‐pentru‐
adoptarea‐agendei‐de‐dezvoltare‐durabila
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https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/interventia‐nationala‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐reuniunii‐mondiale‐a‐liderilor‐
privind‐realizarea‐egalitatii‐de‐gen‐si‐capacitarea‐femeilor
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/discursul‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐cu‐ocazia‐intalnirii‐cu‐reprezentantii‐comunitatii‐ro‐
manesti‐din‐new‐york‐statele‐unite‐ale‐americii

4. 30 noiembrie 2015 – Participare la Conferin#a Organiza#iei Na#iunilor
Unite privind Schimbările Climatice (Paris). Obiectivul conferin#ei a fost încheie‐
rea unui nou acord interna#ional în domeniul schimbărilor climatice. În discursul său,
Președintele României a vorbit despre provocarea majoră pe care o reprezintă la nivel
global schimbările climatice și a pledat pentru ac#iuni comune în acest sens. Șeful
statului a subliniat importan#a ca Acordul de la Paris în domeniul schimbărilor cli‐
matice să aibă caracter juridic obligatoriu, să asigure participarea tuturor Păr#ilor la
Conven#ia‐Cadru a ONU privind Schimbările Climatice și să includă angajamente de
reducere a emisiilor din partea tuturor păr#ilor implicate. În același timp, Președin‐
tele Klaus Iohannis a arătat că acest acord ar trebui să permită tuturor statelor par‐
ticipante să contribuie adecvat la efortul colectiv de men#inere a creșterii
temperaturii medii globale sub 2°C, într‐un mod care să re!lecte corect responsabi‐
lită#ile și capacită#ile de care dispun (inclusiv din perspectiva contribu#iilor !inan‐
ciare), creând în același timp oportunită#i de dezvoltare durabilă pentru to#i.
Contribu#ia Uniunii Europene pentru Conferin#a Organiza#iei Na#iunilor Unite privind
Schimbările Climatice a fost re!lectată de angajamentul statelor membre de a reduce,
până în anul 2030, cu cel pu#in 40% emisiile de gaze cu efect de seră (fa#ă de nivelu‐
rile înregistrate în anul 1990). În acest sens, Președintele Klaus Iohannis a subliniat
importan#a deosebită a asigurării unor angajamente cu nivel similar de ambi#ie din
partea celorlal#i parteneri interna#ionali, în principal din perspectiva necesită#ii de
a men#ine competitivitatea industriei europene și de a reduce riscul de relocare.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participarea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐conferinta‐organizatiei‐natiunilor‐unite‐privind‐schimbar‐
ile‐climatice

5. 12-13 februarie 2016 – Participare la cea de-a 52-a Conferin#ă
pentru Securitate (Munchen, Republica Federală Germană).
Cu acest prilej, Președintele României a sus#inut o alocu#iune la panelul cu
tema „Între reasigurare și reangajare? Viitorul NATO”.
În interven#ia sa, Președintele României a evocat evolu#ia continuă a mediu‐
lui de securitate, care devine tot mai complex prin noi riscuri, amenin#ări și provocări
multidimensionale, atât din est, cât și din sud. De asemenea, a arătat că acest cadru,
care are un impact direct asupra securită#ii euroatlantice, este complicat de eroziunea
valorilor și a normelor, de încălcarea principiilor fundamentale ale dreptului inter‐
na#ional, la care se adaugă lipsa voin#ei politice de a asigura respectul pentru princi‐
piile, normele și instrumentele care au fost construite de‐a lungul deceniilor.
Referindu‐se la căile de rede!inire a viitorului securită#ii în Europei, plecând
de la aceste realită#i, Președintele României a încurajat măsurile de natură să conso‐
lideze NATO în calitate de garant al securită#ii euroatlantice, cu accent pe apărarea

163

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

colectivă, pe investi#ii în sectorul politic și în cel strategic, pe o puternică legătură
transatlantică, completată de o contribu#ie europeană crescândă, în conformitate cu
Declaraţia Summitului NATO din Ţara Galilor, precum și pe consolidarea dimensiunii
de descurajare. De asemenea, Președintele României a eviden#iat că reasigurarea și
reangajarea rămân deopotrivă de importante și nu se exclud reciproc, pledând pentru
asigurarea unei rela#ii de echilibru între ele și salutând decizia SUA de a spori de
patru ori bugetul destinat Ini#iativei de Reasigurare Europeană ca o expresie a anga‐
jamentului privind securitatea în Europa.
Președintele României a subliniat importan#a strategică a Mării Negre, mar‐
cată de un arc de instabilitate, care in!luen#ează atât securitatea regională, cât și în‐
treaga securitate euroatlantică și care reclamă, astfel, o abordare strategică integrată.
De asemenea, a relevat că România rămâne un pilon al democra#iei și al stabilită#ii
în regiune, precum și o sursă de securitate la frontiera de est a NATO și a UE. În acest
sens, Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat că România a crescut bugetul destinat
apărării, în baza unui Acord, semnat de către toate partidele politice din România,
conform căruia urmărește să atingă un nivel de cel pu#in 2% din PIB pentru cheltuieli
în domeniul apărării na#ionale, până în anul 2017.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat că România participă
la consolidarea NATO, inclusiv prin ini#iative regionale, pentru angajarea constructivă
a partenerilor și a altor actori relevan#i. În acest scop s‐a înscris și Reuniunea la Nivel
Înalt a liderilor statelor de pe Flancul Estic al NATO (Formatul București / B9), pe
care Președintele României a găzduit‐o la București pe 4 noiembrie 2015 și pe care
a prezidat‐o împreună cu Președintele Republicii Polonia, Andrzej Duda.
Totodată, Președintele României a încurajat cooperarea și coordonarea
NATO‐UE ca garan#ie a securită#ii și a prosperită#ii.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐panelului‐cu‐tema‐intre‐reasigurare‐si‐rean‐
gajare‐viitorul‐nato‐conferinta‐de‐securitate‐de‐la‐munchen
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6. 31 martie - 01 aprilie 2016 – Participare la Summitul Securită#ii
Nucleare (Washington D.C., SUA).
În cadrul evenimentului, Președintele României a participat la o cină de lucru
oferită de Președintele Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, a vizitat Muzeul
Memorial al Holocaustului, proiect prin care este păstrată vie memoria victimelor
Holocaustului, și a avut o întâlnire cu reprezentan#ii comunită#ii românești din SUA.
Summitul de la Washington a fost dedicat prevenirii terorismului nuclear
prin întărirea arhitecturii globale în domeniul securită#ii nucleare, !iind al patrulea
dintr‐un proces mai amplu, lansat în 2010 de către Președintele Barack Obama.
Agenda Summitului, care a reunit alte 52 de state alături de lideri ai unor organiza#ii
interna#ionale relevante, a prevăzut analiza evolu#iilor din ultimii 6 ani și decizii pri‐
vind căile de urmat pentru avansarea agendei interna#ionale în domeniul securită#ii
nucleare.
Participarea României la cel mai înalt nivel la acest Summit a fost relevantă
și în acord cu rolul pe care #ara noastră și l‐a asumat în materie de securitate și cu
participare la eforturile interna#ionale și ac#iunile comune în acest domeniu ‐ România
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se a!lă în prima linie a statelor care își îndeplinesc pe deplin angajamentele în dome‐
niul securită#ii nucleare, având un program nuclear clar și o conduită responsabilă.
Astfel, România a recon!irmat faptul că este un membru activ și responsabil al gru‐
pului restrâns al statelor cu capacită#i nucleare relevante, posesoare ale întregului
ciclu al combustibilului nuclear și ferm angajate în promovarea arhitecturii globale
de securitate nucleară și de combatere a terorismului nuclear.
Participarea la Summitul de la Washington a con!irmat consecven#a ac#iunii
și politicii na#ionale în domeniul securită#ii nucleare, alături de coeren#a în respec‐
tarea angajamentelor asumate de România în contextul mai larg al neproliferării, se‐
curită#ii și siguran#ei nucleare.
Totodată, acestă participare a României la cel mai înalt nivel a fost de natură
să asigure că #ara noastră se a!lă în prima linie a eforturilor de de!inire a unui cadru
interna#ional pentru abordarea problemei terorismului nuclear și întărirea cadrului

31 Martie 2015
Dineu de lucru oferit
de Președintele
Statelor Unite
ale Americii,
Barack Obama
(Washington)

de ac#iune în domeniul securită#ii nucleare, dincolo de momentul 2016, inclusiv prin
sprijinirea rolului Agen#iei Interna#ionale pentru Energie Atomică.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐!inalul‐summitului‐privind‐securitatea‐
nucleara‐din‐washington‐d‐c‐statele‐unite‐ale‐americii
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intalnire‐cu‐reprezen‐
tantii‐comunitatii‐romanesti‐washington‐d‐c‐statele‐unite‐ale‐americii
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐!inalul‐vizitei‐la‐muzeul‐memorial‐al‐holocaustu‐
lui‐din‐washington‐d‐c

7. 5 septembrie 2016 – Vizită la sediul Organiza#iei Europene pentru
Cercetare Nucleară
Președintele României a participat la Geneva, la ceremonia de ridicare a dra‐
pelului României la sediul Organiza#iei Europene pentru Cercetare Nucleară (CERN),
marcând astfel, în mod solemn, aderarea #ării noastre la această organiza#ie.
Cu acest prilej, Președintele Klaus Iohannis a sus#inut, alături de Directorul
General al CERN, Fabiola Gianotti, și de Președintele Consiliului CERN, Sijbrand De
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Jong, o alocu#iune în fa#a celor prezen#i la eveniment, a avut o întâlnire cu cercetători
români care lucrează la CERN sau colaborează la proiectele organiza#iei și a vizitat
principalele facilită#i ale acesteia.
Cu prilejul alocu#iunii sus#inute la CERN, Președintele Klaus Iohannis a evi‐
den#iat însemnătatea deosebită a aderării României pentru mediul știin#i!ic și de cer‐
cetare din #ara noastră, care reprezintă o recunoaștere a excelen#ei românești în
domeniu și a contribu#iei #ării noastre la realizarea unor proiecte și experimente cu
o valoare știin#i!ică deosebită.
În acest context, Președintele României a evocat meritele cercetătorilor, in‐
ginerilor și tehnicienilor români care au participat, în ultimii 20 de ani, la activită#ile
CERN și care, prin activitatea lor valoroasă, au consolidat imaginea #ării noastre peste
hotare.
Vizita s‐a înscris, totodată, în prima fază a proiectului na#ional „România
Educată”, ini#iat și promovat de Președintele României, care își propune să antreneze
întreaga societate în construirea unei viziuni pe termen lung privind sistemul na#io‐
nal de educa#ie și cercetare, viziune care să sprijine identi!icarea op#iunilor strategice
ale României și transformarea lor în obiective de #ară.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiune‐in‐cadrul‐ce‐
remoniei‐de‐ridicare‐a‐drapelului‐national‐cu‐ocazia‐aderarii‐romaniei‐la‐organizatia‐europeana‐
pentru‐cercetare‐nucleara‐cern
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participarea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐ceremonia‐de‐ridicare‐a‐drapelului‐national‐cu‐ocazia‐ade‐
rarii‐romaniei‐la‐organizatia‐europeana‐pentru‐cercetare‐nucleara‐cern
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/vizita‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐sediul‐organizatiei‐europene‐pentru‐cercetare‐nucleara

8. 28 septembrie 2016 – Decernarea Premiul „Hermann Ehlers 2016”
„pentru merite deosebite în sprijinirea statului de drept și a luptei împotriva corup‐
#iei”. Ceremonia de decorare a avut loc la Kiel, capitala landului federal german Schles‐
wig‐Holstein, la sediul Parlamentului de land.
În discursul sus#inut cu această ocazie, Președintele Funda#iei, Otto Bernhardt,
a eviden#iat importan#a luptei împotriva corup#iei pentru un stat european democratic,

28 Septembrie 2016
Primirea Premiului
„Hermann Ehlers” 2016
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Președintele Klaus Iohannis reușind să consolideze rolul României în Uniunea Europeană.
Președintele României a subliniat, totodată, meritul deosebit al laureatului Premiului
„Hermann Ehlers” 2016 în derularea proiectului „Sibiu – Capitală Culturală
Europeană“ în 2007.
Discursul‐laudatio a fost sus#inut de deputatul în Parlamentul federal ger‐
man Bernd Fabritius, care a subliniat meritele Președintelui României în parcursul
său profesional și politic. De asemenea, a subliniat pro!ilul puternic pro‐european al
Președintelui Klaus Iohannis, un sus#inător ferm al recâștigării încrederii în proiectul
european și al consolidării sale, într‐o perioadă în care Uniunea Europeană se
confruntă cu foarte multe provocări. Totodată, a apreciat contribu#ia deosebită a
Președintelui Klaus Iohannis la dezvoltarea și aprofundarea rela#iei strategice dintre
România și Germania, precum și contribu#ia și angajamentul său ferm în lupta împo‐
triva corup#iei.
Președintele Klaus Iohannis a mul#umit pentru oferirea acestei distinc#ii im‐
portante, subliniind că o primește în numele tuturor celor care au contribuit la con‐
solidarea drumului României spre democra#ie și stat de drept.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐a‐premiului‐hermann‐ehlers‐2016
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/participare‐la‐festivitatea‐de‐
decernare‐a‐premiului‐hermann‐ehlers‐pentru‐anul‐2016
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐premiului‐hermann‐ehlers‐2016

9. 30 septembrie 2016 – Participare la ceremonia interna#ională de înmormântare a fostului Președinte al Statului Israel, Shimon Peres (Ierusalim,
Israel)

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participare‐la‐ceremo‐
nia‐funerara‐a‐fostului‐presedinte‐al‐statului‐israel‐shimon‐peres

10. 18 noiembrie 2016 – Primirea Plachetei „Martin Buber”, în cadrul
unei ceremonii desfășurate la Aba#ia Rolduc din Kerkrade, Regatul *ărilor de
Jos, decernată de către Funda#ia Euriade, pentru ,,aplicarea principiului dialogului și
a valorilor umaniste în via#a publică și în via#a personală, cât și pentru manifestarea
deplină și autentică a responsabilită#ii politice și sociale în România și la nivel euro‐
pean’’. Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat, cu acest prilej, credin#a în relevan#a
proiectului european, accentuând că România este o #ară în care spiritul european
se manifestă în mod natural, fără tendin#e xenofobe sau antieuropene dezbinătoare
și a arătat că cetă#enii români se numără printre europenii cu cel mai mare grad de
încredere și sus#inere a Uniunii Europene, contribuind astfel solid la păstrarea unită#ii
în interiorul construc#iei europene, care este acum mai necesară ca oricând.
Președintele României a evocat, totodată, performan#a #ării noastre în ceea
ce privește promovarea dialogului între majoritate și minorită#ile na#ionale, România
!iind un veritabil model de societate interculturală, bazată pe democra#ie, respect și
convie#uire pașnică – în concordan#ă cu dezideratele promovate și de Funda#ia
Euriade și în acord cu spiritul !iloso!iei lui Martin Buber.
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Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐plachetei‐martin‐buber‐decernata‐de‐fundatia‐euriade
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/participare‐la‐ceremonia‐de‐
decernare‐a‐premiului‐placheta‐martin‐buber‐pentru‐anul‐2016
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐plachetei‐martin‐buber‐decernata‐de‐fundatia‐
euriade1479495647

11. 24-25 ianuarie 2017 – Participare la sesiunea de iarnă a Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Vizita a avut loc la invita$ia
Președintelui acestui for, Pedro Agramunt, și a constituit un bun prilej pentru reite‐
rarea importan$ei rolului jucat de Consiliul Europei în edi#icarea în Romania a unui
stat de drept viabil, bazat pe principii democratice și respectarea drepturilor omului
și de accentuarea pro#ilului României de actor regional și partener important al CoE
în zonă.
În cuprinsul alocu$iunii în plenul APCE, Președintele României a anun$at or‐
ganizarea împreună cu Comisia de la Vene$ia, la București, în perioada 6‐7 aprilie
2017, a Conferin$ei dedicate dezbaterii rolului majorită$ii și opozi$iei într‐o societate
democratică. În context, a salutat ini$iativa Secretarului General de a solicita Comisiei
de la Vene$ia să elaboreze linii directoare pe acest subiect.
Totodată, atât în cuprinsul alocu$iunii în plenul APCE, cât și în cadrul între‐
vederilor bilaterale, Președintele Klaus Iohannis a subliniat anumite priorită$i de po‐
litică externă ale statului român, în consonan$ă cu cele ale organiza$iei de la
Strasbourg: respectarea principiilor integrită$ii teritoriale și independen$ei statelor,
consolidarea democra$iei în $ările din vecinătatea României și din Caucazul de Sud.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/discursul‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐in‐plenul‐adunarii‐parlamentare‐a‐consiliului‐europei
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐o#iciala‐a‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐consiliul‐europei‐strasbourg‐24‐25‐ianuarie‐2017
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/prima‐zi‐a‐vizitei‐o#iciale‐
a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐consiliul‐europei‐strasbourg‐24‐25‐ianuarie‐2017
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/presedintele‐romaniei‐klaus‐
iohannis‐a‐sustinut‐un‐discurs‐in‐plenul‐adunarii‐parlamentare‐a‐consiliului‐europei
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐marcare‐a‐zilei‐internatio‐
nale‐de‐comemorare‐a‐victimelor‐holocaustului
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐co‐
muna‐a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐secretarul‐general‐al‐consiliului‐europei‐
domnul‐thorbjorn‐jagland
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intalnire‐cu‐angajatii‐ro‐
mani‐care‐lucreaza‐in‐structurile‐consiliului‐europei‐si‐cu‐reprezentanti‐ai‐comunitatii‐romanesti‐
din‐alsacia
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12. 6 iulie 2017 – Participare la Summitul „Ini!iativei celor Trei Mări”
(Varșovia, Republica Polonă). Summitul a bene#iciat și de participarea Președintelui
SUA, Donald Trump. Președintele României a transmis un mesaj de consolidare a le‐
găturii transatlantice, în continuarea celui transmis cu prilejul vizitei în SUA.
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6 Iulie 2017
Participare la Summitul
„Inițiativei celor Trei Mări”
(Varșovia)

Totodată, Președintele României a subliniat nevoia ca Ini#iativa să se concentreze
pe aspecte economice, din perspectiva dezvoltării infrastructurii regionale, cu obiectivul
atingerii convergen#ei la nivelul UE și prin aceasta ca o contribu#ie la unitatea UE.
La propunerea Președintelui României, participan#ii la Summit au agreat
organizarea de către România a Summitului Ini#iativei din 2018.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐summitul‐initiativei‐celor‐trei‐mari
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐summitul‐initiativei‐celor‐trei‐mari

13. 18-23 septembrie 2017 – Participare la segmentul de nivel înalt al
celei de-a 72-a sesiuni a Adunării Generale (AG) a ONU. Programul Președintelui
României a inclus evenimente în plan multilateral, bilateral și în cadrul comunită#ii,
organizate în jurul sus#inerii discursului na#ional în plenul Adunării Generale.
Președintele Klaus Werner Iohannis a pledat în cadrul alocu#iunii na#ionale
pentru relevan#a ONU ca principal for multilateral, insistând pe legătura intrinsecă
dintre cei trei piloni ai ONU: pace și securitate, dezvoltare și drepturile omului și vor‐
bind, totodată, și despre nevoia întăririi ONU și a adaptării sale la provocările cu care

20 Septembrie 2017
Adunare Generală ONU
(New York)
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ne confruntăm în prezent. Pozi#ia statului român a fost prezentată și în cadrul între‐
vederilor o!iciale cu înal#ii o!iciali ONU ‐ Secretarul General ONU, Antonio Guterres,
și Președintele Adunării Generale, Miroslav Lajcak.
Participarea României a urmărit manifestarea sprijinului #ării noastre
pentru rolul ONU în gestionarea unor teme de interes global; eviden#ierea, în ca‐
drul forumului global, a unor teme de interes particular pentru România precum edu‐
ca#ia și egalitatea de gen; realizarea de contacte bilaterale importante. Un loc distinct
l‐a ocupat întâlnirea cu reprezentan#ii comunită#ii de români din SUA (Philadelphia).
O componentă importantă a programului delega#iei României la această se‐
siune a avut ca obiectiv promovarea candidaturii României pentru un loc de membru
nepermanent al Consiliului de Securitate în perioada 2020 ‐ 2021.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐cea‐de‐a‐72‐a‐sesiune‐a‐adunarii‐generale‐a‐onu
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/interventia‐nationala‐a‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterilor‐generale‐ale‐celei‐de‐a‐72‐a‐se‐
siuni‐a‐adunarii‐generale‐a‐organizatiei‐natiunilor‐unite
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/interventia‐nationala‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐lansarii‐raportului‐heforshe‐
10x10x10‐impact‐champions
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/interventia‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐la‐nivel‐inalt‐promoting‐
peace‐for‐education‐making‐education‐for‐peace
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐prima‐zi‐a‐segmentului‐la‐nivel‐inalt‐al‐celei‐de‐a‐72‐a‐sesiuni‐
a‐adunarii‐generale‐a‐organizatiei‐natiunilor‐unite
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐a‐doua‐zi‐a‐segmentului‐la‐nivel‐inalt‐al‐celei‐de‐a‐72‐a‐sesiuni‐
a‐adunarii‐generale‐a‐organizatiei‐natiunilor‐unite
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐ocazia‐intalnirii‐cu‐membrii‐comunitatii‐romanesti‐din‐
philadelphia
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐reprezentantii‐comunitatii‐de‐romani‐din‐philadelphia
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14. 24 noiembrie 2017 – Participare la Summitul Parteneriatului Estic
(PaE) (Bruxelles). Cu ocazia Summitului, a fost adoptată o Declara#ie Comună care
recon!irmă importan#a Parteneriatului Estic ca facilitator pentru cooperarea celor
șase state partenere în acest cadru. Totodată, Summitul a permis evaluarea stadiului
de aplicare a ac#iunilor convenite pentru cele patru direc#ii prioritare de ac#iune con‐
venite la Summitul parteneriatului Estic de la Riga din 2015 ‐ capacitate administra‐
tivă și bună guvernare, oportunită#i de pia#ă și dezvoltare economică,
interconectivitate și schimbări climatice, mobilitate și contacte inter‐umane. De ase‐
menea, Summitul a permis stabilirea liniilor prioritare de ac#iune pentru perioada
viitoare, circumscrise celor „20 de rezultate pentru 2020”/ “20 Deliverables for
2020”.
În interven#ia sa, Președintele României a eviden#iat importan#a unui an‐
gajament ambi#ios și a unei politici coerente a UE pentru vecinătatea sa estică, cu
obiectivul de a asigura un spa#iu de stabilitate, prosperitate și securitate, atașat
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valorilor europene. De asemenea, a eviden#iat că ac#iunile prioritare ale UE și parte‐
nerilor săi să vizeze bene!iciul cetă#enilor și a salutat planul ambi#ios de ac#iune
„20 de rezultate pentru 2020”. Președintele Klaus Iohannis a punctat importan#a co‐
municării rezultatelor concrete din cadrul Parteneriatului Estic pentru a spori vizi‐
bilitatea la nivelul opiniei publice.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a reiterat sprijinul pentru aspira#iile europene ale Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, eviden#iind că
aceasta reprezintă cea mai puternică motiva#ie pentru reformele necesare progresului spre obiectivul integrării europene. A subliniat, deopotrivă, necesitatea
de a continua procesele de modernizare de către statele partenere, respectiv angaja‐
mentul UE în sprijinirea acestora.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐summitul‐parteneriatului‐estic‐de‐la‐bruxelles
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participare‐la‐summitul‐par‐
teneriatului‐estic
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratiile‐de‐presa‐ale‐pre‐
sedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinute‐cu‐prilejul‐participarii‐la‐summitul‐partene‐
riatului‐estic‐bruxelles‐regatul‐belgiei

4 Mai 2018
Reuniunea informală
la nivel de șef de stat
Bulgaria-Austria-România
(Ruse)

15. 4 mai 2018 – Participare la Reuniunea informală la nivel de șef de
stat Bulgaria-Austria-România (Ruse, Bulgaria). În marja reuniunii, Președintele
României a participat la conferin#a „Sustainable Development of the Danube Region
and Interconnection between Regions”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐din‐cadrul‐conferintei‐sustainable‐development‐of‐the‐
danube‐region‐and‐interconnection‐between‐regions
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐co‐
mune‐ale‐se!ilor‐de‐stat‐din‐romania‐bulgaria‐si‐austria

16. 1-2 iunie 2018 - Vizită la München, Republica Federală Germania,
cu prilejul decernării Premiului ,,Franz Josef Strauss-2018”, de către funda#ia
germană ,,Hanns Seidel”. Premiul a fost acordat Președintelui României pentru
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promovarea, în mod constructiv și vizionar, de‐a lungul întregii sale cariere politice,
a valorilor democratice, a unei societă#i unite și a încrederii în proiectul european.
Ceremonia de acordare a premiului a avut loc la Palatul Regal din München
‐ ,,Allerheiligen‐Ho!kirche”. În cadrul ceremoniei, discursul Laudatio a fost rostit de
către Barbara Stamm, Președintele Parlamentului din Bavaria. De asemenea, au mai
sus#inut alocu#iuni președintele Funda#iei Hanns Seidel, Ursula Männle, și premierul
Landului bavarez, Markus Söder.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decernare‐a‐premiului‐franz‐josef‐
strauy‐din‐partea‐fundatiei‐hanns‐seidel
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐la‐munchen‐republica‐federala‐germania
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17. 8 iunie 2018 - Participare la cea de-a doua reuniune de nivel înalt
a Formatului București 9 (B9), pe care Președintele României a co-prezidat-o,
alături de Președintele Poloniei
Celelalte state participante au fost reprezentate de către Președin#ii Bulgariei,
Estoniei, Lituaniei, Letoniei, Slovaciei și Ungariei, respectiv de către Președintele Camerei
Deputa#ilor a Parlamentului Republicii Cehe. NATO a fost reprezentat de asistentul se‐
cretarului general pentru diploma#ie publică, Tacan Ildem, care a sus#inut o scurtă pre‐
zentare referitoare la principalele subiecte a!late în aten#ie pentru Summitul aliat din
11‐12 iulie 2018.
Președintele României a participat la o sesiune dedicată Summitului NATO din
2018, a moderat cea de‐a doua sesiune a Summitului B9, concentrată asupra aspectelor
militare de pe agenda aliată, și a participat ‐ alături de Președin#ii Poloniei și Estoniei,
respectiv de reprezentantul Republicii Cehe ‐ la panelul preziden#ial din cadrul confe‐
rin#ei publice organizate de Institutul Poloneze de Rela#ii Interna#ionale (PISM) și
German Marshall Fund (GMF) ‐ “The Bucharest 9 before the NATO Summit in Brussels Achievements, Challenges, Prospects”. Declara#ia comună publică adoptată la !inalul reu‐
niunii a reprezentat mesajul comun al statelor din Formatul B9 în pregătirea
Summitului NATO din 11‐12 iulie 2018, cu privire la temele majore ale agendei aliate.
Reuniunea de nivel înalt B9 de la Varșovia a con!irmat faptul că Formatul
București/ B9 oferă o platformă utilă de dialog și consultare care facilitează procesul
decizional la nivelul Alian#ei Nord‐Atlantice și, în același timp, oportunitatea unui
schimb de evaluări și experien#ă în domeniul securită#ii și apărării, inclusiv în ceea
de privește implementarea deciziilor aliate la nivel na#ional.
În interven#ia sa, Președintele României a eviden#iat importan#a crucială a
unei rela#ii transatlantice puternice și a evocat importan#a unei viziuni pe termen lung,
bazată pe valorile și interesele comune de la nivel aliat. Referitor la amenin#ări,
Președintele Klaus Iohannis a exprimat preocuparea fa#ă de continuarea ac#iunilor
agresive ale Rusiei și a pledat pentru continuarea consolidării posturii de descurajare
și apărare aliate pe Flancul Estic, respectiv pentru men#inerea actualei abordări duale
a Alian#ei în rela#ia cu Rusia, abordare ce construiește pe măsuri de descurajare. Astfel,
a subliniat importan#a unei abordări coerente a întregului Flanc Estic, și a încurajat
consolidarea prezen#ei aliate înaintate în zona Mării Negre, pe toate dimensiunile
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acesteia, cu accent asupra consolidării capacită#ii Brigăzii multina#ionale găzduite de
România de a ac#iona și în caz de criză și con!lict. De asemenea, Președintele Klaus
Iohannis a eviden#iat importan#a angajamentului statelor din Formatul B9 în proiec‐
tarea stabilită#ii în afara teritoriului NATO, inclusiv prin creșterea rezilien#ei statelor
partenere din est, cu precădere prin intermediul reformelor.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/interventiile‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinute‐in‐cadrul‐conferintei‐the‐bucharest‐nine‐before‐the‐2018‐nato‐
summit‐in‐brussels‐achievements‐challenges‐prospects
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐comuna‐
cu‐presedintele‐republicii‐polone‐domnul‐andrzej‐duda1528196716

18. 23-29 septembrie 2018 – Participare la segmentul de nivel înalt
al celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale (AG) a ONU

26 Septembrie 2018
Intervenția națională –
A 73-a sesiune
a Adunării Generale
a ONU (New York)

Programul vizitei la New York a cuprins, printre altele, sus#inerea interven‐
#iei na#ionale în plenul Adunării Generale a ONU și participarea la recep#ia oferită de
Președintele SUA, Donald Trump, în onoarea șe!ilor de delega#ii ale statelor membre
ONU. În cadrul discursului na#ional din plenul Adunării Generale a ONU, Președintele
Iohannis a exprimat sus#inerea pentru tema sesiunii din anul 2018, „Leadership global
și responsabilitate împărtășită pentru societă"i pașnice, echitabile și durabile”, dată
!iind importan#a aducerii Organiza#iei cât mai aproape de cetă#enii statelor membre.
S‐a pus, de asemenea, accent pe contribu#ia pe care România dorește să o aducă în‐
tăririi parteneriatului UE – ONU pe durata de#inerii Președin#iei Consiliului UE, în
primul semestru al anului 2019.
Nu în ultimul rând, în contextul campaniei României pentru un loc de mem‐
bru nepermanent în Consiliul de Securitate ONU, Președintele Klaus Iohannis a evocat
dorin#a #ării noastre de angajare responsabilă și solidară în ONU, amintind istoricul
bogat al participării României la misiunile ONU, care a fost întotdeauna foarte apre‐
ciat de către statele bene!iciare și întreaga comunitate interna#ională.
În marja participării la segmentul de nivel înalt al sesiunii a 73‐a a Adunării
Generale a ONU, Președintele României, Klaus Iohannis, a avut, la New York, întrevederi
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bilaterale cu: Regele Regatului Hașemit al Iordaniei, Majestatea Sa Abdullah al II‐lea,
Înaltul Comisar ONU pentru Refugia#i, Filippo Grandi, Prim‐ministrul Georgiei,
Mamuka Bakhtadze și Prim‐ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/interventia‐nationala‐a‐pre‐
sedintelui‐romaniei‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterilor‐generale‐ale‐celei‐de‐a‐73‐a‐sesiuni‐a‐aduna‐
rii‐generale‐a‐organizatiei‐natiunilor‐unite

19. 8 noiembrie 2018 – Participare la Bruxelles la o cină informală
organizată într-un format restrâns de către Secretarul General
al NATO, Jens Stoltenberg
Obiectivul întrevederii în acest format a fost să se realizeze o evaluare a sta‐
diului dezvoltărilor din urma Summitului NATO de la Bruxelles din 11‐12 iulie 2018
și de a discuta măsuri concrete ce pot !i luate pentru a remedia provocările și deze‐
chilibrele actuale de securitate (ex. împăr#irea echitabilă a responsabilită#ii, viitorul
Tratatului privind for!ele nucleare cu rază medie de ac!iune (INF), Iran etc.), cu
obiectivul mai amplu de a asigura că rela#ia transatlantică de securitate va continua
să rămână viabilă pe termen lung.
Temele principale de discu#ie au vizat: (1) împăr"irea echitabilă a responsabilită"ii $inanciare ‐ căi de mobilizare a pașilor concre#i pentru a asigura că decizia
adoptată la Summit‐ul din /ara Galilor din 2014 cu privire la alocările !inanciare de
2% din PIB pentru cheltuielile pentru apărare să !ie implementată integral până în
anul 2024 și (2) căi concrete de ac"iune comună pentru a combate amenin#ările actuale
la adresa securită#ii aliate. Subsumat celei de a doua teme, s‐a urmărit discutarea și
identi!icarea mijloacelor prin care activită#ile NATO să devină și mai relevante, în lupta
împotriva terorismului și în demersul de sus#inere a statelor partenere din zonele pu‐
ternic instabilizate ale Orientul Mijlociu și Nordul Africii ‐ inclusiv prin mobilizarea
de contribu#ii !inanciare substan#iale de natură să sus#ină un răspuns aliat robust, pe
termen lung. Totodată, au fost discutate și posibile căi pentru gestionarea de o manieră
mai structurată a amenin#ărilor hibride și a provocărilor din domeniul cibernetic.
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20. 10-11 noiembrie 2018 – Participare la evenimente dedicate
Centenarului Armisti#iului care a pus capăt ostilită#ilor
din cadrul Primului Război Mondial, Paris.
Participarea a avut loc la invita#ia Președintelui Republicii Franceze,
Emmanuel Macron. La evenimente au participat liderii #ărilor beligerante din Primul
Război Mondial, precum și cei ai #ărilor care au sprijinit efortul de război, reprezen‐
tând în total aproximativ 80 de #ări, precum și reprezentan#ii principalelor organiza#ii
interna#ionale.
În prima parte a zilei de 11 noiembrie, la Arcul de Triumf, Președintele
României a fost prezent, alături de peste 100 de demnitari străini, înal#i func#ionari,
deputa#i/senatori și aleși locali francezi, la ceremonia Centenarului Armisti#iului.
Președintele Klaus Iohannis a participat, totodată, la deschiderea Forumului
de Pace de la Paris, o ini#iativă a Președintelui Emmanuel Macron, care își propune
să genereze proiecte concrete în spiritul multilateralismului și al cooperării contem‐
porane, în sprijinul păcii.
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În diminea#a zilei de 10 noiembrie, Președintele României a mai participat,
alături de profesorul Gérard Mourou, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică 2018,
la un eveniment organizat la Ambasada României la Paris dedicat contribu#iei româ‐
nești la dezvoltarea știin#ei și tehnicii în Anul Centenar 2018. Evenimentul și‐a propus
să ofere o perspectivă modernă despre activitatea cercetătorilor români din Fran#a,
în anul Centenarului Marii Uniri.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐dedicat‐contributiei‐romanesti‐la‐dezvol‐
tarea‐stiintei‐si‐tehnicii‐in‐anul‐centenar‐2018
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐evenimentele‐dedicate‐centenarului‐armistitiului‐care‐vor‐avea‐
loc‐la‐paris

21. 17-18 decembrie 2018 – Participare la Forumul la nivel înalt
Africa-Europa (Viena).
Președintele României, Klaus Iohannis, a participat, în perioada 17‐18 decem‐
brie, la Viena, la Forumul la nivel înalt Africa‐Europa, la invita#ia Cancelarului Federal
al Republicii Austria, Sebastian Kurz, și a Președintelui Republicii Rwanda, Paul Kagame.
Programul a cuprins un dineu în seara zilei de luni, 17 decembrie, și, în 18 decembrie,
o plenară a liderilor politici, cu caracter închis, precum și dezbateri în cadrul Forumului
și cu mese rotunde dedicate participan#ilor. Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat,
în cadrul reuniunii politice din marja Forumului, că inova#ia și digitalizarea sunt do‐
menii în care #ara noastră poate aduce valoare adăugată în rela#ia UE‐Africa, dar și la
nivel bilateral, cu statele africane. Totodată, Președintele României a reliefat oportuni‐
tă#ile oferite de acest Forum pentru promovarea expertizei companiilor românești și a
profesioniștilor români din domeniul IT în rândul partenerilor africani. Cu acest prilej,
Președintele Klaus Iohannis i‐a asigurat pe participan#ii la reuniune, că, în spiritul Fo‐
rumului de la Viena, #ara noastră va continua, pe parcursul de#inerii Președin#iei Con‐
siliului Uniunii Europene, să promoveze, alături de ceilal#i parteneri din UE, ac#iuni de
cooperare între Europa și Africa, de natură să se înscrie în seria demersurilor menite
să ridice nivelul schimburilor comerciale, să conducă la crearea de locuri de muncă și
de noi oportunită#i de colaborare între cele două continente.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐forumul‐la‐nivel‐inalt‐africa‐europa
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/participare‐la‐forumul‐la‐
nivel‐inalt‐europa‐africa

22. 22 ianuarie 2019 – Participare la ceremonia de semnare a Tratatului
de cooperare și integrare franco-german (Aachen, Germania).
Președintele României, Klaus Iohannis, a participat la Aachen, Germania, la
ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare și integrare franco‐german, la invi‐
ta#ia Cancelarului Republicii Federale Germania, Angela Merkel, și a Președintelui
Republicii Franceze, Emmanuel Macron.
Momentul semnării Tratatului, de către Președintele francez și Cancelarul
german, în Sala Încoronării a Primăriei orașului Aachen, a fost precedat de alocu#iuni
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ale domnilor Armin Laschet, Prim‐ministru al landului Renania de Nord‐Westfalia,
Marcel Philipp, primar al orașului Aachen, și respectiv ale Președintelui Republicii
Franceze, Emmanuel Macron, și Cancelarului Republicii Federale Germania, Angela
Merkel. Ulterior semnării documentului, au sus#inut alocu#iuni Președintele Klaus
Iohannis, care a reprezentat România în calitate de Președin#ie în exerci#iu a
Consiliului Uniunii Europene, Președintele Consiliului European, Donald Tusk, și
Președintele Comisiei Europene, Jean‐Claude Juncker.
Președintele Klaus Iohannis a salutat semnarea Tratatului de la Aachen, care
are o semni!ica#ie excep#ională atât pentru cooperarea bilaterală Paris‐Berlin, o ex‐
presie a voin#ei Germaniei și Fran#ei de consolidare a rela#iilor lor speciale și istorice,
cât și pentru viitorul Uniunii Europene, re!lectând, în egală măsură, angajamentul
pentru consolidarea proiectului european. Din această perspectivă, a dat asigurări
că România va rămâne în continuare aproape de Fran#a și Germania în urmărirea
constantă a acestui obiectiv. A încurajat, totodată, deschiderea axei de cooperare
franco‐germane către o abordare incluzivă a ini#iativelor pe care le promovează la
nivel european. A subliniat ideea coeziunii, care ghidează și mandatul României la
Președin#ia Consiliului Uniunii Europene. În context, a eviden#iat faptul că spiritul
acestui Tratat („Spiritul de la Aachen”) ne va înso#i pe drumul către Summit‐ul de la
Sibiu din 9 mai 2019, al cărui mesaj comun trebuie să !ie acela că avem nevoie de o
Uniune puternică, inclusivă, coezivă și pregătită să facă fa#ă tuturor provocărilor.
În marja deplasării în Germania, Președintele României a avut și o întâlnire
cu militarii români care activează la baza militară NATO de la Geilenkirchen.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐ceremonia‐de‐semnare‐a‐tratatului‐de‐cooperare‐si‐integrare‐
franco‐german
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐ceremonia‐de‐semnare‐a‐tratatului‐de‐cooperare‐si‐integrare‐
franco‐german1548062325
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐semnare‐a‐tratatului‐de‐coope‐
rare‐si‐integrare‐franco‐german

22 Ianuarie 2019
Ceremonia de semnare
a Tratatului de cooperare
și integrare franco-german
(Aachen)
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16 Februarie 2019
A 55-a Conferință
pentru Securitate
de la München

23. 15-17 februarie 2019 – Participare la cea de-a 55-a Conferin#ă
pentru Securitate de la München
Cu acest prilej, Președintele României a sus#inut o alocu#iune pe tema
„Securitatea în Europa și Apărarea Europei”. În interven#ia sa, Președintele României a
subliniat că răspunsul la actualele provocări ale mediului interna#ional sunt coeziunea
și o abordare incluzivă care să îmbine rolul unic, evolutiv și cuprinzător pe care îl are
NATO în apărarea colectivă cu abordarea integratoare a Uniunii Europene în gestionarea
crizelor și cu capacitatea sa unică de a aduce împreună o mare varietate de instrumente
și resurse. De asemenea, Președintele României a eviden#iat ca elemente cheie în acest
demers complementaritatea și evitarea dublării între Uniunea Europeană și NATO.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐conferinta‐de‐securitate‐de‐la‐munchen
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐participarii‐la‐cea‐de‐a‐55‐a‐conferinta‐pentru‐
securitate‐de‐la‐munchen

24. 24-25 februarie 2019 – Participare la Summitul UE - Liga Statelor
Arabe (Sharm-El-Sheikh, Republica Arabă Egipt).
Summitul prezidat de către Președintele Egiptului, Abdel Fattah El‐Sisi, și de
către Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a fost primul care s‐a desfășu‐
rat cu participarea statelor membre ale Uniunii și ale Ligii Statelor Arabe.
Președintele Klaus Iohannis a sus#inut o alocu#iune în sesiunea plenară a
Summitului, în care a prezentat viziunea României cu privire la cooperarea dintre
statele Uniunii Europene și cele din Liga Statelor Arabe pentru găsirea unor solu#ii
comune la provocările actuale, precum și cele pe termen mediu și lung.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐summitul‐ue‐liga‐statelor‐arabe
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐sesiunii‐plenare‐a‐summitului‐uniunea‐euro‐
peana‐liga‐statelor‐arabe
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐summitul‐uniunea‐europeana‐liga‐statelor‐arabe
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25. 28 februarie 2019 - Participare la cel de-al treilea Summit
al Formatului București 9 - Košice, Republica Slovacă
Reuniunea la nivel înalt a Formatului București 9 (B9) a fost organizată înaintea
Summit‐ului NATO plani!icat în decembrie 2019, la Londra, în contextul aniversar de
marcare a 70 de ani de la în!iin#area Alian#ei Nord‐Atlantice. Toate celelalte state parti‐
cipante au fost reprezentate la nivel de Președinte ‐ Slovacia, Polonia, Bulgaria, Cehia,
Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania. NATO a fost reprezentat de Secretarul General Jens
Stoltenberg.
Programul Summitului a cuprins participarea la sesiunea plenară „Situa#ia se‐
curită#ii în Europa, în vecinătatea sa și în afara ei și implica#iile acesteia în adaptarea
NATO”, la dejunul o!icial, la Ceremonia de dezvelire a plăcii Comemorative de marcare a
70 de ani de la în!iin#area NATO și la sesiunea plenară „Amenin#ări hibride ‐ consolidarea
rezisten#ei”. La !inalul Reuniunii de Nivel Înalt a a fost adoptată o Declara#ie Comună.

28 Februarie 2019
Summitul Formatului
București 9 (Kosice)
ˆ
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Dezbaterile din cadrul primei sesiuni a celei de‐a treia Reuniuni de nivel înalt
B9 au con!irmat evaluări și preocupări comune ale statelor participante cu privire la
agenda de securitate interna#ională, inclusiv la amenin#ările generate de Rusia. De
asemenea, o serie de interven#ii au încurajat ca aniversările asociate acestei Reuniuni
‐ 70 de ani de la în!iin#area NATO și 20, respectiv 15 ani de la aderarea statelor mem‐
bre B9 ‐ să nu rămână strict momente pentru marcarea acestor aniversări, ci să !ie
transformate în oportunită#i pentru o re!lec#ie strategică privind optimizarea răs‐
punsului NATO la amenin#ările actuale de securitate.
Reuniunea de la Košice a indicat sprijinul liderilor prezen#i pentru formatul
B9, ca o platformă utilă de dialog și consultare, care facilitează statelor participante
promovarea propriilor obiective la nivel aliat. Astfel, Summit‐ul B9 de la Kosice a evi‐
den#iat că este nevoie ca NATO să acorde o aten#ie sporită securită#ii la Marea Neagră
ca o contribu#ie și investi#ie directă în securitatea întregii Alian#e Nord‐Atlantice. Reu‐
niunea a recon!irmat mesajul că NATO nu poate avea alternativă în Europa în domeniul
apărării colective. De asemenea, dezbaterile au recon!irmat convingerea că NATO are
nevoie de o rela#ie transatlantică solidă, obiectiv ce reclamă ca to#i alia#ii să ac#ioneze
e!icient pentru a‐și îndeplini angajamentele circumscrise distribu#iei echitabile a
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responsabilită#ilor. Mesajul privind necesitatea unită#ii NATO a fost consolidat inclusiv
de contextul crizei Tratatului INF și al combaterii amenin#ărilor hibride.
Din perspectiva României, participarea la această reuniune B9 de nivel înalt
a ocazionat în special promovarea obiectivelor proprii legate de Reuniunea NATO la
Nivel Înalt de la Londra din decembrie 2019. Astfel, a fost asigurată vizibilitatea me‐
sajului României privind importan#a continuării procesului de adaptare a NATO, in‐
clusiv pe Flancul Estic al NATO. Totodată, incidentul de securitate din noiembrie 2018
din Strâmtoarea Kerci a oferit oportunitatea pentru promovarea obiectivelor majore
ale României legate de consolidarea prezen#ei NATO la Marea Neagră.
În interven#ia din cadrul primei sesiuni, Președintele Klaus Iohannis a evi‐
den#iat cu precădere necesitatea unei rela#ii transatlantice puternice; rolul major al
Rusiei în deteriorarea situa#iei de securitate în vecinătatea NATO, inclusiv prin ame‐
nin#ări cibernetice și hibride; necesitatea unui răspuns coordonat al Alian#ei la stra‐
tegiile actorilor ce vizează un control sporit în regiunea Mării Negre, prin
consolidarea posturii NATO și a prezen#ei sale înaintate la Marea Neagră pe toate
componentele ‐ terestră, aeriană și maritimă.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a încurajat abordări care să permită ca ana‐
liza cu privire la situa#ia de securitate din Marea Neagră să !ie !inalizată cu rezultate
substan#iale, eviden#iind că situa#ia de securitate în această regiune are impact nu doar
pentru statele riverane, ci pentru securitatea euroatlantică în ansamblu. De asemenea,
Președintele României a pledat pentru o postură robustă de descurajare, încurajând
contribu#ii din partea statelor membre NATO la Brigada multina#ională de la Craiova.
În același timp, Președintele Klaus Iohannis a pledat pentru aten#ie și sprijin
sporit vizând partenerii estici ai NATO și a încurajat o aten#ie sporită pentru regiunea
Balcanilor de Vest și men#inerea politicii ușilor deschise a Alian#ei Nord‐Atlantice, ex‐
primând aprecierea pentru semnarea, la 6 februarie 2019, a Protocolului de aderare
a Republicii Macedonia de Nord, ca pas major în procesul de reconciliere regională.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a exprimat sprijinul pentru dezvoltarea coope‐
rării dintre NATO și UE în deplină sinergie și completementaritate.
În interven#ia sa din cadrul celei de‐a doua sesiuni, referindu‐se la combate‐
rea știrilor false / fake news, Președintele României, a evocat rolul important al gân‐
dirii critic‐ra#ionale, al respectării libertă#ii de expresie, al demersurilor care să
descurajeze ca Internetul să !ie utilizat fără asocierea identită#ii și, pe termen lung, a
eviden#iat că este necesar un accent mai pronun#at pe educa#ie, singura în măsură
să consolideze o abordare critic‐ra#ională a utilizatorilor Internetului.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/conferinta‐de‐presa‐comuna‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐slovace‐domnul‐andrej‐
kiska‐si‐cu‐presedintele‐republicii‐polone‐domnul‐andrzej‐duda
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐summitul‐formatului‐bucuresti‐9

26. 6 iunie 2019 – Participare la cel de-al patrulea Summit al Ini#iativei
celor Trei Mări (Slovenia).
Summitul din Slovenia a reprezentat primul pas în procesul de implementare
a deciziilor importante luate la Summitul găzduit de Președintele Klaus Iohannis, în
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septembrie 2018, la București, reuniune care a marcat maturizarea politică și con‐
ceptuală a Ini#iativei și trecerea sa spre dezvoltări concrete, pragmatice.
Astfel, rezultatele concrete ale Summit‐ului au fost: 1. un raport de etapă pri‐
vind implementarea proiectelor incluse în lista adoptată la București, 2. o primă reu‐
niune a re#elei camerelor de comer#, 3. crearea Fondului de Investi#ii al Ini#ativei celor
Trei Mări, cu implicarea Eximbak din România și a băncii poloneze de dezvoltare.
În marja Summitului, a fost organizată cea de a doua edi#ie a Forumului de
Afaceri al Ini#iativei celor Trei Mări, element de continuitate cu prima edi#ie care a
avut loc în septembrie 2018, la București.
Alături de șe!ii de stat ai #ărilor participante la Ini#iativa celor Trei Mări, au
mai fost prezen#i Președintele Germaniei, Frank‐Walter Steinmeier, Președintele
Comisiei Europene, Jean‐Claude Juncker, și Secretarul Energiei al SUA, Rick Perry.
Cu prilejul Summitului I3M din Slovenia, Președintele Klaus Iohannis a par‐
ticipat la Sesiunea Plenară a Summitului și a sus#inut declara#ii de presă, alături de
Președintele Sloveniei, Borut Pahor, Președintele Croa#iei, Kolinda Grabar‐Kitarović,
Președintele Poloniei, Andrzej Duda, și de Președintele Comisiei Europene,
Jean‐Claude Juncker.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐summitul‐initiativei‐celor‐trei‐mari1559561799
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐comune‐cu‐
presedintele‐sloveniei‐domnul‐borut‐pahor‐presedintele‐croatiei‐doamna‐kolinda‐grabar‐kitarovic‐pre‐
sedintele‐poloniei‐domnul‐andrzej‐duda‐si‐presedintele‐comisiei‐europene‐domnul‐jean‐claude‐juncker
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sustinute‐de‐
presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐summitul‐initiativei‐celor‐trei‐mari
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27. 24-26 septembrie 2019 – Participare la cea de-a 74-a Sesiune
a Adunării Generale a Organiza#iei Na#iunilor Unite
(New York, Statele Unite ale Americii).
Programul vizitei la New York a cuprins, printre altele, participare la deschi‐
derea segmentului la nivel înalt a celei de‐a 74‐a sesiuni a Adunării Generale a
Organiza#iei Na#iunilor Unite, la recep#ia oferită de Uniunea Europeană în onoarea
șe!ilor de delega#ii, la recep#ia tradi#ională oferită de Președintele Statelor Unite ale
Americii, Donald Trump, și Prima Doamnă în onoarea șe!ilor de delega#ii, o interven‐
#ie în cadrul dezbaterilor generale ale celei de‐a 74‐a sesiuni a Adunării Generale a
Organiza#iei Na#iunilor Unite, o interven#ie în cadrul Forumului Politic la Nivel Înalt
(HLPF) pe tema „Accelerarea implementării agendei 2030 pentru dezvoltare dura‐
bilă” – Panelul „Partnerships for Sustainable Development”. În marja participării la
Adunarea Generală a ONU, Președintele României a avut și o serie de întâlniri bilaterale.
Participarea Președintelui României la cea de a 74‐a sesiune a AG ONU, având
ca temă ,,Stimularea eforturilor multilaterale pentru eradicarea sărăciei, educa#ia calita‐
tivă, ac#iune climatică și incluziune”, a constituit o bună oportunitate pentru reiterarea
angajamentului #ării noastre fa#ă de guvernan#a multilaterală în gestionarea principalelor
provocări globale, precum și eviden#ierea rezultatelor înregistrate de România în favoarea
multilateralismului pe durata exercitării Președin#iei Consiliului Uniunii Europene.
Forumul a constituit primul summit ONU dedicat Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă, după adoptarea Agendei 2030 în septembrie 2015. În cadrul Forumului,
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șe!ii delega#iilor na#ionale au evalutat progresele în implementarea Agendei 2030
și au trasat coordonatele următorului ciclu de patru ani, crucial pentru realizarea
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă până în anul 2030.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐cea‐de‐a‐74‐a‐sesiune‐a‐adunarii‐generale‐a‐onu
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐cea‐de‐a‐74‐a‐sesiuni‐a‐adunarii‐generale‐a‐organizatiei‐natiu‐
nilor‐unite
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/interventia‐nationala‐
sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterilor‐generale‐ale‐celei‐de‐a‐74‐a‐sesiuni‐a‐adunarii‐generale
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participare‐la‐forumul‐
politic‐la‐nivel‐inalt‐hlpf‐pe‐tema‐accelerarea‐implementarii‐agendei‐2030‐pentru‐dezvoltare‐dura‐
bila‐panelul‐partnerships‐for‐sustainable‐development

22 Octombrie 2019
Banchetul Imperial
organizat cu ocazia
ceremoniei de întronare

28. 21 - 22 octombrie 2019 – Participare la ceremonia de întronare a
Majestă#ii Sale Împăratul Japoniei (Sokuirei-Seiden-no-Gi)
În perioada 21‐22 octombrie 2019, Președintele României, Klaus Iohannis,
s‐a a!la la Tokyo, Japonia, cu ocazia participării la ceremonia de întronare a Majestă#ii
Sale Împăratul Naruhito al Japoniei.
În marja participării la acest eveniment, Președintele României a avut o serie
de întrevederi bilaterale: cu Prim‐ministrul Japoniei, Shinzō Abe ‐ ocazie cu care cei
doi înal#i demnitari au exprimat dorin#a ca lansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Japonia să aibă loc în contextul aniversării, în anul 2021, a 100
de ani de la stabilirea rela#iilor diplomatice dintre cele două state, ca pas im‐
portant pentru consolidarea rela#iei bilaterale, pe baza Parteneriatului bilateral În‐
tărit ce datează din anul 2013; cu Președintele Republicii Finlanda, Sauli Niinistö, și
cu Președintele Republicii Letonia, Egils Levits.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐ceremonia‐de‐intronare‐a‐majestatii‐sale‐imparatul‐naruhito‐
al‐japoniei
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4. Întrevederi bilaterale în marja acțiunilor multilaterale:
n 24-29 septembrie 2015 - Participare la segmentul de nivel înalt

al celei de-a 70-a sesiuni a Adunării Generale (AG) a ONU
În marja participării la segmentul de nivel înalt al sesiunii a 70‐a a Adunării
Generale a ONU, Președintele României, Klaus Iohannis, a avut, la New York, întreve‐
deri bilaterale cu: Secretarul General al ONU, Ban Ki‐Moon, Președintele Republicii
Populare Chineze, Xi Jinping, Președintele Estoniei, Toomas Hendrik Ilves,
Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, Președintele celei de‐a 70‐a
sesiuni a Adunării generale a ONU, Mogens Lykketoft, Președintele Turkmenistanului,
Gurbangulî Berdâmuhamedov.

1. Întrevederea bilaterală cu Președintele Turkmenistanului, Gurbangulî Berdâmuhamedov (25 septembrie 2015). Cu această ocazie, cei doi președin#i
au subliniat interesul pentru consolidarea, în continuare, a rela#iilor bilaterale și pen‐
tru valori!icarea mai e!icientă a poten#ialului de cooperare economică, mai ales în
domenii precum energia, infrastructura sau agricultura. În context, a fost evocată im‐
portan#a transpunerii în practică a proiectului comun al coridorului de transport de
mărfuri Marea Neagră ‐ Marea Caspică. De asemenea, cei doi o!iciali și‐au manifestat
interesul pentru o colaborare mai strânsă în cadrul oferit de Strategia Uniunii Euro‐
pene pentru Asia Centrală.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐turkmenistanului‐domnul‐gurbanguli‐
berdamuhamedov

2. Întrevederea cu Președintele Estoniei, Toomas Hendrik Ilves
(27 septembrie 2015), a constituit o bună ocazie pentru cei doi înal#i demnitari
pentru a exprima dorin#a de intensi!icare a dialogului bilateral, România și Estonia
având interese comune atât în cadrul UE, cât și în cadrul NATO. De ambele păr#i s‐a
manifestat interesul într‐o colaborare și coordonare strânsă în vederea preluării
Președin#iei Consiliului UE (Estonia – semestrul I, 2018; România – semestrul
al II‐lea, 2019). Cei doi o!iciali au avut și un schimb de opinii cu privire la evolu#iile
regionale în aria securită#ii. A fost subliniată importan#a întăririi capacită#ii Alian#ei
Nord‐Atlantice de a răspunde oricărui tip de amenin#ări.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐estoniei‐domnul‐toomas‐hendrik‐ilves
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3. În marja participării la reuniunea Global Leaders’ Meeting on Gender
Equality and Women’s Empowerment, Președintele României a avut o întrevedere
cu Președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping (26 septembrie 2015).
Cei doi demnitari au salutat evolu#ia și substan#a rela#iilor româno‐chineze, atât la
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nivel bilateral, cât și în cadrul mai larg al raporturilor Uniunea Europeană‐China și
pe plan interna#ional.
În plan bilateral, discu#iile au vizat, în mod deosebit, aprofundarea cooperării
economice și investi#ionale între România și Republica Populară Chineză. Principalele
sectoare vizate pentru derularea unor proiecte de anvergură sunt energia, infrastruc‐
tura și turismul. Cu ocazia întrevederii, a fost exprimat interesul României pentru
proiectul Noului Drum al Mătăsii.
Cei doi înal#i o!iciali au abordat și aspecte ale cooperării dintre România și
Republica Populară Chineză în sistemul onusian. De ambele păr#i s‐a exprimat inte‐
resul pentru intensi!icarea acestei colaborări.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐populare‐chineze‐domnul‐xi‐jinping

28 Septembrie 2015
Întrevederea
cu Vicepreședintele
Statelor Unite
ale Americii,
Joe Biden

4. În cadrul întrevederii bilaterale cu Vicepreședintele Statelor Unite
ale Americii, Joe Biden (28 septembrie 2015), au fost subliniate excelentele rela#ii
din cadrul Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. Cei
doi interlocutori au abordat situa#ia din România, prilej cu care Vicepreședintele
Biden și‐a exprimat mul#umirea fa#ă de mersul lucrurilor în domeniul combaterii co‐
rup#iei, și‐a exprimat încrederea în continuarea acestui demers.
În cadrul discu#iilor au fost abordate aspecte legate de securitatea regională,
din Ucraina, și noua bază de la Deveselu.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐prese‐
dintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐urma‐intrevederii‐cu‐vicepresedintele‐state‐
lor‐unite‐ale‐americii‐domnul‐joe‐biden

5. În cadrul întrevederii cu Mogens Lykketoft, Președintele celei de-a
70-a sesiuni a Adunării Generale, Președintele României, Klaus Iohannis, a avut
un schimb de opinii asupra unor teme de pe agenda interna#ională și de pe agenda
ONU. Cele două păr#i au eviden#iat rolul Adunării Generale în abordarea provocărilor
globale în domeniul economic, social și al mediului înconjurător și, mai ales, în mo‐
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bilizarea voin#ei colective a statelor ONU de a ac#iona pentru gestionarea adecvată a
acestora. Președintele României a eviden#iat, în context, aten#ia deosebită pe care
România o acordă, la actuala sesiune a Adunării Generale, problematicii cooperării
dintre ONU și organiza#iile regionale relevante și con!lictelor înghe#ate din regiunea
Mării Negre și a Caucazului de Sud. În cadrul întrevederii au fost abordate și temele
migra#iei și reformei Consiliului de Securitate al ONU.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐domnul‐mogens‐lykketoft‐presedintele‐celei‐de‐a‐70‐a‐sesiuni‐
a‐adunarii‐generale‐a‐onu
n 4 Noiembrie 2015 – Reuniunea șe!ilor de stat din Statele Europei

Centrale și de Est (Formatul București/ B9), București.

6. În marja reuniunii, Președintele României a avut o întrevedere cu
Președintele Ungariei, Áder János. Cei doi șe!i de stat au avut un prim schimb de
opinii privind stadiul și perspectivele dezvoltării rela#iilor bilaterale. S‐a discutat, de
asemenea, despre temele de actualitate de pe agenda europeană și interna#ională și
colaborarea româno‐ungară în acest cadru. Întrevederea a avut loc la solicitarea păr#ii
ungare.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intrevederea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐ungariei‐domnul‐ader‐janos
n 12-13 februarie 2016 - Participarea la cea de-a 52-a Conferin#ă

pentru Securitate (Munchen, Republica Federală Germania).

7. Cu acest prilej, Președintele României a avut o întrevedere cu Președintele
Ucrainei, Petro Poroșenko. În cadrul discu#iilor, cei doi înal#i demnitari au abordat
câteva dintre principalele aspecte de pe agenda bilaterală, convorbirile eviden#iind
progresele deja înregistrate pe anumite dosare bilaterale și dorin#a ambelor păr#i de
a avansa în implementarea proiectelor comune a!late în derulare.
Cei doi interlocutori au avut și un schimb de opinii referitor la evolu#iile din
regiune și din estul Ucrainei. Președintele Iohannis a reiterat sprijinul pentru suve‐
ranitatea, independen#a și integritatea teritorială a Ucrainei și a subliniat importan#a
implementării depline a Acordurilor de la Minsk pentru solu#ionarea crizei. Președintele
României l‐a asigurat, totodată, pe o!icialul ucrainean de sprijinul României atât în
plan bilateral, cât și interna#ional.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐ucrainei‐domnul‐petro‐porosenko

8. Întrevedere cu Prim-ministrul landului Bavaria, Horst Seehofer, prilej
de a discuta despre probleme bilaterale și europene.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐comuna‐
a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐landului‐bavaria‐domnul‐horst‐
seehofer
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n 18-19 Februarie 2016 – Reuniunea Consiliului European, Bruxelles

9. În marja reuniunii. Președintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu
Prim-ministrul Republicii Polone, Beata Szydło. Cei doi înal#i demnitari au expri‐
mat interesul comun de a întări Parteneriatul Strategic care stă la baza cooperării
dintre cele două #ări și au convenit asupra necesită#ii de a intensi!ica cooperarea eco‐
nomică în raport cu poten#ialul semni!icativ existent în acest sens.
Convorbirile au vizat, de asemenea, principalele teme de pe agenda reuniunii
Consiliului European, cu accent pe renegocierea rela#iei dintre Marea Britanie și
Uniunea Europeană.
Președintele Klaus Iohannis și Premierul Beata Szydło au hotărât ca cele
două #ări să continue să consolideze cooperarea deja existentă cu privire la proble‐
matica europeană, cooperare care se bazează pe o multitudine de interese comune
și viziuni similare.
De asemenea, a avut loc un schimb de opinii și asupra stadiului dialogului
strategic și de securitate, în perspectiva Summitului NATO de la Varșovia din luna
iulie 2016 și a provocărilor de securitate din ce în ce mai complexe din regiunea est‐
europeană.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐republicii‐polone‐doamna‐beata‐szydlo
n 30 martie 2017 - Participare la Summitul Partidului Popular

European (Valetta, Republica Malta)

10. În marja participării, Președintele României a avut o întrevedere
cu Prim-ministrul Republicii Malta, Joseph Muscat. În cadrul întrevederii cu
Prim‐ministrul maltez, a fost discutată pregătirea exercitării de către România a
președin#iei Consiliului UE în primul semestru din 2019, Președintele Klaus Iohannis
subliniind interesul #ării noastre pentru un schimb de bune practici cu partea mal‐
teză.
Cu prilejul discu#iilor, atât Președintele României, cât și premierul Joseph
Muscat au insistat asupra necesită#ii dezvoltării rela#iilor bilaterale dintre cele două
state, în special în ceea ce privește cooperarea economică. Președintele Klaus Iohannis
a apreciat că există un poten#ial sporit de schimburi economice, iar companiile mal‐
teze pot să crească nivelul investi#iilor în #ara noastră, cu precădere în sectoarele IT,
industrial și agro‐alimentar. Totodată, experien#a malteză în materie de absorb#ie a
fondurilor structurale poate constitui pentru România un model și o sursă de inspi‐
ra#ie în accesarea banilor europeni.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐republicii‐malta‐domnul‐joseph‐muscat

11. Tot în marja participării la Summitul Partidului Popular European,
Președintele României a avut o întrevedere bilaterală cu Președintele Ucrainei,
Petro Poroșenko, prilej cu care a reiterat sprijinul continuu al #ării noastre pentru
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parcursul european al Ucrainei, pentru realizarea Agendei de Asociere a Ucrainei cu
Uniunea Europeană, precum și pentru solu#ionarea con!lictului din estul Ucrainei, cu
respectarea Acordurilor de la Minsk.
Cei doi înal#i o!iciali au avut un schimb de vederi asupra stadiului și perspec‐
tivelor de consolidare a rela#iilor bilaterale dintre România și Ucraina, cu accent pe
implementarea celor convenite cu prilejul vizitei realizate de Președintele Poroșenko
la București, la 21 aprilie 2016, respectiv pe pregătirea dialogului politic viitor de nivel.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐ucrainei‐petro‐porosenko
n 25 mai 2017 ‐ Președintele României, Klaus Iohannis, a participat

la Reuniunea Șe!ilor de Stat și de Guvern ai statelor membre
ale Alian#ei Nord-Atlantice (Bruxelles, Regatul Belgiei)

25 Mai 2017
Întâlnire bilaterală
cu Președintele Poloniei,
Andrzej Duda

12. Cu această ocazie, Președintele României a avut o întrevedere bilaterală
cu Președintele Poloniei, Andrzej Duda. Întâlnirea a con!irmat nivelul excelent al
rela#iei bilaterale și al cooperării în domeniul securită#ii și apărării, precum și viziu‐
nea comună asupra situa#iei de securitate actuale și rolul NATO în acest context.
Principalele subiecte abordate au fost reuniunea la vârf din cadrul Ini#iativei
celor Trei Mări, găzduită de Polonia, la 6 iulie 2017, și Formatul București/ B9.
Cei doi șe!i de stat au abordat și aspecte legate de continuarea consolidării
posturii de descurajare și apărare pe !lancul estic, Președintele României subliniind
nevoia de creștere a coeren#ei din partea NATO, precum și de men#inere a unită#ii în
ceea ce privește rela#ia cu Rusia ‐ idei împărtășite de omologul polonez.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐se!ilor‐de‐stat‐si‐de‐guvern‐ai‐statelor‐membre‐nato‐
de‐la‐bruxelles‐regatul‐belgiei
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n 22-23 iunie 2017 - Participare la Consiliul European

(Bruxelles, Regatul Belgiei)

13. În marja reuniunii, Președintele României a avut o întrevedere cu
Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, la pu#in timp după câști‐
garea alegerilor preziden#iale din Fran#a de către Emmanuel Macron.
Au fost abordate subiecte a!late pe agenda bilaterală și europeană. În plan
bilateral a fost discutată consolidarea ritmului contactelor la nivel înalt între cele
două #ări, impulsionarea ritmului pozitiv deja înregistrat al schimburilor comerciale
și respectiv cooperarea din cadrul Sezonului Cultural România‐Fran#a 2018‐2019. În
plan european, cei doi Președin#i au recon!irmat relevan#a unită#ii și a consolidării
proiectului european.
Președintele Emmanuel Macron a fost invitat de omologul român să efec‐
tueze o vizită în România, invita#ia !iind acceptată, vizita concretizându‐se la sfârșitul
lunii august.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/convorbiri‐cu‐presedintele‐
republicii‐franceze‐domnul‐emmanuel‐macron

14. Cu același prilej, Președintele României a avut o întrevedere bilaterală cu Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, la so‐
licitarea acestuia. Cei doi lideri au subliniat necesitatea unei coordonări mai strânse
între România și Regatul Danemarcei, cu scopul promovării mai e!iciente a intereselor
comune la nivel european.
Președintele României a eviden#iat contribu#ia activă a #ării noastre la efor‐
turile de revigorare a proiectului european, în baza unei abordări axate pe necesitatea
prezervării unită#ii, solidarită#ii și coeziunii europene, a principiilor și valorilor fun‐
damentale proiectului european. Totodată, Președintele Klaus Iohannis a reiterat ne‐
cesitatea promovării în continuare a obiectivelor comune, care să conducă la o Uniune
Europeană cu un pro!il consolidat, capabilă să gestioneze cu succes crizele cu care
se confruntă.
În ceea ce privește dimensiunea rela#iilor externe, cei doi înal#i o!iciali au re‐
liefat importan#a unor rela#ii transatlantice solide. Președintele României și Premie‐
rul Regatului Danemarcei au avut un schimb de vederi referitor la perspectiva
rela#iilor cu Statele Unite ale Americii, ca urmare a întrevederilor pe care atât Preșe‐
dintele Klaus Iohannis, cât și Premierul Lars Løkke Rasmussen le‐au avut recent cu
Președintele Donald Trump.
În planul rela#iilor bilaterale, ambele păr#i au salutat stadiul cooperării dintre
cele două state și au încurajat continuarea consolidării acesteia în toate domeniile. A
fost convenită, printre altele, intensi!icarea cooperării judiciare și poli#ienești, în baza
principiilor Uniunii Europene privind libera circula#ie.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐bilaterala‐a‐pre‐
sedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐regatului‐danemarcei‐domnul‐lars‐
lokke‐rasmussen
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n 19-22 septembrie 2017 - Participare la cea de-a 72-a Sesiune

a Adunării generale a Organiza#iei Na#iunilor Unite (New York, SUA)
În marja participării la Adunarea Generală ONU, Președintele României a mai
avut întrevederi bilaterale cu Prim‐ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip,
Președintele Republicii Estonia, Kersti Kaljulaid; Președintele Republicii Arabe Egipt,
Abdel Fattah El‐Sisi; Președintele Republicii Muntenegru, Filip Vujanovic; Președin‐
tele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic; Președintele Consiliului European, Donald
Tusk; Secretarul General al Organiza#iei Interna#ionale a Francofoniei (OIF), Michaelle
Jean, Secretarul General ONU, António Guterres și Jens Stoltenberg, Secretarul Gene‐
ral NATO.
15. Agenda de convorbiri cu Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel
Filip a prevăzut un schimb de opinii asupra stadiului și perspectivelor de dezvoltare a
cooperării bilaterale, cu accent pe realizarea proiectelor de interconectare în domeniul
energetic și al infrastructurii, respectiv asupra evolu#iilor de securitate din regiune.
Președintele Iohannis a eviden#iat sprijinul României pentru parcursul eu‐
ropean al Republicii Moldova, subliniind importan#a continuării procesului de re‐
forme, pe baza angajamentului sincer și concret al Guvernului Republicii Moldova; a
încurajat accelerarea ritmului de reformă în domenii apte să aducă aceste bene!icii
și a încurajat valori!icarea oportunită#ilor oferite de cooperarea cu NATO, cu accent
pe consolidarea propriilor capacită#i de apărare ale Republicii Moldova, în limitele
unui nivel de ambi#ie stabilit de autorită#ile de la Chișinău.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederile‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐secretarul‐general‐onu‐antonio‐guterres‐si‐cu‐prim‐ministrul‐
republicii‐moldova‐domnul‐pavel‐!ilip

16. În marja participării la sesiunea Adunării Generale, Președintele
României a avut o întâlnire cu Michaëlle Jean, Secretarul General al Organiza#iei
Interna#ionale a Francofoniei (OIF). Întrevederea cu Secretarul General al OIF a
constituit un bun prilej pentru aprofundarea rela#iilor dintre România și Organiza#ie,
!iind abordate în principal aspecte ce #in de vizita înaltului o!icial în România pentru
a participa la Conferin#a cu participare prestigioasă, dedicată femeilor de afaceri
francofone, a!lată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, amintită și în con‐
textul participării la evenimentul de lansare a Raportului comun HeForShe Impact
Champions.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐a‐doua‐zi‐a‐segmentului‐la‐nivel‐inalt‐al‐celei‐de‐a‐72‐a‐sesiuni‐
a‐adunarii‐generale‐a‐organizatiei‐natiunilor‐unite

17. Totodată, Președintele Klaus Iohannis a avut o discu#ie cu Filip
Vujanović, Președintele Republicii Muntenegru, cu care a abordat aspecte ale
rela#iilor bilaterale și regionale, cu accent asupra problematicii Balcanilor de Vest.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐a‐doua‐zi‐a‐segmentului‐la‐nivel‐inalt‐al‐celei‐de‐a‐72‐a‐sesiuni‐
a‐adunarii‐generale‐a‐organizatiei‐natiunilor‐unite

188

POLITICA
EXTERNĂ

18. În cadrul întrevederii cu Secretarul General ONU, domnul António
Guterres, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a eviden#iat implicarea
României în sus#inerea procesului demarat de Secretarul General ONU privind e!i‐
cientizarea și reformarea organiza#iei astfel încât ONU să ac#ioneze de o manieră mai
promptă și e!icientă pentru solu#ionarea problemelor cu care se confruntă comuni‐
tatea interna#ională.
În același timp, Președintele Klaus Iohannis a recon!irmat angajamentul
României de sus#inere a misiunilor ONU de men#inere a păcii. Președintele României
a prezentat, de asemenea, argumentele candidaturii României pentru un nou mandat
la Consiliul de Securitate ONU. Secretarul General ONU a arătat, în cadrul discu#iei
cu Președintele Klaus Iohannis, că recunoaște rolul României în regiune și la nivel
global, ca pilon de ordine și stabilitate și a men#ionat caracterul exemplar al coope‐
rării ONU cu România, ca stat care sus#ine valorile multilateralismului și cooperării
interna#ionale, men#ionând inclusiv exemplul Centrului de Tranzit în Regim de
Urgen#ă pentru Refugia#i, creat de România cu UNHCR și Organiza#ia Interna#ională
pentru Migra#ie, primul de acest fel din lume. Secretarul General a apreciat conduita
României în regiune, !iind discutate pe scurt situa#ia din Ucraina, dosarul transnis‐
trean, situa#ia din Balcanii de Vest.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederile‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐secretarul‐general‐onu‐antonio‐guterres‐si‐cu‐prim‐ministrul‐
republicii‐moldova‐domnul‐pavel‐!ilip

19. În cadrul întâlnirii cu Președintele Estoniei, discu#iile au vizat su‐
biecte a!late pe agenda bilaterală, europeană, regională, respectiv din domeniul se‐
curită#ii. Cei doi interlocutori au eviden#iat nivelul foarte bun al rela#iei bilaterale,
care are premise de consolidare în continuare, în condi#iile în care cele două #ări au
opinii similare în multe dosare europene și în ceea ce privește problematica de secu‐
ritate. Totodată, șeful statului a informat cu privire la inten#iile păr#ii române în per‐
spectiva găzduirii în 2018 de către #ara noastră a Summitului Ini#iativei celor Trei
Mări, prin prisma promovării Ini#iativei ca instrument util pentru modernizarea re‐
giunii, care trebuie dezvoltat astfel încât să sprijine unitatea și coeziunea în cadrul
Uniunii Europene. Cei doi președin#i au discutat despre necesitatea promovării de
proiecte concrete de interconectare în domeniile transporturi, energie și re#ele digi‐
tale, în acest ultim domeniu Estonia având o competen#ă apreciată.

20. În cuprinsul întâlnirii cu Președintele Republicii Arabe Egipt,
Președintele României a transmis aprecierea pentru raporturile foarte bune dintre
cele două state, în 2017 împlinindu‐se 111 ani de rela#ii diplomatice.
Președintele Klaus Iohannis și Președintele Abdel Fattah Elsisi au discutat
despre rela#iile bilaterale, rela#iile UE‐Egipt, precum și despre o serie de puncte im‐
portante pe agenda internatională, cum ar !i cooperarea împotriva terorismului și
solu#ionarea dosarului libian, respectiv sirian.

21. Președintele României a mai avut în marja Adunării Generale ONU o
întâlnire cu Președintele Republicii Serbia, căruia i‐a reiterat invita#ia de a vizita
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România, pentru a adânci și dezvolta rela#iile bilaterale, foarte importante, dintre
cele două #ări.

22-23. Totodată, Președintele Klaus Iohannis a avut întrevederi cu Donald
Tusk, Președintele Consiliului European, pentru a discuta teme curente ale agen‐
dei europene, respectiv cu Jens Stoltenberg, Secretarul General NATO, inclsuiv în
perspectiva vizitei acestuia, în luna octombrie 2017, la București, în contextul găz‐
duirii de România a celei de a 63‐a sesiuni a Adunării Parlamentare a NATO.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederile‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐estonia‐doamna‐kersti‐kaljulaid‐prese‐
dintele‐republicii‐arabe‐egipt‐domnul‐abdel‐fattah‐elsisi‐presedintele‐republicii‐serbia‐domnul‐aleks
andar‐vucic‐presedintele‐consiliului‐european‐domnul‐donald‐tusk‐si‐secretarul‐general‐nato‐dom‐
nul‐jens‐stoltenberg
n 9 octombrie 2017 - Organizarea, la București,

a celei de a 63-a sesiuni a Adunării Parlamentare a NATO

24. 9 octombrie 2017 - Primirea Președintelui Adunării Parlamentare
a NATO, Paolo Alli, în contextul găzduirii la București, a celei de a 63-a sesiuni
a Adunării Parlamentare a NATO
Agenda de convorbiri s‐a focalizat asupra pregătirii Summitului NATO din 2018,
cu accent pe unitatea și coeren#a Aliată pe Flancul Estic, prin asigurarea unei unice
Prezen#e Aliate Avansate, respectiv asupra proiectării stabilită#ii și cooperării NATO‐UE.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat rolul ce le revine
Parlamentelor na#ionale în asigurarea obiectivelor Alian#ei, inclusiv în asigurarea
alocărilor !inanciare pentru înzestrarea armatelor na#ionale.
Discu#iile au mai relevat sus#inerea pentru perspectiva europeană a statelor
din Balcanii de Vest, respectiv rolul Turciei în asigurarea stabilită#ii și securită#ii
regiunii Balcanilor de Vest.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/convorbiri‐o!iciale‐cu‐prese‐
dintele‐adunarii‐parlamentare‐a‐nato‐domnul‐paolo‐alli

25. 9 octombrie 2017 - Președintele României, Klaus Iohannis, l-a primit pe Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg
Președintele României a participat, împreună cu Secretarul General al
Alian#ei Nord‐Atlantice, la deschiderea sesiunii plenare a celei de‐a 63‐a reuniuni
a Adunării Parlamentare a NATO (AP NATO), ocazie cu care a sus#inut un discurs
în fa#a plenului AP NATO. În acest context, a fost organizată și o primire de către
Președintele României a Secretarului General NATO, Jens Stoltenberg.
Agenda întrevederii a inclus: evaluarea concretă a stadiului implementării
deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Varșovia, din anul 2016, și la Reuniunea
la nivel înalt de la Bruxelles din mai 2017, precum și pregătirea agendei și rezultatelor
viitorului Summit NATO din anul 2018 ‐ cu accent pe consolidarea apărării colective
și descurajării; pe combaterea terorismului și proiectarea stabilită#ii; pe rela#ia
NATO‐Rusia; pe cooperarea NATO‐UE și pe modernizarea Alian#ei.
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O aten#ie aparte a fost acordată aspectelor privind continuarea procesului
de adaptare a Alian#ei la mediul interna#ional complex de securitate, cu accent pe
postura NATO de apărare și descurajare pe Flancul Estic. Astfel, SG NATO a semnalat
că este nevoie de eforturi continue în domeniul apărării colective și descurajării
în Europa, eviden#iind aten#ia ce va !i acordată dezvoltării for#elor pentru utilizare ulterioară (Follow on Forces) pentru a asigura, la nevoie, reîntărirea rapidă a efectivelor aliate pe Flancul Estic ‐ complementar For#ei NATO de Reac#ie
Rapidă și For#ei NATO cu Nivel Ridicat de Reac#ie (Very High Readiness Joint Task
Force).
SG NATO a apreciat leadership-ul Președintelui Klaus Iohannis și con‐
tribu#ia substan#ială a României la misiunile NATO din Kosovo și Afganistan, la sis‐
temul aliat de apărare anti-rachetă (NATO BMD ‐ Ballistic Missile Defence), prin
găzduirea sistemului Aegis Ashore de la Deveselu, la prezen#a înaintată aliată prin

9 Octombrie 2017
Declarația de presă
comună cu Secretarul
General al NATO,
Jens Stoltenberg

oferirea cadrului pentru Brigada Multina#ională Sud-Est de la Craiova, precum și
la consolidarea capacită#ii de apărare cibernetică a Ucrainei prin asumarea rolului
de na#iune lider a Trust Fund‐ului în domeniu. Totodată, Jens Stoltenberg a subliniat
efectul bene!ic la nivel aliat al alocării de către România a 2% din PIB sectorului apă‐
rării, începând cu anul 2017, conform angajamentului asumat la Summit‐ul din /ara
Galilor (Defence Pledge).
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐comune
n 24 noiembrie 2017 - Participare la Summitul Parteneriatului Estic

(Bruxelles, Regatul Belgiei)
În marja Summitului, Președintele Klaus Iohannis a avut întrevederi bilate‐
rale cu Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, respectiv cu Prim‐ministrul Republicii
Moldova, Pavel Filip.

26. Întrevederea cu Președintele Poroșenko s-a focalizat pe legea educa#iei, Președintele Iohannis insistând asupra identi!icării unei solu#ii consecvente
cu rela#ia de parteneriat dintre cele două #ări, consolidat pe dimensiunea politică
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prin sprijinul consecvent al României pentru suveranitatea, independen#a și integri‐
tatea teritorială a Ucrainei. Președintele Klaus Iohannis a subliniat că orice solu#ie
care diluează drepturile etnicilor români nu este acceptabilă pentru București,
amintind că a transmis acest mesaj Președintelui Poroșenko și în cadrul convorbirii
telefonice din 18 octombrie 2017. De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a încu‐
rajat implementarea recomandărilor Comisiei de la Vene#ia și consultarea continuă
a reprezentan#ilor României și ai comunită#ii românești din Ucraina, aspecte accep‐
tate de Președintele Ucrainei.
27. În cadrul întrevederii cu Prim-ministrul Pavel Filip, Președintele
Klaus Iohannis a exprimat sprijinul pentru parcursul European al Republicii Moldova
și a încurajat accelerarea procesului de reforme, circumscris implementării Acordului
de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, respectiv a Acordului
Aprofundat și Cuprinzător de Liber‐Schimb (AA/DCFTA), în bene!iciul cetă#enilor.
Totodată, au fost discutate aspectele concrete ale cooperării bilaterale dintre România
și Republica Moldova, cu accent pe proiectele de interconectare în domeniul energiei
și investi#iile românești în Republica Moldova.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participare‐la‐summitul‐par‐
teneriatului‐estic
n 18 aprilie 2018 - Participare la sesiunea de deschidere a primului

Summit Parlamentar al Formatului București (B9)

28. Președintele României, Klaus Iohannis, l-a primit pe Președintele
Senatului Republicii Franceze, Gérard Larcher, cu prilejul vizitei pe care acesta a
efectuat‐o la București pentru a participa la reuniunea parlamentară a Formatului
București (B9). Discu#iile cu Președintele Senatului francez au vizat agenda de secu‐
ritate, consolidarea cooperării bilaterale dintre cele două #ări, inclusiv din perspectivă
parlamentară, agenda europeană și respectiv problematica interna#ională.
Președintele României a salutat prezen#a Președintelui Senatului francez la
reuniunea parlamentară a Formatului București (B9), în condi#iile în care acest

18 Aprilie 2018
Sesiunea de deschidere
a primului Summit
Parlamentar al Formatului
București (B9)
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format nu vizează doar #ările din Flancului estic al NATO, ci reprezintă o contribu#ie
la întărirea întregii Alian#e. Președintele Senatului Republicii Franceze, a subliniat,
la rândul său, necesitatea unei abordări echilibrate pe Flancurile Sudic și Estic ale
Alian#ei, din perspectiva conceptului solidarită#ii pe linie de apărare.
Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat nivelul excelent al rela#iei bilaterale,
caracterizat de Parteneriatul Strategic România‐Fran#a, a subliniat legăturile istorice
profunde dintre cele două state, precum și dintre cetă#enii acestora, eviden#iate in‐
clusiv de contribu#ia semni!icativă a Fran#ei la edi!icarea statului român modern.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐presedintelui‐sena‐
tului‐republicii‐franceze‐domnului‐gerard‐larcher
n 4 mai 2018 - Participare la reuniunea la nivel de șef de stat

Bulgaria-Austria-România (Ruse, Bulgaria)
În marja reuniunii la nivel de șef de stat Bulgaria‐Austria‐România,
Președintele României a avut întrevederi bilaterale cu Președintele Republicii
Bulgaria, Rumen Radev, respectiv cu Președintele federal al Republicii Austria,
Alexander van der Bellen.
Întrevederile cu Președintele Bulgariei și cu Președintele Austriei au oferit
un bun prilej pentru trecerea în revistă a rela#iilor bilaterale, inclusiv a aspectelor
privind cooperarea economică, culturală și securitară, dezbaterea mecanismelor con‐
crete pentru asigurarea continuită#ii președin#iilor bulgare, austriece și române ale
Consiliului Uniunii Europene, precum și a oportunită#ilor de cooperare regională.

29. Președintele Klaus Iohannis a salutat, în cadrul întrevederii cu
Președintele Rumen Radev, dialogul politic substan#ial între România și Bulgaria,
la toate nivelurile, recon!irmând similitudinea de pozi#ii la nivel regional, european
și interna#ional și consolidând parteneriatul aprofundat dintre cele două #ări.
Cei doi interlocutori au exprimat interesul comun pentru continuarea dez‐
voltării rela#iilor economice și a proiectelor sectoriale în domenii de interes reciproc,
cu accent pe energie și infrastructura de transporturi, în contextul în care România
este al treilea partener comercial al Bulgariei în interiorul UE. În ceea ce privește do‐
meniul energiei, cei doi șe!i de stat au exprimat sus#inerea pentru proiectul BRUA și
au avut un schimb aprofundat de vederi asupra perspectivelor de asigurare a secu‐
rită#ii energetice din regiune. Președintele României a pus în eviden#ă importan#a
resurselor de hidrocarburi din platoul continental românesc al Mării Negre.
În plan securitar, Președintele Klaus Iohannis a subliniat importan#a asu‐
mării echitabile a responsabilită#ilor (burden sharing) în contextul pregătirilor pentru
Summitul NATO din luna iulie, împărtășind omologului bulgar experien#a pozitivă a
României privind alocarea a 2% din PIB pentru apărare. De asemenea, a fost eviden‐
#iat faptul că asigurarea securită#ii presupune și costuri, mai ales în actualul context
de securitate de la Marea Neagră.
Cei doi înal#i o!iciali au exprimat sus#inere pentru întărirea conectivită#ii
între statele membre UE și Balcanii de Vest și continuarea procesului de extindere a
Uniunii în regiune cu acele state care îndeplinesc criteriile de aderare, pe baza prin‐
cipiului meritelor proprii.
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De asemenea, cei doi șe!i de stat au convenit ca România și Bulgaria să con‐
lucreze apropiat pentru ca Strategia UE pentru Regiunea Dunării să producă rezultate
și proiecte concrete în bene!iciul cetă#enilor.

30. În cadrul întrevederii bilaterale cu Președintele Alexander van der
Bellen, Președintele Klaus Iohannis a exprimat dorin#a de consolidare a rela#iilor
politice bilaterale, la toate nivelurile, inclusiv în perspectiva exercitării succesive, de
către Austria și România, a Președin#iei Consiliului Uniunii Europene și având la bază
cooperarea economică bilaterală foarte solidă, astfel încât cooperarea la nivel politic
să corespundă adecvat nivelului de excelen#ă al celei economice.
Președintele României a eviden#iat poten#ialul existent pentru intensi!icarea
schimburilor comerciale bilaterale și creșterea investi#iilor directe austriece în eco‐
nomia românească, precum și construirea de noi legături de afaceri între antrepre‐
norii români și diaspora românească din Austria.
În cadrul ambelor întâlniri bilaterale, Președintele Klaus Iohannis a informat
în legătură cu stadiul pregătirii Summit‐ului Ini#iativei celor Trei Mări, organizat de
România în perioada 17‐18 septembrie 2018, la București, dezideratul !iind de a trece
într‐o nouă fază a Ini#iativei, cea a rezultatelor concrete. În acest context, Președintele
României a încurajat o implicare activă a partenerilor bulgari și austrieci în pregătirea
evenimentului și a reiterat omologilor săi, Alexander Van der Bellen și Rumen Radev,
invita#ia de a participa la acest Summit, care au participat, ulterior, la evenimentul la
nivel înalt găzduit de România.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederi‐bilaterale‐ale‐pre‐
sedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐bulgaria‐domnul‐rumen‐
radev‐si‐cu‐presedintele‐federal‐al‐republicii‐austria‐domnul‐alexander‐van‐der‐bellen‐in‐marja‐reu
niunii‐trilaterale‐de‐la‐ruse
n 8 iunie 2018 - Participarea la Reuniunea la nivel înalt a Formatului

București B9 (Varșovia, Polonia)

31. În cadrul reuniunii, Președintele României a avut o întrevedere bilaterală
cu Președintele Republicii Estonia, Kersti Kaljulaid. Principala temă de discu#ie a

8 Iunie 2018
Reuniunea la nivel înalt
a Formatului București 9
(B9) (Varșovia)
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fost Summit‐ul Ini#iativei celor Trei Mări (I3M), care urma să aibă loc la București, în
perioada 17‐18 septembrie a.c., respectiv la Forumul de Afaceri organizat în paralel.
Cei doi interlocutori au mai împărtășit evaluări comune privind necesitatea de a
men#ine nealterată rela#ia transatlantică, apreciind în aceeași măsură faptul că SUA va ră‐
mâne angajată în apărarea colectivă și va continua să sprijine consolidarea Flancului Estic.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐estonia‐doamna‐kersti‐kaljulaid‐in‐
marja‐reuniunii‐la‐nivel‐inalt‐a‐formatului‐bucuresti‐b9
n 19 iunie 2018 – Primirea

asistentului Secretarului de Stat al SUA
pentru afaceri europene și eurasiatice, Wess Mitchell

32. Primirea Secretarului de Stat al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice a fost ocazionată de participarea înaltului demnitar SUA la cea de a 6‐a se‐
siune plenară a Dialogului Strategic România‐SUA.
Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat, cu acest prilej, angajamentul pu‐
ternic al României pentru aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre România și
SUA, pe toate dimensiunile sale. O!icialul american a exprimat aprecierea deosebită
pentru soliditatea Parteneriatului Strategic cu România, aliat de încredere al SUA în
NATO, și a eviden#iat importan#a ca #ara noastră să rămână un aliat predictibil, stabil
și responsabil, care respectă și promovează valorile democratice și statul de drept.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐asistentului‐secretarului‐de‐stat‐al‐sua‐pentru‐afaceri‐euro‐
pene‐si‐eurasiatice‐domnul‐wess‐mitchell
n 25-28 septembrie 2018 – Participarea la cea de-a 73-a Sesiune a

Adunării generale a Organiza#iei Na#iunilor Unite (New York, SUA)
În marja participării la segmentul de nivel înalt al sesiunii a 73‐a a Adunării
Generale a ONU, Președintele României, Klaus Iohannis, a avut, la New York, întreve‐
deri bilaterale cu: Regele Regatului Hașemit al Iordaniei, Majestatea Sa Abdullah al
II‐lea, Înaltul Comisar ONU pentru Refugia#i, Filippo Grandi, Prim‐ministrul Georgiei,
Mamuka Bakhtadze și Prim‐ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip.

33. În cadrul întrevederii cu Prim-ministrul Georgiei, a fost abordat sta‐
diul cooperării bilaterale româno‐georgiene, cu accent pe domeniul economic, rela‐
#iile Georgiei cu NATO și cu Uniunea Europeană, precum și situa#ia din regiunile
georgiene ocupate Abhazia și Tskhinvali / Osetia de Sud.
Cei doi înal#i o!iciali au exprimat evaluări convergente cu privire la necesitatea
de a valori!ica mai bine poten#ialul de cooperare în domeniul economic și în domeniul
transporturilor, cu accent pe legăturile de transport direct între porturile românești
și cele georgiene de la Marea Neagră, segment ce poate !i integrat în rute mai ample
ce realizează conexiunea dintre Europa de regiunea Caucazului și Asiei Centrale.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐bilaterala‐a‐pre‐
sedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐georgiei‐domnul‐mamuka‐bakhtadze‐
in‐marja‐segmentului‐de‐nivel‐inalt‐al‐celei‐de‐a‐73‐a‐sesiuni‐a‐adunarii‐generale‐a‐organizatiei‐nati
unilor‐unite
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34. În cadrul întrevederii cu Prim-ministrul Republicii Moldova,
Prim‐ministrul Pavel Filip a adresat mul#umiri Președintelui Klaus Iohannis pentru
maniera echilibrată cu care s‐a raportat constant la Republica Moldova, dincolo de
disputele politice de la Chișinău, precum și pentru mesajele puternice de sus#inere
transmise la Bruxelles, Washington, Berlin și în alte capitale importante.
Președintele Klaus Iohannis a recon!irmat sus#inerea fermă din partea
României pentru avansarea Republicii Moldova pe calea europeană, care trebuie să
!ie un proiect de #ară pentru Republica Moldova.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐bilaterala‐a‐pre‐
sedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐republicii‐moldova‐domnul‐pavel‐
!ilip‐in‐marja‐segmentului‐de‐nivel‐inalt‐al‐celei‐de‐a‐73‐a‐sesiuni‐a‐adunarii‐generale‐a‐organizatiei
‐natiunilor‐unite

35. Cu prilejul întrevederii cu Regele Regatului Hașemit al Iordaniei,
Majestatea Sa Abdullah al II-lea (25 septembrie), Președintele României a reiterat
invita#ia adresată monarhului de a vizita #ara noastră, context în care se poate orga‐
niza și un Forum Economic, în condi#iile în care cooperarea în acest domeniu are un
poten#ial ridicat. Regele Abdullah al II‐lea și‐a recon!irmat dorin#a de a efectua o
vizită în România, și pentru organizarea, în marja vizitei, a celei de‐a doua edi#ii a
Forumului Economic româno‐iordanian la București, precum și pregătirea acorduri‐
lor bilaterale care ar urma să !ie semnate cu acest prilej. Totodată, Președintele Klaus
Iohannis a eviden#iat rolul de pol de stabilitate al Iordaniei în regiune, apreciind po‐
litica externă echilibrată și eforturile acesteia de a promova stabilitatea regională
într‐un mediu turbulent și complex.
Regele Abdullah al II‐lea a exprimat apreciere fa#ă de sistemul medical din
România, mai ales cel de urgen#ă, precum și fa#ă de cel educa#ional, numeroși studen#i
iordanieni !iind încadra#i în învă#ământul superior românesc. Nu în ultimul rând, a
arătat că apreciază comunitatea de români din regat și contribu#ia acesteia la dez‐
voltarea societă#ii iordaniene.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐majestatea‐sa‐regele‐abdullah‐al‐ii‐lea‐al‐iordaniei‐in‐marja‐
celei‐de‐a‐73‐a‐reuniuni‐a‐adunarii‐generale‐a‐organizatiei‐natiunilor‐unite
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36. În cadrul întrevederii Președintelui României cu Înaltul Comisar
ONU pentru Refugia#i, Filippo Grandi (26 septembrie), a fost exprimată apreciere
fa#ă de eforturile Înaltului Comisar de mobilizare a comunită#ii interna#ionale în ve‐
derea identi!icării de solu#ii durabile la problemele întâmpinate de refugia#i, a!late
la un nivel fără precedent în actualul context interna#ional, precum și pentru coope‐
rarea excelentă pe care Înaltul Comisariat ONU pentru Refugia#i (UNHCR) o are cu
#ara noastră. Totodată, a adresat mul#umiri pentru sprijinul manifestat de România
pe parcursul întregului proces. Înaltul Comisar pentru Refugia#i a mul#umit în mod
deosebit pentru cooperarea exemplară cu #ara noastră legată de Centrul de Tranzit
în Regim de Urgen#ă de la Timișoara, primul de acest fel din lume și care se bucură
de vizibilitate la nivel global. Evocând rela#ia tradi#ională și cooperarea cu UE, Înaltul
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Comisar Filippo Grandi a asigurat de tot sprijinul UNHCR pe parcursul Președin#iei
române a Consiliului UE, inclusiv în gestionarea dosarului complex al migra#iei.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐inaltul‐comisar‐onu‐pentru‐refugiati‐domnul‐!ilippo‐grandi‐in‐
marja‐celei‐de‐a‐73‐a‐reuniuni‐a‐adunarii‐generale‐a‐organizatiei‐natiunilor‐unite
n 17-18 septembrie 2018 – Găzduirea Summitului

Ini#iativei celor Trei Mări de la București

37. Președintele României, Klaus Iohannis, a avut o întrevedere cu Secretarul
pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, Rick Perry, cu prilejul participării
acestuia la Summitul Ini#iativei celor Trei Mări de la București.

18 Septembrie 2018
Primirea Secretarului
pentru Energie
al Statelor Unite
ale Americii,
Rick Perry

Întrevederea a prilejuit o discu#ie despre dimensiunile Parteneriatului
Strategic dintre România și SUA, cu accent pe proiecte de interes reciproc, inclusiv
pe plan economic și energetic.
Secretarul pentru Energie Rick Perry a transmis aprecierea deosebită a păr#ii
americane pentru rezultatele Summit‐ului Ini#iativei celor Trei Mări de la București și
a evocat înalta considera#ie pe care Președintele Trump o are fa#ă de Președintele
României. Președintele Klaus Iohannis a exprimat apreciere fa#ă de propunerea anun‐
#ată de Secretarul Perry în timpul Summit‐ului Ini#iativei celor Trei Mări, privind
Parteneriatul pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (Partnership for
Transatlantic Energy Cooperation ‐ P‐TEC), evaluând că această platformă are poten#ia‐
lul de a aduce valoare adăugată atât cooperării transatlantice, cât și Parteneriatului
Strategic dintre România și SUA. Evocând stadiul excelent al cooperării bilaterale în
plan politic și securitar, Președintele Iohannis a arătat că P‐TEC completează în mod
substan#ial palierul economic al rela#iei de parteneriat strategic dintre România și SUA,
!iind necesar ca și această dimensiune economică să își atingă deplinul poten#ial și să
ajungă cel pu#in nivelul de excelen#ă al dimensiunilor politică, militară și de securitate.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐secretarului‐pen‐
tru‐energie‐al‐statelor‐unite‐ale‐americii‐domnul‐rick‐perry
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n 15-17

februarie 2019 – Participarea la cea de a 55-a Conferin#ă
pentru Securitate de la München

38. În marja participării la Conferin#a de Securitate de la München,
Președintele României, Klaus Iohannis, a o întrevedere bilaterală cu Vicepreședintele
Statelor Unite al Americii, Mike Pence.
Cei doi înal#i o!iciali au evocat stadiul excelent al Parteneriatului Strategic
România‐SUA și posibilită#ile concrete de aprofundare a acestuia, pe toate dimensiu‐
nile. Președintele Klaus Iohannis a reiterat angajamentul consecvent al #ării noastre
și al său personal pentru consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și
SUA și pentru întărirea rela#iei transatlantice.
Vicepreședintele american a mul#umit Președintelui României pentru substan#a
și soliditatea Parteneriatului Strategic, precum și pentru modul în care Președintele

16 Februarie 2019
Întrevederea
cu Vicepreședintele
Statelor Unite
ale Americii,
Mike Pence

Klaus Iohannis ac#ionează pentru sus#inerea Parteneriatului („strong leadership”),
apreciind că SUA și România sunt prieteni foarte apropia#i.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevedere‐presedintelui‐ro‐
maniei‐cu‐vicepresedintele‐statelor‐unite‐ale‐americii‐domnul‐mike‐pence
n 24-25 februarie 2019 – Participarea la Summitul UE – Liga Statelor

Arabe (Sharm-El-Sheikh, Republica Arabă Egipt)
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39. Cu această ocazie, Președintele României, Klaus Iohannis, a avut consul‐
tări cu Președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi.
În cadrul întrevederii, Președintele României a subliniat rela#ia foarte bună
și solidă dintre cele două state, precum și rolul important al Egiptului în regiune, ca
un factor esen#ial în asigurarea stabilită#ii și securită#ii regionale.
Cei doi șe!i de stat și‐au exprimat interesul și hotărârea pentru aprofundarea
rela#iilor bilaterale, cu accent pe dimensiunea economică, agreând continuarea efor‐
turilor sectoriale pentru diversi!icarea comer#ului, stimularea investi#iilor, stabilirea
de parteneriate între companii din cele două #ări și accesul comun pe ter#e pie#e.
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În contextul de#inerii de către România a Președin#iei Consiliului Uniunii
Europene, iar Egiptul pe cea a Uniunii Africane, Președintele Klaus Iohannis și
Președintele Abdel Fattah El‐Sisi au fost de acord cu privire la importan#a identi!icării
unor proiecte de interes comun destinate spa#iului african, care să aibă ca scop
dezvoltarea unor domenii importante ca industria, inclusiv în domeniul high tech,
educa#ia, cercetarea, cooperarea în domeniul securită#ii, cultura.
Președintele Klaus Iohannis a încurajat cooperarea și pe viitor între UE și
Egipt, întrucât aceasta va contribui la solu#ionarea con!lictelor, la construirea păcii
și la abordarea mai e!icientă a provocărilor politice și economice din aceste regiuni.
De asemenea, Președintele României și Președintele Republicii Arabe Egipt
au discutat despre o serie de provocări la nivel regional, cu accent pe combaterea
terorismului și a migra#iei ilegale.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐arabe‐egipt‐domnul‐abdel‐fattah‐el‐sisi‐
in‐marja‐participarii‐la‐summitul‐ue‐liga‐statelor‐arabe
n 3 mai 2019 – Participare la conferin#a „The State of The Union”,

organizată de Institutul Universitar European din Floren#a,
Republica Italiană
40. În marja acestui eveniment, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut
o întrevedere cu Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene,
Giuseppe Conte. Întâlnirea a prilejuit un schimb de opinii cu privire la dezbaterile din
cadrul conferin#ei, care a avut loc înaintea alegerilor pentru Parlamentul European, pre‐
cum și despre evolu#iile politice europene din ultima perioadă, inclusiv cele regionale.
Președintele României a eviden#iat importan#a Summitului de la Sibiu pentru
viitorul proiectului european. Președintele Consiliului de Miniștri a apreciat că
Summitul de la Sibiu va reprezenta un reper important în istoria Uniunii
Europene. Cei doi înal#i o!iciali au men#ionat că Summitul va !i un bun prilej pentru
transmiterea unui mesaj de unitate, consens și coeziune din partea statelor membre.
Întrevederea a constituit și un bun prilej de recon!irmare a rela#iei bilaterale ex‐
celente dintre cele două state. De asemenea, cei doi înal#i o!iciali au subliniat consolidarea
rela#iilor economice, Italia !iind unul dintre partenerii economici strategici ai României.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intrevederea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐consiliului‐de‐ministri‐al‐republicii‐italiene‐
domnul‐giuseppe‐conte‐in‐marja‐participarii‐la‐conferinta‐the‐state‐of‐the‐union
n 24 - 26 septembrie 2019 – Participare la cea de a 74-a Sesiune

a Adunării Generale (AG) a ONU
În marja participării la segmentul de nivel înalt al sesiunii a 74‐a a AG ONU,
Președintele României, Klaus Iohannis, a avut, la New York, întrevederi bilaterale cu:
Președintele Ucrainei, Volodâmâr Zelenski, Președintele Georgiei, Salome Zurabișvili
și cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon.

41. În cadrul întrevederii bilaterale cu Președintele Ucrainei, Volodâmâr
Zelenski, au fost discutate stadiul cooperării bilaterale dintre România și Ucraina și
perspectivele de dezvoltare a dialogului politic la cel mai înalt nivel.
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Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat că este necesară remedierea corespunzătoare, prin găsirea de solu#ii clare, func#ionale pentru problemele provocate de Legea Educa#iei adoptată de Ucraina în septembrie 2017, care a
afectat drepturile persoanelor apar#inând minorită#ii române în ceea ce privește asigurarea învă#ământului în limba maternă, astfel încât nivelul și calitatea învă#ământului în limba română să nu !ie diminuate. Președintele Klaus
Iohannis a evocat în acest context eforturile semni!icative pe care statul român le de‐
pune pentru a asigura cele mai bune condi#ii persoanelor apar#inând minorită#ilor
na#ionale din România, inclusiv cea ucraineană, ceea ce a determinat ca modelul ro‐
mânesc în acest domeniu să !ie apreciat la nivel interna#ional și european.
Totodată, Președintele României a reiterat sprijinul constant al #ării noastre
pentru parcursul european al Ucrainei, precum și pentru suveranitatea și integritatea
teritorială ale Ucrainei, !iind efectuat un schimb de opinii privind evolu#iile relative
la solu#ionarea con!lictului din estul Ucrainei, inclusiv întâlnirea la nivel înalt a for‐
matului „Normandia”.
Cei doi șe!i de stat au discutat, de asemenea, despre aspecte de securitate
energetică, !iind reiterată opozi#ia celor două state fa#ă de proiectul Nord Stream 2,
context în care Președintele Klaus Iohannis a men#ionat eforturile depuse pe pe‐
rioada Președin#iei României a Consiliului UE pentru modi!icarea cu succes a Direc‐
tivei europene în materie.
Președintele Ucrainei a transmis asigurări în direc#ia identi!icării unei
solu#ii la problemele create de adoptarea Legii Educa#iei, și a mul#umit României
pentru sus#inerea sa pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevedere‐bilaterala‐cu‐pre‐
sedintele‐ucrainei‐domnul‐volodimir‐zelenski

42. Întrevederea cu Președintele Georgiei, Salome Zurabișvili, a consti‐
tuit o bună ocazie pentru cei doi înal#i demnitari pentru a exprima dorin#a de conso‐
lidare a rela#iilor bilaterale și a dialogului politic, în contextul aniversării a 300 de
ani de rela#ii diplomatice.
Președintele Georgiei a mul#umit pentru sprijinul constant și ferm al #ării
noastre pentru aspira#iile europene și euro‐atlantice ale Georgiei și pentru integri‐
tatea teritorială a Georgiei, solicitatând sprijinul României pentru recunoașterea per‐
spectivei europene a #ării sale.
Cei doi o!iciali au avut și un schimb de opinii cu privire la intensi!icarea dialogului
bilateral privind securitatea la Marea Neagră și implementarea Pachetului privind Marea
Neagră adoptat de NATO la reuniunea miniștrilor de externe alia#i din luna aprilie.
Cei doi șe!i de stat au subliniat importan#a consolidării și diversi!icării schim‐
burilor comerciale dintre România și Georgia salutând reluarea zborurilor directe
între capitalele celor două #ări și exprimând apreciere pentru cooperarea dintre
România și Georgia în implementarea proiectului Coridorului de Transport de
Mărfuri Marea Neagră ‐ Marea Caspică.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevedere‐bilaterala‐cu‐pre‐
sedintele‐georgiei‐doamna‐salome‐zurabisvili
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43. În cadrul scurtei întrevederi cu Președintele Republicii Moldova, Igor
Dodon, Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat că, din perspectiva României, drumul
european al Republicii Moldova, pe care Bucureștiul îl sus#ine cu fermitate, este singura
op#iune de natură să aducă prosperitate cetă#enilor săi. De asemenea, a subliniat im‐
portan#a men#inerii și dezvoltării Parteneriatului Strategic bilateral pentru Integrarea
Europeană a Republicii Moldova, ca rela#ie specială, strategică și care trebuie să aibă
permanent substan#ă. În acest context, Președintele Klaus Iohannis a subliniat sprijinul
extrem de consistent pe care România l‐a acordat și îl acordă Republicii Moldova prin
proiectele strategice de interconectare și prin proiectele cu impact social pozitiv și asu‐
pra nivelului de trai al cetă#enilor, !inan#ate și derulate de #ara noastră.
În același timp, Președintele României a făcut apel la valori!icarea în plan
pozitiv a patrimoniului comun de istorie, cultură și limbă română, care nu pot și nu
trebuie în niciun caz să !ie negate sau instrumentate politic în Republica Moldova.
Abordând tema con!lictului transnistrean și făcând trimitere la unele ini#iative
recente, Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat că România este direct interesată de
evolu#iile privind acest dosar, având în vedere interesele sale de securitate. Astfel,
Președintele Klaus Iohannis a subliniat că din perspectiva României, care sprijină so‐
lu#ionarea acestui con!lict cu respectarea frontierelor interna#ional recunoscute ale
Republicii Moldova, este important de evitat orice solu#ie care implică federalizarea
Republicii Moldova sau altă formulă, care ar afecta vectorul său pro‐european.
Totodată, Președintele României a subliniat în discu#ia cu Președintele Republicii
Moldova importan#a sprijinirii eforturilor actualului Guvern de la Chișinău pentru
reformarea, europenizarea și e!icientizarea administra#iei, justi#iei și a altor sectoare.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevedere‐bilaterala‐cu‐pre‐
sedintele‐republicii‐domnul‐igor‐dodon
n 21 - 22 octombrie 2019 – Președintele României, Klaus Iohannis,

a participat la ceremonia de întronare a Majestă#ii Sale
Împăratul Japoniei (Sokuirei-Seiden-no-Gi)

44. În marja participării la ceremoniile dedicate întronării Majestă#ii Sale,
Împăratul Naruhito al Japoniei, Președintele României, Klaus Iohannis, a avut o în‐
trevedere cu Prim-ministrul Japoniei, Shinzō Abe.
Agenda discu#iilor s‐a concentrat pe modalită#ile cele mai bune de conti‐
nuare a punerii în aplicare a deciziilor pe care cei doi înal#i demnitari le‐au adoptat
în contextul vizitei întreprinse de către Premierul Shinzō Abe (București, 16 ianuarie
2018), Președintele Klaus Iohannis și Prim‐ministrul Shinzō Abe exprimându‐și do‐
rin#a ca lansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Japonia să aibă loc
în contextul aniversării, în anul 2021, a 100 de ani de la stabilirea rela#iilor diplomatice dintre cele două state, ceea ce va consolida rela#ia bilaterală, pe baza
Parteneriatului bilateral Întărit ce datează din anul 2013.
Cei doi înal#i demnitari au discutat, printre altele, despre dezvoltarea coope‐
rării în domeniul securită#ii și apărării, inclusiv în ce privește apărarea împotriva ra‐
chetelor balistice, plecând de la experien#a României cu privire la găzduirea facilită#ii
antirachetă de la Deveselu. Cei doi înal#i o!iciali au avut un schimb de opinii cu privire
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la dimensiunea economică a rela#iei bilaterale, dezvoltarea cooperării în domeniul
cultural, situa#ia de securitate de la Marea Neagră, în context !iind evocată de către
Premierul nipon expertiza României, precum și din peninsula coreeană.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐bilaterala‐a‐pre‐
sedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐japoniei‐domnul‐shinz‐abe

45. În cadrul întrevederii bilaterale cu Președintele Republicii Letonia,
Egils Levits, Președintele Klaus Iohannis a eviden#iat excelen#a rela#iilor dintre
România și Republica Letonia, bazate pe experien#a istorică similară și pe aparte‐
nen#a comună la familia europeană și euro‐atlantică, împărtășind interese comune
la frontiera externă a Uniunii Europene și pe Flancul Estic al NATO.
Cei doi interlocutori au eviden#iat că cele două state au numeroase pozi#ii
comune pe temele de interes pe agenda europeană, inclusiv cu privire la viitorul
buget al Uniunii Europene post‐2020, au discutat despre situa#ia din Republica
Moldova, au abordat a problematica de securitate și cooperarea celor două #ări în
cadrul NATO, ambele state alocând 2% din PIB pentru apărare.
Președintele României a eviden#iat relevan#a crescândă a Ini#iativei celor Trei
Mări, la care ambele state participă activ, care s‐a consacrat ca un instrument e!icient de
stimulare a dezvoltării economice regionale, creșterii coeziunii europene și consolidării
legăturilor transatlantice și a subliniat contribu#ia #ării noastre, prin Summitul organizat
la București în 2018, pentru maturizarea conceptuală și politică a Ini#iativei și pentru
dotarea sa cu instrumente concrete, care să contribuie la implementarea proiectelor de
interconectare pe direc#ia Nord‐Sud, de care ambele state sunt direct interesate.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐bilaterala‐a‐pre‐
sedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐letonia‐domnul‐egils‐levits‐
in‐marja‐participarii‐la‐ceremonia‐de‐intronare‐a‐imparatului‐japoniei

46. Președintele României, Klaus Iohannis, a avut la Tokyo și o întrevedere bilaterală cu Președintele Republicii Finlanda, Sauli Niinistö. Președintele
Klaus Iohannis a exprimat interesul pentru intensi!icarea dialogului politic de nivel,
în contextul aniversării în 2020 a centenarului rela#iilor diplomatice bilaterale, cei
doi interlocutori subliniind dorin#a de aprofundare a cooperării la nivel economic și
sectorial, inclusiv în domeniul educa#iei.
Președintele României a evocat provocările complexe la nivel european pe
care le‐a avut de gestionat Președin#ia Consiliului Uniunii Europene a României, #ării
noastre și, în prezent, cea a Finlandei. Cei doi șe!i de stat au efectuat un schimb de
vederi cu privire la procesul de extindere al UE, esen#ial pentru asigurarea stabilită#ii
și securită#ii în regiunea Balcanilor de Vest. De asemenea, cei doi președin#i au fost
de acord că, post‐Brexit, este necesară consolidarea unei rela#ii puternice de coope‐
rare cu Regatul Unit, inclusiv în domeniul securită#ii și apărării.
Totodată, cei doi interlocutori au analizat contextul general de securitate și simi‐
litudinile care caracterizează condi#iile de securitate de la Marea Neagră, respectiv Marea
Baltică, situa#ia din Siria, precum și rela#iile complexe ale UE cu Turcia, respectiv cu China.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐bilaterala‐a‐pre‐
sedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐!inlanda‐domnul‐sauli‐nii‐
nisto‐in‐marja‐participarii‐la‐ceremonia‐de‐intronare‐a‐imparatului‐japoniei
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5. Evenimente de politică externă organizate în țară
și primiri ale unor delegații străine în România
1. 14 ianuarie 2015 – Primirea ministrului de Externe al Regatului Unit
al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Philip Hammond;
Comunicare publică:
www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedintele‐roma‐
niei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐domnului‐philip‐hammond‐ministrul‐de‐externe‐al‐regatului‐unit‐al‐
marii‐britanii‐si‐irlandei‐de‐nord

2. 14 ianuarie 2015 – Primirea asistentului Secretarului de Stat al Statelor
Unite ale Americii pentru Afaceri europene și eurasiatice, Victoria Nulan;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐asistentul‐secretarului‐de‐stat‐al‐statelor‐unite‐ale‐americii‐pen‐
tru‐afaceri‐europene‐si‐eurasiatice‐doamna‐victoria‐nuland1450260742

3. 29 ianuarie 2015 – Întâlnirea anuală cu șe!ii misiunilor diplomatice
acreditaţi la Bucureşti

Comunicare publică:
www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐
iohannis‐la‐intalnirea‐anuala‐cu‐se!ii‐misiunilor‐diplomatice‐acreditati‐in‐romania

4. 29 ianuarie 2015 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare (Republica El Salvador, Republica Populară
Democrată Laos, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Albania,
Republica Populară Chineză, Republica Cehă );
5. 4 februarie 2015 – Primirea ambasadorului Republicii Moldova în
România, Iurie Reni#ă;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐ambasadorul‐republicii‐moldova‐in‐romania‐domnul‐iurie‐
renita

6. 17 februarie 2015 – Primirea ministrului de Externe al Ucrainei,
Pavlo Klimkin;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐ministrului‐de‐externe‐al‐ucrainei‐domnul‐pavlo‐klimkin

7. 3 martie 2015 – Primirea directorului FBI, James Comey;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐cu‐directorul‐!bi
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8. 4 martie 2015 – Primirea viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor
Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Natalia Gherman;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐doamnei‐natalia‐gherman‐viceprim‐ministru‐ministru‐al‐
afacerilor‐externe‐si‐integrarii‐europene‐al‐republicii‐moldova

9. 5 martie 2015 – Primirea ambasadorului Regatului Arabiei Saudite
în România, Abdulrahman I. Al-Rassi, cu ocazia vizitei de rămas‐bun;

10. 5 martie 2015 – Primirea ambasadorului Republicii Irak în România,
Omer Ahmed Karim Berzinji, cu ocazia vizitei de rămas‐bun;
11. 9 martie 2015 – Primirea Ministrului de Externe al Republicii
Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedintele‐
romaniei‐a‐domnului‐frank‐walter‐steinmeier‐ministrul‐de‐externe‐al‐republicii‐federale‐germania

12. 11 martie 2015 – Primirea Ambasadorului Regatului Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord în Romania, Paul Brummell;

13. 11 martie 2015 – Primirea reprezentan#ilor grupului parlamentar
de prietenie româno-german din Bundestag;
14. 23 martie 2015 – Primirea Ministrului Apărării al Regatului Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord, Michael Fallon;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐domnului‐michael‐fallon‐ministrul‐apararii‐al‐regatului‐unit‐
al‐marii‐britanii‐si‐irlandei‐de‐nord

15. 25 martie 2015 – Primirea Președintelui Parlamentului Republicii
Moldova, Andrian Candu;

16. 27 martie 2015 – Primirea unei delega#ii a Congresului Statelor
Unite ale Americii condusă de Mac Thornberry, președintele Comitetului
pentru Servicii Armate din cadrul Camerei Reprezentan#ilor;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unei‐delegatii‐a‐congresului‐statelor‐unite‐ale‐americii‐con‐
dusa‐de‐domnul‐mac‐thornberry‐presedintele‐comitetului‐pentru‐servicii‐armate‐din‐cadrul‐camere
i‐reprezentantilor

17. 30 martie 2015 – Primirea copreședintelui grupului de prietenie
pentru România din Congresul SUA, Michael Turner;

18. 31 martie 2015 – Primirea comandantului suprem al for#elor aliate
din Europa, generalul Philip M. Breedlove;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐domnului‐general‐philip‐m‐breedlove‐comandantul‐suprem‐
al‐fortelor‐aliate‐din‐europa
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19. 22 aprilie 2015 – Primirea Ministrului de Externe al Marelui Ducat
al Luxemburgului, Jean Asselborn;
20. 11 mai 2015 – Primirea adjunctului Secretarului de Stat pentru
Comer# al Statelor Unite ale Americii, Bruce Andrews;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐adjunctului‐secretarului‐de‐stat‐pentru‐comert‐al‐statelor‐
unite‐ale‐americii‐domnul‐bruce‐andrews

21. 25 mai 2015 – Primirea Președintelui Parlamentului Regatului
Suediei, domnul Urban Ahlin;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐parlamentului‐regatului‐suediei‐domnul‐urban‐
ahlin

22. 27 mai 2015 – Primirea unei delega#ii din partea Muzeului Memorial
al Holocaustului din Statele Unite ale Americii;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unei‐delegatii‐din‐partea‐muzeului‐memorial‐al‐holocaus‐
tului‐din‐statele‐unite‐ale‐americii

24. 27 mai 2015 – Primirea Președintelui Adunării Parlamentare a
Republicii Serbia, Maja Gojković;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐adunarii‐parlamentare‐a‐republicii‐serbia‐
doamna‐maja‐gojkovic

25. 2 iunie 2015 – Primirea Președintelui Parlamentului Irlandei, Seán
Barrett;
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐parlamentului‐irlandei‐domnul‐sean‐barrett

26. 4 iunie 2015 – Întrevedere cu academicianul Thierry de Montbrial,
Președintele Institutului Francez de Rela#ii Interna#ionale;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐domnul‐academician‐thierry‐de‐montbrial‐presedintele‐insti‐
tutului‐francez‐de‐relatii‐internationale

27. 4 iunie 2015 – Primirea ministrului federal al Apărării din Republica
Federală Germania, Ursula von der Leyen;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐ministrul‐federal‐al‐apararii‐doamna‐ursula‐von‐der‐leyen
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28. 5 iunie 2015 – Primirea prim-vicepreședintelui Comisiei Europene,
Frans Timmermans;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐

romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐vicepresedintele‐comisiei‐europene‐domnul‐frans‐

timmermans

29. 8 iunie 2015 – Primirea Președintelui Adunării Na#ionale a Republicii
Bulgaria, Tsetska Tsacheva;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐

romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐adunarii‐nationale‐a‐republicii‐bulgaria‐doamna‐
tsetska‐tsacheva

30. 12 iunie 2015 – Primirea Președintelui Cur#ii Europene a Drepturilor
Omului, Dean Spielmann;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐

romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐curtii‐europene‐a‐drepturilor‐omului‐cedo‐dom‐

nul‐dean‐spielmann

31. 23 iunie 2015 – Primirea Președintelui Parlamentului Regatului
Norvegiei, Olemic Thommessen;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐

romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐parlamentului‐regatului‐norvegiei‐domnul‐olemic‐

thommessen

32. 23 iunie 2015 – Primirea Șefului Serviciului Secret de Informa#ii al
Marii Britanii, Alex Younger;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐

romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐seful‐serviciului‐secret‐de‐informatii‐al‐marii‐britanii‐domnul‐
alex‐younger

33. 9 iulie 2015 – Primirea Ministrului Afacerilor Externe al Republicii
Italiene, Paolo Gentiloni;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐

tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐ministrului‐afacerilor‐externe‐al‐republicii‐italiene‐domnul‐

paolo‐gentiloni
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35. 27 august 2015 – Primirea ambasadorului Regatului *ărilor de Jos
în România, Matthijs van Bonzel, în vizită de rămas-bun;
36. 2 septembrie 2015 – Primirea Vice-premierului și Ministru al
Afacerilor Externe și Europene al Republicii Slovace, Miroslav Lajčák;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐

tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐vice‐premierului‐si‐ministru‐al‐afacerilor‐externe‐si‐euro‐

pene‐al‐republicii‐slovace‐domnul‐miroslav‐lajcak

37. 2 septembrie 2015 – Primirea Ministrului Afacerilor Externe al
Republicii Polone, Grzegorz Schetyna;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐

tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐ministrului‐afacerilor‐externe‐al‐republicii‐polone‐domnul‐

grzegorz‐schetyna

38. 3 septembrie 2015 – Primirea Ministrului Afacerilor Externe al
Regatului Norvegiei, Børge Brende;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐

tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐ministrului‐afacerilor‐externe‐al‐regatului‐norvegiei‐dom‐

nul‐borge‐brende

39. 3 septembrie 2015 – Primirea Viceprim-ministrului și Ministru al
Afacerilor Externe și Expatria#ilor al Regatului Hașemit al Iordaniei, Nasser Judeh;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐

tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐viceprim‐ministrului‐si‐ministru‐al‐afacerilor‐externe‐si‐ex‐

patriatilor‐al‐regatului‐hasemit‐al‐iordaniei‐domnul‐nasser‐judeh

40. 4 septembrie 2015 – Primirea unei delega#ii a landului Tirol din
Austria din care au făcut parte guvernatorul landului, Günther Platter, și
președintele parlamentului de land, Herwig van Staa;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐

romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐o‐delegatie‐a‐landului‐tirol‐din‐austria

41. 9 septembrie 2015 – Primirea unei delega#ii conduse de Peter
Friedrich, Ministrul pentru Bundesrat, Afaceri Europene și Afaceri Interna#ionale
al landului Baden-Württemberg;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐unei‐delegatii‐con‐

duse‐de‐domnul‐peter‐friedrich‐ministrul‐pentru‐bundesrat‐afaceri‐europene‐si‐afaceri‐internatio‐
nale‐al‐landului‐baden‐wurttemberg
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42. 18 septembrie 2015 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia
prezentării scrisorilor de acreditare (Regatul Belgiei, Republica Slovenia);
43. 21 septembrie 2015 – Primirea ambasadorului agreat al Statelor
Unite ale Americii, cu ocazia prezentării scrisorii de acreditare;

21 Septembrie 2015
Primirea, cu ocazia
prezentării scrisorii
de acreditare, a domnului
Hans Klemm,
ambasadorul agreat
al SUA în România

44. 8 octombrie 2015 – Primirea Președintelui Parlamentului israelian
(Knesset), Yuli-Yoel Edelstein;
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedintele‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐parlamentului‐israelian‐knesset‐domnul‐yuli‐yoel‐edelstein

45. 8 octombrie 2015 – Primirea ambasadorului Japoniei în România,
Keinji Yamamoto, în vizită de rămas bun;

46. 12 octombrie 2015 – Primirea ambasadorului SUA, Hans Klemm, cu
ocazia primei vizite a acestuia, după prezentarea scrisorilor sale de acreditare.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐ambasadorului‐statelor‐unite‐ale‐americii‐la‐bucuresti‐dom‐
nul‐hans‐klemm

47. 14 octombrie 2015 – Primirea Președintelui Adunării Na#ionale a
Republicii Libaneze, Nabih Berri;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐adunarii‐nationale‐a‐republicii‐libaneze‐dom‐
nul‐nabih‐berri

48. 29 octombrie 2015 – Primirea unei delega#ii parlamentare conduse
de Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag-ul german,
Gunther Krichbaum;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐unei‐delegatii‐par‐
lamentare‐conduse‐de‐presedintele‐comisiei‐pentru‐afaceri‐europene‐din‐bundestag‐ul‐german‐
domnul‐gunther‐krichbaum
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49. 3 noiembrie 2015 – Primirea Secretarului General Adjunct al NATO,
Alexander Vershbow;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐secretarului‐gene‐
ral‐adjunct‐al‐nato‐domnul‐alexander‐vershbow

50. 6 noiembrie 2015 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare (Republica Croa#ia, India, Japonia, Republica Islanda,);

51. 6 noiembrie 2015 – Primirea ambasadorului Republicii Federative
a Braziliei în România cu prilejul vizitei de rămas-bun
52. 27 noiembrie 2015 – Primirea șefului Gărzii Na#ionale a Statelor
Unite ale Americii, generalul Frank Grass;
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐sefului‐garzii‐natio‐
nale‐a‐statelor‐unite‐ale‐americii‐generalul‐frank‐grass

53. 18 ianuarie 2016 – Primirea asistentul Secretarului de Stat al SUA
pentru afaceri europene și eurasiatice, Victoria Nuland;
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐asistentului‐secre‐
tarului‐de‐stat‐al‐sua‐pentru‐afaceri‐europene‐si‐eurasiatice‐doamna‐victoria‐nuland

54. 19 ianuarie 2016 – Primirea Monseniorului Miguel Maury Buendia,
Arhiepiscop titular de Italica, Nun#iu Apostolic în România, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare;

55. 21 ianuarie 2016 ‐ Întâlnirea anuală cu șe!ii misiunilor diplomatice
acredita#i la București;
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐la‐intalnirea‐anuala‐cu‐se!ii‐misiunilor‐diplomatice‐acreditati‐la‐bucuresti

56. 4 februarie 2016 – Primirea Ministrului de stat pentru Europa din cadrul Ministerului Federal de Externe al Republicii Federale Germania, Michael Roth;

57. 11 februarie 2016 – Primirea Președintelui Parlamentului landului
Bavaria, Barbara Stamm;
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedinta‐parlamentului‐landului‐bavaria‐doamna‐barbara‐stamm

58. 22 martie 2016 – Primirea Președintelui Camerei Deputa#ilor din
Italia, Laura Boldrini;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐doamnei‐laura‐bol‐
drini‐presedintele‐camerei‐deputatilor‐a‐parlamentului‐republicii‐italiene‐palatul‐cotroceni
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59. 29 martie 2016 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia
prezentării scrisorilor de acreditare (Malaysia, Republica Coreea);
60. 6 aprilie 2016 – Primirea Președintelui Adunării Na#ionale din
Slovenia, Milan Brglez;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐adunarii‐nationale‐din‐slovenia‐domnul‐milan‐
brglez

61. 20 aprilie 2016 – Primirea Președintelui Camerei Deputa#ilor a
Landului Berlin, Ralf Wieland;
62. 20 aprilie 2016 – Primirea Președintelui Uniunii Interparlamentare
(IPU), Saber Chowdhury;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐presedintelui‐uni‐
unii‐interparlamentare‐domnul‐saber‐chowdhury

63. 21 aprilie 2016 – Primirea Directorului General al Agen#iei
Interna#ionale pentru Energie Atomică (AIEA), Yukiya Amano;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐directorului‐general‐al‐agentiei‐internationale‐pentru‐ener‐
gie‐atomica‐domnul‐yukiya‐amano

64. 25 aprilie 2016 – Primirea Secretarului General adjunct al Alian#ei
Nord-Atlantice, Alexander Vershbow;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐secretarului‐general‐adjunct‐al‐nato‐domnul‐alexander‐
vershbow

65. 4 mai 2016 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia prezentării
scrisorilor de acreditare (Republica Filipine, Republica Federală Democrată a
Etiopiei, Republica Togoleză);
66. 8 mai 2016 – Primirea adjunctului secretarului de stat al SUA,
Anthony Blinken;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐adjunctului‐secretarului‐de‐stat‐al‐sua‐domnul‐anthony‐
blinken

67. 11 mai 2016 – Primirea adjunctului Secretarului Apărării al Statelor
Unite ale Americii, Robert Work;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐adjunctului‐secre‐
tarului‐apararii‐al‐sua‐domnul‐robert‐work
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68. 2 iunie 2016 – Primirea Prim-ministrului landului federal german
Hessa, Volker Bouf!ier, înso#it de Președintele Parlamentului de land, Norbert
Kartmann, și de al#i o!iciali ai landului;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unei‐delegatii‐a‐landului‐german‐hessa‐condusa‐de‐prim‐
ministrul‐de‐land‐domnul‐volker‐bouf!ier

69. 13 iunie 2016 – Primirea Președintele Parlamentului Republicii
Moldova, Andrian Candu;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐parlamentului‐republicii‐moldova‐domnul‐an‐
drian‐candu

70. 1 iulie 2016 – Participare la recep#ia oferită de Ambasada Statelor
Unite ale Americii în România cu ocazia celei de-a 240-a aniversări a Zilei Independen#ei;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐receptia‐oferita‐de‐amba‐
sada‐sua‐in‐romania‐cu‐ocazia‐celei‐de‐a‐240‐a‐aniversari‐a‐zilei‐independentei

71. 7 iulie 2016 – Primirea unei delega#ie a Comitetului Evreiesc
American, condusă de David Harris, director executiv, înso#it de rabinul
Andrew Baker;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐delegatiei‐comite‐
tului‐evreiesc‐american‐ajc

72. 14 iulie 2016 – Participare la recep#ia oferită de Ambasada
Republicii Franceze în România cu ocazia Zilei Na#ionale a Fran#ei;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐receptia‐oferita‐de‐ambasada‐republicii‐franceze‐in‐romania‐
cu‐ocazia‐zilei‐nationale‐a‐frantei

73. 21 iulie 2016 – Primireaa unei delega#ii a Comitetului pentru
Control și Reformă Guvernamentală din cadrul Camerei Reprezentan#ilor din
Congresul SUA

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐delegatiei‐congresului‐statelor‐unite‐ale‐americii‐conduse‐
de‐presedintele‐comitetului‐pentru‐control‐si‐reforma‐guvernamentala‐domnul‐jason‐chaffetz

74. 8 august 2016 - Primirea a unei delega#ii a Comisiei Permanente pentru servicii de informa#ii din cadrul Camerei Reprezentan#ilor din Congresul SUA

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unei‐delegatii‐a‐comisiei‐permanente‐pentru‐servicii‐de‐in‐
formatii‐din‐cadrul‐camerei‐reprezentantilor‐din‐congresul‐sua
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75. 29 august 2016 – Primirea Adjunctului Secretarului General al
NATO, Alexander Vershbow;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐klaus‐iohannis‐a‐adjunctului‐secretarului‐general‐al‐nato‐ambasadorul‐alexander‐
vershbow

29 August 2016
Ceremonia de decorare
a Secretarului General
adjunct al NATO,
Alexander Vershbow

76. 30 august 2016 – Primirea ministrului afacerilor externe și europene al Republicii Slovace, Miroslav Lajčák;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐afaceri‐
lor‐externe‐si‐europene‐al‐republicii‐slovace‐domnul‐miroslav‐lajcak

77. 31 august 2016 – Reuniunea Anuală a Diploma#iei Române;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/primirea‐se!ilor‐de‐misiuni‐a‐consuli‐
lor‐generali‐si‐a‐directorilor‐institutelor‐culturale‐romanesti‐cu‐prilejul‐reuniunii‐anuale‐a‐diplo‐
matiei‐romane

78. 7 septembrie 2016 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia
prezentării scrisorilor de acreditare (Republica Populară Democrată Coreenă,
Republica Chile, Federa#ia Rusă, Confedera#ia Elve#ienă, Canada, Statelor Unite
Mexicane);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐pre‐
sedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unor‐ambasadori‐straini‐cu‐ocazia‐prezentarii‐scriso‐
rilor‐de‐acreditare

79. 29 septembrie 2016 – Primirea Ministrului Apărării din Republica
Moldova, Anatolie Șalaru;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐ministrului‐apararii‐din‐republica‐moldova‐domnul‐anato‐
lie‐salaru
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80. 7 octombrie 2016 – Primirea Înaltului Reprezentant al Uniunii
Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Federica Mogherini;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐inaltului‐reprezen‐
tant‐al‐uniunii‐europene‐pentru‐afaceri‐externe‐si‐politica‐de‐securitate‐federica‐mogherini

81. 26 octombrie 2016 – Primirea Ministrului Federal de Finan#e al
Republicii Federale Germania, Wolfgang Schäuble;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐federal‐
de‐!inante‐al‐republicii‐federale‐germania‐domnul‐wolfgang‐schauble

82. 27 octombrie 2016 – Primirea Ministrului Afacerilor Externe al
Republicii Tunisiene, Khémaies Jhinaoui;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐ministrului‐afacerilor‐externe‐al‐republicii‐tunisiene‐dom‐
nul‐khemaies‐jhinaoui

83. 4 noiembrie 2016 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia
prezentării scrisorilor de acreditare (Statului Kuwait, Republicia Bulgaria, Republica Elenă, Republica India, Republica Argentina, Regatul Arabiei Saudite);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unor‐ambasadori‐straini‐cu‐ocazia‐prezentarii‐scrisorilor‐
de‐acreditare1478257051

84. 8 noiembrie 2016 – Primirea miniștrilor afacerilor externe
(Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și
Ungaria) participan#i la Reuniunea ministerială a Formatului București (B9);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐ministrilor‐afacerilor‐externe‐participanti‐la‐reuniunea‐mi‐
nisteriala‐a‐formatului‐bucuresti1478603071

85. 8 noiembrie 2016 – Primirea Secretarului General Adjunct al NATO,
Rose Gottemoeller;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐secretarului‐gene‐
ral‐adjunct‐al‐nato‐doamna‐rose‐gottemoeller

86. 9 noiembrie 2016 – Primirea Ministrului de Externe al Republicii
Islamice Iran, Mohammad Javad Zarif.

87. 17 ianuarie 2017 – Primirea noilor ambasadori în România ai
Republicii Belarus, Republicii Federale Germania, Republicii Democratice
Socialiste Sri Lanka, Republicii Islamice Mauritania, Republicii Ecuador și Noii
Zeelande, cu ocazia prezentării de către aceștia a scrisorilor de acreditare;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unor‐ambasadori‐straini‐cu‐ocazia‐prezentarii‐scrisorilor‐
de‐acreditare1484667897
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88. 18 ianuarie 2017 – Întâlnirea anuală cu șe!ii misiunilor diplomatice
acredita#i la București;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐in‐cadrul‐intalnirii‐anuale‐cu‐se!ii‐misiunilor‐diplomatice‐acreditati‐la‐
bucuresti

89. 20 februarie 2017 – Primirea Ministrului Afacerilor Externe al
Republicii Coreea, Yun Byung-se;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐afaceri‐
lor‐externe‐al‐republicii‐coreea‐domnul‐yun‐byung‐se

90. 8 martie 2017 – Primirea unei delega#ii parlamentare a landului
german Hessa, conduse de Președintele Parlamentului de land, Norbert Kartmann;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unei‐delegatii‐parlamentare‐a‐landului‐german‐hessa‐con‐
dusa‐de‐presedintele‐parlamentului‐de‐land‐domnul‐norbert‐kartmann

91. 14 martie 2017 – Primirea Viceprim-ministrului și Ministru al
Afacerilor Externe și Europene al Republicii Croa#ia, Davor Ivo Stier;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐domnului‐davor‐
ivo‐stier‐viceprim‐ministru‐ministrul‐afacerilor‐externe‐si‐europene‐al‐republicii‐croatia

92. 14 martie 2017 – Primirea noilor ambasadori în România ai
Statului Qatar, Republicii Uniunea Myanmar și Statului Plurina#ional al Boliviei,
cu ocazia prezentării de către aceștia a scrisorilor de acreditare;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unor‐ambasadori‐straini‐cu‐ocazia‐prezentarii‐scrisorilor‐
de‐acreditare1489492714

93. 17 martie 2017 – Primirea Vicepremierului și Ministrului Afacerilor
Externe al Turkmenistanului, Rașid Meredov;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐vice‐premierului‐si‐ministrului‐afacerilor‐externe‐al‐turkme‐
nistanului‐domnul‐rasid‐meredov

94. 5 aprilie 2017 – Primirea Președintelui Bundestag-ului, Norbert
Lammert;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐bundestag‐ului‐domnul‐norbert‐lammert
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95. Perioada 6-7 aprilie 2017 – Conferin#a Interna#ională cu tema „Interac#iunea între majoritatea politică și opozi#ie într-o democra#ie”.
Administra#ia Preziden#ială a României, a organizat, la București, împreună
cu Comisia Europeană pentru Democra#ie prin Drept a Consiliului Europei („Comisia
de la Vene#ia”), cu sprijinul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în perioada
6-7 aprilie 2017, o conferin#ă interna#ională, cu tema „Interac#iunea între majoritatea politică și opozi#ie într-o democra#ie”. Conferin#a s‐a desfășurat sub pa‐
tronajul Președintelui României și al Secretarului General al Consiliului Europei.
În deschiderea conferin#ei au luat cuvântul Președintele Klaus Iohannis, Se‐
cretarul General Adjunct al Consiliului Europei, Gabriella Battaini‐Dragoni, Președin‐
tele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Pedro Agramunt, și Președintele
Comisiei de la Vene#ia, Gianni Buquicchio.

6 Aprilie 2017
Conferința internațională
„Interacțiunea între
majoritatea politică
și opoziție
într-o democrație”

La conferin#ă au participat peste 100 de invita#i: raportori și membri ai Co‐
misiei de la Vene#ia și ai Secretariatului Comisiei; reprezentan#i ai statelor membre
ale Consiliului Europei (în special reprezentan#i ai parlamentelor na#ionale euro‐
pene); reprezentan#i ai mediului academic și al#i exper#i în domeniu, o!iciali români;
reprezentan#i ai partidelor politice parlamentare a!late la guvernare și în opozi#ie;
reprezentan#i ai societă#ii civile; corp diplomatic străin acreditat la București; repre‐
zentan#i ai Cur#ii Constitu#ionale, Avocatului Poporului, mass‐media.
Lucrările diferitelor sesiuni au prezentat bune‐practici și lec#iile învă#ate,
de către state, pe tema men#ionată. Printre problematicile concrete care au fost dez‐
bătute în cadrul conferin#ei se numără aspecte precum: principalele obstacole pentru
o cooperare constructivă între majoritate și opozi#ie (la nivel legal, institu#ional, prac‐
tic) și cele mai adecvate căi și metode pentru a le depăși; cerin#ele/premisele mini‐
male pentru o abordare constructivă în acest sens; principalele responsabilită#i și
drepturi ale majorită#ii și ale opozi#iei.
Cu ocazia organizării aceste conferin#e, Președintele României a avut între‐
vederi cu Secretarul General Adjunct al Consiliului Europei, Gabriella Battaini‐Dragoni,
cu Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Pedro Agramunt,
precum și cu Președintele Comisiei Europene pentru Democra#ie prin Drept a
Consiliului Europei (Comisia de la Vene#ia), Gianni Buquicchio.
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În cadrul întrevederilor a fost reliefată importan#a discu#iilor pe tema Interac#iunii între majoritatea politică și opozi#ie și necesitatea unor alia#i puternici
în regiune pentru a putea transmite concluziile desprinse din dezbaterile conferin#ei.
A fost subliniată opinia comună, împărtășită de înal#ii participan#i la discu#ii, privind
valoarea adăugată pe care eventuala adoptare, la nivelul Consiliului Europei, de linii
directoare, concluzii sau principii privind interac#iunea majoritate‐opozi#ie o va avea
pentru întărirea democra#iei la nivel european.
Ulterior, Președintele României, Klaus Iohannis, a salutat adoptarea, la data
de 21 iunie 2019, de către Comisia Europeană pentru Democra#ie prin Drept a Con‐
siliului Europei (Comisia de la Vene#ia), a „Parametrilor privind rela#ia dintre majo‐
ritate și opozi#ie într‐o democra#ie: listă de criterii” (Parameters on the relationship
between the parliamentary majority and the opposition in a democracy: a checklist’).
Elaborarea acestor parametri a fost motivată de evolu#iile îngrijorătoare
dintr‐o serie de state europene, în care democra#ia și statul de drept au fost afectate
de comportamente politice abuzive ale majorită#ilor a!late la putere prin înlăturarea
sistemului de control democratic (checks and balances) asupra puterilor majorită#ii,
prin adoptarea grăbită de acte normative fără dezbatere politică veritabilă și trans‐
parentă, prin numiri sau destituiri abuzive de o!iciali ai unor agen#ii independente
sau de judecători. Toate acestea au condus la vulnerabilizarea și reducerea democra‐
#iei și la rela#ii tensionate între majoritate și opozi#ie.
Documentul Comisiei de la Vene#ia cuprinde, pe de o parte, o serie de prin‐
cipii generale care trebuie să guverneze rela#ia dintre majoritate și opozi#ie într‐o
democra#ie și, pe de altă parte, o listă de criterii care includ standarde ce trebuie res‐
pectate pentru a asigura corecta aplicare a acestor principii, pentru prezervarea plu‐
ralismului politic veritabil și a rolului opozi#iei parlamentare în calitate de
contrapondere politică și alternativă viabilă la guvernare.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/conferinta‐internationala‐in‐
teractiunea‐intre‐majoritatea‐politica‐si‐opozitie‐intr‐o‐democratie
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐conferintei‐internationale‐interactiunea‐
intre‐majoritatea‐politica‐si‐opozitie‐intr‐o‐democratie
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederile‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐secretarul‐general‐adjunct‐al‐consiliului‐europei‐presedintele‐
adunarii‐parlamentare‐a‐consiliului‐europei‐si‐presedintele‐comisiei‐de‐la‐venetia
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/presedintele‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐saluta‐adoptarea‐de‐catre‐comisia‐de‐la‐venetia‐a‐parametrilor‐privind‐relatia‐
dintre‐majoritate‐si‐opozitie‐intr‐o‐democratie

96. 10 mai 2017 – Primirea unor ambasadori cu ocazia prezentării de
către aceștia a scrisorilor de acreditare (Republicii Peru, Republicii Italiene,
Republicii Côte d’Ivoire și Regatului Cambodgiei);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐cu‐ocazia‐prezen‐
tarii‐scrisorilor‐de‐acreditare‐a‐unor‐ambasadori1494331921
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97. 23 mai 2017 – Primirea Președintelui Senatului Regatului Hașemit
al Iordaniei, Faisal Akef Al-Fayez;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐presedintelui‐sena‐

tului‐regatului‐hasemit‐al‐iordaniei‐domnul‐faisal‐akef‐al‐fayez

98. 14 iunie 2017 – Primirea Prim-ministrului landului german
Saxonia, Stanislaw Tillich;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐prim‐ministrul‐lan‐

dului‐saxonia‐domnul‐stanislaw‐tillich

99. 15 iunie 2017 – Primirea Secretarului de Stat pentru Apărare din
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Michael Fallon;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐

tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐secretarului‐de‐stat‐pentru‐aparare‐din‐regatul‐unit‐al‐

marii‐britanii‐si‐al‐irlandei‐de‐nord‐domnul‐michael‐fallon

100. 29 iunie 2017 – Participare la recep#ia oferită de Ambasada
Canadei cu ocazia aniversării a 150 de ani de la fondarea statului canadian;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐

domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐receptiei‐oferite‐de‐ambasada‐canadei‐cu‐ocazia‐aniver‐

sarii‐a‐150‐de‐ani‐de‐la‐fondarea‐statului‐canadian

101. 29 iunie 2017 – Primirea unor ambasadori cu ocazia prezentării
de către aceștia a scrisorilor de acreditare (Republicii Franceze și Ucrainei);
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐

tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unor‐ambasadori‐straini‐cu‐ocazia‐prezentarii‐scrisorilor‐
de‐acreditare1498729547

102. 4 iulie 2017 – Participare la recep#ia oferită de Ambasada Statelor
Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 241-a aniversări a Zilei Independen#ei;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐receptia‐oferita‐de‐amba‐

sada‐sua‐cu‐ocazia‐celei‐de‐a‐241‐a‐aniversari‐a‐zilei‐independentei

103. 19 iulie 2017 – Primirea Ministrului de Stat pentru Afaceri Externe
al Japoniei, Nobuo Kishi;
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐de‐stat‐

pentru‐afaceri‐externe‐al‐japoniei‐domnul‐nobuo‐kishi
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30 August 2017
Primirea șefilor
de misiuni și a consulilor
generali cu prilejul
Reuniunii Anuale
a Diplomației Române

104. 30 august 2017 – Primirea șe!ilor de misiuni și a consulilor
generali cu prilejul Reuniunii Anuale a Diploma#iei Române;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐cu‐prilejul‐primirii‐se!ilor‐de‐misiuni‐si‐a‐consulilor‐generali‐cu‐ocazia‐
reuniunii‐anuale‐a‐diplomatiei‐romane

105. 28 septembrie 2017 – Primirea Președintelui Parlamentului
Republicii Moldova, Andrian Candu;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐parlamentului‐republicii‐moldova‐domnul‐an‐
drian‐candu1506603407

106. 5 octombrie 2017 – Primirea unor ambasadori , cu ocazia prezentării de către aceștia a scrisorilor de acreditare (Republicii Arabe Egipt, Republicii Islamice Pakistan, Republicii Sudan, Georgiei, Regatului Norvegiei,
Republicii Federale Nigeria și Republicii Portugheze);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐cu‐ocazia‐prezen‐
tarii‐scrisorilor‐de‐acreditare‐a‐domnului‐salah‐el‐din‐abdel‐el‐sadek‐ahmed‐ambasador‐agreat‐al‐
republicii‐arabe‐egipt‐in‐romania‐a‐domnului‐safdar‐hayat‐ambasador‐agreat‐al‐republicii‐islamice‐
pakistan‐in‐romania‐a‐domnului‐abdelha!iz‐elawad‐seedahmed‐alfaki‐ambasador‐agreat‐al‐republi‐
cii‐sudan‐in‐romania‐a‐domnului‐nikoloz‐nikolozishvili‐ambasador‐agreat‐al‐georgiei‐in‐romania‐
a‐doamnei‐lise‐nicoline‐kleven‐grevstad‐ambasador‐agreat‐al‐regatului‐norvegiei‐in‐romania‐c

107. 9 octombrie 2017 – Participare la cea de-a 63-a sesiune anuală a
Adunării Parlamentare NATO;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐celei‐de‐a‐63‐a‐sesiuni‐anuale‐a‐adunarii‐parlamentare‐nato

108. 18 octombrie 2017 – Primirea ministrului Afacerilor Externe și al
cooperării al Regatului Spaniei, Alfonso Maria Dastis Quecedo;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐afaceri‐
lor‐externe‐si‐al‐cooperarii‐din‐regatul‐spaniei‐domnul‐alfonso‐dastis
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109. 1 noiembrie 2017 – Întrevedere cu Secretarul General al Organiza#iei
Interna#ionale Francofone, Michaëlle Jean, în marja Conferin#ei femeilor franco‐
fone. Primirea Președintelui Republicii Mauritius, Ameenah Gurib-Fakim, în
marja Conferin#ei femeilor francofone;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederi‐ale‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐secretarul‐general‐al‐organizatiei‐internationale‐a‐francofo‐
niei‐doamna‐michaelle‐jean‐si‐cu‐presedintele‐republicii‐mauritius‐doamna‐ameenah‐gurib‐fakim

110. 21 noiembrie 2017 – Primirea componentei române a Comisiei
Comune româno-ruse pentru studierea problemelor izvorâte din istoria rela#iilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului (Comisia Comună româno-rusă privind
Tezaurul);

111. 21 noiembrie 2017 – Primirea unor ambasadori cu ocazia prezentării de către aceștia a scrisorilor de acreditare (Republicii Africa de Sud, Marelui Ducat de Luxemburg și Republicii Austria);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐unor‐ambasadori‐
straini‐cu‐ocazia‐prezentarii‐scrisorilor‐de‐acreditare

112. 17 ianuarie 2018 – Primirea ministrului afacerilor externe și
cooperării interna#ionale al Republicii Italiene, Angelino Alfano;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐ministrului‐afacerilor‐externe‐si‐cooperarii‐internationale‐
al‐republicii‐italiene‐domnul‐angelino‐alfano

113. 18 ianuarie 2018 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia
prezentării scrisorilor de acreditare (Statele Unite Mexicane, Republica Cuba,
Republica Armenia, Republica San Marino);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unor‐ambasadori‐straini‐cu‐ocazia‐prezentarii‐scrisorilor‐
de‐acreditare1516277143

114. 19 ianuarie 2018 – Primirea unei delega#ii a Comitetului Evreiesc
American (American Jewish Committee – AJC), conduse de președintele executiv,
David Harris;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐delegatiei‐comitetului‐evreiesc‐american‐ajc

115. 23 ianuarie 2018 – Întâlnirea anuală cu șe!ii misiunilor diplomatice
acreditaţi la Bucureşti;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/discursul‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐in‐cadrul‐intalnirii‐anuale‐cu‐se!ii‐misiunilor‐diplomatice‐
acreditati‐la‐bucuresti1516705171
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116. 1 februarie 2018 – Primirea ministrului afacerilor externe al
Republicii Polone, Jacek Czaputowicz;
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/a1519637510

117. 21 februarie 2018 – Primirea Viceprim-ministrului pentru
Integrare Europeană al Republicii Moldova, Iurie Leancă;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐a‐viceprim‐ministrului‐pentru‐integrare‐europeana‐al‐republicii‐moldova‐domnul‐
iurie‐leanca

118. 15 martie 2018 – – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia
prezentării scrisorilor de acreditare (Emiratele Arabe Unite, Republica India,
Republica Ghana);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐cu‐ocazia‐prezen‐
tarii‐scrisorilor‐de‐acreditare‐a‐unor‐ambasadori1521028534

119. 26 martie 2018 – Primirea Ministrului Afacerilor Externe al
Republicii Lituania, Linas Linkevičius;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐afaceri‐
lor‐externe‐al‐republicii‐lituania‐domnul‐linas‐linkevicius

120. 12 aprilie 2018 – Primirea ministrului pentru Europa și Afaceri
Externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐pentru‐
europa‐si‐afaceri‐externe‐al‐republicii‐franceze‐domnul‐jean‐yves‐le‐drian

121. 17 aprilie 2018 – Primirea ministrului de stat din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe și al Cooperării Interna#ionale al Emiratelor Arabe Unite,
dr. Sultan Bin Ahmad Sultan Al Jaber

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐de‐stat‐
din‐cadrul‐Ministerului‐Afacerilor‐Externe‐EAU
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122. 18 aprilie 2018 – Participare la sesiunea de deschidere a primului
Summit Parlamentar al Formatului București (B9);
În cadrul interven#iei sale, Președintele Klaus Iohannis a evocat istoricul lan‐
sării acestui Format împreună cu Președintele Andrzej Duda, la București, în noiem‐
brie 2015, eviden#iind că, de la acel moment, B9 a avut o dinamică sus#inută la nivel
executiv ‐ ministerial și al șe!ilor de stat. Astfel, Președintele Iohannis a arătat că for‐
matul s‐a consolidat într‐o platformă de dialog pe teme de securitate între statele de
pe Flancul Estic al NATO, care au devenit deopotrivă bene!iciare ale măsurilor adop‐
tate la nivel aliat, dar și contributoare active la securitatea euro‐atlantică.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a arătat că statele B9 împărtășesc per‐
cep#ii similare relative la riscurile de securitate actuale și la provocările provenind din
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vecinătatea estică. Astfel, Formatul București 9 vizează furnizarea unei contribu#ii ajus‐
tate la experien#a și expertiza speci!ice statelor participante la Format, cu în#elegerea
că men#inerea și consolidarea coeziunii, unită#ii și solidarită#ii aliate rămân esen#iale.
De asemenea, Președintele României a eviden#iat că rolul cel mai important
al parlamentelor statelor B9 este să faciliteze consolidarea unui pro!il de contributori
credibili la securitatea Aliată pentru statele pe care le reprezintă, în special în con‐
textul actual ce pune accent pe partajarea echitabilă a responsabilită#ilor. Astfel, par‐
lamentelor le revine un rol esen#ial în procesul de implementare a deciziilor adoptate
în cadrul NATO și UE, mai ales avand în vedere și rolul speci!ic în aprobarea bugetelor
menite să sus#ină o abordare mai ambi#ioasă a securită#ii și apărării comune.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐sesiunii‐de‐deschidere‐a‐primului‐summit‐parlamentar‐
al‐formatului‐bucuresti‐b9

123. 19 aprilie 2018 – Participare la seminarul CEPA „Rede!inirea contextului de securitate în Europa de Sud-Est – o abordare de la București” („Res‐
haping the Security Environment in Southeastern Europe – A view from Bucharest”),
găzduit de Administra#ia Preziden#ială.
Seminarul a fost organizat de think tank-ul american Center for European
Policy Analysis (CEPA). Președintele României Klaus Iohannis a deschis lucrările semi‐
narului, alături de președintele CEPA, Peter Doran. Masa rotundă organizată de CEPA a
reunit exper#i, analiști, reprezentan#i ai industriei apărării și factori de decizie din SUA și
România pentru discutarea riscurilor de securitate pe Flancul Estic al NATO și a modali‐
tă#ilor concrete de contracarare a acestor amenin#ări. Totodată, evenimentul a eviden#iat
contribu#ia și așteptările României cu privire la securitatea regională, în contextul Sum‐
mitului NATO din 2018. Seminarul a cuprins două paneluri, moderate de general‐locote‐
nent Ben Hodges, fost Comandant al for#elor americane din Europa (noiembrie 2014 –
decembrie 2017), în prezent expert al CEPA, respectiv de Peter Doran, președintele CEPA.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐seminarului‐rede!inirea‐contextului‐de‐securitate‐in‐eu‐
ropa‐de‐sud‐est‐o‐abordare‐de‐la‐bucuresti‐reshaping‐the‐security‐environment‐in‐southeastern‐eu
rope‐a‐view‐from‐bucharest

124. 24 aprilie 2018 – Primirea domnului Christian Wulff, fost
Președinte al Republicii Federale Germania;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐domnului‐christian‐
wulff‐fost‐presedinte‐al‐republicii‐federale‐germania

125. 29 mai 2018 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare (Republica Indonezia, Regatul Thailanda, Republica Slovacă, Republica Irak);

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unor‐ambasadori‐straini‐cu‐ocazia‐prezentarii‐scrisorilor‐
de‐acreditare1527592733
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126. 13 iunie 2018 – Primirea ministrului afacerilor externe al
Republicii Finlanda, Timo Juhani Soini;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐afaceri‐
lor‐externe‐al‐republicii‐!inlanda

127. 19 iunie 2018 – Primirea asistentui secretarului de stat al SUA
pentru afaceri europene si eurasiatice, Wess Mitchell;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐asistentului‐secretarului‐de‐stat‐al‐sua‐pentru‐afaceri‐euro‐
pene‐si‐eurasiatice‐domnul‐wess‐mitchell

128. 29 iunie 2018 – Participare la recep#ia organizată cu prilejul Zilei
Independen#ei a SUA;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐receptiei‐oferite‐de‐ambasada‐statelor‐unite‐ale‐ameri‐
cii‐cu‐ocazia‐celei‐de‐a‐243‐a‐aniversari‐a‐zilei‐independentei

129. 5 iulie 2018 – Primirea Ministrului afacerilor externe al Republicii
Letonia, Edgars Rinkēvičs;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐afaceri‐
lor‐externe‐al‐republicii‐letonia‐domnul‐edgars‐rink‐vics

130. 18 iulie 2018 – Primirea Ministrul Federal al Austriei pentru
Europa, Integrare și Afaceri Externe, Karin Kneissl;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐federal‐
pentru‐europa‐integrare‐si‐afaceri‐externe‐al‐austriei‐doamna‐karin‐kneissl

131. 18 iulie 2018 – Primirea unor ambasadori străini nereziden#i cu
ocazia prezentării scrisorilor de acreditare;

132. 27 august 2018 – Primirea ministrului afacerilor externe al
Republicii Federale Germania, Heiko Maas;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐ministrul‐afacerilor‐externe‐al‐republicii‐federale‐germania‐
domnul‐heiko‐maas

133. 28 august 2018 – Primirea șe!ilor de misiuni și a consulilor
generali cu ocazia Reuniunii Anuale a Diploma#iei Române;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/primirea‐se!ilor‐de‐misiuni‐si‐a‐consu‐
lilor‐generali‐cu‐prilejul‐reuniunii‐anuale‐a‐diplomatiei‐romane1535367159
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România, Teodor Meleșcanu, cu prilejul participării acestora la lucrările Trilateralei informale pe teme de securitate România- Polonia-Turcia;
Discu#iile au vizat principalele modalită#i de cooperare în acest format, lansat
la ini#iativa României în anul 2012, pentru avansarea agendei de securitate regională
și interna#ională, pornind de la principalele concluzii ale Summitului NATO de la Bru‐
xelles, din iulie 2018.
Președintele României a evocat rolul esen#ial al Alian#ei în gestionarea pro‐
vocărilor actuale și a eviden#iat importan#a contribu#iei comune a celor trei state,
care sunt cele mai mari state aliate de pe Flancul Estic al NATO, la îndeplinirea obiec‐
tivelor Alian#ei Nord‐Atlantice. De asemenea, a relevat că are încredere în acest for‐
mat trilateral de consultări, încurajând cooperarea pe mai departe în acest cadru în
vederea stimulării de abordări comune pentru regiune.
Ministrul Jacek Czaputowicz a adresat mul#umiri pentru implicarea perso‐
nală a Președintelui Iohannis în promovarea cooperării în formatul trilateral Româ‐
nia‐Polonia‐Turcia, în Formatul București/B9 și în Ini#iativa celor Trei Mări,
eviden#iind că dezbaterile de la Summitul B9 din 2018 au fost extrem de importante
pentru Summitul NATO de la Bruxelles și că rundele de consultări în acest format au
condus la o în#elegere mai bună a evolu#iilor de securitate la Marea Neagră. Ministrul
turc de externe a eviden#iat că această rundă de consultări re!lectă solidaritatea celor
trei #ări pe !lancul de est al Alian#ei, pentru a face fa#ă provocărilor comune de secu‐
ritate pe Flancul Estic și la Marea Neagră ‐ în baza intereselor comune, inclusiv în ce
privește combaterea organiza#iilor teroriste.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐afaceri‐
lor‐externe‐al‐republicii‐polone‐domnul‐jacek‐czaputowicz‐si‐a‐ministrului‐afacerilor‐externe‐al‐re‐
publicii‐turcia‐domnul‐mevlut‐cavusoglu

135. 17 septembrie 2018 – Primirea Alte#ei Sale Șeicul Hamdan bin
Zayed Al Nahyan, Conducătorul Regiunii Al-Dhafra a Abu Dhabi, Emiratele
Arabe Unite;
Vizita a reprezentat un pas important spre dezvoltarea și aprofundarea re‐
la#iei bilaterale, pornind de la tradi#ia existentă de cooperare dintre cele două state.
În mesajul său, Președintele Klaus Iohannis a evocat faptul că Emiratele
Arabe Unite rămân pentru România unul dintre cei mai importan#i parteneri din re‐
giune, precum și cel mai activ partener economic în zona Golfului, România men#i‐
nându‐și interesul pentru dezvoltarea unui parteneriat solid în domeniile de interes
comun.
Președintele României a pledat pentru intensi!icarea schimburilor comer‐
ciale și creșterea nivelului investi#iilor emirateze în România, eviden#iind interesul
României pentru o colaborare mai strânsă cu Emiratele Arabe Unite în domeniul
energiei. În acest sens, a fost evocat faptul că un rol important revine mecanismelor
reprezentate de Comitetul Mixt de cooperare bilateral, precum și Forumurilor de Afa‐
ceri bilaterale.
Totodată, discu#iile au vizat în mod deosebit comunitatea românească din EAU
și rolul acesteia la dezvoltarea societă#ii emirateze, rela#iile bilaterale din domeniul cul‐
tural și al educa#iei, pornind de la oferta educa#ională a universită#ilor românești. De
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asemenea, o aten#ie aparte a fost acordată provocărilor de securitate din regiune, pre‐
cum și unor dosare regionale complexe, cu accent pe situa#ia din Siria și Yemen.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐altetei‐sale‐seicul‐hamdan‐bin‐zayed‐al‐nahyan‐conducato‐
rul‐reprezentativ‐al‐regiunii‐dhafra‐a‐abu‐dhabi‐emiratele‐arabe‐unite

136. 2 octombrie 2018 – Participare la evenimentul organizat cu prilejul
Zilei Unită#ii Germane;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐organizat‐cu‐prilejul‐zilei‐unitatii‐
germane

137. 11 octombrie 2018 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia
prezentării scrisorilor de acreditare (Muntenegru, Danemarca, Regatului Unit
al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Sultanatul Oman);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐cu‐ocazia‐prezen‐
tarii‐scrisorilor‐de‐acreditare‐a‐unor‐ambasadori1539181566

138. 22 noiembrie 2018 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia
prezentării scrisorilor de acreditare (Regatul Spaniei, Republica Islamică Iran,
Japonia, Republica Macedonia, Republica Tunisiană);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unor‐ambasadori‐straini‐cu‐ocazia‐prezentarii‐scrisorilor‐
de‐acreditare1542891510

139. 23 noiembrie 2018 – Primirea Însărcinatului Guvernului Federal
german pentru imigran#i de origine germană și minorită#i na#ionale, Bernd
Fabritius;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐domnului‐prof‐dr‐
bernd‐fabritius‐insarcinat‐al‐guvernului‐federal‐german‐pentru‐imigranti‐si‐minoritati‐nationale‐in‐
cadrul‐ministerului‐federal‐de‐interne

140. 3 decembrie 2018 – Primirea ministrului Afacerilor Externe al
Regatului Norvegiei, Ine Eriksen Søreide;
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/primirea-decatre-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-a-ministrului-afacerilor-externeal-regatului-norvegiei-doamna-ine-marie-eriksen-soreide

141. 10 ianuarie 2019 – Primirea Subsecretarului de Stat al Statelor
Unite ale Americii pentru Afaceri Politice, David Hale;
În cadrul întrevederii, Președintele României a reiterat angajamentul consec‐
vent al #ării noastre și al său personal pentru aprofundarea Parteneriatului Strategic
dintre România și SUA, subliniind, totodată, caracterul de excelen#ă, substan#a și dina‐
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mica acestuia, asigurând că una dintre priorită#ile cheie ale politicii externe a României
rămâne întărirea rela#iei transatlantice, din pozi#ia de stat care este puternic dedicat
în egală măsură atât proiectului european, cât și Parteneriatului Strategic cu SUA.
Președintele Klaus Iohannis a reiterat angajamentul clar și ferm al României
de a ac#iona ca furnizor de securitate și stabilitate în regiune, precum și pentru îm‐
păr#irea corectă a responsabilită#ilor (fair burden sharing) în cadrul NATO, prin con‐
tinuarea implementării măsurii de alocare a 2% pentru cheltuieli de apărare și a
pledat pentru consolidarea în continuare a Alian#ei Nord‐Atlantice, precum și pentru
întărirea Flancului Estic.
Subsecretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii pentru Afaceri Politice a
exprimat mul#umirea și aprecierea deosebite ale Statelor Unite pentru cooperarea
bilaterală în domeniul securită#ii și pentru modul în care #ara noastră își îndeplinește
angajamentele luate în cadru aliat, men#ionând, printre altele, contribu#iile din
Afganistan și Irak, prezen#a militarilor români în nordul Flancului Estic al NATO, în
Polonia, dar și exemplul pe care #ara noastră îl dă în cadrul Alian#ei prin alocarea a
2% din PIB pentru cheltuieli de apărare.
Cu prilejul întâlnirii a avut loc și un schimb de opinii cu privire la alte teme
de interes de pe agenda interna#ională și regională, cu accent pe tematica securită#ii
energetice – !iind subliniat rolul foarte important al României în regiune pentru di‐
minuarea dependen#ei energetice, Vecinătatea Estică și Procesul de Pace din Orientul
Mijlociu.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐subsecretarului‐de‐
stat‐al‐statelor‐unite‐ale‐americii‐pentru‐afaceri‐politice‐domnul‐david‐hale

142. 16 ianuarie 2019 – Primirea ministrul afacerilor externe și al
expatria#ilor din Regatul Hașemit al Iordaniei, Ayman Safadi;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐afaceri‐
lor‐externe‐si‐al‐expatriatilor‐din‐regatul‐hasemit‐al‐iordaniei‐domnul‐ayman‐safadi

143. 29 ianuarie 2019 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia
prezentării scrisorilor de acreditare (Republica Azerbaidjan, Republica
Socialistă Vietnam, Republica Orientală a Uruguayului, Republica Turcia, Statul
Israel, Turkmensitan);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐unor‐ambasadori‐straini‐cu‐
ocazia‐prezentarii‐scrisorilor‐de‐acreditare1548669177

144. 31 ianuarie 2019 – Primirea ministrului afacerilor externe al
Republicii Federale Germania, Heiko Maas;

145. 1 februarie 2019 – Primirea Ministrului Afacerilor Externe al
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Jeremy Hunt;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐afaceri‐
lor‐externe‐al‐regatului‐unit‐al‐marii‐britanii‐si‐irlandei‐de‐nord‐domnul‐jeremy‐hunt
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12 Martie 2019
Primirea Secretarului
General al Organizației
Internaționale
a Francofoniei,
Louise Mushikiwabo

146. 12 martie 2019 – Primirea Secretarului General al Organiza#iei
Interna#ionale a Francofoniei, Louise Mushikiwabo;
147. 15 martie 2019 – Primirea Viceprim-ministrului și Ministru al
Afacerilor Externe și Europene al Republicii Croa#ia, Marija Pejčinović Burić;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐viceprim‐ministrului‐
si‐ministru‐al‐afacerilor‐externe‐si‐europene‐din‐republica‐croatia‐doamna‐marija‐pejcinovic‐buric

148. 16 aprilie 2019 – Primirea Ministrului de stat din RFG, Monika
Grütters, și a Însărcinatului Guvernului Federal german pentru imigran#i de
origine germană și minorită#i na#ionale, Bernd Fabritius;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐ministrului‐de‐stat‐
pentru‐cultura‐si‐mass‐media‐din‐republica‐federala‐germania‐doamna‐monika‐grutters‐si‐a‐insar‐
cinatului‐guvernului‐federal‐german‐pentru‐imigranti‐de‐origine‐germana‐si‐minoritati‐nationale‐do
mnul‐bernd‐fabritius

149. 16 aprilie 2019 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare (Confedera#ia Elve#iană. Republica Populară
Chineză);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐cu‐ocazia‐prezen‐
tarii‐scrisorilor‐de‐acreditare‐a‐domnului‐arthur‐mattli‐ambasador‐agreat‐al‐confederatiei‐elve‐
tiene‐in‐romania‐si‐a‐doamnei‐jiang‐yu‐ambasador‐agreat‐al‐republicii‐populare‐chineze‐in‐romania

150. 17 aprilie 2019 – Participare la conferin#a interna#ională „Întărirea
Flancului Estic al NATO: Provocări și strategii pentru coeren#a măsurilor din
regiunea Mării Baltice și a celor din regiunea Mării Negre”;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐conferintei‐internationale‐intarirea‐!lancului‐estic‐al‐
nato‐provocari‐si‐strategii‐pentru‐coerenta‐masurilor‐din‐regiunea‐marii‐baltice‐si‐a‐celor‐din‐regiu
nea‐marii‐negre
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17 Aprilie 2019
Conferința
internațională
„Întărirea Flancului
Estic al NATO”

151. 18 iunie 2019 - Primirea Procurorului General al SUA, William Barr
Întrevederea a avut loc cu ocazia vizitei pe care Procurorul General al SUA,
William Barr, a efectuat‐o în România, în contextul participării la reuniunea ministe‐
rială UE‐SUA în domeniul Justi#ie și Afaceri Interne (JAI), organizată de Președin#ia
română a Consiliului Uniunii Europene.
Președintele României și‐a exprimat aprecierea pentru substan#a și dinamica
Parteneriatului Strategic dintre #ara noastră și Statele Unite ale Americii, reiterând an‐
gajamentul consecvent al României și al său personal pentru aprofundarea acestuia
pe toate dimensiunile: politică, de apărare și securitate, dar și în domeniul cooperării
juridice și al statului de drept. Președintele Klaus Iohannis a subliniat, totodată, nece‐
sitatea ca și cooperarea în domeniul economic să ajungă la același nivel de excelen#ă.
O!icialul american a exprimat aprecierea deosebită pentru soliditatea Par‐
teneriatului Strategic cu România, care este cel mai de încredere aliat al SUA din re‐
giune, rela#iile bilaterale !iind foarte apropiate, nu numai în ceea ce privește
cooperarea în domeniul apărării și securită#ii, ci și al aplicării legii, inclusiv în dome‐
niul cibernetic.
Cei doi înal#i o!iciali au efectuat, de asemenea, un schimb de opinii asupra
rezultatelor, apreciate ca foarte bune, ale Președin#iei României a Consiliului UE,

18 Iunie 2019
Primirea Procurorului
General al SUA,
William Barr
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respectiv asupra perspectivelor negocierilor comerciale dintre Uniunea Europeană
și Statele Unite ale Americii.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐procurorului‐general‐al‐statelor‐unite‐ale‐americii‐domnul‐
william‐barr

152. 25 iunie 2019 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia
prezentării scrisorilor de acreditare (Ordinul Suveran Militar și Ospitalier al
Sfântului Ioan de Iersualim, de Rhodos și de Malta, Republica Coreea, Bosnia
și Her#egovina, Republica Finlanda);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐unor‐ambasadori‐
straini‐cu‐ocazia‐prezentarii‐scrisorilor‐de‐acreditare1561369895

153. 27 august 2019 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia
prezentării scrisorilor de acreditare (Republica Cipru, Regatul Maroc, Malaysia,
Republica Estonia);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐unor‐ambasadori‐
straini‐cu‐ocazia‐prezentarii‐scrisorilor‐de‐acreditare1566807294

154. 27 august 2019 – Reuniunea Anuală a Diploma#iei Române;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/primirea‐se!ilor‐de‐misiuni‐si‐a‐consu‐
lilor‐generali‐cu‐prilejul‐reuniunii‐anuale‐a‐diplomatiei‐romane1566807182

155. 11 septembrie 2019 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia
prezentării scrisorilor de acreditare (Irlanda, Regatul Belgiei, Regatul *ărilor
de Jos, Regatul Suediei, Republica Slovenia);

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐unor‐ambasadori‐
straini‐cu‐ocazia‐prezentarii‐scrisorilor‐de‐acreditare1568108993

156. 2 octombrie 2019 – Participarea la evenimentul organizat cu
prilejul Zilei Unită#ii Germane și împlinirii a 30 de ani de la căderea Zidului
Berlinului;

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐organizat‐cu‐prilejul‐zilei‐unitatii‐ger‐
mane‐si‐implinirii‐a‐30‐de‐ani‐de‐la‐caderea‐zidului‐berlinului

157. 26 noiembrie 2019 – Primirea unor ambasadori străini cu ocazia
prezentării scrisorilor de acreditare (Republica Croa#ia, Republica Lituania,
Republica Kazahstan, Regatul Hașemit al Iordaniei).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐unor‐ambasadori‐
straini‐cu‐ocazia‐prezentarii‐scrisorilor‐de‐acreditare1574681363
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10 Decembrie 2019
Ceremonia de decorare
a ambasadorului SUA
la București,
Hans Klemm

În perioada mandatului 2014-2019, Președintele României a decorat peste 130
de persoane reprezentând demnitari, diploma"i, oameni politici străini, consuli onori$ici,
membri marcan"i ai comunită"ilor românești din străinătate, diploma"i români (cu excep"ia celor care activează în sfera afacerilor europene).
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Acțiuni în domeniul afacerilor europene la nivel
de șef de stat – cifre pentru perioada 2015-2019:
n Participarea la reuniunile Consiliului European: 36
n Participarea la alte Summituri UE: 11
n Întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor europene: 24
n Alte acțiuni din sfera afacerilor europene: 16
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1. Participarea Președintelui României
la reuniunile Consiliului European
1. La data de 12 februarie 2015, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat la Reuniunea Consiliului European Informal de la Bruxelles.
Agenda reuniunii informale a Consiliului European din 12 februarie 2015 a
fost puternic in!luen"ată de evolu"iile din Ucraina și de negocierile purtate la Minsk
în data de 11 februarie 2015. În aceste condi"ii, subiectele care !igurau ini"ial pe
agenda reuniunii, respectiv lupta împotriva terorismului și Uniunea Economică și
Monetară, au fost tratate sintetic.

12 Februarie 2015
Reuniunea
Consiliului European
Informal
de la Bruxelles

Președintele Klaus Iohannis a reiterat convingerea că singura solu"ie pentru
criza ucraineană este cea politică, bazată pe dialog și care urmărește încetarea văr‐
sării de sânge. A exprimat speran"a că respectarea independen"ei integrită"ii terito‐
riale și a suveranită"ii Ucrainei va deveni o prioritate pentru to"i participan"ii la aceste
negocieri.
Președintele României a subliniat, totodată, că în lipsa respectării celor ho‐
tărâte, se va discuta despre introducerea de noi sanc"iuni pentru Federa"ia Rusă.
Cu privire la lupta împotriva terorismului, Președintele Klaus Iohannis a adop‐
tat, în numele României, o declara"ie privind măsurile de combatere a terorismului.
O altă temă importantă pe agenda discu"iilor Consiliului European s‐a referit
la consolidarea Uniunii Economice și Monetare. În dezbateri s‐a făcut referire la mă‐
surile agreate la nivelul Uniunii privind stimularea investi"iilor, politica monetară și
dimensiunea bugetară. În acest context, a fost subliniată importan"a continuării re‐
formelor structurale în toate statele membre. Președintele Iohannis a subliniat faptul
că România își dorește să adopte moneda unică europeană. Din această perspectivă,
Președintele României a subliniat că autorită"ile române vor urmări cu toată aten"ia
actualul proces de consolidare a Uniunii Economice și Monetare.
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Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐partidului‐popular‐european‐domnul‐joseph‐daul
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐dupa‐reuniunea‐consiliului‐european‐informal

2. În perioada 19-20 martie 2015, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat la reuniunea Consiliului European de primăvară, care a avut loc la
Bruxelles.
Discu"iile din cadrul Consiliului European s‐au axat pe trei teme: Uniunea
Energiei, Semestrul European și subiecte de actualitate din sfera rela"iilor externe
ale Uniunii Europene.
În ceea ce privește Uniunea Energiei, Președintele României a subliniat, în
interven"ia sa, necesitatea valori!icării resurselor energetice ale UE, precum și diver‐
si!icarea surselor și rutelor de aprovizionare. A reiterat poten"ialul resurselor ener‐
getice din Marea Neagră de a contribui la întărirea securită"ii energetice regionale și
europene.
Președintele Klaus Iohannis a insistat, de asemenea, asupra importan"ei con‐
solidării cooperării regionale și necesită"ii acordării unei aten"ii sporite regiunilor
vulnerabile ‐ precum Europa Centrală și de Sud‐Est. A subliniat necesitatea acordării
unei aten"ii speciale problematicii consumatorului vulnerabil la nivel european.
Totodată, Președintele României a eviden"iat importan"a utilizării de o manieră
!lexibilă a fondurilor și instrumentelor !inanciare europene pentru dezvoltarea proiec‐
telor energetice, salutând în acest sens, Fondul European pentru Investi"ii Strategice.
În cadrul discu"iilor legate de Semestrul European, Președintele Klaus
Iohannis a arătat că România a depus eforturi considerabile în ce privește consoli‐
darea !iscal‐bugetară și stabilitatea sectorului !inanciar. A subliniat că aten"ia auto‐
rită"ilor române se va concentra pe consolidarea ritmului bun de creștere economică,
precum și pe continuarea reformelor, în special a reformelor structurale, ca răspuns
la recomandările speci!ice de "ară. A fost analizat stadiul negocierilor privind înche‐
ierea unui Parteneriat Transatlantic pentru Comer" și Investi"ii între Uniunea Europeană
și Statele Unite ale Americii.
Președintele României a precizat că "ara noastră este un sus"inător activ al
unui astfel de parteneriat, care va stimula puternic economiile de pe ambele păr"i ale
Atlanticului. Pe subiectul rela"iilor externe, s‐a discutat nevoia de asigurare a unei
vecinătă"i a Uniunii Europene predictibile din punct de vedere al securită"ii.
Referitor la Parteneriatul Estic, Președintele României a sus"inut că Summi‐
tul dedicat acestuia la Riga, în luna mai, trebuie să !ie un moment important pentru
consolidarea rela"iei Uniunii cu statele partenere în special cu Republica Moldova,
Ucraina și Georgia.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐plecarii‐la‐reuniunea‐de‐primavara‐a‐con‐
siliului‐european
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐!inalul‐lucrarilor‐consiliului‐european‐de‐la‐
bruxelles
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3. În ziua de 23 aprilie 2015, Președintele României, Klaus Iohannis, a
participat la reuniunea extraordinară a Consiliului European pe tema situa#iei
migratorii din regiunea Mării Mediterane, care a avut loc la Bruxelles.
În interven"ia pe care Președintele Klaus Iohannis a avut‐o, a subliniat nece‐
sitatea solidarită"ii cu statele membre care au povara cea mai mare de dus, "ările care
sunt riverane Mării Negre, a arătat importan"a și necesitatea creșterii bugetului Fron‐
tex pentru ac"iunile din zonă, a arătat că România este foarte implicată deja acum în
Frontex, dar că "ara noastră este dispusă, dacă se solicită, să trimită mai mul"i exper"i
în zonă. De asemenea, a subliniat că pe termen mediu și lung este foarte important
să se lucreze la cauza acestui fenomen, care este sărăcia din "ările din Africa.
Președintele României men"ionat că este necesar un sprijin pe termen lung
pentru a ajuta "ările din zona africană în dezvoltarea lor și pentru a elimina, astfel,
rădăcina acestui fenomen.
Președintele Klaus Iohannis a subliniat, totodată, că este extrem de impor‐
tant ca această chestiune să !ie discutată cu "ările africane și cu "ările arabe, pentru
a găsi solu"iile cele mai potrivite.
Consiliul European a agreat un document care se axează, în principal, pe în‐
tărirea prezen"ei în Marea Mediterană, pe combaterea tra!icului de persoane, pe pre‐
venirea !luxului de migra"ie ilegală și pe întărirea internă a solidarită"ii și
responsabilită"ii în Uniunea Europeană.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐plecarii‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐
extraordinar
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐!inalul‐reuniunii‐consiliului‐european‐extraordi‐
nar‐de‐la‐bruxelles
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4. În perioada 25-26 iunie 2015, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.
Președintele României a subliniat în cadrul Summitului că provocările în do‐
meniul migra"iei cu care se confruntă Uniunea în prezent, necesită un răspuns solidar,
coordonat și cuprinzător din partea statelor membre. Președintele Klaus Iohannis a
men"ionat că transpunerea în plan concret a principiilor solidarită"ii și responsabi‐
lită"ii partajate la nivel UE trebuie sa ia în calcul realită"ile speci!ice din statele mem‐
bre. Interesele României sunt re!lectate în textul !inal al Concluziilor Consiliului
European.
În cadrul discu"iilor legate de securitate și apărare, accentul s‐a pus pe
revizuirea Strategiei de Securitate a Uniunii Europene și pe lupta împotriva tero‐
rismului.
De asemenea, Consiliul European a andosat obiectivele Strategiei privind
pia"a unică digitală, prezentată recent de Comisia Europeană.
Președintele Iohannis a subliniat că pentru România este esen"ial ca Strategia
să ofere solu"ii pentru depășirea decalajului digital existent între diferite regiuni
europene și între mediul rural și cel urban, precum și a altor limitări ale activită"ilor
transfrontaliere desfășurate în mediul online.
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Consiliul European a luat notă de raportul privind „Finalizarea Uniunii eco‐
nomice și monetare a Europei“, elaborat de către Președintele Comisiei Europene în
colaborare cu Președin"ii Consiliului European, Băncii Central Europene, Eurogru‐
pului și Parlamentului European. Președintele României a subliniat că, din perspec‐
tiva obiectivului de aderare la moneda unică, urmărirea cu maximă aten"ie și
implicarea în procesul de consolidare a Uniunii Economice și Monetare dobândesc,
pentru "ara noastră, o importan"ă specială.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐consiliului‐euro‐
pean‐de‐vara‐25‐iunie‐2015
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐!inalul‐reuniunii‐consiliului‐european‐de‐vara‐26‐
iunie‐2015

5. În ziua de 23 septembrie 2015, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European
pe tema gestionării situa#iei migratorii din Europa.
Președintele României a subliniat importan"a gestionării de o manieră cu‐
prinzătoare a cauzelor migra"iei, în zonele de criză, pentru a sprijini procesele de res‐
tabilire a păcii. Totodată, a reiterat importan"a existen"ei unor zone sigure în jurul
celor de criză, cum ar !i Liban, Iordania sau Turcia, unde se a!lă un număr semni!icativ
de refugia"i. Președintele Klaus Iohannis a arătat că orice sprijin acordat acestor "ări
va conduce la un rezultat mult mai consistent și mai rapid, comparativ cu sprijinul
acordat refugia"ilor care au ajuns deja în Europa.
De asemenea, Președintele României a eviden"iat importan"a consolidării
frontierei externe a Uniunii Europene, subliniind necesitatea combaterii re"elelor de
tra!ican"i. Referitor la tema centrelor de primire a refugia"ilor (hotspots), Președintele
Klaus Iohannis a propus analizarea posibilită"ii transformării acestora în centre eu‐
ropene. Propunerea a fost primită cu deschidere.
În plus, Președintele României a solicitat de!inirea unui concept integrat de
abordare a întregului mecanism de la sursă până la statul de destina"ie al refugiatului,
într‐un interval temporal bine de!init.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/transcrierea‐conferintei‐
de‐presa‐sustinuta‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐!inalul‐reuniunii‐consiliului‐european‐
extraordinar‐informal

6. În perioada 15-16 octombrie 2015, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.
În prim‐planul discu"iilor membrilor Consiliului European s‐au a!lat dimen‐
siunea externă a migra"iei și gestionarea frontierelor externe. Principalul rezultat al
reuniunii a fost andosarea de către Consiliul European a Planului de Ac"iune cu Turcia.
Președintele României a sus"inut necesitatea unei abordări cuprinzătoare în
gestionarea !luxurilor migratorii (idee care a fost re!lectată în concluziile Consiliului
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15-16 Octombrie 2015
Reuniunea
Consiliului European
de la Bruxelles

European). Din această perspectivă, Președintele Klaus Iohannis a subliniat că stabi‐
lizarea situa"iei politice și de securitate din statele de origine a migra"iei trebuie să
!ie un element cheie. Totodată, Președintele României a pledat pentru abordarea la
sursă a fenomenului migra"iei, în strâns dialog și cooperare cu statele de origine și
de tranzit.
Referitor la securizarea frontierelor externe ale Uniunii, Președintele Klaus
Iohannis a reiterat faptul că, deși nu este încă membră a Spa"iului Schengen, România
are o contribu"ie semni!icativă la securizarea acestora, inclusiv prin participarea sub‐
stan"ială și constantă la activitatea agen"iilor europene în domeniu.
România a sus"inut consolidarea sprijinului !inanciar al Uniunii pentru sta‐
tele cele mai afectate de fenomenul migra"iei. De altfel, "ara noastră, ac"ionând în spi‐
rit de solidaritate, a răspuns pozitiv atât prin contribu"ii !inanciare la agen"iile ONU,
cât și în plan bilateral (pentru Iordania și Serbia).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐ocazia‐participarii‐la‐consiliul‐euro‐
pean‐de‐toamna
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐co‐
muna‐a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐presedintelui‐parlamentului‐european‐
domnul‐martin‐schulz
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intalnirea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐europarlamentarii‐romani
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐urma‐participarii‐la‐reuniunea‐consiliului‐
european

7. În ziua de 12 noiembrie 2015, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat la reuniunea informală a Consiliului European, care a avut loc la
Valletta, Malta.
Reuniunea informală a Consiliului European a fost dedicată evaluării stadiu‐
lui implementării măsurilor deja decise la nivel european în domeniul migra"iei, cu
referire la consolidarea cooperării cu statele ter"e, îndeosebi cu Turcia, și întărirea
controlului la frontierele externe ale UE.
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Referitor la cooperarea cu Turcia, s‐a reiterat faptul că implementarea Planului
de Ac"iune în domeniul migra"iei UE‐Turcia este prioritară pentru asigurarea contro‐
lului !luxurilor migratorii și pentru reducerea presiunii asupra statelor a!late pe ruta
de migra"ie din regiunea Balcanilor de Vest.
În ceea ce privește securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene,
Președintele României a subliniat necesitatea unor eforturi suplimentare și a unei
mai bune cooperări între statele membre în direc"ia unui control mult mai e!icient la
frontierele externe ale Uniunii.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐plecarii‐la‐summitul‐ue‐africa
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participarea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐summitul‐uniunea‐europeana‐africa‐privind‐migratia‐si‐la‐
reuniunea‐informala‐a‐consiliului‐european

8. În perioada 18-20 februarie 2016, Președintele României, domnul
Klaus Iohannis a participat, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.
În cadrul reuniunii au fost discutate două subiecte foarte importante pentru vii‐
torul Uniunii Europene – statutul Marii Britanii în Uniunea Europeană și criza migra"iei.
Referitor la primul subiect, Președintele României a sus"inut că trebuie evi‐
tată fragmentarea Uniunii Europene.
Președintele Klaus Iohannis a subliniat că este interesul României să !ie
membră a unei Uniuni Europene puternice, integrate, bazată pe respectul principiilor
și valorilor sale fondatoare. Pentru România, subiectul bene!iciilor sociale și al liberei
circula"ii a lucrătorilor a avut o importan"ă majoră. Președintele României a cerut ca
acordul să respecte deplin drepturile cetă"enilor români care lucrează în Marea
Britanie, dar și pentru cei care lucrează în alte state ale Uniunii Europene.
Referitor la criza migra"iei, Președintele Klaus Iohannis a reiterat că România
este parte a solu"iei la această criză. De asemenea, a subliniat pozi"ia potrivit căreia
trebuie abordate cauzele profunde ale migra"iei și nu doar încercarea de a combate
efectele acesteia.
Președintele României a mai subliniat că este necesară concentrarea pe im‐
plementarea deciziilor deja agreate la nivel european pentru combaterea migra"iei
ilegale, pe protejarea e!icientă a frontierelor externe ale Uniunii, unde "ara noastră
are un rol activ, dar și pe cooperarea cu statele de origine și statele de tranzit. De ase‐
menea, Președintele Klaus Iohannis a pledat pentru necesitatea men"inerii integrită"ii
Spa"iului Schengen, una dintre cele mai importante realizări ale integrării Uniunii.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1455925984

9. În perioada 17-18 martie 2016, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.
În cadrul reuniunii au fost discutate gestionarea crizei migra"iei, precum și
evolu"iile economice la nivelul Uniunii Europene.
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Președintele României a sus"inut necesitatea unei abordări cuprinzătoare și
coerente a Uniunii Europene în gestionarea provocărilor generate de migra"ie și ajun‐
gerea la un acord cu privire la propunerile prezentate de către Turcia, cu condi"ia ca
măsurile agreate să !ie pe deplin compatibile cu legisla"ia europeană și cu legisla"ia
interna"ională.
România consideră important parteneriatul Uniunii Europene cu Turcia în
gestionarea crizei migra"iei și, în acest context, Președintele Klaus Iohannis a sus"inut
necesitatea implementării rapide și e!iciente a Planului de ac"iune comun UE‐Turcia,
de către ambele păr"i.
Alt subiect care a !igurat pe agenda reuniunii a vizat Semestrul European.
Au fost discu"ii despre evolu"iile economice recente și au fost aprobate domeniile
prioritare de politici ale analizei anuale a creșterii, care vor contribui la consolidarea
redresării economice actuale pe baze durabile și la stimularea creșterii economice și
a creării de locuri de muncă în toată Uniunea. În acest context, Președintele Iohannis
a salutat decizia Comisiei Europene de a scoate România de sub inciden"a procedurii
privind dezechilibrele macroeconomice.
Totodată, în concluziile reuniunii a fost introdus – inclusiv la solicitarea
Președintelui României, în numele "ării noastre ‐ un mesaj important privind nece‐
sitatea sprijinirii industriei siderurgice, în contextul în care acest sector se confruntă
cu o situa"ie di!icilă, de supraproduc"ie, la nivel mondial. În legătură cu aceasta,
Președintele Klaus Iohannis a evocat necesitatea accelerării măsurilor anti‐dumping
în domeniu, cu scopul de a proteja economiile statelor membre ale Uniunii.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa

10. În perioada 28-29 iunie 2016, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.
Reuniunea Consiliului European a fost dominată de discu"iile privind rezultatele
referendumului din Marea Britanie, dezbaterile desfășurându‐se atât în formatul clasic
al Consiliului European, cât și în noul format UE 27 (fără participarea Marii Britanii).
În interven"ia sa, Președintele României a eviden"iat importan"a parteneria‐
tului cu Marea Britanie, în condi"iile în care Regatul Unit a fost, este și rămâne un par‐

28-29 Iunie 2016
Reuniunea
Consiliului European
de la Bruxelles
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tener important pentru to"i. Președintele Klaus Iohannis a arătat că rezultatul refe‐
rendumului a fost cauzat doar par"ial de către Marea Britanie, vina !iind împăr"ită.
Președintele României a subliniat că cetă"enii europeni nu în"eleg ac"iunile
elitei și nici procedurile și regulamentele de la Bruxelles. În plus, a subliniat că, deși
o parte din suveranitate a fost cedată către Bruxelles, situa"ia nu a devenit mai de‐
mocratică. Toate aceste elemente au condus la acest rezultat. Președintele României
a arătat că a fost evidentă lipsa unui plan B. Ca atare, a sus"inut că trebuie ac"ionat
cu calm, pragmatic, insistând pe necesitatea detensionării situa"iei curente.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a reiterat importan"a rela"iei
României cu Marea Britanie, context în care a amintit de românii care activează pe
pia"a muncii din Regatul Unit și care formează de fapt o punte de legătură cu statul
britanic.
În cadrul reuniunii în format UE 27, s‐a adoptat o Declara"ie comună a celor
27 de lideri ai statelor membre UE, al cărei principal mesaj este că Uniunea cu 27 de
membri trebuie să iasă întărită din această situa"ie di!icilă. A fost recon!irmat anga‐
jamentul comun de a păstra unitatea și coeziunea la nivelul UE.
Președintele României a eviden"iat necesitatea unei abordări cât mai pragma‐
tice, care să răspundă așteptărilor cetă"enilor și a sus"inut importan"a unei re!lec"ii
aprofundate privind regândirea modelului european, astfel încât să devină mai e!icient,
mai transparent și mai apropiat de cetă"eni. În context, Președintele Klaus Iohannis a
subliniat că recâștigarea încrederii cetă"enilor europeni în proiectul european este
esen"ială pentru continuarea și durabilitatea acestuia, !iind imposibilă construirea
unei Europe care să nu !ie în avantajul și pe în"elesul cetă"enilor.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐!inalul‐reuniunii‐consiliului‐european

11. În ziua de 16 septembrie 2016, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat la reuniunea informală a Consiliului European, care a avut loc la
Bratislava, Republica Slovacia.
Summitul informal de la Bratislava a avut ca principal obiectiv demararea
unui proces de re!lec"ie asupra viitorului Uniunii Europene, proces care ar urma să

16 Septembrie 2016
Reuniunea
Consiliului European
Informal de la Bratislava
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se !inalizeze la reuniunea la nivel înalt de la Roma din luna martie 2017, când se vor
aniversa 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma.
Declara"ia de la Bratislava con"ine elemente care coincid cu interesele pro‐
movate în mod constant de România. De altfel, acestea au fost sus"inute în cadrul reu‐
niunii de către Președintele României.
Astfel, Președintele Iohannis a sus"inut că rezultatul procesului de re!lec"ie
asupra viitorului UE, va trebui să conducă către o Uniune orientată spre rezultate
pragmatice, o Uniune !lexibilă în proceduri și mai apropiată de cetă"enii săi. În acest
sens, Președintele României a accentuat ideea evitării fragmentării la nivelul UE și
importan"a axării pe acele dosare care stimulează coeziunea între statele membre.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a pledat pentru consolidarea cooperării între
statele membre de o manieră incluzivă, cu evitarea formatelor restrânse de coope‐
rare. Președintele României a eviden"iat importan"a accentuării realizărilor cheie ale
proiectului european (libertă"i fundamentale, Pia"a Internă, Schengen și zona Euro)
și prezentarea lor într‐un mod adecvat cetă"enilor, !iind necesară în acest sens îm‐
bunătă"irea strategiei de comunicare a UE. Președintele Klaus Iohannis a sus"inut
aprofundarea integrării europene ca solu"ie la multiplele provocări curente, arătând
că acest obiectiv rămâne unul strategic pentru România.
Președintele României a solicitat acordarea unei aten"ii speciale protec"iei
cetă"enilor europeni și a frontierelor externe ale Uniunii, subliniind buna expertiză
a "ării noastre în ceea ce privește apărarea grani"elor externe ale UE, care ac"ionează
de mult timp ca un membru de facto al Spa"iului Schengen.
Totodată, Președintele Iohannis a exprimat disponibilitatea păr"ii române de a
participa la opera"ionalizarea rapidă a Poli"iei de Frontieră și Garda de Coastă Euro‐
peană. Legat de securitatea externă, Președintele României a men"ionat că "ara noastră
va sus"ine și promova activ opera"ionalizarea ini"iativelor menite a contracara amenin‐
"ările la adresa securită"ii, dar, în același timp, a a!irmat clar că evolu"iile în materie de
Politică de Securitate și Apărare Comună (PSAC) trebuie să !ie complementare cu NATO.
Referitor la aspectele economice, Președintele Iohannis a pledat pentru men‐
"inerea deplină a libertă"ii for"ei de muncă la nivel european, orice formă de restric‐
"ionare a acesteia afectând negativ obiectivele de creștere economică și
competitivitatea la nivel european.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1473954970
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐!inalul‐reuniunii‐informale‐a‐consiliu‐
lui‐european‐de‐la‐bratislava‐republica‐slovaca
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12. În perioada 20-21 octombrie 2016, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.
Întâlnirea a fost complexă, cu discu"ii ample, pe mai multe paliere: gestiona‐
rea migra"iei, politica comercială, rela"iile cu Federa"ia Rusă.
În ceea ce privește migra"ia, Președintele României a salutat activitatea des‐
fășurată la nivel european privind compactele pentru statele ter"e, apreciind că
aceasta este o modalitate adecvată de control a !luxurilor.
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De asemenea, Președintele Iohannis a arătat că în"elege faptul că unele state
doresc asigurări suplimentare privind caracterul temporar al măsurilor de control
la frontierele interne Schengen.
În plus, Președintele României a exprimat îngrijorarea fa"ă de reluarea dis‐
cu"iilor asupra opiniilor divergente deja cunoscute. Ca urmare, Președintele Klaus
Iohannis a sus"inut de!inirea unei alte solu"ii care să !ie acceptabilă tuturor statelor
membre și a arătat că, dacă nu se pot accepta cote obligatorii, discu"iile ar trebui să
se concentreze pe alternative, exprimând încrederea că serviciile Comisiei au exper‐
tiza necesară pentru a identi!ica aceste op"iuni.
În ceea ce privește politica comercială, Președintele României a exprimat
sprijinul pentru Parteneriatul Transatlantic de Comer" și Investi"ii (TTIP), manifes‐
tându‐se în favoarea acordurilor de liber schimb. Președintele Klaus Iohannis a arătat
că România a depus eforturi considerabile pentru a men"ine industria siderurgică,
dar și pentru îndeplinirea unor obiective legate de mediu. Președintele României a
subliniat că UE pierde din vedere dimensiunea strategică a o"elului și a pledat pentru
men"inerea industriei în Europa, arătând că toate statele membre ar deveni foarte
vulnerabile dacă s‐ar închide industria din Europa.
În context, Președintele României a exempli!icat evolu"iile din sectorul construc‐
"iilor, în condi"iile în care studiile prezic că în următorii 50 de ani se va construi mai mult
ca oricând. Iar în condi"iile în care o clădire nu poate !i construită fără o"el, Președintele
Iohannis a subliniat că ar !i greșit ca UE să depindă de o"elul importat din state ter"e (pre‐
cum China) și a insistat pentru ca UE să nu aibă o astfel de dependen"ă strategică.
În ceea ce privește rela"iile cu Federa"ia Rusă, Președintele României a sus‐
"inut men"inerea deschisă a tuturor op"iunilor posibile.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a condamnat ac"iunile violente
din Siria, atrăgând aten"ia că ac"iunile Rusiei sunt eronate.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐
presa1476872426
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐!inalul‐convorbirilor‐cu‐prim‐ministrul‐
regatului‐unit‐al‐marii‐britanii‐si‐irlandei‐de‐nord‐doamna‐theresa‐may
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐!inalul‐reuniunii‐consiliului‐
european1477054157

13. În perioada 15-16 decembrie 2016, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului European.
Reuniunea Consiliului European de la Bruxelles a avut pe agenda de discu"ii
numeroase teme, precum gestionarea migra"iei, aspecte legate de securitate și apă‐
rare, aspecte economice.
Referitor la migra"ie, Președintele României a sus"inut continuarea imple‐
mentării cadrelor de cooperare ‐ compactele pe migra"ie ‐ cu statele africane cărora
li se aplică deja, precum și examinarea posibilită"ii extinderii aplicării acestora și la
alte state de origine și de tranzit ale migran"ilor.
Referitor la Acordul UE‐Turcia în domeniul migra"iei, Președintele Iohannis
a subliniat importan"a continuării implementării acestuia în baza progreselor
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15-16 Decembrie 2016
Reuniunea
Consiliului European
de la Bruxelles

înregistrate până în prezent, cooperarea cu Turcia !iind foarte importantă nu doar
din perspectiva gestionării migra"iei, ci și a rolului pe care aceasta îl are în gestionarea
provocărilor de securitate și regionale în actualul context.
Cu privire la securitate și apărare, Președintele României a men"ionat, în
acest context, că este importantă valori!icarea oportunită"ilor curente de consolidare
a răspunsului la provocările de securitate, prin adâncirea cooperării UE‐NATO și im‐
plementarea deplină a Declara"iei UE‐NATO adoptate la Summitul de la Varșovia.
De asemenea, Președintele Iohannis a reiterat pozi"ia României în favoarea
asigurării deplinei complementarită"i a cooperării la nivel UE cu ac"iunile NATO, astfel
încât să se evite dublarea eforturilor și costurilor ac"iunilor în domeniul apărării.
În ceea ce privește rela"iile economice, Președintele României a sus"inut re‐
!lectarea în Concluziile Consiliului European a obiectivelor legate de de!initivarea
Uniunii Energiei, cu respectarea dreptului statelor membre de a‐și stabili mix‐ul ener‐
getic. De asemenea, a subliniat că statele din Est nu trebuie să !ie discriminate pe
tema ETS (emissions trading system), în condi"iile în care situa"ia curentă din res‐
pectivele state nu poate !i modi!icată instantaneu. Președintele Iohannis a eviden"iat
că este necesar să se evite plasarea accentului pe eliminarea centralelor pe bază de
cărbune, prin decizii impuse statelor membre.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european1481782909
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european1481868116
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14. În ziua de 3 februarie 2017, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat la reuniunea informală a Consiliului European, care a avut loc la
Valletta, Malta.
Principalele teme de discu"ie au fost gestionarea migra"iei și rela"ia Uniunii
Europene cu Statele Unite și cu noua administra"ie de la Casa Albă.
În ceea ce privește gestionarea migra"iei, Președintele României a exprimat
dorin"a "ării noastre de a‐i ajuta pe cei care sunt implica"i în măsuri de securitate,
care sunt implica"i în măsuri de organizare, de sesiuni de training ș.a.m.d., și a subliniat
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3 Februarie 2017
Reuniunea Consiliului
European Informal
de la Valletta

că este foarte important să se abordeze cauzele migra"iei și să !ie ajutate "ările de
unde vin cei mai mul"i migran"i.
În ceea ce privește rela"ia UE‐SUA, to"i liderii au fost de acord că este o rela"ie
tradi"ional bună și așa trebuie păstrată. Președintele Iohannis a subliniat că pentru
România această rela"ie este foarte specială și a reiterat că Parteneriatul Strategic cu
Statele Unite ale Americii este deosebit de important pentru România, care a fost în‐
totdeauna în favoarea unui parteneriat puternic.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐informala‐a‐consiliului‐european
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1486135944

15. În perioada 9-10 martie 2017, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.
Reuniunea Consiliului European (în format 28) a avut ca teme principale de
discu"ie desemnarea Președintelui Consiliului European, aspecte economice și co‐
merciale, gestionarea fenomenului migra"iei, securitate și apărare, rela"ii externe (cu
accent pe Balcanii de Vest), precum și aspecte institu"ionale.
În cadrul interven"iilor sale, Președintele Iohannis a sus"inut aspectele men‐
"ionate în Concluziile Președintelui Consiliului European, cea mai mare parte din pro‐
punerile României !iind preluate în text.
Astfel, Președintele României a eviden"iat importan"a unei pie"e unice
coerente și func"ionale, care presupune respectarea și aplicarea tuturor libertă"ilor
fundamentale, inclusiv a celor privind circula"ia persoanelor și a serviciilor.
Președintele Klaus Iohannis a subliniat sprijinul pentru dezvoltarea unei industrii
europene competitive, care să contribuie la creșterea economică și crearea de locuri
de muncă.
Referitor la componenta de securitate și apărare, Președintele României a
arătat necesitatea unui proces incluziv, coerent și pragmatic, care să asigure creșterea
valorii adăugate a contribu"iei UE și evitarea duplicărilor inutile (în special în raport
cu NATO).
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Referitor la migra"ie, Președintele Klaus Iohannis a reiterat că fenomenul
trebuie să !ie bine controlat și totodată a subliniat importan"a ca UE să continue să
sprijine "ările de origine, mai ales cele din Africa.
În ceea ce privește Balcanii de Vest, Președintele României a arătat că este
esen"ial ca UE să continue să se implice pentru a contribui la rezolvarea crizelor mul‐
tiple care au reapărut în regiune, implicare nu numai pe cale diplomatică, ci și prin
asisten"ă directă.
A doua zi a reuniunii (desfășurată în format 27) a fost dedicată pregătirii
Summitului aniversar de la Roma din 25 martie, și Declara"iei acestuia.
În interven"ia sa, Președintele Klaus Iohannis a arătat că obiectivul principal al
Declara"iei trebuie să !ie acela de a transmite un semnal clar privind unitatea statelor
membre și angajamentul acestora de a construi o Europă puternică, incluzivă, bazată pe
o viziune comună asupra viitorului și valorilor comune, capabilă să recâștige încrederea
cetă"enilor săi. Președintele Klaus Iohannis a apreciat drept esen"ială coeziunea dintre
statele membre, aceasta !iind premisa fundamentală pentru consolidarea Uniunii.
În ceea ce privește Europa cu două viteze, Președintele României a explicat
riscurile generate de acest concept, men"ionând atât preocupările statelor din Est,
cât și ale celor din Vest legate de avansarea cu viteze diferite. Pentru statele membre
din Est este important să se evite instituirea unei diferen"e care să însemne de fapt
lăsarea lor în urmă. Președintele Klaus Iohannis a arătat că există proiecte în care nu
toate statele membre au participat de la început. Posibilitatea de a exista astfel de
proiecte va exista în continuare, dar modalitatea de realizare a acestora nu trebuie
să conducă la divizarea Uniunii. Astfel, Președintele Iohannis a îndemnat la o abor‐
dare precaută pe acest subiect.
Orice formă de cooperare consolidată între state membre să !ie realizată în
conformitate cu Tratatele și să rămână deschisă tuturor celorlalte state membre.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1489052196
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐!inalul‐reuniunii‐consiliului‐
european1489152754

16. În ziua de 25 martie 2017, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat la reuniunea informală a Consiliului European, care a avut loc la
Roma, Italia.
Reuniunea a avut loc în contextul aniversării a 60 de ani de la semnarea
Tratatelor de la Roma, semnate la 25 martie 1957. Cu ocazia acestui Summit aniver‐
sar, a fost adoptată Declara"ia de la Roma, un document politic menit să de!inească o
viziune comună asupra direc"iei de continuare a proiectului european pentru urmă‐
toarea decadă și să contribuie la recâștigarea încrederii cetă"enilor în propriul pro‐
iect, proiectul european. Textul Declara"iei este pozitiv și echilibrat, în acord cu pozi"ia
promovată de România cu privire la viitorul Europei. Au fost preluate preocupările
exprimate de "ara noastră în cadrul negocierilor privind cooperarea consolidată. De
asemenea, a fost inclusă și o referire suplimentară la coeziune în ceea ce privește o
Europă prosperă și sustenabilă.
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Președintele României a men"ionat că este important ca Uniunea să evolueze
permanent în sensul consolidării acelor politici care asigură fundamentul și e!icien"a
Uniunii, referindu‐se la Pia"a Internă cu cele patru libertă"i fundamentale, la politica
de coeziune, la politica de extindere și la politica de vecinătate.
Președintele Klaus Iohannis a subliniat că obiectivul major al României este
acela al unei Uniuni unite și coezive în ac"iunile sale interne și externe, o Uniune care
are capacitatea de a juca un rol‐cheie la nivel global.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participarea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐informala‐a‐consiliului‐european‐organizata‐cu‐
prilejul‐aniversarii‐a‐60‐de‐ani‐de‐la‐semnarea‐tratatelor‐de‐la‐roma
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐
presa1490442889

17. În ziua de 29 aprilie 2017, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.
Consiliul European reunit pentru prima dată în format UE 27 a avut ca unic
subiect adoptarea linilor directoare ca urmare a noti!icării de către Marea Britanie a
inten"iei de a se retrage din UE, potrivit Articolului 50 din Tratatul UE.
Președintele României a sus"inut principiile de bază care vor guverna cadrul
viitoarelor negocieri, între care men"inerea unită"ii UE 27, integritatea Pie"ei Interne,
abordarea graduală a negocierilor, diminuarea efectelor negative și agrearea unui
acord bazat pe echilibru între drepturi și obliga"ii. De asemenea, a men"ionat impor‐
tan"a men"inerii unei cooperări cât mai strânse UE ‐ Marea Britanie în perioada ul‐
terioară Brexit‐ului, în special în domenii precum apărarea, securitatea, combaterea
terorismului și politica externă. Totodată, Președintele României a reiterat că priori‐
tatea majoră în cadrul negocierilor trebuie să !ie protejarea drepturilor cetă"enilor
europeni și a membrilor de familie ai acestora.
În ceea ce privește aranjamentele !inanciare, Președintele Klaus Iohannis a
men"ionat importan"a respectării de către Marea Britanie a obliga"iilor asumate îna‐
inte de data retragerii, astfel încât impactul asupra bugetului UE să !ie minim și aran‐
jamentele agreate în cadrul actualului Cadru Financiar Multianual să nu !ie afectate.
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Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐consi‐
liului‐european
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐#inalul‐reuniunii‐consiliului‐european‐
de‐la‐bruxelles

18. În perioada 22-23 iunie 2017, Președintele României, domnul Klaus
Iohannis a participat, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.
Agenda reuniunii a inclus o serie de teme extrem de importante în actualul con‐
text european, printre care securitatea internă și externă a Uniunii Europene, gestiona‐
rea migra$iei, aspecte economice, schimbări climatice, rela$iile externe ale Uniunii.
În ceea ce privește securitatea internă UE, s‐a convenit promovarea unor mă‐
suri speci#ice care să vizeze contracararea fenomenului radicalizării online, coordo‐
narea privind preven$ia și combaterea extremismului violent și #inan$ării
terorismului, în principal prin schimburi de informa$ii între statele membre și prin
opera$ionalizarea bazelor de date existente. Liderii europeni au accentuat ideea de
întărire a instrumentelor de consolidare a securită$ii frontierelor externe ale UE și
de sporire a securită$ii cetă$enilor europeni.
Președintele Klaus Iohannis a reiterat solicitarea $ării noastre ca noile in‐
strumente de securitate internă să #ie aplicate unitar la nivelul UE, fără abordări dis‐
tincte între statele membre apar$inând spa$iului Schengen și cele precum România,
care, în așteptarea unei decizii de aderare la spa$iul Schengen, aplică acquis‐ul Schen‐
gen într‐o propor$ie foarte mare.
Referitor la apărarea europeană, Președintele României a precizat că $ara
noastră sus$ine consolidarea rolului UE în acest domeniu, astfel încât aceasta să de‐
vină un actor credibil pe plan interna$ional, ca partener puternic al NATO și cu evita‐
rea oricăror paralelisme în acest proces.
Un alt subiect pe agenda Consiliului European s‐a referit la măsurile privind
consolidarea tendin$elor pozitive în ceea ce privește creșterea, competitivitatea și lo‐
curile de muncă. Președintele României a eviden$iat importan$a consolidării politicii
industriale pentru creșterea competitivită$ii europene, iar acest obiectiv este re#lectat
în concluziile adoptate de Consiliul European.
În ceea ce privește evolu$iile legate de politica comercială a UE, discu$iile au
subliniat importan$a consolidării acestei politici, cu atât mai necesară în contextul
unui reviriment al curentelor protec$ioniste la nivel global. Din perspectiva României,
Președintele Klaus Iohannis a exprimat sus$inerea pentru avansarea unei politici co‐
merciale robuste, care promovează principiile pie$elor deschise, cu respectarea stan‐
dardelor sociale, de mediu și de protec$ie a consumatorilor de care se bucură cetă$enii
europeni.
Cu privire la migra$ie, liderii europeni au avut un schimb de opinii referitoare
la avansarea măsurilor vizând consolidarea cooperării cu partenerii externi, state de
origine și de tranzit, în baza instrumentelor agreate până la acest moment la nivelul
UE pe această dimensiune (Cadrul de Parteneriat, Declara$ia din Malta, Acordul UE‐
Turcia), precum și a altor ini$iative care urmăresc o mai bună cooperare cu statele
ter$e în privin$a migra$iei.

246

AFACERI
EUROPENE

De asemenea, s‐a agreat continuarea dialogului între statele membre pentru
a identi!ica solu"ii de compromis, e!iciente și durabile privind viitorul politicii euro‐
pene de azil. Din perspectiva României, Președintele Klaus Iohannis a reiterat impor‐
tan"a ca aceste solu"ii să re!lecte echilibrul între solidaritate și responsabilitate în
plan european, să satisfacă obiectivele tuturor statelor membre și să ia în considerare
valoarea adăugată a diferitelor contribu"ii ale statelor membre la eforturile comune
ale Uniunii Europene.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participarea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐de‐la‐bruxelles‐regatul‐bel‐
giei1498044116
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intrevederea‐bilaterala‐
a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐regatului‐danemarcei‐domnul‐
lars‐lokke‐rasmussen
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐!inalul‐reuniunii‐consiliului‐
european1498224553
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/convorbiri‐cu‐presedin‐
tele‐republicii‐franceze‐domnul‐emmanuel‐macron
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participarea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐de‐la‐bruxelles‐regatul‐bel‐
giei1498215448

19. În perioada 28-29 septembrie 2017, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat la reuniunea informală a Consiliului European, care a
avut loc la Tallinn, Estonia.
La reuniunea informală s‐a discutat despre pia"a unică digitală. Președintele
Iohannis a arătat că "ara noastră este deschisă propunerilor de trecere spre o pia"ă
digitală unică, că România are o pozi"ie foarte interesantă în Uniunea Europeană, având
unele dintre cele mai rapide conexiuni de date din Uniune, dar pe de altă parte având
rata de conectare la internet cea mai mică din Uniune. Președintele Klaus Iohannis a
subliniat însă că România este o "ară unde acest domeniu devine din ce în ce mai
relevant, foarte mul"i investitori folosindu‐se efectiv de re"elele rapide pe care le
avem, și că "ara noastră dorește să păstreze acest avantaj.

28-29 Septembrie 2017
Reuniunea Consiliului
European Informal
de la Tallinn
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Totodată, Președintele României a atras aten"ia asupra importan"ei care tre‐
buie acordată domeniului cybersecurity ‐ nu numai partea de securitate na"ională și
militară, ci și securitatea re"elelor civile. Președintele Klaus Iohannis a enun"at pro‐
gresele pe care le‐a făcut România în acest cadru.
De asemenea, o temă importantă este digitalizarea serviciilor publice, ser‐
viciilor oferite de administra"ia centrală, de administra"iile locale, Președintele
Iohannis subliniind că România este printre cei care au performan"e foarte bune cu
privire la acest aspect.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐informala‐a‐consiliului‐european‐pe‐teme‐digitale‐
tallinn‐republica‐estonia
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐participarii‐la‐summitul‐digital
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participarea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐informala‐a‐consiliului‐european‐pe‐teme‐digi‐
tale‐tallinn‐estonia

20. În perioada 19-20 octombrie 2017, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului European de toamnă.
Reuniunea de la Bruxelles a avut ca teme principale de discu"ie: migra"ia,
Europa Digitală, securitatea și apărarea, rela"iile externe ale Uniunii Europene și
agenda de lucru a liderilor UE până la mijlocul anului 2019, iar Consiliul European
(Art.50) s‐a axat pe evaluarea negocierilor UE cu Marea Britanie.
Aspectul migra"iei, sus"inut în mod constant de către Președintele Iohannis
și inclus în concluziile adoptate, se referă la importan"a unui angajament al Consiliului
European de a continua aplicarea unei abordări pragmatice și comprehensive, axată
pe: supravegherea tuturor rutelor, asigurarea capacită"ii de a ac"iona cu promptitu‐
dine în cazul apari"iei unei noi tendin"e, utilizarea tuturor instrumentelor UE și ale
statelor membre, oferirea de sprijin statelor membre direct afectate, cooperarea cu
partenerii interna"ionali și statele de origine sau de tranzit, e!icientizarea returnărilor
și alocarea resurselor adecvate.
În ceea ce privește Viitorul Uniunii/Agenda Liderilor, Președintele României
a sus"inut trecerea la o abordare axată pe plani!icare strategică. Dacă în ultimii ani
Uniunea a fost nevoită să reac"ioneze la diversele crize cu care s‐a confruntat, în pre‐
zent se dorește trecerea la o zonă de plani!icare strategică. Aceasta ar permite con‐
struirea unui viitor al Uniunii în concordan"ă cu așteptările cetă"enilor europeni.
În calendarul de la acel moment al viitoarelor reuniuni la nivel înalt a fost
inclus și Summitul informal de la Sibiu, care a avut loc pe perioada Președin"iei ro‐
mâne a Consiliului UE, la 9 mai 2019. Cu ocazia acestui Summit s‐a agreat o discu"ie
amplă despre viitorul UE și pregătirea priorită"ilor strategice ale Consiliului European
pentru 2019‐2024. Președintele Klaus Iohannis a dat asigurări că România va avea
un rol de bază pentru ob"inerea unor rezultate importante la Summitul de la Sibiu.
În cadrul discu"iilor în format UE 27, Președintele României a reiterat sus"ine‐
rea pentru mandatul încredin"at negociatorului șef al UE pentru Brexit, inclusiv pentru
principiile stabilite în debutul negocierilor, respectiv men"inerea unită"ii UE, secven"ia‐
litatea negocierilor și indivizibilitatea Pie"ei Unice. Președintele Iohannis a subliniat că
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numai printr‐o abordare unitară și consecventă în negocieri se va putea asigura prote‐
jarea drepturilor cetă"enilor europeni – prioritate cheie pentru toate statele UE 27.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐bruxelles‐regatul‐
belgiei1508321404
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐ale‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinute‐inaintea‐participarii‐la‐consiliul‐european‐
bruxelles‐regatul‐belgiei
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratiile‐de‐presa‐ale‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinute‐la‐!inalul‐participarii‐la‐consiliul‐european‐
bruxelles‐regatul‐belgiei
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participarea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐bruxelles‐regatul‐
belgiei1508504724

14-15 Decembrie 2017
Reuniunea Consiliului
European
de la Bruxelles

21. În perioada 14-15 decembrie 2017, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.
Pe agenda Consiliului European au !igurat teme privind domeniul securită"ii
și apărării, dimensiunea socială a Uniunii Europene (UE), educa"ia și cultura, respec‐
tiv politica UE în domeniul migra"iei. De asemenea, au avut loc discu"ii privind stadiul
procesului de retragere a Marii Britanii din UE.
În ceea ce privește domeniul securită"ii și apărării, a fost lansat o!icial
instrumentul de Cooperare Structurată Permanentă (PESCO). Președintele Klaus
Iohannis a reiterat angajamentul României de a participa la PESCO, subliniind faptul
că opera"ionalizarea acestui instrument ar trebui să conducă la dezvoltarea mai e!i‐
cientă a capabilită"ilor militare și la creșterea coeziunii între statele membre.
Președintele României a subliniat importan"a aprofundării cooperării UE‐NATO
prin implementarea Declara"iei de la Varșovia și prin adoptarea de noi măsuri în ceea
ce privește sporirea mobilită"ii transfrontaliere și a combaterii terorismului.
Cu privire la Fondul european pentru apărare, Președintele Klaus Iohannis a re‐
liefat rolul acestuia în consolidarea cooperării între statele membre în proiecte din sfera
apărării și sus"inerea României pentru un acces deschis și echitabil al industriilor na"io‐
nale de apărare și al IMM‐urilor din toate statele membre la pia"a europeană de apărare.
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Referitor la politica Uniunii Europene în domeniul migra"iei și azilului, Pre‐
ședintele României a reiterat disponibilitatea "ării noastre de a contribui activ la avan‐
sarea discu"iilor în vederea identi!icării de solu"ii acceptabile pentru toate statele
membre. Președintele Klaus Iohannis a accentuat importan"a continuării cooperării
cu partenerii externi, state de origine și de tranzit, ca element cheie în abordarea cau‐
zelor profunde ale migra"iei și identi!icarea de solu"ii pe termen lung.
În ceea ce privește !inan"area ac"iunilor externe ale UE, Președintele Româ‐
niei a eviden"iat faptul că instituirea unui instrument !inanciar destinat stopării mi‐
gra"iei ilegale necesită o analiză aprofundată, mai ales în contextul negocierilor
pentru viitorul buget multianual al Uniunii.
La reuniunea Consiliului European în format UE 27, liderii europeni au eva‐
luat stadiul progreselor înregistrate în cadrul negocierilor privind Brexit în cele trei
domenii speci!ice (drepturile cetă"enilor, frontiera cu Irlanda și decontul !inanciar).
Președintele Iohannis a subliniat că, din perspectiva României, rezultatele
ob"inute până la acel moment re!lectă integral obiectivele urmărite în negocieri. Ast‐
fel, în ceea ce îi privește pe cetă"enii români a!la"i pe teritoriul Marii Britanii și pe
membrii lor de familie, aceștia vor bene!icia de toate drepturile deja dobândite și
acoperite de legisla"ia europeană și după momentul retragerii Marii Britanii din UE.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐bruxelles‐regatul‐
belgiei1513238031
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐bruxelles‐regatul‐
belgiei1513343463

22. În perioada 22-23 februarie 2018, Președintele României,
Klaus Iohannis, a participat la reuniunea informală a Consiliului European
de la Bruxelles.
Principalele subiecte a!late pe agendă au vizat viitorul Cadru Financiar Mul‐
tianual post 2020 și aspecte institu"ionale, în perspectiva alegerilor europene din 2019.
În ceea ce privește viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, Președin‐
tele Klaus Iohannis a eviden"iat importan"a men"inerii unită"ii statelor membre spre
ob"inerea unui consens, subliniind faptul că România va ac"iona, în calitate de
Președin"ie a Consiliului UE, pentru facilitarea unui acord politic privind bugetul Uni‐
unii Europene după 2020.
Președintele României a sus"inut importan"a ca procesul de negociere să
conducă la un buget ambi"ios al Uniunii, modern și care să permită avansarea pro‐
iectului european și să răspundă așteptărilor tuturor cetă"enilor UE. În același timp,
Președintele Iohannis a eviden"iat necesitatea de a avea un buget su!icient, care să
sus"ină în continuare !inan"area adecvată a politicilor care au condus la creștere și
dezvoltare.
Președintele României a subliniat necesitatea creșterii convergen"ei ca prin‐
cipală prioritate, cu men"inerea alocărilor substan"iale pentru politicile tradi"ionale
ale UE, care și‐au demonstrat valoarea adăugată și bene!iciile pentru statele membre.
Președintele Klaus Iohannis s‐a pronun"at pentru !inan"area adecvată a
Politicii de Coeziune în vederea reducerii decalajelor dintre statele membre și regiuni,
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dar și pentru reformarea acesteia pentru a răspunde cât mai bine nevoilor actuale
ale statelor membre UE.
Cu privire la aspectele institu"ionale, Președintele României a arătat că "ara
noastră sus"ine propunerea Parlamentului European privind noua distribu"ie a man‐
datelor în legislatura 2019‐2024, prin care România recuperează mandatul pierdut
în legislatura actuală, urmând ca delega"ia de europarlamentari români să !ie com‐
pusă din 33 de membri. Distribu"ia propusă de Parlamentul European a fost consi‐
derată obiectivă, echitabilă și că respectă principiul conform căruia niciun stat nu
pierde locuri.
În privin"a candida"ilor „cap de listă” ai partidelor politice europene
(Spitzenkandidaten), Președintele Klaus Iohannis a arătat că experien"a din 2014 a
fost una pozitivă și ar trebui dezvoltată în continuare, subliniind că practica trebuie
să respecte echilibrul interinstitu"ional și să stimuleze buna cooperare între institu‐
"iile Uniunii Europene, pentru promovarea unei agende comune pro‐europene, adap‐
tată intereselor cetă"enilor.
Totodată, Președintele României a exprimat sprijinul pentru desfășurarea con‐
sultărilor cetă"enești, pentru creșterea gradului de conștientizare la nivelul cetă"enilor
europeni asupra subiectelor de actualitate de pe agenda europeană. Președintele Klaus
Iohannis a subliniat că pentru "ara noastră, în calitate de viitoare de"inătoare a Pre‐
ședin"iei Consiliului UE, creșterea gradului de conștientizare la nivelul cetă"enilor
europeni asupra subiectelor de actualitate de pe agenda europeană reprezenta un
obiectiv important.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐bruxelles‐regatul‐
belgiei1519293786
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐sus‐
tinuta‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinute‐inaintea‐participarii‐la‐consiliul‐
european‐bruxelles‐regatul‐belgiei
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐informala‐a‐consiliului‐european‐bruxelles‐regatul‐
belgiei

23. În perioada 22-23 martie 2018, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.
Pe agenda întâlnirii s‐au a!lat o serie de subiecte cu relevan"ă în domeniile
economic și social, respectiv Pia"a Unică, Pia"a Unică Digitală, Uniunea Pie"elor de
Capital, Uniunea Energiei, Semestrul European, Pilonul European al drepturilor so‐
ciale, impozitarea în domeniul digital, precum și aspecte vizând politica comercială
a Uniunii Europene. De asemenea, s‐a discutat și despre Balcanii de Vest, precum și
stadiul rela"iilor cu Turcia.
În cadrul reuniunii Consiliului European în format UE 27 a fost evaluat re‐
zultatul negocierilor cu Marea Britanie privind Brexit în legătură cu perioada de tran‐
zi"ie solicitată de partea britanică.
Cu referire la dimensiunea socială a Uniunii Europene, Președintele României
a eviden"iat sprijinul "ării noastre pentru crearea unui Pilon European al Drepturilor
Sociale veritabil, în bene!iciul tuturor cetă"enilor europeni, subliniind, totodată, că,
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Reuniunea
Consiliului European
de la Bruxelles

din această perspectivă, implementarea principiilor și drepturilor statuate prin Pro‐
clama"ia Interinstitu"ională, andosată la nivel european, necesită o abordare inclusivă
și sustenabilă.
Președintele Klaus Iohannis a rea!irmat sprijinul României pentru avansarea
procesului de implementare a strategiilor agreate la nivel european în raport cu Pia"a
Unică, inclusiv în ceea ce privește domeniul digital, cel al pie"elor de capital și al ener‐
giei. De asemenea, Președintele României a arătat că toate demersurile întreprinse
trebuie să vizeze crearea unei convergen"e economice solide și a unei coeziuni sociale
mai profunde la nivelul întregii Uniunii. Totodată, Președintele Klaus Iohannis a evi‐
den"iat importan"a eliminării oricăror bariere pe Pia"a Unică.
În cadrul reuniunii Consiliului European în format UE 27, Președintele
României a subliniat importan"a ca aspectele ce "in de cadrul rela"iilor viitoare să !ie
abordate de o manieră coerentă la nivelul UE, reliefând, o dată în plus, rolul unită"ii
la nivelul UE 27 în atingerea obiectivelor comune. Cu privire la domeniul mobilită"ii,
Președintele Klaus Iohannis a sus"inut ferm importan"a unui regim de vize viitor între
UE și Regatul Unit, care să !ie pe deplin reciproc și nediscriminatoriu, respectiv apli‐
carea acelorași reguli în raport cu toate statele membre ale UE. De asemenea,
Președintele României a exprimat dorin"a "ării noastre de a !i abordate, în negocierile
privind domeniul mobilită"ii, cât mai multe dintre ariile de interes pentru cetă"enii
UE, permi"ând, astfel, un nivel ridicat al contactelor interumane și al activită"ii eco‐
nomice. Din perspectiva României, rezultatele ob"inute re!lectă de o manieră semni‐
!icativă obiectivele urmărite până la acel moment, în special cu privire la drepturile
cetă"enilor români din Marea Britanie și la aspectele !inanciare.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐bruxelles‐regatul‐
belgiei1521638917
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐sus‐
tinuta‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐!inalul‐reuniunii‐consiliul‐european‐bru‐
xelles‐regatul‐belgiei
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐bruxelles‐regatul‐
belgiei1521810587
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24. În perioada 28-29 iunie 2018, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.
Agenda reuniunii a cuprins: problematica migra"iei, securitatea și apărarea
europeană, aspectele vizând creșterea, ocuparea și competitivitatea, inclusiv politica
comercială și pozi"ia Uniunii Europene referitoare la măsurile SUA privind instituirea
unor taxe la importuri din state ter"e, alte aspecte vizând rela"iile externe ale Uniunii.
Consiliul European a luat notă, totodată, de propunerile vizând Cadrul
Financiar Multianual 2021‐2027 avansate de către Comisia Europeană și a andosat
concluziile Consiliului UE privind procesul de extindere, stabilizare și asociere, pre‐
cum și prelungirea sanc"iunilor economice referitoare la Rusia.
În cadrul discu"iilor privind migra"ia, Președintele Klaus Iohannis a subliniat
necesitatea identi!icării unor solu"ii menite să îmbunătă"ească gestionarea migra"iei
și să consolideze securitatea la grani"ele exterioare ale Uniunii, inclusiv prin intensi‐
!icarea dialogului cu statele de origine și de tranzit, prin e!icientizarea politicii de re‐
turnare a migran"ilor ale căror cereri de azil sunt respinse.
În ceea ce privește securitatea și apărarea europeană, Președintele României
a pledat pentru consolidarea cooperării UE‐NATO, men"ionând importan"a contra‐
carării percep"iei false cu privire la existen"a unei rela"ii concuren"iale între Uniunea
Europeană și NATO. Președintele Klaus Iohannis a subliniat importan"a rela"iei trans‐
atlantice nu numai în domeniul securită"ii și apărării, dar și pe multiple alte planuri.
În domeniul digital și al cercetării‐inovării, Președintele României a rea!ir‐
mat sprijinul pentru implementarea obiectivelor legate de Pia"a Unică Digitală, ară‐
tând că de!initivarea acesteia reprezintă o prioritate majoră la nivel european și a
exprimat, totodată, sus"inerea pentru intensi!icarea eforturilor în domeniul cercetării,
dezvoltării tehnologice și inovării, în scopul întăririi capacită"ilor Uniunii Europene
de a produce și utiliza cunoștin"e.
În cadrul reuniunii Consiliului European Art. 50, în format UE 27, Președintele
Klaus Iohannis a apreciat progresele înregistrate pentru agrearea Acordului de retra‐
gere, reiterând necesitatea men"inerii unită"ii la nivelul UE 27, precum și sprijinul
pentru demersurile întreprinse de negociatorul‐șef al Uniunii. Cu privire la cadrul
viitoarelor rela"ii, Președintele României a subliniat importan"a respectării princi‐
piilor de negociere de!inite de Uniune, precum men"inerea abordării unitare a con‐
di"iilor echitabile de concuren"ă, integritatea pie"ei interne și indivizibilitatea celor
patru libertă"i. De asemenea, cu referire la drepturile cetă"enilor, Președintele Klaus
Iohannis a sus"inut implementarea corectă a acordului de retragere, inclusiv din per‐
spectiva procedurilor administrative pentru ob"inerea „noului statut” pentru cetă"enii
UE care doresc să rămână în Marea Britanie după Brexit.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐bruxelles‐regatul‐
belgiei1530016496
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐sus‐
tinuta‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐consiliul‐european‐
bruxelles‐regatul‐belgiei
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐sus‐
tinuta‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐participarii‐la‐consiliul‐euro‐
pean‐bruxelles‐regatul‐belgiei
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https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐bruxelles‐regatul‐belgiei1530285909

25. În perioada 19-20 septembrie 2018, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat la reuniunea informală a Consiliului European, care a
avut loc la Salzburg, Austria.
Agenda reuniunii a cuprins următoarele subiecte: migra"ia, securitatea in‐
ternă a Uniunii Europene și aspecte privind rela"iile externe ale Uniunii Europene.
În discu"iile privind migra"ia, Președintele Klaus Iohannis a subliniat dispo‐
nibilitatea României de a contribui constructiv la eforturile de implementare a con‐
cluziilor Consiliului European din iunie, în scopul unei gestiuni cuprinzătoare și
e!iciente a acestui fenomen.
Președintele României a reiterat faptul că dimensiunea externă a migra"iei,
prin întărirea cooperării cu statele ter"e partenere, rămâne, în viziunea "ării noastre,

19-20 Septembrie 2018
Reuniunea Consiliului
European Informal
de la Salzburg

un pilon esen"ial care contribuie la implementarea de solu"ii durabile de răspuns la
presiunea determinată de migra"ia ilegală. De asemenea, Președintele Klaus Iohannis
a eviden"iat sus"inerea României pentru măsurile vizând consolidarea frontierelor
externe ale Uniunii Europene.
În privin"a politicii europene de azil, Președintele României a reasigurat spri‐
jinul "ării noastre pentru continuarea discu"iilor privind reformarea sistemului
Dublin, de o manieră care să re!lecte principiile solidarită"ii și responsabilită"ii în be‐
ne!iciul tuturor statelor membre, men"inând însă caracterul voluntar al oricărei
forme de relocare.
Discu"iile au vizat și aspectele referitoare la strategia internă de securitate a
Uniunii Europene, cu accent pe măsurile de întărire a cooperării poli"ienești, de com‐
batere a amenin"ărilor hibride și a atacurilor cibernetice, prin întărirea sprijinului
Uniunii pentru măsurile în plan na"ional în raport cu aceste provocări. Președintele
Klaus Iohannis a eviden"iat aten"ia deosebită pe care România o acordă consolidării
cooperării în interiorul Uniunii Europene și cu partenerii interna"ionali în domeniul
securită"ii cibernetice. Totodată, Președintele României a subliniat importan"a ac"iu‐
nilor de la nivelul Uniunii Europene în direc"ia combaterii dezinformării și a știrilor
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false (fake news), precum și a promovării unei abordări integrate în plan european,
de natură să consolideze încrederea cetă"enilor europeni în spa"iul de securitate al
Uniunii Europene.
În cadrul discu"iilor pe Brexit, Președintele Klaus Iohannis a reiterat impor‐
tan"a men"inerii unită"ii UE 27 și de continuare a negocierilor cu o singură voce în
scopul încheierii unui acord corect și echitabil cu Marea Britanie. Președintele
României a arătat, de asemenea, că principala prioritate este !inalizarea Acordului
de retragere cât mai curând posibil și găsirea unor solu"ii privind aspectele diver‐
gente, în special cu privire la Irlanda. Președintele Klaus Iohannis a evocat și necesi‐
tatea identi!icării de modalită"i de continuare a cooperării cu Marea Britanie, având
în vedere că aceasta din urmă și Uniunea Europeană au obiective comune la nivel in‐
terna"ional.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐informala‐a‐consiliului‐european‐salzburg‐republica‐
austria
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐sus‐
tinuta‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐infor‐
mala‐a‐consiliului‐european
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐informala‐a‐consiliului‐european‐salzburg‐republica‐
austria1537450408

26. În perioada 18-19 octombrie 2018, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European de
toamnă, în marja căreia a avut loc și Summitul Euro în format extins.
Discu"iile s‐au concentrat pe procesul de retragere a Marii Britanii din
Uniunea Europeană, problematica migra"iei, securitatea internă UE și aspecte legate
de rela"iile externe ale Uniunii.
În ceea ce privește migra"ia, Președintele Iohannis a eviden"iat importan"a
dialogului intensi!icat cu "ările de origine și de tranzit ale migran"ilor, cu scopul pre‐
venirii fenomenului migra"iei ilegale la sursă și combaterii tra!icului de persoane.
Președintele României a subliniat importan"a pe care "ara noastră o acordă
măsurilor de e!icientizare a returnării persoanelor a!late în situa"ie de ședere ilegală
pe teritoriul statelor membre, exprimând sus"inerea pentru adoptarea propunerii le‐
gislative a!late în negociere pe acest subiect, la acest moment.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a reiterat sus"inerea "ării noastre
pentru eforturile de consolidare a agen"iilor europene de pro!il, inclusiv a Agen"iei
Europene pentru Poli"ia de Frontieră și Garda de Coastă, reamintind contribu"ia sem‐
ni!icativă a României la activitatea acesteia din urmă.
În ceea ce privește securitatea internă, Președintele României a reliefat im‐
portan"a implementării instrumentelor destinate unei mai bune cooperări și coor‐
donări la nivelul UE și necesitatea continuării eforturilor pentru adoptarea cadrului
legislativ privind interoperabilitatea. Totodată, Președintele Klaus Iohannis a subli‐
niat că prevenirea și contracararea radicalizării și a terorismului trebuie să rămână
printre preocupările prioritare ale statelor membre și a rea!irmat sprijinul "ării noas‐
tre pentru demersurile și eforturile în plan european pentru consolidarea rezilien"ei
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18-19 Octombrie 2018
Reuniunea
Consiliului European
de la Bruxelles în marja
căreia a avut loc
și Summitul Euro
în format Extins

Uniunii în fa"a amenin"ărilor hibride și atacurilor cibernetice. În acest context,
Președintele României a sus"inut avansarea discu"iilor privind propunerile recente
ale Comisiei Europene vizând eliminarea con"inutului terorist online, precum și pen‐
tru promovarea unui set de măsuri de răspuns la atacurile cibernetice.
În cadrul Summitului Euro în formula UE 27, Președintele Iohannis a apreciat
că procesul de consolidare a Uniunii Economice și Monetare este de interes pentru
toate statele membre UE, generând un impact considerabil atât asupra statelor mem‐
bre ale Zonei Euro, cât și asupra celor care nu au aderat încă la aceasta, și a adăugat
că România sprijină acest proces de consolidare și urmărește îndeaproape dezvoltă‐
rile și ini"iativele legate de Zona Euro, având în vedere obiectivul "ării noastre de ade‐
rare la Zona Euro cât mai curând posibil. Președintele României a subliniat nevoia
promovării unei abordări unitare la nivelul Uniunii în deciziile legate de Uniunea
Economică și Monetară și Uniunea Bancară, întrucât este esen"ială aprofundarea con‐
vergen"ei nu numai în interiorul Zonei Euro, ci în întreaga Uniune Europeană, în
vederea consolidării unei Uniuni cât mai puternice și coezive pentru viitor.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐si‐la‐cel‐de‐al‐12‐lea‐summit‐
asia‐europe‐meeting‐asem‐bruxelles‐regatul‐belgiei
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐sustinuta‐
de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐consiliului‐european
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european1539877288

27. În ziua de 25 noiembrie 2018, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat la reuniunea extraordinară a Consiliului European Art. 50 (Brexit)
de la Bruxelles.
Obiectivele urmărite de România pe parcursul procesului de negociere au
fost atinse, în principal cele care vizează protejarea drepturilor cetă"enilor români
stabili"i în Marea Britanie.
Importan"a acestor obiective din perspectiva necesită"ii men"inerii unui tra‐
tament egal pentru to"i cetă"enii UE a fost reiterată de către Președintele României
și în cadrul acestei reuniuni.
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Președintele Klaus Iohannis a subliniat importan"a men"inerii unită"ii UE 27
și a exprimat aprecierea pentru eforturile deosebite ale echipelor de negociere, îndeo‐
sebi ale echipei de negociere a UE, condusă de negociatorul șef al UE, Michel Barnier.
Președintele României a subliniat importan"a unui parteneriat viitor ambi‐
"ios, care să re!lecte în mod adecvat rela"iile speciale pe care ambele păr"i le doresc,
în baza obiectivelor comune împărtășite, îndeosebi în domeniul securită"ii externe.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a salutat faptul că Declara"ia politică re‐
!lectă principii fundamentale referitoare la mobilitate, sus"inute constant de România
pe parcursul negocierilor, în special reciprocitatea deplină și nediscriminarea între
cetă"enii UE.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐extraordinara‐a‐consiliului‐european
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐sus‐
tinuta‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐extraor‐
dinara‐a‐consiliului‐european
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐sus‐
tinuta‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐!inalul‐participarii‐la‐reuniunea‐extraor‐
dinara‐a‐consiliului‐european

28. În perioada 13-14 decembrie 2018, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.
Dezbaterile au vizat preponderent Cadrul Financiar Multianual 2021‐2027,
aspecte legate de Pia"a Unică, problematica migra"iei, dezinformarea, rela"iile externe
ale Uniunii, schimbările climatice, consultările cetă"enești. De asemenea, liderii euro‐
peni au discutat în cadrul reuniunii Consiliului European în format UE 27 (Art. 50) pe
marginea evolu"iilor recente din Marea Britanie și perspectivele procesului Brexit.
În cadrul dezbaterii privind viitorul buget multianual al Uniunii, Președintele
Iohannis a salutat stabilirea ca reper temporar a toamnei anului 2019 pentru ob"i‐
nerea unui acord, la nivelul Consiliului European, apreciind că acest angajament va
genera un ritm ambi"ios al negocierilor, inclusiv pe durata exercitării Președin"iei de
către România. Din perspectiva obiectivelor prioritare pentru "ara noastră, ca stat
membru, în raport cu noul buget, Președintele României a punctat importan"a

13-14 Decembrie 2018
Reuniunea
Consiliului European
de la Bruxelles
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Politicii de Coeziune și Politicii Agricole Comune, obiective sus"inute și de alte state
membre. Totodată, Președintele Klaus Iohannis a subliniat importan"a unei abordări
realiste în viitoarele discu"ii, respectiv necesitatea de a acomoda în egală măsură și
noile priorită"i și provocări ale Uniunii prin acest nou buget.
Referitor la aspectele legate de Pia"a Unică a Uniunii Europene, Președintele
României a men"ionat că "ara noastră va promova, în calitate de Președin"ie a Consi‐
liului UE, demersurile menite să contribuie la aprofundarea Pie"ei Unice, la punerea
în practică a Strategiei UE pentru Pia"a Unică și la adoptarea cât mai multor acte legi‐
slative corelate acesteia. În acest context, Președintele Iohannis a reamintit că viziunea
post‐2020 asupra Pie"ei Unice trebuie fundamentată pe o serie de principii, respectiv
prezervarea libertă"ilor fundamentale și diminuarea fragmentării, asigurându‐se tran‐
zi"ia către o economie digitală, inclusiv prin creșterea capacită"ii de răspuns la provo‐
cările digitale. O discu"ie mai aplicată asupra Pie"ei Unice și a direc"iilor de dezvoltare
a acesteia va avea loc în cadrul Consiliului European din luna martie 2019.
În ceea ce privește migra"ia, Președintele României a sus"inut importan"a conti‐
nuării eforturilor statelor membre UE în privin"a dimensiunii externe a migra"iei și o im‐
plicare activă în dialogul cu partenerii externi, "ările de origine și de tranzit ale migran"ilor.
Cu privire la aspectele subsumate securită"ii și apărării, Președintele Klaus
Iohannis a salutat adoptarea Compactului civil, subliniind valoarea adăugată a UE în
domeniul gestionării civile a crizelor.
În cadrul Summitului Euro în format extins, Președintele României a eviden‐
"iat importan"a unei abordări inclusive la nivelul Uniunii în deciziile legate de reforma
Uniunii Economice și Monetare, având în vedere impactul pe care acestea îl generează
asupra tuturor statelor membre, inclusiv a celor care nu fac parte, la acest moment,
din Zona Euro.
În privin"a Brexit, Președintele Klaus Iohannis a sprijinit pe deplin abordarea
UE 27 și a arătat că, în calitatea sa de viitoare Președin"ie a Consiliului UE, România
are ca obiectiv demararea cât mai rapidă a discu"iilor privind rela"iile viitoare dintre
Uniunea Europeană și Marea Britanie. Președintele României a exprimat speran"a
că, în cazul rati!icării Acordului de retragere și a asigurării unei retrageri ordonate a
Regatului Unit din UE, parteneriatul viitor va !i unul cât mai ambi"ios și cuprinzător.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european1544432223
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐
tinute‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐consiliu‐
lui‐european
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participare‐la‐reuniunea‐
trilaterala‐uniunea‐europeana‐romania‐!inlanda
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intrevedere‐bilaterala‐
cu‐doamna‐angela‐merkel‐cancelarul‐republicii‐federale‐germania
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intrevedere‐cu‐cancela‐
rul‐republicii‐austria‐domnul‐sebastian‐kurz
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐
tinute‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐consiliu‐
lui‐european1544778227
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intrevedere‐cu‐prim‐mi‐
nistrul‐regatului‐unit‐al‐marii‐britanii‐si‐irlandei‐de‐nord‐doamna‐theresa‐may
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https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participare‐la‐reuniunea‐
romania‐!inlanda‐croatia
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐13‐14‐decembrie‐a‐c

29. În perioada 21-22 martie 2019, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.
În cadrul discu"iilor, liderii europeni au abordat cu predilec"ie subiecte eco‐
nomice, respectiv aspecte legate de consolidarea și aprofundarea Pie"ei Unice, pre‐
cum și de domeniul digital, industrie și comer" în contextul provocărilor globale,
tehnologice și de securitate. Agenda de discu"ii a reuniunii a inclus și teme precum
combaterea schimbărilor climatice, rela"iile externe ale Uniunii Europene, cu accent
pe pregătirea Summitului UE‐China, și aspecte legate de combaterea dezinformării
în perspectiva viitoarelor alegeri pentru Parlamentul European din luna mai 2019.

21-22 Martie 2019
Reuniunea
Consiliului European
de la Bruxelles

Președintele României a avut, în calitate de reprezentant al statului membru
care de"ine Președin"ia în exerci"iu la Consiliul UE, o interven"ie privind progresele
ob"inute în implementarea obiectivelor strategice formulate la Consiliul European
din decembrie 2018, precum și în raport cu tematicile de discu"ie din cadrul actualei
reuniuni a Consiliului European.
Președintele Klaus Iohannis a eviden"iat rezultatele foarte importante rea‐
lizate până în acel moment de Președin"ia României la Consiliul UE, materializate
prin !inalizarea unui număr considerabil de dosare.
Acele rezultate sunt cu atât mai importante cu cât actele adoptate au un grad
ridicat de complexitate și un impact deosebit pentru cetă"enii europeni, în domenii
precum drepturile sociale și de muncă, pia"a unică digitală, transporturi, energie și
infrastructură, protec"ia mediului, securitate internă a Uniunii Europene, Uniunea
Bancară și Uniunea Pie"elor de Capital.
În cadrul discu"iilor pe teme economice, Președintele României a eviden"iat
eforturile pe care "ara noastră, în calitate de Președin"ie a Consiliului Uniunii Europene,
le‐a depus până la acel moment în direc"ia realizării unei Pie"e Unice mai aprofundate
și mai echitabile, care s‐au concretizat în progrese notabile cu privire la o serie de
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propuneri legislative cu impact major în avansarea agendei europene în domeniu.
Președintele Klaus Iohannis a reamintit că aprofundarea și consolidarea Pie"ei Unice
trebuie fundamentate pe prezervarea celor patru libertă"i fundamentale ale acesteia
și pe evitarea introducerii de noi bariere sau măsuri care pot afecta integritatea aces‐
teia. Totodată, Președintele României a salutat invita"ia adresată Comisiei Europene
de a prezenta o strategie pe termen lung în domeniul industrial, subliniind importan"a
industriei europene și a rolului acesteia în planul competitivită"ii economiei Uniunii.
În cadrul discu"iei asupra provocărilor și oportunită"ilor pe care le prezintă
transformarea digitală, Președintele României a sus"inut importan"a unei pie"e digi‐
tale puternice pentru men"inerea pozi"iei Europei ca una dintre cele mai importante
economii din lume. În acest context, Președintele Klaus Iohannis s‐a referit la efor‐
turile depuse de Președin"ia României a Consiliului UE în privin"a promovării unor
domenii cheie ale tehnologiei digitale, precum: inteligen"a arti!icială, securitatea ci‐
bernetică, competen"ele digitale avansate și utilizarea optimă a capacită"ii digitale și
interoperabilitatea.
Privind schimbările climatice, Președintele Klaus Iohannis a salutat concluziile
Consiliului European, care re!lectă o abordare echilibrată a diferitelor pozi"ii ale statelor
membre, păstrând, în același timp, spiritul Acordului de la Paris și a amintit că România,
în calitate de Președin"ie a Consiliului UE, a realizat pași importan"i în direc"ia îndepli‐
nirii obiectivelor Acordului de la Paris, atât prin !inalizarea unor dosare legislative re‐
levante, precum și prin organizarea unor dezbateri extinse în perspectiva conturării
strategiei UE pe termen lung în domeniul combaterii schimbărilor climatice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐21‐22‐martie‐a‐c
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐conferintei‐anuale‐transatlantice‐organi‐
zate‐de‐amcham‐eu
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐
tinute‐de‐catre‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐
tinute‐de‐catre‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐con‐
siliului‐european
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐21‐22‐martie‐a‐c1553267364

30. În ziua de 10 aprilie 2019, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European
Art. 50.
Discu"iile au vizat solicitarea adresată de Prim‐ministrul britanic, doamna
Theresa May, cu privire la acordarea unei prelungiri până la data de 30 iunie 2019.
Președintele României a sus"inut acordarea prelungirii suplimentare, pentru
a permite rati!icarea acordului în Parlamentul britanic, din perspectiva necesită"ii de a
avea o retragere ordonată, care să asigure certitudine pentru cetă"enii europeni din
Regatul Unit și pentru cei britanici din UE, dar și pentru companii și mediul de afaceri.
Acordul de retragere negociat între Uniunea Europeană și partea britanică
rămâne cel mai bun instrument pentru garantarea retragerii ordonate. Pe baza aces‐
tui acord, vor putea !i asigurate drepturile cetă"enilor, vor !i rezolvate aspectele legate
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de contribu"ia Marii Britanii la bugetul UE și va !i asigurată o solu"ie optimă pentru
frontiera cu Irlanda de Nord.
Pe de altă parte, rati!icarea acordului de retragere va permite demararea discu‐
"iilor pentru următoarea etapă a rela"iilor viitoare între UE și Marea Britanie. În acest
context, Președintele României s‐a pronun"at pentru un parteneriat viitor cuprinzător și
ambi"ios între Uniunea Europeană și Marea Britanie, care să cuprindă atât aspecte eco‐
nomice și comerciale, cât și aspectele privind securitatea, apărarea și rela"iile externe.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐extraordinara‐a‐consiliului‐european1554796724
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐
tinute‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐extraor‐
dinara‐a‐consiliului‐european
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐extraordinara‐a‐consiliului‐european‐art‐50

9 Mai 2019
Găzduirea, la Sibiu,
a reuniunii informale
a Consiliului European

31. În ziua de 9 mai 2019, Președintele României, Klaus Iohannis, a găzduit, la Sibiu, reuniunea informală a Consiliului European.
Summitul de la Sibiu, organizat simbolic de Ziua Europei, a avut drept scop
transmiterea unui mesaj pozitiv și unitar al statelor membre, de consolidare a Uniunii
Europene, înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 23‐26 mai. Astfel, li‐
derii UE 27 au arătat că doresc să își asume pe deplin responsabilitatea politică de a
modela ‐ de o manieră activă ‐ modul de func"ionare, dezvoltare și consolidare a Uniunii.
Președintele României a subliniat importan"a reuniunii, inclusiv în contextul
marcării Zilei Europei. A reiterat necesitatea unui mesaj pozitiv de unitate ‐ axat pe
voin"a comună a UE 27 pentru asigurarea păcii, a prosperită"ii economice, a demo‐
cra"iei și a securită"ii. De asemenea, Președintele Iohannis a eviden"iat importan"a
învă"ării lec"iilor trecutului, reuniunea prilejuind un moment adecvat de re!lec"ie
spre o nouă fază a integrării europene. Președintele României a subliniat că dorește
ca declara"ia politică adoptată ‐ Declara"ia de la Sibiu ‐ să rămână un reper important
în istoria Uniunii Europene.
Președintele Klaus Iohannis a precizat că, din perspectiva României, este im‐
portant ca viitoarea Agenda Strategică a Uniunii Europene să ofere o în"elegere

261

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

comună a obiectivelor prioritare, oferind în același timp Uniunii !lexibilitatea,
mijloacele și resursele pentru a le atinge.
În acest sens, UE trebuie să își asigure instrumentele necesare pentru a mo‐
dela viitorul unei Uniuni mai puternice și mai e!icace, bazate pe unitatea, solidaritatea
și coeziunea membrilor săi și pe promovarea valorilor europene comune.
De asemenea, Președintele Iohannis a arătat că România își dorește o Agendă
Strategică care să re!lecte o viziune ambi"ioasă pentru viitorul Uniunii, de natură să
aducă bene!icii concrete tuturor cetă"enilor europeni. Această agendă trebuie să se
concentreze pe promovarea unei Europe a creșterii, convergen"ei și inova"iei, conso‐
lidarea pie"ei unice, întărirea securită"ii interne și asigurarea unei ac"iuni externe e!i‐
ciente. Mai mult, este importantă asigurarea unei comunicări mai bune, mai
transparente și mai interactive cu cetă"enii europeni.
Președintele Klaus Iohannis a arătat totodată că mesajul de unitate al Sum‐
mitului de la Sibiu rezonează perfect cu motto‐ul Președin"iei României la Consiliul
Uniunii Europene, și anume „coeziunea, o valoare europeană comună”. Astfel, la pre‐
luarea mandatului, România și‐a asumat avansarea proiectului european spre o
Europă mai coerentă, coezivă și unitară ‐ atât în plan intern, la nivelul statelor mem‐
bre, între statele membre, la nivel regional și local, cât și în plan extern.
Președintele Klaus Iohannis a adus în discu"ie și necesitatea de a găsi solu"ii
pentru aderarea României și Bulgariei la spa"iul Schengen, precum și pentru !inali‐
zarea Mecanismului de Cooperare și Veri!icare (MCV), !iind di!icil de explicat cetă"e‐
nilor situa"ia actuală.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/presedintele‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐gazduieste‐summitul‐informal‐al‐se!ilor‐de‐stat‐sau‐de‐guvern‐din‐uniunea‐eu‐
ropeana‐sibiu‐9‐mai‐2019
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐din‐cadrul‐dezbaterii‐dialogul‐cetatenesc‐organizate‐de‐catre‐
comisia‐europeana
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐
tinute‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐dupa‐participarea‐la‐deschiderea‐conferin‐
tei‐viitorul‐europei‐perspectivele‐evolutiilor‐contemporane
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐deschiderii‐conferintei‐viitorul‐europei‐per‐
spectivele‐evolutiilor‐contemporane
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐
tinute‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐!inalul‐sedintei‐biroului‐executiv‐al‐par‐
tidului‐national‐liberal
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐din‐cadrul‐declaratiilor‐de‐presa‐comune‐cu‐prese‐
dintele‐partidului‐popular‐european‐domnul‐joseph‐daul‐presedintele‐grupului‐ppe‐din‐parlamentu
l‐european‐domnul‐manfred‐weber‐si‐presedintele‐partidului‐national‐liberal‐domnul‐ludovic‐orban
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐
tinute‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐inceputul‐summitului‐informal‐al‐se!i‐
lor‐de‐stat‐sau‐de‐guvern‐din‐uniunea‐europeana
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/apelul‐comun‐pentru‐europa‐
inaintea‐alegerilor‐europene‐din‐mai‐2019
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/declaratia‐de‐la‐sibiu
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/conferinta‐de‐presa‐co‐
muna‐cu‐presedintele‐consiliului‐european‐donald‐tusk‐si‐cu‐presedintele‐comisiei‐europene‐jean‐
claude‐juncker
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32. În ziua de 28 mai 2019, Președintele României, Klaus Iohannis, a participat, la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European pe tema procesului de desemnare a noii conduceri a institu#iilor Uniunii Europene, pentru
mandatele corespunzând viitoarei legislaturi europene din perioada 2019-2024.
În cadrul Summitului, liderii europeni au avut un prim schimb de opinii cu
privire la rezultatele recentelor alegeri pentru Parlamentul European. Pe această
bază, șe!ii de stat sau de guvern au demarat discu"iile pentru a ajunge la un acord cu
privire la ocuparea pozi"iilor de conducere ale institu"iilor Uniunii Europene.
Acest proces a continuat, în perspectiva reuniunii Consiliului European din
20‐21 iunie 2019.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐informala‐a‐consiliului‐european‐bruxelles‐regatul‐
belgiei1558687668
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐
tinute‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐consiliu‐
lui‐european1559061706
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐informala‐a‐consiliului‐european‐bruxelles‐regatul‐
belgiei1559074738
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐sus‐
tinuta‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1559132502

33. În perioada 20-21 iunie 2019, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.
Discu"iile liderilor europeni s‐au axat pe numirile pentru posturile de con‐
ducere în institu"iile europene pentru următorul ciclu institu"ional, adoptarea Agen‐
dei Strategice a Uniunii Europene pentru perioada 2019‐2024, bugetul multianual
al Uniunii post‐2020, schimbările climatice, dezinformarea și amenin"ările hibride,
precum și rela"iile externe ale Uniunii. În marja Consiliului European, a avut loc și
reuniunea Summitului Euro în format extins.
Președintele României a prezentat, în calitate de reprezentant al statului
membru care de"ine Președin"ia în exerci"iu a Consiliului UE, rezultatele semni!icative
ob"inute de România pe parcursul celor șase luni de mandat în domenii precum: pia"a

20-21 Iunie 2019
Reuniunea
Consiliului European
de la Bruxelles
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internă, dimensiunea socială, pia"a unică digitală, transporturi, energie, protec"ia me‐
diului, securitatea internă a Uniunii, Uniunea Bancară și Uniunea Pie"elor de Capital.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a subliniat eforturile Președin"iei
României a Consiliului UE pentru avansarea negocierilor asupra viitorului buget
Multianual post‐2020, materializate inclusiv într‐un document de negociere revizuit,
conform mandatului conferit de Consiliul European din decembrie 2018.
Acest document re!lectă principalele aspecte de natură politică care vor sta
la baza arhitecturii viitorului buget multianual al Uniunii și reprezintă o bază solidă
care va permite viitoarei Președin"ii !inlandeze să continue negocierile în vederea
ob"inerii, în timp util, a unui acord.
Referitor la schimbările climatice, majoritatea statelor membre, printre care
și România, a sus"inut că obiectivul privind neutralitatea climatică ar trebui atins
până în anul 2050. Președintele Klaus Iohannis a exprimat regretul că nu s‐a putut
ob"ine un consens cu privire la tranzi"ia către o Uniune neutră din perspectiva im‐
pactului asupra climei până în anul 2050.
În domeniul rela"iilor externe, la solicitarea Președintelui României, în textul
concluziilor Consiliului European a fost introdus un paragraf referitor la Republica
Moldova. Liderii europeni au salutat transferul pașnic de putere la Chișinău și au
agreat consolidarea sprijinului pentru Republica Moldova pe baza unor măsuri con‐
crete.
De asemenea, în contextul aniversării a zece ani de la crearea Parteneriatului
Estic, Consiliul European a invitat institu"iile europene relevante să evalueze instru‐
mentele și măsurile existente și să prezinte un set suplimentar de obiective politice
pe termen lung, la începutul anului 2020, în perspectiva următorului Summit al
Parteneriatului Estic. Președintele României a rea!irmat sprijinul ferm al "ării noastre
pentru Parteneriatul Estic și a eviden"iat importan"a strategică a regiunii.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐20‐21‐iunie‐a‐c
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐
tinute‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐consiliu‐
lui‐european1561039203
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐co‐
muna‐cu‐presedintele‐comisiei‐europene‐si‐presedintele‐consiliului‐european
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐bruxelles‐20‐21‐iunie‐a‐c
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34. În perioada 30 iunie-2 iulie 2019, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului
European.
Reuniunea a avut pe agendă alegerea viitorilor conducători ai principalelor
institu"ii europene. S‐a încercat asigurarea unui echilibru din mai multe puncte de
vedere: politic, geogra!ic și de gen. Pe aceste considerente, au fost testate mai multe
nume pe parcursul negocierilor și au fost analizate diverse scenarii.
Președintele României s‐a pronun"at pentru ajungerea la un compromis ac‐
ceptabil pentru toate statele membre, care să asigure stabilitatea și e!icien"a institu‐
"iilor europene pentru următorul ciclu institu"ional. Președintele Klaus Iohannis a
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a!irmat că România sprijină institu"ii europene solide și e!iciente, capabile să gene‐
reze rezultate în linie cu așteptările cetă"enilor europeni.
Președintele României a subliniat că viitorii lideri europeni vor trebui să dea
dovadă de viziune, pragmatism și determinare în realizarea obiectivelor comune sta‐
bilite în Agenda Strategică a Uniunii pentru următorii cinci ani.
Pentru asta, este necesar ca institu"iile europene să lucreze în strânsă coor‐
donare cu statele membre, cu deschidere spre decizii consensuale, în baza principiu‐
lui cooperării sincere și loiale, spre interesul și bene!iciul tuturor cetă"enilor.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐
tinute‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐consiliu‐
lui‐european1561915300
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐extraordinara‐a‐consiliului‐european1562093385

17-18 Octombrie 2019
Reuniunea
Consiliului European
de la Bruxelles

35. În perioada 17-18 octombrie 2019, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.
Discu"iile liderilor europeni s‐au axat pe procesul Brexit, Cadrul Financiar
Multianual 2021‐2027, implementarea Agendei Strategice a Uniunii Europene pentru
perioada 2019‐2024, schimbările climatice, rela"iile externe ale Uniunii.
În ceea ce privește evolu"iile în context Brexit, Președintele Klaus Iohannis
a salutat contribu"ia și rolul esen"ial al negociatorului șef al UE, Michel Barnier, pentru
ajungerea la un acord care să asigure retragerea ordonată a Marii Britanii din Uniune
și a reiterat importan"a crucială a men"inerii unită"ii UE 27 și de acum încolo pentru
negocierile vizând rela"iile viitoare.
Cu privire la protejarea drepturilor cetă"enilor români care locuiesc în Marea
Britanie, Președintele României a reiterat importan"a garantării drepturilor acestora și
a respectării principiilor reciprocită"ii și nediscriminării în toate circumstan"ele, inclusiv
în rela"iile viitoare UE ‐ Marea Britanie. Din această perspectivă, Acordul de retragere
re!lectă obiectivele României legate de protejarea drepturilor cetă"enilor români din
Marea Britanie, precum și onorarea angajamentelor !inanciare asumate de Marea
Britanie în calitate de stat membru și salvgardarea integrită"ii pie"ei interne a UE.
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În ceea ce privește Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2021‐2027,
Președintele Klaus Iohannis a transmis un puternic mesaj de sus"inere pentru un
buget ambi"ios, subliniind în egală măsură necesitatea unei abordări deopotrivă echi‐
librate și realiste din perspectiva op"iunilor fezabile în procesul de negociere a viito‐
rului buget multianual al Uniunii.
Cu privire la priorită"ile viitoarei Comisii, inclusiv prin raportare la Agenda
Strategică a Uniunii pentru perioada 2019‐2024. Președintele României a subliniat
importan"a unită"ii la nivel UE pentru implementarea viitoarei Agende Strategice,
document care re!lectă priorită"i importante din perspectiva României, precum pro‐
movarea unei Europe a creșterii și convergen"ei, consolidarea Pie"ei Unice, întărirea
securită"ii interne a UE și asigurarea unei ac"iuni externe e!iciente.
În ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice, Președintele
României a exprimat sus"inere pentru continuarea eforturilor la nivelul UE pentru
de!inirea măsurilor menite a sprijini tranzi"ia către o neutralitate climatică, în vede‐
rea adoptării Strategiei pe termen lung a Uniunii privind schimbările climatice, în
conformitate cu prevederile Acordului de la Paris.
În domeniul rela"iilor externe, Președintele Iohannis a sus"inut necesitatea
adoptării fără întârziere a deciziei de deschidere a negocierilor de aderare cu Albania
și Republica Macedonia de Nord, și a eviden"iat importan"a transmiterii de către
Uniune, prin această decizie, a unui semnal politic clar privind continuarea politicii
de extindere, ca instrument viabil și credibil de promovare a stabilită"ii și prosperi‐
tă"ii în regiune.
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐

romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐bruxelles‐17‐18‐octombrie‐a‐c

https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐

tinute‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐consiliu‐

lui‐european1571320453

https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐

tinute‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐consiliu‐
lui‐european1571388631

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐

romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐bruxelles‐17‐18‐octombrie‐a‐
c1571407058
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36. În perioada 12-13 decembrie 2019, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.
Temele a!late pe agenda reuniunii au fost combaterea schimbărilor climatice,
viitorul buget al Uniunii Europene, aspecte legate de zona euro, rela"iile externe ale
Uniunii Europene și evolu"iile din procesul de retragere a Marii Britanii din UE.
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Președintele României a subliniat importan"a men"inerii unită"ii și coeziunii
în Uniunea Europeană în vederea identi!icării solu"iilor comune pentru provocările
cu care Uniunea se confruntă, !ie că este vorba de negocierea viitorului buget, de com‐
baterea schimbărilor climatice sau asigurarea securită"ii cetă"enilor europeni.
Președintele Klaus Iohannis a eviden"iat principiile majore care vor ghida
ac"iunea României la nivel european: nevoia de se a evita diviziunile între statele
membre, mai multă convergen"ă și echitate, apropierea Uniunii de cetă"enii săi.
Președintele României a sus"inut faptul că, în perioada următoare, priorită‐
"ile cuprinse în Agenda Strategică a Uniunii pentru perioada 2019‐2024, pe care li‐
derii europeni le‐au convenit, vor trebui să !ie puse în practică.
Cu privire la viitorul buget al UE, Președintele Klaus Iohannis a arătat de ce
este esen"ial să se ajungă la un acord privind un viitor buget echilibrat, care să răs‐
pundă atât noilor priorită"i ale Uniunii, cât și nevoii de !inan"are corespunzătoare
pentru politicile tradi"ionale, respectiv coeziunea și politica agricolă comună.
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐

romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐bruxelles‐12‐13‐decembrie‐a‐c
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐

romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐bruxelles‐12‐13‐decembrie‐a‐

c1576244402

https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratii‐de‐presa‐sustinute‐

de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐consiliului‐eu‐

ropean1576161942

https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratii‐de‐presa‐sustinute‐

de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐reuniunea‐consiliului‐eu‐

ropean1576227357
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2. Participarea Președintelui României, Klaus Iohannis,
la Summituri UE 2015-2019
1. În perioada 21-22 mai 2015, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat la Summitul Parteneriatului Estic, la Riga (Letonia).
A fost primul Summit al Parteneriatului Estic la care Președintele Klaus
Iohannis a participat în calitate de Președinte al României și cel de‐al patrulea
Summit după cele anterioare de la Vilnius (2013), Varșovia (2011) și Praga (2009).
Reuniunea la nivel înalt a avut loc într‐un context regional de securitate di!icil, pe
fondul evolu"iilor din vecinătatea estică a Uniunii.

21-22 Mai 2015
Summitul
Parteneriatului Estic,
la Riga

Summitul a făcut o evaluare a rezultatelor concrete ob"inute de statele par‐
tenere (Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Belarus) în pe‐
rioada post‐Vilnius, dar au fost discutate și direc"iile de ac"iune pentru viitor.
În cadrul interven"iei sus"inute la Summit, Președintele României a pledat
pentru o viziune ambi"ioasă, strategică și bine articulată pentru Parteneriatul Estic.
Președintele Klaus Iohannis a eviden"iat importan"a principiului diferen"ierii între
statele partenere, în func"ie de aspira"iile și performan"ele !iecăruia, și a pledat pentru
men"inerea deschisă a perspectivei europene pentru statele partenere care doresc
să avanseze pe această cale.
Cu ocazia Summitului, a fost adoptată o Declara"ie Comună care stabilește
principalele domenii de cooperare între UE și statele din Parteneriatul Estic. Prin
Declara"ie se recon!irmă dreptul suveran al !iecărui stat partener de a alege nivelul
de ambi"ie și obiectivele la care aspiră în rela"ie cu Uniunea Europeană.
Se rea!irmă faptul că este prerogativa exclusivă a UE și a statelor partenere
de a decide asupra rela"iilor lor și asupra nivelului de interac"iune.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐a‐prese‐
dintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐plecarii‐la‐summitul‐parteneriatului‐estic‐de‐la‐riga
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https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐dupa‐summitul‐parteneriatului‐estic‐de‐la‐riga

2. În perioada 10-11 iunie 2015, Președintele României, Klaus Iohannis,
a participat la Summitul UE-CELAC de la Bruxelles
Cel de‐al 7‐lea Summit UE‐CELAC de la Bruxelles a avut drept obiectiv con‐
solidarea legăturilor economice și comerciale, a cooperării dintre cele două regiuni
privind problemele globale și adaptarea parteneriatului la situa"ia actuală. Tema
Summitului a fost: „Modelarea viitorului comun: crearea unor societă"i prospere,
coezive și durabile”.
S‐a discutat despre nevoia identi!icării de solu"ii inovative, în cadrul unui
parteneriat echilibrat și echitabil, pentru provocări globale. Alte teme discutate s‐au
referit la: dezvoltarea durabilă și agenda pentru dezvoltare post 2015, încheierea și
modernizarea acordurilor comerciale bi și multilaterale, eradicarea sărăciei, lupta
împotriva schimbărilor climatice.
Summitul s‐a încheiat cu adoptarea a două declara"ii comune, o declara"ie
politică și una de principii, care stabilesc bazele politice ale acestui parteneriat in‐
terregional. S‐a adoptat, de asemenea, un plan de ac"iune pentru implementarea
Declara"iei de principii. Aceasta prevede ini"iative comune în domenii precum cer‐
cetarea și tehnologia informa"iilor, incluziunea socială, dezvoltarea urbană și
imigra"ie.
Cu acest prilej, Președintele României a sus"inut, în cadrul dezbaterilor, ne‐
cesitatea de schimbare, de actualizare a mecanismelor de cooperare interregională,
pentru a men"ine viabilă și e!icientă colaborarea între cele două continente, ca in‐
strument strategic nu doar pentru acest proces, ci și pentru o ac"iune mai activă și
mai concertată în rezolvarea problemelor globale. Pozi"ia și punctele de vedere
exprimate de România se regăsesc în concluziile Summitului.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐la‐summitul‐uniunea‐europeana‐comunitatea‐statelor‐latino‐americane‐si‐caraibiene‐ue‐
celac
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1435317691
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐!inalul‐summitului‐ue‐celac‐de‐la‐bruxelles‐rega‐
tul‐belgiei

3. La 25 octombrie 2015, Președintele României, Klaus Iohannis, a participat, la Bruxelles, la reuniunea șe$ilor de stat sau de guvern pe tema migra#iei
în regiunea Balcanilor de Vest
Reuniunea la nivel înalt a avut ca tema principală !luxurile migratorii din re‐
giunea Balcanilor de Vest. Au participat șe!i de state sau guvern din 13 state (Austria,
Albania, Bulgaria, Croa"ia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Germania, Grecia,
Luxemburg, Olanda, România, Ungaria, Serbia și Slovenia), precum și Președintele
Parlamentului European, Președintele Consiliului European, Înaltul Comisar ONU
pentru Refugia"i și reprezentan"i ai principalelor agen"ii relevante (FRONTEX și
BESA). România a fost reprezentată de către Președintele Klaus Iohannis.
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Reuniunea a eviden"iat amploarea fenomenului migra"iei și importan"a iden‐
ti!icării unor solu"ii comune, urgente și viabile, care să cuprindă atât statele membre,
cât și statele ter"e de origine și de tranzit. A fost reiterată necesitatea încheierii rapide
a unui acord cu Turcia pe această temă, atât cu scopul limitării !luxului de refugia"i
către Grecia, cât și pentru e!icientizarea activită"ii de combatere a tra!icului de per‐
soane.
Președintele României a men"ionat că, deși "ara noastră nu este o "ară de
destina"ie sau de tranzit pentru migran"i, dorește să contribuie la identi!icarea unei
solu"ii pentru criza refugia"ilor. Președintele Klaus Iohannis a precizat că este nece‐
sară o abordare pe mai multe paliere: o mai mare sus"inere a Greciei, o mai bună co‐
operare cu Turcia și întărirea cooperării între statele membre.
Totodată, Președintele României a apreciat activitatea agen"iilor europene
în domeniu, în special a FRONTEX, și a subliniat că "ara noastră este un contribuitor
important la activitatea FRONTEX, !iind pregătită să își suplimenteze eforturile în
acest sens.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a men"ionat că România a făcut
demersuri concrete pentru preluarea a 300 de refugia"i din Italia, în cadrul deciziilor
de relocare intra‐UE deja agreate la nivelul Uniunii.
A fost adoptată o declara"ie a statelor participante la reuniune. Aceasta vi‐
zează măsuri concrete pe trei dimensiuni principale: sprijinirea persoanelor în nevoie
de protec"ie interna"ională; întărirea cooperării și a schimbului de informa"ii; gestio‐
narea frontierelor.
S‐a agreat ca în cazul în care capacită"ile na"ionale nu vor !i su!iciente, să
poată !i activat Mecanismul de Protec"ie Civilă al UE.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐se!ilor‐de‐stat‐sau‐de‐guvern‐pe‐tema‐migratiei‐in‐
regiunea‐balcanilor‐de‐vest
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/conferinta‐de‐presa‐sus‐
tinuta‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis

4. În perioada 11-12 noiembrie 2015, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat la Summitul UE - Africa privind migra#ia, care a avut loc
la Valletta - Malta
La reuniune au participat șe!ii de stat și de guvern din statele membre UE,
din peste 30 de "ări africane, precum și reprezentan"i ai mai multor organiza"ii re‐
gionale și interna"ionale relevante. Cu această ocazie, au fost adoptate Declara"ia po‐
litică și un Plan de Ac"iune și a fost în!iin"at Fondul Fiduciar pentru Africa.
Declara"ia politică insistă pe responsabilitatea și implicarea comună a "ărilor
de origine, tranzit și destina"ie în gestionarea fenomenului și identi!icarea de solu"ii.
Subliniază că prioritatea majoră este salvarea vie"ilor migra"ilor. Fondul Fiduciar pen‐
tru Africa (1,8 miliarde euro) are ca scop abordarea cauzelor profunde ale migra"iei
ilegale și sprijinirea persoanelor dislocate în Africa. România a anun"at o contribu"ie
de 100.000 de euro la acest Fond !iduciar.
În cadrul reuniunii, marea majoritate a participan"ilor au fost de acord că fe‐
nomenul migra"iei ilegale nu poate !i combătut decât prin ac"iuni care să vizeze cau‐
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zele de fond ale acestui fenomen: sărăcia, lipsa dezvoltării economice, proasta guver‐
nare, con!lictele.
În dezbateri, Președintele României a subliniat necesitatea unui parteneriat
solid UE‐Africa, în care statele membre ale Uniunii și "ările africane să ac"ioneze îm‐
preună pentru a identi!ica solu"ii comune la provocarea gestionării migra"iei.
Președintele Klaus Iohannis a subliniat necesitatea unei bune coordonări cu
partenerii africani pentru a stopa migra"ia ilegală.
Totodată, Președintele României a eviden"iat totodată, importan"a revigoră‐
rii rela"iilor, inclusiv prin regândirea/reformarea asisten"ei pentru dezvoltare. În con‐
text, Președintele Klaus Iohannis a pledat pentru un grad mai mare de asumare (din
partea statelor de origine și tranzit) a identi!icării și implementării solu"iilor în ce
privește lupta împotriva migra"iei ilegale, în special a luptei împotriva tra!icului de
!iin"e umane.

11-12 Noiembrie 2015
Summitul UE – Africa
privind migrația,
care a avut loc la Valletta

În plus, Președintele României a subliniat importan"a majoră a gestionării
de o manieră realistă și energică a cauzelor profunde ale migra"iei.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐plecarii‐la‐summitul‐ue‐africa
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐summitul‐uniunea‐europeana‐africa‐privind‐migratia‐si‐la‐reu‐
niunea‐informala‐a‐consiliului‐european

5. La 29 noiembrie 2015, Președintele României, Klaus Iohannis a participat, la Bruxelles, la Summitul UE-Turcia
Reuniunea a avut ca obiectiv principal consolidarea rela"iilor de cooperare UE‐
Turcia pe diverse domenii de interes comun, inclusiv pe aspecte legate de gestionarea
fenomenului migra"iei și pe intensi!icarea cooperării în domeniul politicii de securitate.
A fost adoptată o Declara"ie comună în care se rea!irmă angajamentul de a
gestiona în comun riscurile și amenin"ările, se subliniază necesitatea revigorării pro‐
cesului de negociere a aderării Republicii Turcia la Uniunea Europeană, precum și
intensi!icarea dialogului, cu accent pe întâlnirile la nivel înalt.
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Președintele României a exprimat aprecierea pentru relansarea rela"iilor cu
Turcia, pe baza unui angajament reînnoit pentru ob"inerea de rezultate concrete.
Președintele Klaus Iohannis a punctat rolul cheie pe care îl de"ine Turcia în solu"io‐
narea crizei migratorii și a subliniat necesitatea unei ac"iuni în comun a UE și a Turciei
pentru combaterea cauzelor profunde ale acestui fenomen.
În acest sens, Președintele României a men"ionat că sprijină demersurile co‐
munită"ii interna"ionale în vederea identi!icării unei solu"ii politice pentru con!lictul
din Siria. Totodată, Președintele Klaus Iohannis a subliniat că România sus"ine avan‐
sarea procesului de aderare a Republicii Turcia la UE.
În același timp, Președintele României s‐a pronun"at pentru accelerarea pro‐
cesului de liberalizare a vizelor pentru cetă"enii turci, cu respectarea de către Turcia
a obliga"iilor asumate în acest sens.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐summitul‐uniunea‐europeana‐turcia‐si‐la‐conferinta‐partilor‐
cop‐21‐la‐conventia‐cadru‐a‐organizatiei‐natiunilor‐unite‐asupra‐schimbarilor‐climatice
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participarea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐summitul‐uniunea‐europeana‐turcia
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6. La 17 noiembrie 2017, Președintele României, Klaus Iohannis, a participat la Summitul social privind promovarea locurilor de muncă echitabile și
a creșterii economice în UE de la Göteborg
Summitul Social a fost găzduit de Prim‐ministrul Suediei și de Președintele
Comisiei Europene. România a fost reprezentată de Președintele Klaus Iohannis.
Summitul a vizat identi!icarea măsurilor și instrumentelor de la nivel euro‐
pean și na"ional pentru crearea de locuri de muncă și integrarea unui număr cât mai
mare de persoane pe pia"a for"ei de muncă.
Președintele României a avut o interven"ie în cadrul sesiunii tematice privind
accesul la pia"a for"ei de muncă. Cu această ocazie, Președintele Klaus Iohannis a vor‐
bit despre principalele provocări care trebuie avute în vedere pentru îmbunătă"irea
accesului la pia"a muncii, dar și despre ini"iativele na"ionale și europene care pot !i
dezvoltate în continuare pentru crearea de locuri de muncă, pentru eliminarea ba‐
rierelor și crearea condi"iilor pentru integrarea și men"inerea pe pia"a for"ei de
muncă.
Totodată, Președintele României s‐a referit și la necesitatea consolidării in‐
tegrării pe pia"a muncii a grupurilor vulnerabile, cu rolul de a reduce nivelul sărăciei
și inegalită"ii, dar și de a sprijini creșterea economică și incluziunea socială.
Președintele Klaus Iohannis a precizat că România și‐a asumat responsabi‐
litatea de a asigura un cadru juridic care să ia în considerare atât provocările pe ter‐
men scurt, cât și cele pe termen mediu pentru pia"a for"ei de muncă. În plus,
Președintele României a men"ionat că, în "ara noastră, implementarea Strategiei na‐
"ionale în domeniul egalită"ii de șanse între femei și bărba"i are deja rezultate, dife‐
ren"ele de gen pe pia"a muncii !iind unele dintre cele mai scăzute din Uniunea
Europeană.
În marja Summitului, a avut loc un dejun de lucru al șe!ilor de stat și de gu‐
vern din Uniunea Europeană, dedicat ac"iunilor viitoare ale Uniunii în domeniile edu‐
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ca"ie și cultură. În acest context, Președintele României a subliniat că, deși compe‐
ten"ele în domeniile educa"iei și culturii sunt na"ionale sau chiar regionale, Uniunea
Europeană își poate aduce o contribu"ie importantă și poate lansa și alte ini"iative
de succes, plecând de la realizările ob"inute până în prezent, referindu‐se în special
la programul Erasmus+.
Președintele Klaus Iohannis a reliefat sus"inerea pentru consolidarea politi‐
cilor europene în materie de cultură și educa"ie, men"ionând că România sprijină mo‐
bilitatea tinerilor și a studen"ilor, învă"area limbilor străine și crearea unei re"ele de
universită"i europene. Președintele României a accentuat importan"a mobilită"ii ar‐
tiștilor și a profesioniștilor în domeniul culturii, care poate asigura deschiderea către
noi schimburi interculturale și proiecte europene comune.
Subliniind rolul important al culturii la nivel european în vederea promovării
valorilor și idealurilor comune europene, Președintele Iohannis a men"ionat și im‐
portan"a Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, a cărui instituire a fost pro‐
movată și de "ara noastră. De asemenea, Președintele României a amintit că orașul
Sibiu a fost Capitala Europeană a Culturii în 2007, iar Timișoara va !i Capitala
Europeană a Culturii în 2021.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐summitul‐social‐privind‐promovarea‐locurilor‐de‐munca‐echi‐
tabile‐si‐a‐cresterii‐economice‐in‐uniunea‐europeana‐goteborg‐regatul‐suediei
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐ale‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinute‐inaintea‐participarii‐la‐summitul‐social‐
privind‐promovarea‐locurilor‐de‐munca‐echitabile‐si‐a‐cresterii‐economice‐in‐uniunea‐europeana‐g
oteborg‐regatul‐suediei
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/sesiune‐de‐lucru‐cu‐pri‐
vire‐la‐promovarea‐locurilor‐de‐munca‐si‐a‐cresterii‐economice‐interventia‐presedintelui‐romaniei‐
klaus‐iohannis
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐summitul‐social‐privind‐promovarea‐locurilor‐de‐munca‐echi‐
tabile‐si‐a‐cresterii‐economice‐in‐uniunea‐europeana‐goteborg‐regatul‐suediei1510920245

7. 24 noiembrie 2017 – Participarea Președintelui României, Klaus
Iohannis, la Summitul Parteneriatului Estic de la Bruxelles

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐summitul‐parteneriatului‐estic‐de‐la‐bruxelles
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratiile‐de‐presa‐ale‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinute‐cu‐prilejul‐participarii‐la‐summitul‐parte‐
neriatului‐estic‐bruxelles‐regatul‐belgiei
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participare‐la‐summitul‐par‐
teneriatului‐estic

8. În ziua de 4 mai 2018, Președintele României, Klaus Iohannis, a participat la reuniunea informală la nivel de șef de stat Bulgaria-Austria-România
la Ruse – Bulgaria
Întâlnirea a reprezentat o ocazie pentru un schimb substan"ial de vederi pe
teme europene între șe!ii celor trei state care de"ineau în mod succesiv Președin"ia
Consiliului Uniunii Europene în 2018 și în prima parte a lui 2019. Discu"iile liderilor
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4 Mai 2018
Reuniunea informală
la nivel de șef de stat
Bulgaria-Austria-România
la Ruse

s‐au axat pe agenda europeană în vederea facilitării unei bune coordonări și cooperări
cu scopul asigurării unei tranzi"ii line pe parcursul celor trei președin"ii. S‐a discutat
despre viitorul Uniunii, Brexit și cooperarea în plan regional.
Președintele Klaus Iohannis a subliniat interesul României de a colabora îm‐
preună cu cele două state, Bulgaria și Austria, pentru îndeplinirea obiectivului comun de
avansare a agendei europene în interesul cetă"enilor. De asemenea, Președintele României
a men"ionat că "ara noastră împărtășește obiectivul principal de prezervare a unită"ii UE.
Președintele Klaus Iohannis a subliniat necesitatea ca toate cele trei preșe‐
din"ii succesive să conlucreze strâns, pentru a promova un mesaj clar de sus"inere a
consolidării proiectului european, pe baza valorilor solidarită"ii, unită"ii, coeziunii și
egalită"ii de tratament între statele membre. Președintele României arătat că este im‐
portantă sus"inerea unei Europe unite, care se dezvoltă de o manieră inclusivă, fără
diviziuni, centrată pe ob"inerea de rezultate concrete pentru to"i cetă"enii europeni.
O altă temă abordată a vizat viitorul regiunii Dunării. În legătură cu acest su‐
biect, Președintele Klaus Iohannis a subliniat că regiunea Dunării are un poten"ial
uriaș pe care trebuie să îl utilizăm la maximum. În acest sens, Președintele României
a men"ionat că volumul de bunuri transportate pe Dunăre ar trebui să sporească,
pentru a valori!ica pe deplin poten"ialul principalei artere europene de preluare a
tranzitului de mărfuri pe coridorul Rin‐Dunăre. Totodată, Președintele Klaus Iohannis
s‐a exprimat pentru revizuirea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
pe perioada exercitării de către Bulgaria și România a Președin"iei SUERD.
În contextul discu"iilor legate de abordarea regională, au fost discu"ii despre
aspectele legate de conectivitate. Președintele Iohannis a arătat sus"inere pentru dez‐
voltarea conexiunilor de infrastructură de transport și energetică. Proiectele BRUA
și Coridorul Vertical !iind foarte importante pentru România.
S‐a discutat despre modul în care Ini"iativa celor Trei Mări ‐ format de co‐
operare regională axat pe creșterea conectivită"ii în domeniile transportului, energiei
și digital ‐ poate impulsiona creșterea economiilor și a schimburilor comerciale în
regiune, precum și a convergen"ei economice și sociale în cadrul UE.
Președintele României a sus"inut o alocu"iune la Conferin"a „Dezvoltarea du‐
rabilă a Regiunii Dunării și interconectarea între regiuni” la Universitatea Angel
Kanchev din Ruse, unde a participat apoi și la o dezbatere cu studen"ii universită"ii.
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Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐informala‐la‐nivel‐de‐sef‐de‐stat‐bulgaria‐austria‐romania
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐din‐cadrul‐conferintei‐sustainable‐development‐of‐the‐danube‐
region‐and‐interconnection‐between‐regions
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐co‐
mune‐ale‐se!ilor‐de‐stat‐din‐romania‐bulgaria‐si‐austria
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederi‐bilaterale‐ale‐pre‐
sedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐bulgaria‐domnul‐rumen‐
radev‐si‐cu‐presedintele‐federal‐al‐republicii‐austria‐domnul‐alexander‐van‐der‐bellen‐in‐marja‐reu
niunii‐trilaterale‐de‐la‐ruse
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐sus‐
tinuta‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐!inalul‐reuniunii‐informale‐la‐nivel‐de‐
sef‐de‐stat‐bulgaria‐austria‐romania‐ruse‐bulgaria

9. La 17 mai 2018, Președintele României, Klaus Iohannis, a participat
la Summitul UE-Balcanii de Vest la So$ia – Bulgaria
Summitul a fost organizat la ini"iativa Bulgariei, dată !iind prioritatea asu‐
mată pe durata mandatului său ca Președin"ie a Consiliului UE, respectiv promovarea
perspectivei europene și a conectivită"ii în regiunea Balcanilor de Vest.
Summitul de la So!ia nu a fost unul dedicat extinderii, ci a fost un summit cu
partenerii din Balcanii de Vest, în care au fost abordate subiecte de interes comun
precum: conectivitatea, securitatea, migra"ia.
Cu prilejul Summitului, liderii UE 28 și partenerii din Balcanii de Vest au
adoptat o Declara"ie prin care:
n se rea!irmă angajamentul neechivoc fa"ă de perspectiva europeană a
Balcanilor de Vest.
n se arată că Uniunea dorește să‐și consolideze și să‐și intensi!ice angaja‐
mentul pentru sprijinirea partenerilor din Balcanii de Vest, inclusiv
printr‐o asisten"ă sporită bazată pe progrese tangibile în domeniul statului
de drept, precum și prin realizarea reformelor socio‐economice;
n Uniunea dorește să acorde prioritate securită"ii energetice, inclusiv prin
îmbunătă"irea e!icien"ei energetice, a interconexiunilor transfrontaliere,
prin diversi!icarea surselor și a rutelor de transport;

17 Mai 2018
Summitul
UE-Balcanii de Vest
la Sofia
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n UE se angajează să consolideze conectivitatea, în toate dimensiunile sale;
n UE va acorda o aten"ie deosebită creării de noi oportunită"i pentru tineri,
n în materie de cooperare, se men"ionează că trebuie întărită combaterea

terorismului și a extremismului, inclusiv în ceea ce privește !inan"area, ra‐
dicalizarea și întoarcerea luptătorilor străini;
n UE salută angajamentul asumat de partenerii din Balcanii de Vest în ceea
ce privește suprema"ia democra"iei și a statului de drept, în special a
luptei împotriva corup"iei și a crimei organizate, buna guvernare, pre‐
cum și în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a drepturilor
persoanelor apar"inând minorită"ilor. Se subliniază că un rol crucial în
procesul de democratizare îl joacă societatea civilă și mass‐media inde‐
pendente.
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Declara"ia este înso"ită de o anexă – Agenda de priorită"i de la So#ia, care cu‐
prinde ac"iuni concrete ce pot !i implementate în perioada imediat următoare și care
să ajute la creșterea gradului de conectivitate și armonizare în regiune, precum și
între regiune și UE.
În cadrul primei sesiuni a Summitului pe tema conectivită"ii, Președintele
Klaus Iohannis a subliniat că ideea de conectivitate trebuie în"eleasă, în primul rând,
în termeni de valori, întrucât acestea se a!lă în centrul proiectului european și pot
face Europa mai puternică. Președintele României accentuat ideea potrivit căreia,
este esen"ial să se construiască un spa"iu comun în care prevalează democra"ia și sta‐
tul de drept.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre importan"a pro‐
iectelor în domeniul conectivită"ii, în infrastructură, energie și re"elele digitale, în
condi"iile în care pot contribui la creșterea convergen"ei între Uniunea Europeană și
regiunea Balcanilor de Vest. În acest context, Președintele României a pledat pentru
acordarea unui impuls strategiilor macro‐regionale, cum ar !i proiectele dezvoltate
sub egida Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a vorbit și despre importan"a interco‐
nectivită"ii între re"elele de gaze și de electricitate, ca prim pas în realizarea diversi‐
tă"ii surselor și a securită"ii aprovizionării dar și despre conectarea infrastructurii
digitale între UE și Balcanii de Vest, un obiectiv comun ce ar trebui să !ie îndeplinit
cu promptitudine.
În cadrul celei de‐a doua sesiuni cu tema „Abordarea provocărilor comune”,
Președintele României a pledat pentru un parteneriat sporit de securitate între UE
și Balcanii de Vest care ar trebui să poată oferi un răspuns comun la provocările ac‐
tuale: !luxurile de migra"ie, terorismul, amenin"ările hibride.
În acest context, Președintele Iohannis a salutat eforturile constante ale par‐
tenerilor din Balcanii de Vest în domeniul securită"ii și migra"iei din ultimii ani, punc‐
tând că această experien"ă pozitivă trebuie continuată. În vederea continuării acestor
eforturi, România a pledat în mod constant în favoarea unei asisten"e și sprijin !inan‐
ciar solid al UE pentru Balcanii de Vest.
Președintele României a pledat pentru acordarea unei aten"ii sporite întăririi
statului de drept și luptei împotriva corup"iei în regiunea Balcanilor de Vest. De asemenea,
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Președintele Klaus Iohannis a accentuat ideea creșterii investi"iilor în educa"ie, ca
unul dintre cele mai e!iciente mijloace pe termen lung pentru realizarea unui spa"iu
comun de securitate, dar și pentru o dezvoltare armonioasă, democratică și în acord
cu valorile europene a partenerilor.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐informala‐a‐consiliului‐european‐si‐la‐summitul‐uni‐
unea‐europeana‐balcanii‐de‐vest‐so!ia‐republica‐bulgaria
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐sus‐
tinuta‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐summitul‐uniunea‐
europeana‐balcanii‐de‐vest
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐informala‐a‐consiliului‐european‐si‐la‐summitul‐uni‐
unea‐europeana‐balcanii‐de‐vest‐so!ia‐republica‐bulgaria1526563204

24-25 Februarie 2019
Summitul
UE-Liga Statelor Arabe
la Sharm-El-Sheikh

10. În perioada 24-25 februarie 2019, Președintele României, Klaus
Iohannis, a participat la Summitul UE-Liga Statelor Arabe la Sharm-El-Sheikh
– Republica Arabă Egipt
Reuniunea a oferit prilejul celor două blocuri să aibă o primă discu"ie, care
a abordat principalele subiecte ale cooperării bilaterale și ale agendei regionale și in‐
terna"ionale, deschizând astfel calea către o apropiere între UE și lumea arabă, pe
baza intereselor comune.
Summitul de la Sharm El Sheikh a marcat un moment important al cooperării
euro‐arabe, atât din perspectiva simbolisticii pe care to"i liderii au reliefat‐o pe par‐
cursul întâlnirii, cât și pentru că a stabilit jaloane tematice ale cooperării bilaterale
pe care cele două organiza"ii vor trebui să le urmărească: schimbări climatice, mi‐
gra"ie, terorism, cooperare economică și comercială, tineret, solu"ionarea crizelor re‐
gionale.
La !inalul lucrărilor, a fost adoptată o Declara"ie a Summitului UE–LSA, care
scoate în eviden"ă decizia păr"ilor de a se angaja împreună în abordarea provocărilor
comune actuale, de a‐și adânci cooperarea și coordonarea pentru valori!icarea po‐
ten"ialului existent spre asigurarea stabilită"ii, prosperită"ii și bunăstării în regiunile
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geogra!ice de apartenen"ă. Declara"ia a rea!irmat pozi"ia similară privind Procesul
de Pace în Orientul Mijlociu, inclusiv angajamentul pentru „solu"ia celor două state”,
precum și sprijinul ferm acordat Organiza"iei Na"iunilor Unite în eforturile de solu‐
"ionare a con!lictelor din Siria, Libia și Yemen.
Totodată, reuniunea a avut loc într‐un context istoric important pentru
România, în timpul exercitării Președin"iei rotative a Consiliului Uniunii Europene în
primul semestru al anului 2019, ceea ce a reprezentat o oportunitate de a urmări în‐
deaproape evolu"iile din Orientul Mijlociu și Africa de Nord în scopul asigurării unui
climat stabil din punct de vedere politic, economic și social în vecinătatea sudică a
UE, precum și în vederea sus"inerii eforturilor de promovare a păcii și securită"ii în
regiune.
În cadrul alocu"iunii sus"inute în sec"iunea inaugurală, Președintele României
a eviden"iat contextul în care s‐a desfășurat acest Summit, marcat de provocări și in‐
certitudini, dar și de oportunită"i deschise tuturor, având în vedere interconectarea și
interac"iunea dintre regiunile reprezentate de cele două organiza"ii.
Președintele Klaus Iohannis a pledat pentru o abordare pragmatică orientată
către ob"inerea de rezultate concrete la diversele probleme ale agendei celor două
regiuni: migra"ie, radicalizare, terorism, schimbări climatice, dezvoltare durabilă,
crearea de locuri de muncă. Președintele României a eviden"iat importan"a pe care
o are dezvoltarea economică în cele două regiuni ca motor al tuturor transformărilor
pozitive.
Președintele Klaus Iohannis subliniat, în context, faptul că schimburile co‐
merciale și investi"iile contribuie la dezvoltarea durabilă, la reducerea sărăciei și la
crearea de locuri de muncă.
În ceea ce privește migra"ia, Președintele României a arătat că este important
ca statele de origine, de tranzit și de destina"ie să abordeze împreună cauzele acestui
fenomen, exprimând convingerea că doar prin parteneriate și cooperare consolidată
se pot ob"ine rezultate e!iciente în acest scop.
Referitor la combaterea terorismului, Președintele Klaus Iohannis a eviden‐
"iat necesitatea unei bune cooperări la nivelul celor două regiuni pentru combaterea
acestui fenomen, și a subliniat faptul că "ara noastră se opune cu tărie tuturor for‐
melor de terorism și de extremism violent.
Președintele României s‐a referit, totodată, la importan"a sprijinirii multilate‐
ralismului la nivel global și regional. În ceea ce privește evolu"iile regionale, Președintele
Iohannis a subliniat necesitatea ca orice solu"ie la crizele regionale să ia în conside‐
rare pozi"iile, opiniile și sensibilită"ile statelor din regiune.
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/presedintele‐romaniei‐dom‐

nul‐klaus‐iohannis‐va‐avea‐o‐intrevedere‐cu‐presedintele‐republicii‐arabe‐egipt‐domnul‐abdel‐fat‐

tah‐el‐sisi‐in‐marja‐participarii‐la‐summitul‐ue‐liga‐statelor‐arabe

https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intrevederea‐presedin‐

telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐arabe‐egipt‐domnul‐abdel‐fattah‐

el‐sisi‐in‐marja‐participarii‐la‐summitul‐ue‐liga‐statelor‐arabe
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https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐

domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐sesiunii‐plenare‐a‐summitului‐uniunea‐europeana‐liga‐
statelor‐arabe

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐

romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐summitul‐uniunea‐europeana‐liga‐statelor‐arabe

11. La 15 martie 2019, Președintele României, domnul Klaus Iohannis
a participat la Summitul European al Regiunilor și Orașelor la București
Cel de‐al 8‐lea Summit European al Regiunilor și Orașelor a fost găzduit de
România în calitate de Președin"ie la Consiliul Uniunii Europene.
Cu ocazia acestui summit a fost adoptată Declara"ia de la București, având
titlul ”Building the EU from the ground up with our regions and cities”. Acest docu‐
ment a fost gândit ca o contribu"ie la Agenda Strategică 2019‐2024.
În acest document se eviden"iază rolul reprezentan"ilor entită"ilor subna‐
"ionale în vederea corectării de!icitului de încredere și legitimitate a UE, respectiv a
reducerii distan"ei dintre cetă"enii europeni și Uniunea Europeană.
Președintele României a sus"inut în cadrul Summitului o alocu"iune în care
s‐a referit la rolul important al Comitetului European al Regiunilor, care prin inter‐
mediul numeroaselor dezbateri a contribuit cu multe idei și propuneri valoroase la
conturarea unei viziuni pentru viitorul Uniunii Europene.
Președintele Klaus Iohannis a subliniat, de asemenea, locul special care
revine Comitetului European al Regiunilor în arhitectura institu"ională a Uniunii
Europene, prin rolul consultativ pe care îl are, în efortul de a apropia mai mult ac"iu‐
nea europeană de bene!iciarii ei ‐ regiunile, orașele și cetă"enii europeni.
Președintele României s‐a referit la rolul important al comunicării cu cetă‐
"enii europeni, care adesea percep Uniunea Europeană ca pe o structură prea biro‐
cratică, prea distantă. În acest sens, Președintele Klaus Iohannis a men"ionat că aceste
aspecte pot !i corectate inclusiv prin implicarea activă a Comitetului European al
Regiunilor în activitatea de informare, de comunicare și cooperare cu cetă"enii.
Totodată, Președintele României s‐a referit la importan"a principiului co‐
eziunii, atât din perspectiva motto‐ului Președin"iei "ării noastre la Consiliul UE, cât
și al nevoii cetă"enilor de mai multă coeziune. În opinia Președintelui României, ne‐
voia de mai multă coeziune nu este o ambi"ie particulară a statelor membre care au
un nivel mai redus de convergen"ă economică, ci este o necesitate pentru toate statele
membre.
Comunicare publică:

https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐

domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐summitului‐european‐al‐regiunilor‐si‐oraselor
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3. Întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor europene: 24
1. Vizita Președintelui României, Klaus Iohannis, la institu#iile Europene
(Bruxelles, 15–16 ianuarie 2015). În cadrul acestei vizite, Președintele României
a avut convorbiri cu Donald Tusk, Președintele Consiliului European,
Jean-Claude Juncker, Președintele Comisiei Europene, și cu Jens Stoltenberg,
Secretarul General NATO.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐vizitei‐o!iciale‐la‐bruxelles‐regatul‐belgiei
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐co‐
muna‐a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐presedintelui‐comisiei‐europene‐dom‐
nul‐jean‐claude‐juncker‐la‐bruxelles‐regatul‐belgiei
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐co‐
muna‐a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐a‐secretarului‐general‐al‐nato‐domnul‐
jens‐stoltenberg‐la‐bruxelles‐regatul‐belgiei

2. Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis, a președintelui
Comitetului Economic si Social European, Henri Malosse (București, 16 aprilie
2015).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐
presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐comitetului‐economic‐si‐social‐euro‐
pean‐domnul‐henri‐malosse

3. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans (București, 5 iunie 2015).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intrevederea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐vicepresedintele‐comisiei‐europene‐domnul‐frans‐
timmermans

4. Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis, a Președintelui
Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag-ul german, Gunther
Krichbaum, (București, 29 octombrie 2015)
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐unei‐delegatii‐
parlamentare‐conduse‐de‐presedintele‐comisiei‐pentru‐afaceri‐europene‐din‐bundestag‐ul‐german‐
domnul‐gunther‐krichbaum

5. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu Președintele
Consiliului European, Donald Tusk (București, 15 februarie 2016 ).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐co‐
muna‐a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐consiliului‐european‐dom‐
nul‐donald‐tusk
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6. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu Negociatorul-șef al
Comisiei Europene pentru Brexit, Michel Barnier (București, 16 februarie 2017).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐negociatorului‐
sef‐al‐comisiei‐europene‐pentru‐brexit‐domnul‐michel‐barnier

7. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu Președintele
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker (București, 11 Mai 2017).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐comisiei‐europene‐domnul‐jean‐claude‐
juncker1494420245
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐pre‐
sedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐comisiei‐europene‐domnul‐jean‐claude‐
juncker1494508102
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/discursul‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐cu‐ocazia‐receptiei‐oferite‐de‐ziua‐europei
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐comisiei‐europene‐
domnul‐jean‐claude‐juncker‐sustinut‐cu‐ocazia‐receptiei‐oferite‐de‐ziua‐europei‐de‐la‐palatul‐cotroceni

8. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu Președintele
Consiliului European, Donald Tusk (New York, septembrie 2017).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intrevederile‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐republicii‐estonia‐doamna‐kersti‐kaljulaid‐
presedintele‐republicii‐arabe‐egipt‐domnul‐abdel‐fattah‐elsisi‐presedintele‐republicii‐serbia‐domnul
‐aleksandar‐vucic‐presedintele‐consiliului‐european‐domnul‐donald‐tusk‐si‐secretarul‐general‐nato‐
domnul‐jens‐stoltenberg

9. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu Președintele
Consiliului European, Donald Tusk (București, 13 octombrie 2017).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐presedintelui‐consiliu‐
lui‐european‐domnul‐donald‐tusk‐in‐romania

10. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu Comisarul
European responsabil pentru Buget și Resurse Umane, Günther Oettinger
(București, 26 octombrie 2017).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐comisarului‐european‐pentru‐buget‐si‐resurse‐umane‐dom‐
nul‐gunther‐oettinger

11. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu Vicepreședintele
Comisiei Europene, Comisarul European responsabil pentru Moneda Euro și Dialog
Social, precum și pentru Stabilitatea Financiară, Serviciile Financiare și Uniunea
Pie#elor de Capital, Valdis Dombrovskis (București, 27 octombrie 2017).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐vicepresedintelui‐comisiei‐europene‐pentru‐euro‐si‐dialog‐
social‐domnul‐valdis‐dombrovskis
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12. Vizita Președintelui României, Klaus Iohannis, la Comisia Europeană
(Bruxelles, 31 ianuarie 2018 ).
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐la‐bruxelles
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐!inalul‐intalnirii‐cu‐presedintele‐consi‐
liului‐european‐domnul‐donald‐tusk

13. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu Primvicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans (București, 1 Martie 2018).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐prim‐vicepresedin‐
telui‐comisiei‐europene‐domnul‐frans‐timmermans

14. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu Negociatorul-șef
al Comisiei Europene pentru Brexit, Michel Barnier (București, 2 octombrie
2018).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐negociatorului‐sef‐
al‐uniunii‐europene‐pentru‐brexit‐domnul‐michel‐barnier

15. Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis, a delega#iei
Comisiei Europene conduse de Martin Selmayer, Secretarul General al Comisiei
Europene (București, 12 octombrie 2018).
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐secretarului‐
general‐al‐comisiei‐europene‐domnul‐martin‐selmayr

16. Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis, a Președintelui
Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz (București,
29 octombrie 2018).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐presedintelui‐
comitetului‐european‐al‐regiunilor

17. Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis, a Președintelui
Comitetului Economic și Social European, Luca Jahier (București, 12 noiembrie
2018).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐presedintelui‐
comitetului‐economic‐si‐social‐european‐domnului‐luca‐jahier

18. Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis, a Președintelui
Cur#ii Europene de Conturi, Klaus-Heiner Lehne (București, 20 noiembrie
2018).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐presedintelui‐
curtii‐europene‐de‐conturi‐domnul‐klaus‐heiner‐lehne
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19. Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis, a Comisarului
European pentru justi#ie, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová
(București, 20 noiembrie 2018).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐comisarului‐
european‐pentru‐justitie‐protectia‐consumatorului‐si‐egalitate‐de‐gen‐doamna‐vera‐jourova

20. Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis, a liderilor
grupurilor politice din Parlamentul European în contextul vizitei Conferin#ei
Președin#ilor Parlamentului European (București, 21 noiembrie).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐primirii‐delegatiei‐parlamentului‐euro‐
pean‐conduse‐de‐presedintele‐antonio‐tajani

21. Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis, a Președintelui
Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, și a membrilor Colegiului
Comisarilor (București, 11 ianuarie 2019).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐comisiei‐europene‐domnul‐jean‐claude‐
juncker‐si‐a‐membrilor‐colegiului‐comisarilor
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐intalnirii‐cu‐membrii‐colegiului‐comisarilor
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/conferinta‐de‐presa‐co‐
muna‐cu‐presedintele‐comisiei‐europene‐domnul‐jean‐claude‐juncker

22. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu Negociatorul-șef
al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier (München, 15-16 februarie
2019).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederi‐ale‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐marja‐participarii‐la‐conferinta‐de‐securitate‐de‐la‐munchen

23. Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis, a Comisarului
european pentru sănătate și securitate alimentară, Vytenis Andriukaitis
(București, 26 martie 2019).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/!iles/photo_gallery/original_forum_palatul_cotroceni_26‐03‐
2019_17.jpg

24. Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis, a viitorului președinte al Consiliului European, Charles Michel (București, 27 noiembrie 2019).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐viitorului‐presedinte‐al‐consiliului‐european‐domnul‐
charles‐michel
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐co‐
muna‐a‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐ales‐al‐consiliului‐european‐
domnul‐charles‐michel
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4. Alte acțiuni din sfera afacerilor europene: 16
1. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu ambasadorii
statelor membre UE acredita#i la București (București, 27 mai 2015).
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/!iles/photo_gallery/original_27497.jpg

2. Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis, a Președintelui
Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, Manfred
Weber (București, 15 iulie 2015).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intrevederea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐domnul‐manfred‐weber‐presedintele‐grupului‐partidului‐
popular‐european‐din‐parlamentul‐european

3. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu europarlamentarii
români (Bruxelles, 15 octombrie 2015).
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intalnirea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐europarlamentarii‐romani

4. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu ambasadorii
statelor membre UE acredita#i la București (București, 26 noiembrie 2015).
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/album‐foto/dejun‐cu‐ambasadorii‐statelor‐mem‐
bre‐ale‐uniunii‐europene‐acreditati‐in‐romania1449695066

5. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu ambasadorii statelor membre UE acredita#i la București (București, 23 iunie 2016).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐ambasadorii‐statelor‐membre‐ue‐acreditati‐la‐bucuresti

6. Participarea Președintelui României, Klaus Iohannis, la o întâlnire de lucru
cu Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, Premierul Belgiei, Charles Michel, și
Premierul Luxemburgului, Xavier Bettel (Berlin, 9 septembrie 2016 ).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐o‐intalnire‐de‐lucru‐cu‐cancelarul‐germaniei‐premierul‐belgiei‐
si‐premierul‐luxemburgului
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1473430155
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7. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu ambasadorii
statelor membre UE acredita#i la București (București, 13 decembrie 2016).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/intalnirea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐ambasadorii‐statelor‐membre‐ale‐uniunii‐europene‐acreditati‐
la‐bucuresti

8. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu ambasadorii
statelor membre UE acredita#i la București (București, 5 decembrie 2017).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐ambasadorii‐statelor‐membre‐ue‐acreditati‐la‐bucuresti1512386004
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
mani e i ‐d o mnul ‐k l a us ‐i o h anni s ‐c u‐amb as ad o r i i ‐s t ate l o r ‐me mb re ‐ue ‐ac re d i t at i ‐l a‐
bucuresti1512484438

9. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu ambasadorii
statelor membre UE acredita#i la București (București, 19 iunie 2018).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
mani e i ‐d o mnul ‐k l a us ‐i o h anni s ‐c u‐amb as ad o r i i ‐s t ate l o r ‐me mb re ‐ue ‐ac re d i t at i ‐l a‐
bucuresti1529320279
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnire‐cu‐ambasadorii‐sta‐
telor‐membre‐ue‐acreditati‐la‐bucuresti
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratia‐de‐presa‐sus‐
tinuta‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐!inalul‐intalnirii‐cu‐ambasadorii‐state‐
lor‐membre‐ue‐acreditati‐la‐bucuresti

10. Participarea Președintelui României, Klaus Iohannis, la dezbaterea
organizată de Parlamentul European privind viitorul Uniunii Europene
(Strasbourg, 23 octombrie 2018).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐dezbaterea‐organizata‐de‐parlamentul‐european‐privind‐viito‐
rul‐uniunii‐europene‐la‐strasbourg‐republica‐franceza
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/discursul‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterii‐din‐plenul‐parlamentului‐european‐
privind‐viitorul‐europei
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratie‐de‐presa‐co‐
muna‐cu‐presedintele‐parlamentului‐european‐domnul‐antonio‐tajani

11. Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis, a fostului
comisar european Gunther Verheugen (București, 6 noiembrie 2018).
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/!iles/photo_gallery/original_primire_6_noiembrie_2018.jpg

12. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu ambasadorii
statelor membre UE acredita#i la București (București, 19 decembrie 2018).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participare‐la‐intalnirea‐
cu‐ambasadorii‐statelor‐membre‐ale‐uniunii‐europene‐acreditati‐la‐bucuresti
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22 Ianuarie 2019
Ceremonia de semnare
a Tratatului
de cooperare și integrare
franco-german (Aachen)

13. Participarea Președintelui României, Klaus Iohannis, la ceremonia de
semnare a Tratatului de cooperare și integrare franco-german (Aachen,
Germania, 22 ianuarie 2019).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐ceremonia‐de‐semnare‐a‐tratatului‐de‐cooperare‐si‐integrare‐
franco‐german
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐ceremonia‐de‐semnare‐a‐tratatului‐de‐cooperare‐si‐integrare‐
franco‐german1548062325
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedinte‐
lui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐semnare‐a‐tratatului‐de‐co‐
operare‐si‐integrare‐franco‐german
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐
tinute‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1548158860

14. Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis, a Secretarului
General al Partidului Popular European, Antonio López-Istúriz White
(București, 28 ianuarie 2019).
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/!iles/photo_gallery/original_primire_sec_gen_ppe_28_ian_2019_1.jpg

15. Participarea Președintelui României, Klaus Iohannis, la întâlnirea reprezentan#ilor statelor din cadrul Parteneriatului Estic, la invita#ia Președintelui
Consiliului European, Donald Tusk (Bruxelles, 13 mai 2019).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐reprezentantilor‐statelor‐din‐cadrul‐parteneriatului‐
estic
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐reprezentantilor‐statelor‐din‐cadrul‐parteneriatului‐
estic1557773228
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16. Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu ambasadorii
statelor membre UE acredita#i la București (București, 5 decembrie 2019).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
mani e i ‐d o mnul ‐k l a us ‐i o h anni s ‐c u‐amb as ad o r i i ‐s t ate l o r ‐me mb re ‐ue ‐ac re d i t at i ‐l a‐
bucuresti1575464392
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
mani e i ‐d o mnul ‐k l a us ‐i o h anni s ‐c u‐amb as ad o r i i ‐s t ate l o r ‐me mb re ‐ue ‐ac re d i t at i ‐l a‐
bucuresti1575559771

5 Decembrie 2019
Întrevedere
cu ambasadorii
statelor membre UE
acreditați la București

În domeniul afacerilor europene au fost decora#i de către Președintele
României 79 de persoane:
n 4 reprezentan#i ai institu#iilor europene (foști și actuali);
n 75 reprezentan#i ai institu#iilor românești.
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1. Justiție independentă și lupta anticorupție
În cursul mandatului său, Președintele României a ac"ionat ferm pentru
apărarea statului de drept și asigurarea independen"ei justi"iei.
În anul 2015, consecvent acestui angajament public, Președintele Klaus
Iohannis și‐a exprimat sus"inerea pentru apărarea statului de drept și a justi"iei încă
din primul mesaj adresat Parlamentului, la data de 9 februarie 2015. Cu acest prilej,
Președintele a subliniat necesitatea ca institu"iile statului, dar mai cu seamă puterea
legislativă, să !ie ferme în materie de integritate, responsabile în actul de legiferare,
dar și în raport cu cererile justi"iei, să !ie active în atribu"iile de control și transparente

9 Februarie 2015
Mesaj adresat
Parlamentului României
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în conduită pentru a !i astfel în slujba cetă"enilor. Totodată, Președintele a men"ionat
că adoptarea rapidă a unei solu"ii legislative pentru accelerarea și simpli!icarea
procedurilor care au ca obiect cererile de încuviin"are a re"inerii, arestării sau
perchezi"iei parlamentarilor și cele de efectuare a urmăririi penale pentru miniștri
și foști miniștri membri ai Parlamentului este importantă pentru independen"a
justi"iei și sprijinirea acesteia în lupta anticorup"ie.
Imposibilitatea desfășurării procedurilor judiciare și a înfăptuirii actului de
justi"ie, ca urmare a omisiunii Parlamentului de a pune în acord dispozi"iile legale cu
Constitu"ia în ceea ce privește majoritatea necesară adoptării hotărârilor de
încuviin"are a cererilor de re"inere/arestare a unui deputat/senator au avut drept
consecin"ă blocarea activită"ii puterii judecătorești. Activitatea de la nivelul
Parlamentului în cazuri precum cel al senatorului Dan‐Coman Șova a condus la un
blocaj institu"ional. Uzând de competen"ele sale constitu"ionale, Președintele
României s-a adresat Cur#ii Constitu#ionale cu o cerere de solu#ionare a unui
con$lict juridic de natură constitu#ională, cu scopul de a înlătura blocajul
institu"ional existent. În acest sens, la data de 26 martie 2015 Președintele României
a sesizat Curtea Constitu"ională cu o cerere de solu"ionare a con!lictului juridic de
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natură constitu"ională dintre Ministerul Public ‐ Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casa"ie și Justi"ie și Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, și
Parlamentul României, respectiv Camera Deputa"ilor și Senatul, pe de altă parte.
Dezbaterile purtate în jurul acestei cereri a Președintelui României au
condus, în !inal, la modi!icarea regulamentelor parlamentare, în sensul obligării
Parlamentului de a adopta o hotărâre ori de câte ori este sesizat cu o cerere de
urmărire penală a unui parlamentar, indiferent dacă aceasta este admisă sau respinsă.
În plus, ca efect al promovării acestui con!lict juridic de natură constitu"ională, s‐a
clari!icat aspectul privind majoritatea necesară adoptării unei astfel de hotărâri.
Astfel, dacă până la momentul promovării acestui con!lict juridic de natură
constitu"ională, era nevoie de votul majorită"ii membrilor unei Camere pentru a
decide cu privire la o cerere a justi"iei, ulterior, decizia asupra unei asemenea cereri
a putut !i adoptată cu întrunirea unei majorită"i simple.
În conformitate cu dispozi"iile art. 133 din Constitu"ie, Președintele
României participă la lucrările Consiliului Superior al Magistraturii, de la începutul
mandatului și până în prezent, luând parte la 6 ședin"e ale acestuia.
Prima participare a Președintelui Klaus Iohannis la o ședin"ă a Consiliului
Superior al Magistraturii a avut loc în data de 6 ianuarie 2015. În alocu"iunea
sus"inută cu acel prilej, Președintele a eviden"iat obiectivul său, respectiv, acela ca
împreună cu Consiliul Superior al Magistraturii, să garanteze integritatea institu"ională
și func"ională a institu"iilor din sistemul judiciar. Președintele a subliniat faptul că
justi"ia este una din cele trei puteri ale statului, nu o supraputere și că trebuie
exercitată cu demnitate, respect și sobrietate, nu etalată sub aspect de exotism
mediatic. Mai mult, a precizat că este fundamental ca mijloacele de investigare să !ie
folosite în condi"ii de deplină concordan"ă cu Constitu"ia și cu reglementările
interna"ionale și doar sub controlul unui judecător. Președintele și‐a exprimat dorin"a
ca CSM să aibă reac"ii rapide și să sanc"ioneze imediat orice atacuri, ingerin"e, derapaje
și imixtiuni în justi"ie, indiferent dacă este vorba despre demnitari de cel mai înalt
rang sau despre, de exemplu, un consilier comunal. De asemenea, Președintele
României a men"ionat că unul dintre obiectivele majore ale sistemului judiciar trebuie
să !ie ridicarea Mecanismului de Cooperare și Veri!icare și, pentru îndeplinirea acestui
obiectiv, toate institu"iile din Justi"ie, dar și Parlamentul și puterea executivă trebuie
să îşi aducă aportul. Totodată, Președintele i‐a încurajat pe judecători și pe procurori
și i‐a îndemnat să continue munca de schimbare la fa"ă a României, să nu se lase
intimida"i, să nu se lase pradă in!luen"elor politice sau amenin"ărilor.
Președintele a ac"ionat în mod constant ca apărător al statului de drept,
sprijinind și încurajând neîntrerupt institu"iile sistemului judiciar nu doar prin
participările la ședin"ele Consiliului Superior al Magistraturii, ci și la cele de bilan" al
activită"ii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie, DNA sau DIICOT.
Cu ocazia participării la prezentarea activită"ii anuale a institu"iilor cheie din sistemul
judiciar, Președintele României a reiterat sprijinul său și a încurajat aceste institu"ii
ale statului să coopereze, potrivit competen"elor ce le revin, pentru combaterea
corup"iei și întărirea statului de drept.
Astfel, cu prilejul participării la prezentarea bilan"ului activită"ii Direc"iei
Na"ionale Anticorup"ie pe anul 2014, care a avut loc la data de 24 februarie 2015,
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Președintele a remarcat creșterea capacită"ii institu"ionale a statului de a lupta
împotriva corup"iei, subliniind că începutul schimbării profunde pleacă de la
respingerea fenomenului corup"iei la orice nivel și de la în"elegerea faptului că în
via"a publică nu există altă cale decât corectitudinea și respectarea legii, apreciind
pozitiv activitatea DNA, alături de cea a tuturor acelor autorită"i ale statului, care și‐
au făcut în mod e!icient datoria în lupta anticorup"ie. În același context, Președintele
a eviden"iat importan"a recuperării prejudiciilor, acest proces !iind direct legat de
e!icien"a luptei anticorup"ie și descurajarea acestui fenomen. Președintele a rea!irmat
faptul că lupta anticorup"ie este o prioritate a mandatului său și că DNA este, în
România anului 2015, o institu"ie‐cheie, care contribuie la întărirea statului de drept.
Cu privire la asigurarea unei bune func"ionări a sistemului judiciar, în temeiul
art. 94 lit. c) și al art. 125 și 134 din Legea Fundamentală, șeful statului a numit și
eliberat din func"ie judecători și procurori, cu excep"ia celor stagiari. Pe parcursul

24 Februarie 2015
Ședința de bilanț
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primului mandat al Președintelui României, acest domeniu a avut o dinamică
semni!icativă, concretizată în emiterea a peste 2500 de decrete de numire și eliberare
din func"ie a judecătorilor și procurorilor, ceea ce a dus nu doar la o întinerire a
corpului magistra"ilor, dar și, cel pu"in în primii doi ani ai mandatului, la reducerea
de!icitului de personal din rândul judecătorilor și procurorilor.
În privin"a numirilor și eliberărilor din func#iile de conducere la Înalta
Curte de Casa#ie și Justi#ie, respectiv la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casa#ie și Justi#ie, DNA ori DIICOT, Președintele României are o competen"ă
partajată cu Consiliul Superior al Magistraturii și cu ministrul justi"iei. În exercitarea
acestor atribu"ii, șeful statului a ac"ionat în acord cu primul mesaj adresat CSM, în
sensul că, prin numirile ce îi revin în competen"ă, se va asigura că justi"ia va bene!icia
de liderii potrivi"i.
De la preluarea mandatului și până în prezent, șeful statului a emis 30 de
decrete de numire sau, după caz, de reînvestire în func"iile de conducere la instan"a
supremă, respectiv la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie, DNA
ori DIICOT. Cu toate acestea, Președintele a respins propunerile de numire a unor
persoane în func"ii înalte de conducere, atunci când au existat impedimente legale.
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Totodată, Președintele a emis două decrete de eliberare din func"ii de
conducere a unor procurori, ca urmare a des!iin"ării Sec"iei de combatere a
infrac"iunilor de corup"ie săvârșite de militari din cadrul DNA, respectiv a demisiei
procurorului‐șef DIICOT. De asemenea, Președintele a emis un decret de revocare a
procurorului‐șef DNA exclusiv ca efect al deciziei Cur"ii Constitu"ionale.
Potrivit Constitu"iei, la propunerea CSM, Președintele României numește și
eliberează din func"ie judecătorii și procurorii. În luna decembrie 2014, Președintele
României a eliberat din func"ie, prin decret, 16 magistra"i (procurori și judecători),
iar în anul 2015 a emis 257 de decrete de numire și 174 de decrete de eliberări din
func"ie a magistra"ilor. În anul 2016, Președintele României a numit în func"ie 257
de magistra"i și a eliberat din func"ie un număr de 202 judecători și procurori. În
anul 2017, au fost numi"i, prin decret, 410 magistra"i și 247 au fost elibera"i din
func"ie. În anul 2018, Președintele României a emis 198 de decrete de numire în
func"ie și 358 de decrete de eliberare din func"ie a magistra"ilor. În anul 2019, au
fost emise 191 de decrete de numire în func"ie și 297 de decrete de eliberare din
func"ie a magistra"ilor.
De asemenea, rea!irmându‐și sprijinul pentru magistra#ii nou intra#i în
sistemul de justi"ie, Președintele României s‐a întâlnit cu !iecare promo"ie de
absolven"i ai Institutului Na"ional al Magistraturii. Cu ocazia acestor ceremonii, șeful
statului a subliniat permanent importan"a momentului de accedere în aceste profesii
și de apartenen"ă la unul dintre cele mai importante sisteme pentru existen"a statului
de drept. Totodată, Președintele a subliniat necesitatea respectării drepturilor
fundamentale ale cetă"enilor în administrarea justi"iei, în limitele și rigorile legilor,
ca una dintre coordonatele esen"iale ale activită"ii sistemului judiciar.
În conformitate cu art. 109 din Constitu"ie, referitor la răspunderea mem‐
brilor Guvernului, Președintele României poate cere urmărirea penală a membrilor
Guvernului sau a foștilor membri ai Guvernului care nu au calitatea de parlamentar,
pentru faptele săvârșite în exerci"iul func"iei lor.
Dând eficien"ă principiului constitu"ional al egalită"ii în drepturi prevăzut
de art. 16 alin. (2) din Constitu"ie, conform căruia nimeni nu este mai presus de
lege, Președintele a dat curs tuturor solicitărilor din partea Procurorului general
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie având ca obiect
cererea de urmărire penală a unui ministru. Potrivit jurispruden"ei Cur"ii
Constitu"ionale, aceste solicitări au fost înaintate de Procurorul general, iar
cererile de urmărire penală formulate de Președintele României au fost transmise
ministrului justi"iei.
De la preluarea mandatului și până în prezent, Președintele României a dat
curs unui număr de 13 astfel de solicitări, cerând urmărirea penală fa"ă de 22 de foști
miniștri. În anul 2015, Președintele României a dat curs celor 2 solicitări ale
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie, în
vederea formulării unor cereri de urmărire penală pentru 5 foști miniștri. Astfel,
Președintele României a transmis ministrului justi"iei cererea de urmărire penală a
lui Roman Petre, fost prim‐ministru al României în perioada 26 decembrie 1989 –
26 septembrie 1991, a lui Voiculescu Gelu ‐ Voican, fost Viceprim‐ministru al
României în perioada 28 decembrie 1989 – 28 iunie 1990, și a lui Stănculescu Victor
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Atanase, fost ministru al apărării na"ionale în perioada 16 februarie 1990 – 30 aprilie
1991. Tot în anul 2015, Președintele României a transmis ministrului justi"iei cererea
de urmărire penală a lui Videanu Adriean, în calitate de fost ministru al economiei,
respectiv al economiei, comer"ului și mediului de afaceri.
În anul 2016, în una dintre primele sale ac"iuni în legătură cu activitatea
sistemului judiciar, respectiv participarea, în luna februarie 2016, la prezentarea
bilan#ului de activitate pentru anul 2015 al DNA, Președintele României a subliniat
încă o dată că imunitatea parlamentară nu are voie să se transforme într-o piedică
împotriva luptei anticorup"ie, !iind nevoie de o ac"iune coerentă din partea
autorită"ilor și că în acest sens, trebuie opera"ionalizate cu adevărat institu"iile cu
atribu"ii în recuperarea prejudiciilor. Totodată, Președintele a eviden"iat că lupta
împotriva corup"iei nu numai că nu s‐a încheiat, dar că aceasta trebuie să continue,
!iind necesară dezvoltarea unor politici publice și a unei legisla"ii care să pună accent

2 Februarie 2016
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și pe educarea cetă"enilor, în special a tinerilor, cu privire la efectele negative ale
corup"iei de orice fel, precum și pe măsurile de prevenire a faptelor de corup"ie.
Consolidarea statului de drept, independen"a justi"iei și lupta anticorup"ie
au constituit și în anul 2016 temele abordate de Președinte în dialogul cu
Parlamentul. Astfel, în 22 februarie 2016 șeful statului a adresat un mesaj
Parlamentului prin care a învederat faptul că, în unele cazuri, imunitatea
parlamentară a fost folosită pentru blocarea cererilor justi"iei, punând în discu"ie
astfel credibilitatea Parlamentului și necesitatea manifestării unor raporturi corecte
cu justi"ia. Cu aceeași ocazie, a reliefat și necesitatea consolidării statului de drept și
a independen"ei justi"iei ca angajamente ferme la nivelul societă"ii, precum și
obliga"ia re!lectării lor și în raporturile dintre Parlament, ca for reprezentativ suprem,
și justi"ie. A fost subliniată importan"a pentru soliditatea democra"iei românești și a
statului de drept a unor alegeri pentru CSM care să !ie departe de zona politicului și
să !ie păstrate strict în sfera reprezentării profesionale a magistra"ilor în propriul for
de conducere și organ disciplinar. Nu în ultimul rând, Președintele a reamintit
Parlamentului că nu va !i un simplu spectator în acest proces și nu se va limita la un
rol formal, ac"ionând în virtutea atribu"iilor care‐i revin pentru a se asigura că
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parcursul pe care România a pornit în ceea ce privește întărirea statului de drept,
independen"a justi"iei și lupta anticorup"ie este ferm continuată și că sunt respectate
cerin"ele de profesionalism și integritate.
Ca o manifestare constantă venită în sprijinul magistra"ilor, Președintele
România a primit la Cotroceni, la începutul anului 2016, în data de 2 februarie,
absolven"ii Institutului Na"ional al Magistraturii, ocazie cu care le‐a transmis acestora
încurajări, subliniind că func"ia publică implică foarte multă răspundere, iar rolul și
datoria magistra"ilor sunt acelea de aplicare a legii în mod egal, iar prin aceasta se
contribuie la recâștigarea încrederii în lege. Totodată, Președintele a transmis un
mesaj pentru întregul corp profesional al magistra"ilor, amintind că prioritatea
mandatului său o constituie garantarea independen"ei justi"iei și consolidarea
statului de drept sub toate aspectele.
Acest angajament a fost reiterat în cursul anului 2016 și prin mesajul
transmis în data de 9 decembrie 2016, cu ocazia sărbătoririi Zilei Interna#ionale
a Luptei împotriva Corup#iei. În acest mesaj, Președintele și‐a manifestat sprijinul
pentru lupta anticorup"ie și pentru continuarea sa în for"ă, până când respectarea
legii și corectitudinea devin normalitate, devin regulă, până când se va construi o
societate ce nu va mai tolera corup"ia. Totodată, Președintele a apreciat în mod
deosebit activitatea celor care au contribuit pentru ca România să !ie un exemplu de
ac"iune și determinare în lupta anticorup"ie.
Ca și în anul 2015, în anul 2016 Președintele României a dat curs celor 5
solicitări ale Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie
și Justi"ie, în vederea formulării unor cereri de urmărire penală pentru 10 foști
miniștri:
n În ianuarie 2016 Președintele României a dat curs solicitării Procurorului
General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie, în
vederea formulării cererii de urmărire penală a lui Homoștean George, fost
ministru de interne în perioada 4 septembrie 1978 –3 octombrie 1987.
n În mai 2016, Președintele României a transmis Ministrului Justi"iei
cererea de urmărire penală a lui Tănăsescu Nicolae Mihai, fost Ministru al
Finan"elor Publice în perioada 2000 ‐ 2004; a lui Popescu Ioan Dan, fost
Ministru al Economiei și Comer"ului în perioada 2003 ‐ 2004; a lui
Vlădescu Teodor Gheorghe Sebastian, fost Ministru al Finan"elor Publice
în perioada 2005 – 2007, respectiv în perioada 2009 – 2010 și a lui Pogea
Gheorghe, fost Ministru al Finan"elor Publice în perioada 2008 – 2009.
n În septembrie 2016, Președintele României, a transmis Ministrului
Justi"iei cererea de urmărire penală a lui Tobă Petre, Ministrul Afacerilor
Interne în perioada noiembrie 2015 – septembrie 2016, pentru faptele
descrise în Dosarul penal nr. 280/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casa"ie și Justi"ie – Direc"ia Na"ională Anticorup"ie – Sec"ia de
combatere a corup"iei.

În octombrie 2016, Președintele României, a transmis Ministrului Justi"iei
cererea de urmărire penală a lui Oprea Gabriel, fost viceprim‐ministru, Ministrul
Afacerilor Interne în perioada martie 2014 – noiembrie 2015, pentru faptele ce fac
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obiectul Dosarului penal nr. 905/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casa"ie și Justi"ie – Direc"ia Na"ională Anticorup"ie – Sec"ia de combatere a corup"iei,
respectiv pentru săvârșirea infrac"iunii de ucidere din culpă, în modalitatea prevăzută
de art. 192 alin. (1) și (2) din Codul Penal.
În noiembrie 2016, Președintele României a transmis Ministrului Justi"iei
cererea de urmărire penală a lui Nica Dan, fost Ministru al Comunica"iilor și
Tehnologiei Informa"iei în perioada 2000 ‐ iulie 2004, pentru săvârșirea infrac"iunii
de abuz în serviciu dacă func"ionarul public a ob"inut pentru sine ori pentru altul un
folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297
alin. (1) Cod penal și art. 309 Cod Penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, a doamnei
(icău Silvia Adriana, fost Ministru al Comunica"iilor și Tehnologiei Informa"iei în
perioada iulie‐decembrie 2004, pentru săvârșirea infrac"iunii de abuz în serviciu dacă
func"ionarul public a ob"inut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal și
art. 309 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 Cod Penal, și a lui Athanasiu
Alexandru, fost Ministru al Educa"iei și Cercetării în perioada 2003‐2004, pentru
săvârșirea infrac"iunii de abuz în serviciu dacă func"ionarul public a ob"inut pentru
sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000
raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal și art. 309 Cod Penal, cu aplicarea art. 5 Cod
Penal.
Anul 2017 marchează începutul unui atac sistematic la adresa sistemului
judiciar.
Prezent în luna ianuarie 2017 la ședin#a privind constituirea Consiliului
Superior al Magistraturii și alegerii primei conduceri în Consiliul Superior al Ma‐
gistraturii, Președintele a evocat obliga"ia Consiliului Superior al Magistraturii de a
garanta independen"a justi"iei, precizând că nicio democra"ie, niciun stat de drept
nu poate să func"ioneze fără o justi"ie independentă. Justi"ia independentă înseamnă
că nimeni nu trebuie să se amestece în activitatea judecătorilor și a procurorilor.
Această interdic"ie de imixtiune îi vizează deopotrivă și pe politicieni. Președintele a
amintit faptul că judecătorii și procurorii sunt repere morale, subliniind că din siste‐
mul judiciar nu trebuie să emane doar dreptate și jurispruden"ă, ci, în egală măsură,
și moralitate.
Ca și în anii preceden"i, Președintele României s‐a adresat noilor absolven#i
ai Institutului Na#ional al Magistraturii, cu ocazia invitării acestora la Palatul
Cotroceni în data de 31 ianuarie 2017. Cu acest prilej, șeful statului a învederat
necesitatea respectării principiilor constitu"ionale privind legalitatea, impar"ialitatea,
egalitatea și unicitatea justi"iei, principii care să de!inească nu doar activitatea
profesională, ci și conduita individuală a judecătorilor și procurorilor. Totodată,
Președintele le‐a amintit tinerilor magistra"i că judecătorii și procurorii nu sunt doar
cei care trebuie să ac"ioneze în baza principiilor constitu"ionale enun"ate, ci trebuie
să !ie repere de moralitate în societate care să nu cedeze la presiunile politicului.
În contextul în care se pre!igura op"iunea coali"iei de guvernare de a amnistia
și gra"ia, inclusiv fapte de corup"ie, prin ordonan"e de urgen"ă, în bene!iciul direct al
politicienilor cu probleme penale, Președintele a tras un semnal de alarmă cu privire
la consecin"ele unei asemenea decizii, subliniind că un astfel de precedent ar afecta
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grav principiile statului de drept în România, ducând România pe o traiectorie care
o îndepărtează de valorile europene. Președintele a asigurat CSM că în cazul unei ast‐
fel de ini"iative, se va opune utilizând toate pârghiile func"iei preziden"iale.
Pentru a contracara iminentul atac asupra legisla"iei penale, Președintele
României a participat la ședin"a Guvernului din data de 18 ianuarie 2017. Cu această
ocazie, Președintele a criticat inten"ia Guvernului de a emite ordonan"e de urgen"ă
prin care să !ie dezincriminate unele fapte sau să !ie acordate unele măsuri de cle‐
men"ă în materie penală, precum amnistia sau gra"ierea, prin demersurile sale, amâ‐
nând emiterea acestor acte.
Continuând ac"iunea de apărare a justi"iei și a statului de drept, în data de
24 ianuarie 2017 Președintele României, a declanșat, în conformitate cu prevederile
art. 90 din Constitu"ia României, procedura privind organizarea unui referendum na‐
"ional prin care poporul să‐și exprime voin"a cu privire la continuarea luptei împo‐

18 Ianuarie 2017
Ședința de Guvern

triva corup"iei și asigurarea integrită"ii func"iei publice, ca problemă de interes
na"ional. În acest sens, Președintele României a transmis o scrisoare președin"ilor
celor două Camere solicitând consultarea Parlamentului cu privire la problema sus
men"ionată.
În data de 31 ianuarie 2017, Guvernul a emis Ordonan"a de urgen"ă nr.
13/2017 pentru modi!icarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, ce urma să intre în vigoare,
în privin"a unor dispozi"ii, la 10 zile de la publicarea în Monitorul O!icial. Totodată,
Guvernul a adoptat două proiecte de lege, respectiv proiectul de lege pentru gra"ierea
unor pedepse și proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind exe‐
cutarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal.
Ac"iunea Guvernului a generat o contrareac"ie promptă a societă"ii civile și
ample proteste de stradă. În acord cu reac"ia societă"ii civile, Președintele României
a ac"ionat pentru stoparea efectelor OUG nr. 13/2017.
În ziua de 1 februarie 2017, Președintele României a transmis o scrisoare
prim‐ministrului Sorin Mihai Grindeanu prin care a solicitat abrogarea ordonan"ei,
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întrucât: Guvernul a adoptat respectivul act normativ cu o zi înainte de începerea se‐
siunii ordinare a Parlamentului; actul normativ a fost adoptat fără avizul CSM și cu
ignorarea opiniilor profesionale exprimate anterior în cadrul sistemului judiciar; OUG
nr. 13/2017 avea efecte profund negative asupra func"ionării statului de drept și, im‐
plicit asupra eforturilor depuse de România în domeniul combaterii fenomenului co‐
rup"iei și asigurării integrită"ii func"iei publice.
În aceeași zi, Președintele României a participat la ședin#a Consiliului
Superior al Magistraturii, subliniind că modi!icările realizate de Guvern în mod
intempestiv într‐un domeniu extrem de sensibil, cel al legisla"iei penale, fără ca
proiectul ordonan"ei de urgen"ă să !i fost avizat de Consiliul Superior al Magistraturii
reprezintă o încălcare a competen"ei CSM și a rolului său de garant al independen"ei
justi"iei. De aceea, Președintele României a propus membrilor CSM să ia în discu"ie
necesitatea sesizării Cur"ii Constitu"ionale de către Președintele CSM, cu un con!lict
juridic de natură constitu"ională, generat de adoptarea OUG nr. 13/2017. În
unanimitate, membrii CSM au decis ca președintele CSM să sesizeze Curtea
Constitu"ională și să !ie transmis un mesaj public de apărare a independen"ei
sistemului judiciar.
Având în vedere că potrivit Constitu"iei, ordonan"ele de urgen"ă pot !i atacate
direct la Curtea Constitu"ională numai de către Avocatul Poporului, în cursul aceleiași
zile de 1 februarie, Președintele României a avut o întâlnire cu Avocatul Poporului
la sediul acestei institu"ii, solicitându‐i să sesizeze Curtea Constitu"ională cu o
excep"ie de neconstitu"ionalitate a OUG nr. 13/2017. Consecin"a acestui demers a
fost aceea că la data de 3 februarie Avocatul Poporului a depus o excep"ie de
neconstitu"ionalitate în legătură cu Ordonan"a de urgen"ă nr. 13/2017.
La rândul său, în data de 2 februarie 2017 și Președintele României a sesizat
Curtea Constitu"ională cu un con$lict juridic de natură constitu#ională între
Guvern, pe de o parte, și Parlament și Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă
parte, generat de adoptarea Ordonan"ei de urgen"ă nr. 13/2017.
La aceeași dată, Președintele a sus"inut o declara#ie de presă prin care și‐
a manifestat solidaritatea fa#ă de demonstra#iile și protestele masive din toată
"ara, declarându‐se impresionat de amploarea acestor manifestări și de faptul că
românii au în"eles consecin"ele emiterii unor ordonan"e de modi!icare a legisla"iei
penale, învederând, totodată, atașamentul cetă"enilor fa"ă de statul de drept.
În conformitate cu prevederile art. 88 din Constitu"ie, în data de 3 februarie
2017, Președintele a informat Președin"ii celor două Camere ale Parlamentului, cu privire
la inten"ia sa de a adresa Parlamentului un mesaj referitor la modi$icările aduse de
către Guvern legisla#iei penale, precum și la evenimentele generate de acestea.
Protestele masive ale românilor din "ară și din străinătate, ac"iunile
Președintelui României, ale opozi"iei parlamentare și ale mass‐media au determinat
Guvernul ca la data de 5 februarie 2017 să abroge OUG nr. 13/2017.
Deși efectele OUG nr. 13/2017 au fost stopate, Președintele României a
continuat să transmită guvernan"ilor mesaje ferme prin care le solicita să se ab"ină
pe viitor de la adoptarea unor astfel de acte normative nocive. Astfel, în mesajul său
adresat Parlamentului în data de 7 februarie 2017, Președintele României a pledat
pentru o guvernare responsabilă, solicitând cu fermitate forului legislativ să legifereze
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pentru România ca stat de drept cu o justi"ie independentă, iar nu pentru grupuri
politice de interese. Totodată, cu ocazia participării la ședin"a de bilan" a Ministerului
Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie pe anul 2016, la data
de 7 martie 2017 Președintele României a reiterat necesitatea întăririi statului de
drept, precum și a stopării încercărilor de a reveni la situa"ii anterioare reformei și
punerii sub semnul întrebării a autorită"ii hotărârilor judecătorești sau a
independen"ei magistra"ilor. Totodată, a subliniat nevoia unui Minister Public
independent și e!icient, a unui corp al procurorilor care să facă fa"ă tuturor
provocărilor actuale, precum și a apărării independen"ei și impar"ialită"ii sistemului
judiciar și a reputa"iei profesionale a magistra"ilor. De asemenea, în cadrul ceremoniei
de depunere a jurământului de învestitură în func"ie a membrilor Guvernului Tudose,
la data de 29 iunie 2017, Președintele a cerut ferm executivului să se ab"ină de la
orice fel de ac"iuni care să submineze justi"ia.
Fa"ă de atacurile asupra justi"iei continuate prin promovarea de către
ministrul justi"iei a pachetului legislativ de modi$icare a Legii nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor și procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, precum şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, la data de 23 august 2017, Președintele României a
exprimat o pozi"ie dură, catalogând aceste propuneri ca un atac asupra statului de
drept, independen"ei și bunei func"ionări a justi"iei, precum și împotriva luptei
anticorup"ie, în totală contradic"ie cu angajamentele pe care și le‐a asumat România
prin aderarea la Uniunea Europeană și care nu ar face decât să men"ină pe termen
nelimitat Mecanismul de Cooperare și Veri!icare (MCV).
Fa"ă de con"inutul Raportului Comisiei Europene privind Mecanismul
de cooperare și veri$icare în domeniul justi#iei și luptei împotriva corup#iei, la
data de 15 noiembrie 2017, Președintele României a subliniat că acest raport
reprezintă un serios semnal de alarmă de care coali"ia de guvernare trebuie să "ină
cont. Totodată, șeful statului a semnalat că dacă ac"iunile Guvernului și Parlamentului
României cu privire la procesul de modi!icare a legilor justi"iei urmau să continue în
aceeași direc"ie, România urma să facă pași înapoi în ceea ce privește func"ionarea
sistemului judiciar și lupta împotriva corup"iei. Totodată, Președintele a reiterat
faptul că va continua să uzeze de toate pârghiile pentru a asigura independen"a
justi"iei și un stat de drept func"ional.
Pe parcursul anului 2017, Președintele României a dat curs celor 2 solicitări
ale Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie,
în vederea formulării unor cereri de urmărire penală pentru 2 foști miniștri:
n În aprilie 2017, Președintele României a transmis ministrului justi"iei
cererea de urmărire penală a lui Sandu Gabriel, fost ministru al
comunica"iilor și societă"ii informa"ionale în perioada decembrie 2008 –
septembrie 2010, pentru săvârșirea infrac"iunii de abuz în serviciu dacă
func"ionarul public a ob"inut pentru sine ori pentru altul un folos
necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297
alin. (1) Cod penal și art. 309 Cod Penal, cu aplicarea art. 5 Cod Penal.
n în iulie 2017, Președintele României a transmis ministrului justi"iei
cererea de urmărire penală a lui Vreme Valerian, fost ministru al
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comunica"iilor și societă"ii informa"ionale în perioada septembrie 2010 –
februarie 2012, pentru săvârșirea infrac"iunii de abuz în serviciu dacă
func"ionarul public a ob"inut pentru sine ori pentru altul un folos
necuvenit, prevăzută și pedepsită de art. 132 din Legea nr. 78/2000
raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal și art. 309 Cod Penal, cu aplicarea
art. 5 Cod Penal.

Misiunea Președintelui de apărător al statului de drept și al independen"ei
justi"iei a continuat și în anul 2018, care a stat sub semnul adoptării modi$icărilor
legilor justi#iei, în cadrul unui proces accelerat, netransparent și cu dispozi"ii
puternic contestate de sistemul judiciar, de societatea civilă și de partenerii externi.
În data de 5 ianuarie 2018, Președintele României a participat la ședin#a
Consiliului Superior al Magistraturii în care s‐a prezentat raportul activită"ii pe anul

5 Ianuarie 2018
Ședinţa plenului
Consiliului Superior
al Magistraturii

anterior. Felicitând CSM pentru activitatea sa și modul de a ac"iona și de a se implica în
garantarea independen"ei justi"iei în România, în condi"iile unui an 2017 plin de atacuri
la adresa justi"iei, Președintele a readus în discu"ie: ac"iunea reprobabilă a Guvernului
de a promova ordonan"e care urmau să schimbe fundamental politica penală a statului
român, fără o dezbatere publică și o argumenta"ie serioasă și care au antrenat cele mai
mari demonstra"ii publice de după Revolu"ie; ac"iunile netransparente de modi!icare a
legilor justi"iei promovate chiar și în condi"iile unor avize negative ale CSM. Președintele
a atras aten"ia asupra faptului că aceste demersuri sunt de natură să genereze probleme
în rela"ia cu partenerii noștri din Uniunea Europeană și din Consiliul Europei.
Mesajul referitor la problemele ridicate de modi!icarea legilor justi"iei a fost
reluat și cu ocazia ceremoniei de depunere a jurământului de învestitură a
membrilor Guvernului Dăncilă, în data de 29 ianuarie 2018. Președintele a solicitat
din nou executivului să nu ignore numeroasele critici venite de la cetă"eni, magistra"i
și de la partenerii externi cu privire la asigurarea independen"ei justi"iei și la
respectarea statului de drept.
Și în anul 2018, Președintele a continuat tradi"ia întâlnirii cu proaspe#ii
absolven#i ai Institutului Na#ional al Magistraturii. Astfel, la data de 20 februarie
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2018, Președintele României a subliniat că sursa credibilită"ii și legitimită"ii
serviciului public al justi"iei o constituie conduita, integritatea și profesionalismul.
În contextul unor atacuri sus"inute la adresa DNA și a procurorului‐șef al
acesteia, la data de 28 februarie 2018, cu prilejul participării la ședin#a de
prezentare a Raportului de activitate al Direc#iei Na#ionale Anticorup#ie pe
anul 2017, Președintele României a rea!irmat rolul DNA, ca parte a Ministerului
Public, și a justi"iei, în ansamblul său, în asigurarea mecanismelor necesare pentru
vindecarea României de corup"ie.
Atacul la adresa DNA a culminat cu declanșarea procedurii de revocare a
doamnei Laura Codru#a Kövesi din func#ia de procuror-șef DNA de către fostul
ministru al justi"iei. Propunerea de revocare a procurorului‐șef al DNA, promovată
în 22 februarie 2018, a fost avizată negativ de către sec"ia de procurori a CSM.
În data de 16 aprilie 2018, cu privire la propunerea de revocare a
procurorului‐șef DNA, Președintele României a subliniat că în aplicarea acelorași
dispozi"ii, două autorită"i ale statului, respectiv ministrul justi"iei și CSM au ajuns la
concluzii diametral opuse.
Analizând raportul ministrului justi"iei, Președintele a ajuns la concluzia că
unele dintre motivele invocate sunt de natură subiectivă sau lipsite de o
fundamentare temeinică, utilizând date și informa"ii care !ie nu erau pertinente, !ie
excedau perioadei anun"ate de ministru ca !iind evaluată. De asemenea, unele
rapoarte ale Inspec"iei Judiciare, hotărâri ale CSM sau decizii ale Cur"ii Constitu"ionale
au fost interpretate și valori!icate de ministrul justi"iei într‐un sens cel pu"in diferit
fa"ă de con"inutul lor, unele motive ne!iind în concordan"ă cu prevederile legale
aplicabile.
În data de 16 aprilie 2018, Președintele a decis să nu dea curs propunerii
ministrului justi"iei de revocare a doamnei Kövesi, procuror șef al DNA, luând decizia
de respingere a cererii de revocare.
Refuzul motivat de revocare a doamnei Kovesi – transmis ministrului justi"iei
a cuprins pe larg argumente de legalitate, respectiv:
n neîndeplinirea criteriilor de revocare prevăzute de art. 51 din Legea
nr. 303/2004;
n raportul reprezenta perspectiva proprie a ministrului justi"iei și nu era re‐
zultatul unei evaluări realizate în condi"iile legii;
n argumentele prezentate sunt improprii sau nerelevante pentru tipul de
evaluare avut în vedere de art. 51 din Legea nr. 303/2004.
Așadar, oportunitatea măsurii propuse nu a vizat decizia ministrului justi"iei,
ci analiza argumentelor invocate prin prisma criteriilor legale ce trebuie îndeplinite
pentru a se dispune revocarea din func"ie a unui procuror de rang înalt.

La data de 23 aprilie 2018, prim‐ministrul a sesizat Curtea Constitu"ională
cu cererea de solu"ionare a con!lictului juridic de natură constitu"ională dintre mi‐
nistrul justi"iei, pe de o parte, și Președintele României, pe de altă parte, în principal,
și dintre Guvernul României și Președintele României, în subsidiar, determinat de re‐
fuzul Președintelui României de a da curs cererii de revocare din func"ie a
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procurorului‐șef al Direc"iei Na"ionale Anticorup"ie, doamna Laura Codru"a Kovesi.
Prin Decizia nr. 358/2018, Curtea Constitu"ională a constatat existen"a unui con!lict
juridic de natură constitu"ională și a decis că Președintele României trebuia să emită
decretul de revocare din func"ie a procurorului‐șef al Direc"iei Na"ionale Anticorup"ie.
În aplicarea acestei decizii, la 30 de zile de la publicarea deciziei Cur"ii Constitu"ionale
în Monitorul O!icial al României, Președintele a emis Decretul nr. 526/2018 de re‐
vocare din func"ie a doamnei Laura Codru"a Kovesi.

Pachetul legislativ de modi$icare a legilor justi#iei adoptat în decembrie
2017 a fost contestat succesiv la Curtea Constitu"ională, atât de deputa"i și senatori
din partidele de opozi"ie, cât și de Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie. După solu"ionarea
obiec"iilor de către Curtea Constitu"ională și după epuizarea procedurilor
parlamentare de punere în acord a dispozi"iilor declarate neconstitu"ionale cu
deciziile instan"ei constitu"ionale, în data de 2 mai 2018, în cadrul unei declara"ii
de presă, Președintele României a declarat că pachetul legilor justi"iei cuprinde în
continuare dispozi"ii contrare cadrului constitu"ional intern și standardelor europene
în materie. În consecin"ă, cu privire la toate cele trei legi, Președintele României a
formulat atât obiec"ii de neconstitu"ionalitate, cât și cereri de reexaminare.
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În privin#a Legii privind modi$icarea și completarea Legii
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, la data de 4 mai 2018, Președintele
României a înaintat instan"ei de contencios constitu"ional o obiec"ie de
neconstitu"ionalitate asupra acestei legi, criticile vizând nerespectarea prevederilor
constitu"ionale referitoare la statul de drept și calitatea legii, dreptul interna"ional și
dreptul intern, egalitatea în drepturi, via"a intimă, familială și privată, precum și cele
potrivit cărora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare și organul reprezentativ
suprem, cele privind mandatul parlamentarilor și cele care stabilesc că judecătorii
sunt independen"i și se supun numai legii, cele privind propunerile de numire,
precum și promovarea, transferarea și sanc"ionarea judecătorilor, dar și cele care
instituie Consiliul Superior al Magistraturii ca garant al independen"ei justi"iei,
atribu"iile CSM și cele ce prevăd punerea de acord a legilor cu deciziile care privesc
neconstitu"ionalitatea lor. Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost respinsă de către
instan"a constitu"ională prin Decizia nr. 357/2018.
Ulterior, la data de 15 iunie 2018, Președintele României a cerut
reexaminarea acestei legi deoarece, prin con"inutul normativ, unele dintre
dispozi"iile legii erau neclare, lipsite de coeren"ă și previzibilitate, putând afecta
exigen"ele constitu"ionale și standardele europene și interna"ionale în materie de
independen"ă și bună func"ionare a sistemului judiciar. Afectarea rolului
constitu"ional al CSM, prelungirea termenelor de solu"ionare a cauzelor, în!iin"area
Sec"iei pentru Investigarea Infrac"iunilor din Justi"ie și modul său de func"ionare au
fost, de asemenea, supuse analizei Parlamentului. Cererea de reexaminare a fost
respinsă în cadrul unei proceduri accelerate și lipsită de transparen"ă. În urma
respingerii cererii de reexaminare, la data de 28 iunie 2018, Președintele a formulat
o nouă sesizare de neconstitu"ionalitate la Curtea Constitu"ională, respinsă prin
Decizia nr. 483/2018.
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În privin#a Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, la data de 11 mai 2018, Președintele
României a înaintat instan"ei de contencios constitu"ional o obiec"ie de
neconstitu"ionalitate asupra acestei legi, criticile de neconstitu"ionalitate vizând
nerespectarea prevederilor constitu"ionale referitoare la principiul legalită"ii,
principiul egalită"ii și al nediscriminării, accesul liber la justi"ie, înfăptuirea justi"iei,
statutul judecătorilor, rolul și structura Consiliului Superior al Magistraturii,
atribu"iile Consiliului Superior al Magistraturii și cele cu privire la deciziile Cur"ii
Constitu"ionale. În sus"inerea obiec"iei de neconstitu"ionalitate sunt invocate și
prevederile referitoare la respectarea normelor de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative. Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost respinsă de
către instan"a constitu"ională prin Decizia nr. 385/2018.
Ulterior, la data de 22 iunie 2018, Președintele României a cerut
reexaminarea acestei legi deoarece modi!icările aduse legii afectau rolul
constitu"ional de garant al independen"ei justi"iei pe care îl are Consiliul Superior al
Magistraturii. Totodată, legea transmisă la promulgare cuprindea norme
contradictorii, trimiteri la dispozi"ii inexistente în con"inutul Legii nr. 317/2004,
dispozi"ii neclare și/sau necorelate între ele și paralelisme legislative. În lege se
introduceau două noi condi"ii cu privire la eligibilitatea membrilor Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM).
De asemenea, dispozi"iile referitoare la Inspec"ia Judiciară și la inspectorul‐
șef al acesteia se impuneau a !i reexaminate întrucât, în cadrul unei structuri
administrative este esen"ială stabilitatea în func"ie a aparatului de lucru, astfel încât
persoanele care de"in func"ii de conducere să poată să își ordoneze activitatea în
func"ie exclusiv de reperele legale, fără a !i afectate de factori subiectivi, cum ar !i
dependen"a excesivă de șeful structurii administrative. Or, în condi"iile în care
mandatele persoanelor numite în func"ii de conducere în cadrul Inspec"iei Judiciare
urmau să înceteze odată cu mandatul inspectorului ‐ șef, activitatea însăși a Inspec"iei
Judiciare urma să !ie afectată. În plus, norma reliefa o componentă puternic subiectivă
în desemnarea inspectorului ‐ șef adjunct și a directorilor de direc"ii, limitând dreptul
celorlal"i inspectori judiciari de a participa la o competi"ie reală, sub forma
concursului, pentru ocuparea func"iilor de conducere. Și această cerere de
reexaminare a fost respinsă de Parlament în cadrul unei proceduri caracterizată
prin aceeași grabă și lipsă de transparen"ă, fără nicio analiză a argumentelor.
Fa"ă de această conduită a Parlamentului, Președintele a formulat o nouă
sesizare de neconstitu"ionalitate la data de 6 iulie 2018, respinsă de Curtea
Constitu"ională prin Decizia nr. 562/2018.
În privin#a Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor și procurorilor, Președintele României a trimis în
data de 6 iulie 2018 Parlamentului, spre reexaminare, legea, invocând relativizarea
standardelor profesionale în privin"a criteriilor de promovare a examenului de
capacitate ori de promovare la instan"ele superioare și îndeosebi la Înalta Curte de
Casa"ie și Justi"ie, introducerea unor criterii subiective exclusive ori determinante în
evaluarea magistra"ilor, cu efect asupra calită"ii actului de justi"ie la cel mai înalt nivel,
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instituirea unui tratament diferen"iat, nejusti!icat obiectiv și ra"ional, între judecătorii
care pronun"ă hotărâri în primă instan"ă și judecătorii care pronun"ă hotărâri în căi
de atac, încălcarea rolului Ministerului Public și a statutului procurorului, afectarea
rolului CSM, noile condi"ii de pensionare a magistra"ilor prin reducerea vechimii
minime de la 25 la 20 de ani, regimul juridic al răspunderii magistra"ilor. Argumentele
Președintelui au fost respinse de forul legislativ, printr‐o procedură de asemenea
sumară, fără dezbaterea reală a acestora.
La data de 19 iulie 2018, Președintele României a înaintat instan"ei
constitu"ionale o obiec"ie de neconstitu"ionalitate motivând demersul său prin
încălcarea de către legea criticată a următoarelor dispozi"ii constitu"ionale: cele
privind respectarea statului de drept și cele de calitate a legii, egalitatea cetă"enilor
în drepturi, principiul bicameralismului, întrunirea Camerelor în sesiuni
extraordinare, rolul Ministerului Public și statutul procurorilor, obligativitatea
deciziilor Cur"ii Constitu"ionale, cele privind independen"a judecătorilor și cele
referitoare la statutul procurorului și principiile legalită"ii și impar"ialită"ii, condi"iile
privind exercitarea dreptului la informa"ie, rolul Consiliului Superior al Magistraturii
de garant al independen"ei justi"iei, incompatibilită"ile func"iei de judecător și
folosirea limbii materne în fa"a instan"elor de judecată. Sesizarea de
neconstitu"ionalitate a fost respinsă de către instan"a constitu"ională prin Decizia nr.
583/2018.
În paralel cu aceste demersuri de sesizare a Cur"ii Constitu"ionale și de
solicitare a reanalizării legilor justi"iei de către Parlament, imediat ce a primit legile
la promulgare, respectiv la data de 3 mai 2018, Președintele României a sesizat
Comisia de la Vene#ia, solicitând expertiza acestui for cu privire la respectarea
standardelor europene.
Concomitent, Președintele a făcut un apel către Curtea Constitu#ională
de a conlucra cu organismul european care contribuie de aproape 30 de ani la
dezvoltarea unui patrimoniu constitu"ional comun în Europa și care sprijină statele
care doresc să pună structurile juridice și institu"ionale în acord cu standardele și
bunele practici interna"ionale în materie de democra"ie, preeminen"ă a dreptului și
a protec"iei drepturilor omului, inclusiv prin acordarea unui sprijin constitu"ional de
urgen"ă. Astfel, șeful statului s‐a adresat președintelui Cur"ii Constitu"ionale a
României, solicitându‐i ca termenul de dezbatere a sesizărilor de
neconstitu"ionalitate să !ie astfel stabilit încât opinia Comisiei de la Vene"ia să poată
!i valori!icată.
Ca urmare a sesizărilor Comisiei de la Vene#ia, pe tema modi!icărilor legilor
justi"iei, au avut loc la Cotroceni mai multe întâlniri cu reprezentan#i ai acesteia.
Astfel, cu ocazia întâlnirii din data de 12 iunie 2018 au fost prezentate și discutate
modi!icările legislative asupra Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și
procurorilor, asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și asupra Legii
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
La data de 13 iulie 2018, s‐a publicat opinia preliminară a Comisiei de la
Vene"ia, potrivit căreia modi!icările legislative asupra legilor justi"iei au avut un
impact negativ asupra sistemului judiciar. Cu această ocazie Președintele a solicitat
Parlamentului, în calitate de unică putere legiuitoare a "ării, să nu ignore
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recomandările organismului european. De altfel, documentul emis de Comisia de la
Vene"ia, prin concluziile sale, a fost concordant cu argumentele pe care anterior,
Președintele României le exprimase în cuprinsul sesizărilor și cererilor de
reexaminare.
La 19 iulie 2018, șeful statului și‐a exprimat din nou îngrijorarea cu privire
la modi!icările legilor justi"iei, subliniind că însăși Comisia de la Vene"ia a con!irmat
punctele de vedere exprimate de societatea civilă, de Consiliul Superior al
Magistraturii, de judecători și procurori pe această temă. Totodată, șeful statului,
epuizând toate căile constitu"ionale de contracarare a acestor modi!icări legislative,
a anun"at că a fost nevoit să promulge Legea de modi!icare a Legii nr. 304/2004
privind organizarea judiciară, însă cu aceeași ocazie, Președintele a somat
Parlamentul ca imediat după reluarea sesiunii parlamentare, să reintroducă aceste
legi în circuitul parlamentar și să le corecteze așa cum solicită cei aviza"i.

12 Iunie 2018
Primirea unei delegații
a Comisiei de la Veneția

Încercărilor sistematice de subordonare a sistemului judiciar prin
adoptarea pachetului de modi$icare a legilor justi#iei și afectarea activită#ii
uneia dintre cele mai importante institu#ii cu competen#e în lupta anticorup#ie
în cursul anului 2018, li s-au adăugat interven#ii asupra legisla#iei din
domeniul integrită#ii în func#ia publică și din domeniul penal.
În contextul multiplelor modi!icări ale legisla"iei din domeniul integrită#ii
în exercitarea func#iei publice, cu efecte directe asupra diminuării sau chiar
eliminării standardelor de integritate, Președintele României a sesizat Curtea
Constitu"ională cu obiec"ii de neconstitu"ionalitate sau a solicitat Parlamentului
reexaminarea acestor legi.
Modi!icările asupra legisla"iei privind asigurarea transparen"ei în exercitarea
demnită"ilor publice, a func"iilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și
sanc"ionarea corup"iei, cadrul de func"ionare al Agen"iei Na"ionale de Integritate,
statutul func"iei publice, statutul aleșilor locali, statutul deputa"ilor și senatorilor sau
aspecte referitoare la legea administra"iei publice locale au făcut obiectul sesizărilor
de neconstitu"ionalitate, în majoritatea lor acestea !iind declarate neconstitu"ionale
în ansamblu, ceea ce a avut drept consecin"ă obligarea Parlamentului la încetarea
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procesului legislativ. Uneori însă, acest rezultat a fost ob"inut prin promovarea
succesivă a sesizării de neconstitu"ionalitate, a cererii de reeexaminare, urmate de o
nouă sesizare a Cur"ii Constitu"ionale.
În ceea ce privește legisla#ia în materie penală, modi!icări ale Legii
nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dis‐
puse de organele judiciare în cursul procesului penal, ale Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală, ale Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și ale
Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sanc"ionarea faptelor de corup"ie
au fost supuse controlului Cur"ii Constitu"ionale la ini"iativa Președintelui României.
Astfel, la data de 4 iulie 2018, Președintele României a supus controlului
instan"ei constitu"ionale Legea pentru modi$icarea și completarea Legii
nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, invocând încălca‐
rea principiului bicameralismului, cel al legalită"ii ‐ în componenta sa privind calitatea
legii, al principiului accesului liber la justi"ie și cel al dreptului la apărare, precum și
încălcarea conven"iilor interna"ionale la care România este parte, respectiv Conven"ia
pentru apărarea drepturilor omului și a libertă"ilor fundamentale și Carta drepturilor
fundamentale ale Uniunii Europene. De asemenea, legea contravenea și jurispruden"ei
instan"ei de contencios constitu"ional. Prin Decizia nr. 561/2018 Curtea Constitu"ională
a admis obiec"ia de neconstitu"ionalitate și a constatat că legea este neconstitu"ională,
în ansamblul ei.
În data de 10 iulie 2018, Președintele României a înaintat instan"ei consti‐
tu"ionale o obiec"ie de neconstitu"ionalitate asupra Legii pentru modi!icarea și com‐
pletarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și
pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Textele constitu"ionale invocate în sus"inerea obiec"iei formulate erau cele
referitoare la statul de drept, principiul separa"iei puterilor în stat, cele privind su‐
prema"ia legilor și a Constitu"iei în componenta referitoare la calitatea legii, cele pri‐
vind egalitatea în drepturi a cetă"enilor, accesul liber la justi"ie și dreptul la un proces
echitabil, exercitarea dreptului la apărare, cele privind rolul și structura Parlamen‐
tului, cele referitoare la organizarea internă a !iecărei Camere a Parlamentului, com‐
peten"a și ordinea de sesizare a Camerelor Parlamentului, cele ce reglementează
înfăptuirea justi"iei, realizarea justi"iei de către instan"ele judecătorești și cele privind
obligativitatea deciziilor Cur"ii Constitu"ionale.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 633/2018. Ulterior acestei decizii, la data de 10 mai 2019, ca
urmare a reluării procesului de dezbatere parlamentară, șeful statului a promovat
o nouă obiec#ie de neconstitu#ionalitate a legii, solu"ionată de către Curtea
Constitu"ională prin Decizia nr. 467/2019, legea !iind declarată neconstitu"ională în
ansamblu.
La data de 25 iulie 2018 Președintele României a promovat o obiec"ie de
neconstitu"ionalitate cu privire la Legea pentru modi$icarea și completarea Legii
nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sanc#ionarea faptelor de corup#ie, pentru motive de ne‐
constitu"ionalitate extrinsecă și intrinsecă.
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Pe lângă aspecte de ordin procedural, criticile de neconstitu"ionalitate vizau
dispozi"ii referitoare la: încălcarea prevederilor din Legea fundamentală privind sta‐
tul de drept, în componenta sa referitoare la apărarea ordinii și siguran"ei publice;
încălcarea principiului legalită"ii, în componenta sa referitoare la claritatea și previ‐
zibilitatea legii; încălcarea principiului independen"ei judecătorilor. De asemenea,
criticile vizau faptul că Parlamentul și‐a exercitat competen"a de incriminare și de
dezincriminare a unor fapte antisociale cu respectarea normelor și principiilor con‐
sacrate prin Constitu"ie.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către Curtea Constitu"ională
prin Decizia nr. 650/2018. Ulterior acestei decizii, la data de 10 mai 2019 șeful sta‐
tului a promovat o nouă sesizare de neconstitu"ionalitate a legii, Curtea Constitu"ională
declarând legea neconstitu"ională în ansamblu (Decizia nr. 466/2019).
La data de 27 iulie 2018, Președintele României a supus controlului in‐
stan"ei constitu"ionale Legea pentru modi$icarea și completarea art. 12 din Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sanc#ionarea faptelor de corup#ie invocând atât critici de neconstitu"ionalitate extrinsecă, cât și critici de ne‐
constitu"ionalitate intrinsecă.
În ceea ce privește motivele de neconstitu"ionalitate intrinsecă acestea au
vizat încălcarea principiului legalită"ii ‐ în componenta sa privind calitatea legii, pre‐
cum și încălcarea obliga"iilor ce‐i revin statului român din tratatele la care este parte.
Prin rati!icarea Conven"iei Na"iunilor Unite împotriva corup"iei, România și‐a asumat
obliga"ia de a combate fenomenul corup"iei. Prin Decizia nr. 584/2018 Curtea
Constitu"ională a admis obiec"ia de neconstitu"ionalitate.
Având în vedere con"inutul și modul de adoptare a modi$icărilor codurilor
penale în Parlament, realizate într‐un mod netransparent, defectuos și în contra‐
dic"ie cu nevoile reale ale societă"ii, Președintele a stopat intrarea în vigoare a aces‐
tora prin sesizări de neconstitu"ionalitate mai sus men"ionate, admise de Curtea
Constitu"ională.
În ceea ce privește modi!icările aduse Codului penal și Codului de procedură
penală, în data de 13 septembrie 2018, Președintele României a avut o întâlnire și
cu reprezentan"i ai Comisiei de la Vene"ia, în cadrul căreia au fost prezentate și
analizate modi!icările legislative în discu"ie.
Imediat după promulgarea legilor justi"iei, Guvernul a emis nu mai pu"in de
3 ordonan"e de urgen"ă în domeniu. Emiterea acestora în condi"iile în care ele nu
răspundeau opiniilor institu"iilor europene a fost criticată nu doar de Președintele
României, ci și de magistra"i și de societatea civilă.
În vederea reluării procesului legislativ în Parlament pentru punerea
celor trei legi din domeniul justi"iei în acord cu toate recomandările Comisiei de la
Vene"ia, la data de 24 octombrie 2018, Președintele României a demarat o
rundă de consultări cu partidele și forma"iunile politice parlamentare. Cu această
ocazie șeful statului a amintit că sistemul de justi"ie trebuie să !ie independent și
trebuie să !ie stabil, pentru aceasta !iind nevoie de consens.
În data de 21 noiembrie 2018, Președintele României a refuzat
propunerile ministrului justi#iei de numire a doamnei Adina Florea în func"ia de
procuror‐șef a Direc"iei Na"ionale Anticorup"ie, a doamnei Florena‐Esther Sterschi
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24 Octombrie 2018
Consultări cu partidele
și formațiunile politice
parlamentare

pentru func"ia de procuror‐șef al Sec"iei de Resurse umane și Documentare din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie, a doamnei Elena Giorgiana
Hosu, pentru func"ia de procuror‐șef adjunct al Direc"iei de Investigare a
Infrac"iunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a doamnei Iuliana Nedelcu,
pentru func"ia de procuror‐șef adjunct al Sec"iei Judiciare din cadrul Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie, precum și a doamnei Antonia‐Eleonora
Constantin, pentru func"ia de procuror‐șef al Sec"iei Judiciare din cadrul Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie, considerând ca neîndeplinite condi"iile
de legalitate necesar a !i întrunite în mod obiectiv de către procurori pentru a !i
numi"i într‐o func"ie de conducere.
Prezent la ședin#a anuală de bilan# a Consiliului Superior al
Magistraturii, în luna decembrie 2018, Președintele a felicitat CSM pentru
echilibrul pe care a reușit să îl păstreze în sistem, în ciuda unui an di!icil, cu multe
cumpene pentru sistemul judiciar din România, generate de modi!icarea legilor de
organizare și func"ionare a sistemului judiciar și a legisla"iei penale și a precizat că
punerea în acord a acestor acte normative cu standardele europene este obligatorie
și va prezenta o provocare pentru perioada următoare. Totodată a subliniat că, în
domeniul justi"iei, Consiliului Superior al Magistraturii îi revine un rol activ în
aducerea la îndeplinire a obliga"iilor rezultate din calitatea de stat membru al Uniunii
Europene și are o misiune extrem de grea, care înseamnă, pe de o parte, să militeze
pentru asigurarea stabilită"ii actului de justi"ie și, pe de altă parte, să ac"ioneze
împotriva atacurilor la adresa independen"ei judecătorilor și procurorilor, indiferent
de unde vin acestea.
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În cursul anului 2018, Președintele României a încuviin"at toate cele 4 so‐
licitări ale Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și
Justi"ie, în vederea formulării unor cereri de urmărire penală pentru 6 foști mi‐
niștri, respectiv:
n În aprilie 2018, Președintele României a transmis ministrului justi"iei ce‐
rerea de urmărire penală fa"ă de Iliescu Ion, fa"ă de Roman Petre și fa"ă de
Voiculescu Gelu ‐ Voican, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal nr.
11/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie –
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Sec"ia Parchetelor Militare, sub aspectul săvârșirii de către aceștia a infrac‐
"iunii contra umanită"ii, prevăzută de art. 439 alin. (1) lit. a), g), i) și k) Cod
Penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal.
n Tot în aprilie 2018, Președintele României a transmis ministrului justi"iei
cererea de urmărire penală a lui Vlădescu Sebastian‐Teodor Gheorghe, în
calitate de fost ministru al !inan"elor publice în perioada august 2005‐apri‐
lie 2007, respectiv decembrie 2009‐septembrie 2010, pentru faptele ce fac
obiectul Dosarului penal nr. 89/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casa"ie și Justi"ie – Direc"ia Na"ională Anticorup"ie ‐ Sec"ia de
combatere a infrac"iunilor asimilate infrac"iunilor de corup"ie, pentru să‐
vârșirea a două infrac"iuni de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) Cod
penal rap. la art. 6 și art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea
art. 5 Cod penal și art. 38 alin. (1) Cod penal.
n În iunie 2018, Președintele României a transmis ministrului justi"iei ce‐
rerea de urmărire penală fa"ă de Dumitrescu (Cico) Emil, pentru faptele
ce fac obiectul dosarului penal nr. 11/P/2014 al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie – Sec"ia Parchetelor Militare, sub aspectul
săvârșirii de către acesta a infrac"iunii contra umanită"ii, prevăzută de art.
439 alin. (1) lit. a), g), i) și k) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal.
n În septembrie 2018, Președintele României a transmis ministrului justi‐
"iei cererea de urmărire penală a lui Sandu Gabriel, în calitate de fost mi‐
nistru al comunica"iilor și societă"ii informa"ionale în perioada decembrie
2008 – septembrie 2010, pentru faptele ce fac obiectul Dosarului penal nr.
476/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie ‐
Direc"ia Na"ională Anticorup"ie ‐ Sec"ia de combatere a infrac"iunilor asi‐
milate infrac"iunilor de corup"ie, pentru săvârșirea infrac"iunii de tra!ic de
in!luen"ă prevăzută de art. 291 alin. (1) Cod penal raportat la art. 7 lit. a)
din Legea nr. 78/2000 și a infrac"iunii de complicitate la abuz în serviciu
prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal cu
referire la art. 309 Cod penal și art. 132 din Legea nr. 78/2000.

La data de 9 decembrie 2018, cu ocazia Zilei Interna#ionale Anticorup#ie,
Președintele României a transmis un mesaj prin care a exprimat sus"inerea pentru
continuarea luptei anticorup"ie pentru o Românie sănătoasă. Totodată, șeful statului
și‐a manifestat sus"inerea fa"ă de to"i magistra"ii care duc această bătălie cu mult
curaj zi de zi.

Începutul anului 2019 a fost marcat de opozi"ia Președintelui României de
a realiza numiri ale unor procurori în func"ii înalte, care însă nu îndeplineau condi"iile
prevăzute de lege. Astfel, la data de 4 ianuarie 2019, șeful statului a refuzat public
solicitarea ministrului justi"iei de revocare din func#ie a procurorului general, iar
la data de 9 ianuarie 2019, fa"ă de o revenire a ministrului justi"iei, Președintele a
refuzat din nou propunerea de numire în func"ia de procuror șef al Direc"iei
Na"ionale Anticorup"ie a doamnei Adina Florea.
Tot în cursul lunii ianuarie 2019, Președintele României a solicitat
public Guvernului și Parlamentului găsirea de urgen"ă a unor solu"ii pentru
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remedierea problemelor generate de aplicarea măsurilor privind recursul
compensatoriu.
La data de 25 februarie 2019, Președintele României a condamnat un nou
atac al coali"iei majoritare și al Guvernului la adresa justi"iei independente, prin
adoptarea OUG nr. 7/2019, care prevedea măsuri referitoare la cariera
magistra#ilor, fără nicio consultare, cu ignorarea completă a partenerilor de dialog,
a profesioniștilor din justi"ie, cu riscul îndepărtării României de la respectarea
statului de drept. Președintele României a solicitat Guvernului abrogarea de îndată
a OUG nr. 7/2019 și implementarea recomandărilor cuprinse în raportul
Mecanismului de Cooperare și Veri!icare al Comisiei Europene și în rapoartele
Comisiei de la Vene"ia.
La fel ca în anii preceden"i, Președintelui României a participat în data de 27
februarie 2019 la ședin#a de prezentare a Raportului de activitate a

27 Februarie 2019
Ședința de prezentare
a Raportului de activitate
a Ministerului Public
pe anul 2018

Ministerului Public pe anul 2018. Cu această ocazie, șeful statului a criticat
op"iunea parlamentarilor de a ignora atât opiniile corpului procurorilor, cât și
recomandările ferme venite din partea Comisiei de la Vene"ia și a Comisiei Europene,
inclusiv prin raportul Mecanismului de Cooperare și Veri!icare. Mai mult, Președintele
a atras aten"ia asupra faptului că Guvernul insistă în practica folosirii abuzive de
ordonan"e de urgen"ă, care produc efecte dintre cele mai profunde și grave în
interiorul sistemului de justi"ie: afectarea carierei procurorului și judecătorului,
tentativa tot mai evidentă de control politic asupra unor parchete, insisten"a de a
spori puterile Sec"iei pentru investigarea infrac"iunilor din justi"ie, în ciuda faptului
că forurile europene au criticat sever în!iin"area acesteia.
În contextul unei permanente amenin"ări la adresa func"ionării sistemului
judiciar, a instabilită"ii legislative generate de emiterea a nu mai pu"in de 5 ordonan"e de
urgen"ă de modi!icare a legilor justi"iei în decurs de câteva luni de la intrarea în vigoare a
acestora și a iminen"ei adoptării unei ordonan"e de urgen"ă în materia amnistiei și gra"ierii,
Președintele României a decis organizarea unui referendum consultativ pentru a
pune capăt acestui climat de instabilitate. Această decizie a fost sus"inută și de preocuparea
intensă şi constantă a societăţii româneşti faţă de necesitatea combaterii fenomenului
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corupţiei şi a consecinţelor acestuia, a asigurării integrităţii în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, precum şi de nevoia unui cadru legislativ coerent şi stabil.
La 4 aprilie 2019, Președintele României a declanșat procedura de
organizare a unui referendum na#ional pe tema justi"iei, consultând Parlamentul
cu privire la organizarea unui referendum vizând următoarele probleme de interes
na"ional: interzicerea amnistiei și gra"ierii pentru infrac"iuni de corup"ie și
interzicerea adoptării de către Guvern a ordonan"elor de urgen"ă în domeniul
infrac"iunilor, pedepselor și al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorită"i
constitu"ionale de a sesiza direct Curtea Constitu"ională cu privire la ordonan"e.
În perioada 11-12 aprilie 2019, Președintele României a organizat
consultări cu partidele și forma"iunile politice parlamentare pe tema situa"iei din
justi"ie, ocazie cu care și‐a manifestat inten"ia de a organiza referendumul împreună
cu alegerile pentru Parlamentul European.

25 Aprilie 2019
Semnarea decretului
pentru convocarea
referedumului național

Astfel, prin Decretul nr. 420 din data de 25 aprilie 2019, Președintele
României a convocat referendumul na#ional pentru data de 26 mai 2019, prin
care cetă"enii români au fost chema"i să își exprime voin"a suverană cu privire la
interzicerea amnistiei și gra"ierii pentru infrac"iuni de corup"ie și interzicerea
adoptării de către Guvern a ordonan"elor de urgen"ă în domeniul infrac"iunilor,
pedepselor și al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorită"i
constitu"ionale de a sesiza direct Curtea Constitu"ională cu privire la ordonan"e.
Aproximativ 6,5 milioane de români au votat în favoarea !iecăreia dintre cele două
teme propuse, validând referendumul propus de Președinte.
Având în vedere mesajul clar pentru apărarea independen"ei justi"iei,
întărirea statului de drept și continuarea luptei anticorup"ie, Președintele a ac"ionat
în mod ferm pentru transpunerea rezultatelor referendumului, atât în plan politic
cât și legislativ. În virtutea competen"elor sale constitu"ionale, Președintele a ini"iat
un Acord politic na#ional pentru consolidarea parcursului european al
României, ce, în 13 iunie 2019, a fost asumat de partidele politice parlamentare cu
voca"ie pro‐europeană.
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La data de 18 aprilie 2019, Președintele României a primit, ca de altfel
în fiecare an, magistra"ii absolven"i ai Institutului Na#ional al Magistraturii în
fa"a cărora a reiterat atașamentul său fa"ă de principiul constitu"ional al egalită"ii
în fa"a legii, asigurând participan"ii de faptul că independen"a justi"iei și
consolidarea statului de drept au reprezentat și reprezintă o constantă a
activită"ii sale.
În data de 24 aprilie 2019, în cadrul unei noi întâlniri cu reprezentan"ii
Comisiei de la Vene"ia, au fost prezentate sintetic modificările aduse de cele cinci
ordonan"e de urgen"ă adoptate de Guvern în materia legilor justi"iei. În data de
21 iunie 2019, Comisia de la Vene#ia a transmis opinia sa cu privire la
modificările aduse legilor justi#iei prin OUG nr. 7/2019 și OUG nr. 12/2019.
Referitor la aceasta, Președintele României a atras aten"ia Guvernului asupra
noului semnal de alarmă transmis de Comisia de la Vene"ia în această opinie, care
reconfirmă în mod clar, cu argumente juridice solide, prejudiciul adus func"ionării
sistemului judiciar prin interven"ia abuzivă a Guvernului de a legifera defectuos
și în favoarea unor interese particulare sau de grup, și nu în beneficiul
cetă"eanului.
Aspectele constatate de Comisia de la Vene#ia au consolidat concluzia
că instrumentul ordonan#elor de urgen#ă a fost complet denaturat și folosit
abuziv de către Guvern, fără evaluarea impactului, ocolindu‐se atât o dezbatere
autentică în Parlament a măsurilor urmărite, cât și o consultare efectivă a
reprezentan"ilor sistemului judiciar. Astfel, schimbările intempestive într‐un domeniu
atât de sensibil și lipsa unui control efectiv de constitu"ionalitate al ordonan"elor de
urgen"ă nu numai că bulversează întregul sistem, dar afectează chiar esen"a statului
de drept ‐ securitatea raporturilor juridice și previzibilitatea legii, precum și
principiul separa"iei puterilor în stat.
Președintele României a subliniat că mesajul transmis în documentul
adoptat de Comisia de la Vene"ia este cât se poate de clar: guvernan"ii au datoria să
repare prejudiciul adus sistemului judiciar prin punerea în aplicare de îndată și în
integralitate a recomandărilor organismelor europene din domeniu.
Cu ocazia Zilei Justi#iei, în data de 7 iulie 2019, Președintele a învederat
nevoia societă"ii de dezbatere cu privire la provocările din sistemul de justi"ie,
precum lipsa dotărilor logistice sau încărcătura instan"elor. Totodată, șeful statului a
subliniat din nou faptul că justi"ia independentă este garan"ia fundamentală pentru
înfăptuirea dreptă"ii, pentru a cărei îndeplinire este nevoie ca legile să !ie accesibile,
clare și predictibile.
La data de 8 Decembrie 2019, Președintele României a transmis un mesaj
cu prilejul Zilei Constitu#iei României. Cu această ocazie șeful statului a subliniat
necesitatea unui demers de revizuire a Constitu"iei ce va trebui realizat cu maximă
responsabilitate, obiectivul !iind acela de a avea o Lege Fundamentală modernizată,
care să permită construc"ia unui edi!iciu statal puternic și e!icient. Constitu"ia este
mai mult decât o Lege Fundamentală, este un angajament pentru democra"ie.
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Constitu"ia dă sens comunită"ii politice, sanc"ionează derapajele, limitează puterea
și men"ine echilibrul ei. Dimensiunea sa simbolică este aceea de a se constitui într‐
un reper pentru desfășurarea activită"ii institu"iilor statului în asigurarea unei
guvernări responsabile, în care drepturile și libertă"ile cetă"enești sunt efectiv
garantate. Președintele și‐a manifestat loialitatea fa"ă de rolul constitu"ional de a
veghea la respectarea Legii fundamentale și la buna func"ionare a autorită"ilor
publice.
Președintele României a transmis în data de 9 decembrie 2019, mesajul
său cu prilejul Zilei Interna#ionale Anticorup#ie, prin care a subliniat
consecin"ele corup"iei asupra societă"ii, arătând totodată că pentru a stopa
practicile corupte în societă"ile contemporane sunt necesare mecanisme
institu"ionale și sociale complexe de preven"ie și sanc"ionare, astfel încât eficien"a
institu"iilor în realizarea interesului public și buna func"ionare a statului de drept
să fie garantate. De asemenea, Președintele a reiterat atașamentul său fa"ă de
lupta împotriva corup"iei.
În data de 10 decembrie 2019, Președintele a participat la ședin#a
plenului Consiliului Superior al Magistraturii organizată cu ocazia dezbaterii
raportului de activitate al institu"iei pentru anul 2019. Cu acest prilej, șeful statului
a vorbit despre asaltul politicului asupra justi"iei, despre tensiunile din CSM, dar și
despre necesitatea reparării legisla"iei și punerii acesteia în acord cu recomandările
MCV, GRECO și ale Comisiei de la Vene"ia, făcând un apel la CSM de a sus"ine în mod
real un astfel de demers.

*

*

*

Demersurile Președintelui au vizat în mod constant stoparea asaltului asupra
sistemului judiciar, dar și men"inerea unui echilibru în interiorul acestuia și în rela"ia
cu celelalte puteri ale statului, având în centrul lor binele comun și interesul
românilor. Chiar dacă în prezent ac"iunile îndreptate împotriva justi"iei au fost oprite,
Președintele a a!irmat chiar la ultima întâlnire cu plenul CSM, că răul făcut trebuie
reparat cât mai curând. Acest proces presupune concursul real al tuturor autorită"ilor
publice care, mai mult ca niciodată, în viitor trebuie să ac"ioneze în spiritul aspira"iilor
socită"ii.
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2. Asigurarea bunei funcționări a autorităților publice
În calitate de mediator între puterile statului, cât și între stat și societate,
Președintele a contribuit la men"inerea unui echilibru între puterile statului și un
dialog permanent cu societatea, în scopul asigurării unei bune func"ionări a
autorită"ilor publice. În rela"ia cu acestea, Președintele a ac"ionat în spiritul unei
conduite constitu"ionale loiale, !ie pentru a rea!irma necesitatea func"ionării
institu"iilor în acord cu misiunea lor constitu"ională, !ie pentru a semnala derapaje
și a solicita corectarea lor, oferind solu"ii concrete la problemele apărute.
În concret, rolul de a veghea la buna func"ionare a autorită"ilor publice s‐a
materializat în exercitarea de către Președintele României a tuturor atribu"iilor
prevăzute de Legea fundamentală și legi speciale. Astfel, Președintele a folosit
instrumente precum: mesaje adresate Parlamentului, prezen"a la ședin"ele CSM,
prezen"a la ședin"ele Guvernului, consultări cu partidele politice sau cu Guvernul,
declanșarea unor con!licte juridice de natură constitu"ională atunci când a apreciat
existen"a unor blocaje institu"ionale, respingerea unor propuneri de numire a
miniștrilor sau a unui candidat pentru func"ia de premier atunci când Președintele a
constatat existen"a unor impedimente legale sau a apreciat necorespunderea din
punct de vedere al pro!ilului persoanei propuse, numiri și propuneri de numire în
alte func"ii publice, precum și numiri și eliberări din func"ie ale magistra"ilor.

2.1. Mesajele adresate Parlamentului
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Potrivit art. 88 din Constitu"ie, Președintele României adresează
Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale na"iunii. Mesajul
reprezintă un act politic prin care se realizează dialogul dintre Parlament și
Președinte.
Prin cele 8 mesaje adresate Parlamentului, Președintele și‐a arătat
deschiderea pentru o rela"ie de colaborare institu"ională corectă și de parteneriat cu
Parlamentul, subliniind necesitatea ca for"ele politice să‐și asume câteva mize majore,
precum: recâștigarea încrederii în politică; buna func"ionare a institu"iilor într‐un
stat democratic; continuarea eforturilor în domenii în care România a făcut progrese
și a câștigat respectul partenerilor externi și în marile sisteme publice.
În cursul primului său mandat, Președintele Iohannis a adresat
Parlamentului mai multe mesaje care au avut ca obiectiv aducerea în aten"ia
deciden"ilor probleme de importan"ă deosebită pentru na"iune, în cea mai mare parte
chestiuni legate de activitatea Parlamentului, precum cea a calită"ii legiferării sau
exercitarea func"iei de control asupra altor institu"ii.
În mesajul adresat Parlamentului în data de 9 februarie 2015, după o serie
de consultări cu partidele politice, cu Președin"ii celor două Camere și cu
reprezentan"i ai societă"ii civile, Președintele României și‐a arătat deschiderea pentru
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o rela"ie de colaborare institu"ională corectă și de parteneriat cu Parlamentul. Șeful
statului a supus aten"iei Parlamentului o serie de chestiuni precum: reducerea
numărului de parlamentari; votul românilor din diaspora; modi!icarea legisla"iei
privind !inan"area partidelor și a campaniilor electorale, precum și o nouă lege a
partidelor politice; o solu"ie legislativă pentru accelerarea și simpli!icarea
procedurilor pentru cererile de încuviin"are a re"inerii, arestării sau perchezi"iei
parlamentarilor și pentru cele de efectuare a urmăririi penale pentru miniștri și foști
miniștri membri ai Parlamentului; instabilitatea și lipsa de predictibilitate în
legisla"ie.
În mesajul adresat Parlamentului în data de 16 septembrie 2015,
Președintele României a precizat că sunt necesare o legisla"ie de calitate și raporturi
func"ionale ale Parlamentului cu celelalte puteri din stat, toate acestea, desigur, în
bene!iciul cetă"eanului.

16 Septembrie 2015
Mesaj adresat
Parlamentului României

Președintele a supus aten"iei Parlamentului modul în care se legiferează,
precum și frecven"a interven"iilor legislative asupra legilor care privesc domenii
fundamentale pentru func"ionarea economiei și societă"ii românești, precum Codul
Fiscal, Legea Educa"iei, Legea privind reforma în domeniul sănătă"ii, Legea
administra"iei publice locale sau Codul Muncii. În viziunea Președintelui, un
Parlament puternic înseamnă și o pozi"ionare corectă fa"ă de justi"ie, respectul fa"ă
de lege neputând !i disociat de rela"ia cu justi"ia. Mai mult, o altă temă abordată de
Președinte în acest discurs s‐a referit la criza refugia"ilor.
Necesitatea unei legisla"ii de calitate, cu consecin"e directe și pe planul bunei
func"ionări a autorită"ilor publice, a fost o constantă a ac"iunilor Președintelui
României, exprimată atât prin pozi"iile publice, cât și prin exercitarea atribu"iilor din
domeniul legiferării.
În mesajul adresat Parlamentului în data de 16 decembrie 2015,
Președintele României a prezentat activită"ile întreprinse în primul său an de
mandat amintind, totodată, de: semnarea de către toate forma"iunile politice a
Acordului privind creșterea bugetului pentru Apărare la 2% din PIB până în 2017;
Strategia Na"ională de Apărare a (ării; restabilirea prestigiului României în
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exterior, profilarea sa în cadrul NATO și al Uniunii Europene și întărirea
parteneriatelor strategice.
Președintele a amintit că cea mai dură lec"ie a anului 2015 – tragedia de la
„Colectiv” – impune o schimbare profundă a clasei politice, o reformare care să
corespundă așteptărilor și realită"ilor din societate. De aceea, adresându‐se
Parlamentului, Președintele a considerat că cea mai importantă temă în perspectiva
anului 2016 este cea a reconstruc"iei încrederii în politică.
În mesajul adresat Parlamentului în data de 22 februarie 2016,
Președintele României a invitat parlamentarii să‐și asume câteva mize majore
pentru anul 2016. Prima a vizat începutul recâștigării încrederii în politică, a doua
a "inut de func"ionarea institu"iilor într‐un stat democratic, iar a treia a privit
continuarea eforturilor în domenii în care România a făcut progrese și a câștigat
respectul partenerilor externi. Nu în ultimul rând, un obiectiv major al anului
2016 viza marile sisteme publice, Președintele propunând necesitatea
consolidării statului de drept, a independen"ei justi"iei și a luptei anticorup"ie,
ca pietre de temelie pe care să se poată construi în anul 2017, după alegerile
parlamentare, indiferent de partidul ce urma să se afle la putere. În cadrul
aceluiași mesaj, în materie de politică externă și securitate, Președintele a reiterat
priorită"ile și obiectivele majore, anul 2016 întrunind toate premisele pentru a
însemna o creștere calitativă a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale
Americii, cu precădere în domeniul economic, în paralel cu întărirea componentei
politico‐militare.
Ca urmare a uneia dintre cele mai directe ac"iuni de destabilizare a
sistemului de justi"ie, precum și a reac"iei ample a societă"ii românești, în data de 7
februarie 2017, Președintele României a adresat Parlamentului un mesaj prin care
a condamnat public ac"iunile Guvernului sus"inut de majoritatea parlamentară PSD‐
ALDE, ac"iuni ce vizau emiterea OUG nr. 13/2017 și adoptarea unor proiecte de lege
de amnistie și gra"iere, în special cu privire la faptele de corup"ie. Președintele a cerut
Parlamentului nou ales în decembrie 2016 să legifereze în acord cu programul pentru
care a fost votat și cu așteptările societă"ii, solicitând, totodată, rezolvarea cât mai
urgentă a crizei create.
Președintele a cerut parlamentarilor să nu uite imaginea luminoasă a
telefoanelor din Pia"a Victoriei, când mii de români au ieșit în stradă și au readus
lumina în procesul democratic, sanc"ionând politicienii care au încercat să ducă
democra"ia în coridoarele întunecate. Acest mesaj este doar unul dintre demersurile
întreprinse de Președintele României pentru apărarea statului de drept și a bunei
func"ionări a justi"iei, în contextul adoptării OUG nr. 13/2017.
În data de 9 mai 2017, Președintele României a adresat un mesaj forului
legislativ cu ocazia sărbătoririi a 140 de ani de la Proclamarea Independen"ei de Stat
a României, precum și cu ocazia Zilei Europei, prin care a rea!irmat importan"a
cadrului legislativ coerent și faptul că, în istorie, modernizarea României s‐a realizat
printr‐o abordare responsabilă a for"elor politice și un angajament spre progres, de
factură europeană.
Președintele României a adresat la data de 28 noiembrie 2018, un mesaj
Parlamentului României în cadrul ședin"ei solemne consacrate celebrării
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Centenarului Marii Uniri. Cu acest prilej, Președintele a îndemnat Parlamentul să se
reconecteze la interesele na"ionale și la societate, arătând că sunt nenumărate
probleme care își așteaptă rezolvarea și cu privire la care românii așteaptă solu"ii:
de la readucerea la performan"ă a marilor sisteme publice, la e!icientizarea
administra"iei publice și modernizarea infrastructurii. Președintele a subliniat
responsabilitatea clasei politice actuale în continuarea proiectului început de cei care
au înfăptuit România modernă.
În mesajul din 2 decembrie 2019, sus"inut în cadrul ședin"ei solemne
comune a Senatului și Camerei Deputa"ilor consacrată celebrării Zilei Na"ionale a
României, Președintele a adus un pios omagiu înaintașilor care, prin sacri!iciile lor,
au apărat principiile na"iunii române și au creat Statul român modern, reamintind
celor prezen"i de datoria de a le păstra memoria vie și de necesitatea unui angajament
ferm de a nu mai permite niciodată ca drepturile și libertă"ile individuale să !ie
încălcate.
Președintele a subliniat că lec"iile trecutului sunt importante și că
democra"ia, libertatea și drepturile omului sunt cele mai de pre" bunuri pe care le
avem, amintind totodată că orice atac la adresa demnită"ii umane și a statului de
drept, necombătut eficient, poate deschide oricând calea unor abuzuri. Șeful
statului a amintit că prin op"iunile proeuropene clar exprimate în cursul anului
2019, românii au trasat o direc"ie clară de urmat pentru "ara lor, amintind că
reformarea marilor sisteme publice, modernizarea administra"iei publice, întărirea
institu"iilor statului și redarea încrederii cetă"enilor în acestea, valorificarea
energiilor creative ale românilor, protejarea identită"ii na"ionale, a patrimoniului
și a resurselor, asigurarea stabilită"ii economice și dezvoltarea durabilă,
promovarea valorilor democratice sunt doar câteva dintre obiectivele pe care clasa
politică trebuie să le ducă la îndeplinire.

2.2. Prezența la ședințele Guvernului
Participarea Președintelui României la ședin"ele Guvernului are loc în
virtutea atribu"iilor conferite de art. 80, 86 și 87 din Constitu"ie.
Din coroborarea acestor dispozi"ii, reiese că, ori de câte ori consideră
necesar, Președintele României poate lua parte la ședin"ele Guvernului în care se
dezbat probleme de interes na"ional privind politica externă, apărarea "ării,
asigurarea ordinii publice și, la cererea prim‐ministrului, în alte situa"ii. Președintele
României prezidează ședin"ele Guvernului la care participă.
De asemenea, Președintele poate să se consulte cu Guvernul cu privire la
probleme urgente și de importan"ă deosebită. Cu privire la atribu"ia Președintelui
de a participa la ședin"ele Guvernului, jurispruden"a Cur"ii Constitu"ionale re"ine că
aceasta constituie și un mijloc de veghere la buna func"ionare a acestei autorită"i
publice, iar în exercitarea acestor prerogative, Președintele are libertatea să participe
la orice ședin"ă a Guvernului.
Pe parcursul primului său mandat, Președintele României a participat la 4
ședin"e ale Guvernului astfel:
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17 Noiembrie 2015
Prima ședință informală
a Guvernului Cioloș

Prima participare a avut loc în data de 17 noiembrie 2015, la prima ședin"ă
informală a Guvernului Cioloș.
A doua participare a Președintelui României la ședin"a Guvernului a avut
loc în data de 18 ianuarie 2017, ocazie cu care șeful statului și‐a manifestat
îngrijorarea cu privire la inten"ia Guvernului de a emite ordonan"e de urgen"ă prin
care să !ie dezincriminate unele fapte sau să !ie acordate unele măsuri de clemen"ă
în materie penală, respectiv amnistia sau gra"ierea. Ulterior, la data de 1 februarie
2017, Președintele României a transmis și o scrisoare Prim‐ministrului în func"ie,
Sorin Mihai Grindeanu, prin care a solicitat abrogarea Ordonan"ei de urgen"ă nr.
13/2017 pentru modi!icarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.
Demersul șefului statului a avut la bază mai multe considerente, precum:
constatarea faptului că Guvernul a adoptat respectivul act normativ cu o zi înainte de
începerea sesiunii ordinare a Parlamentului; re"inerea inciden"ei dispozi"iilor Legii nr.
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii ce conferă acestei autorită"i, în
calitatea sa de garant al independen"ei justi"iei, competen"a de a aviza proiectele de acte
normative ce privesc activitatea autorită"ii judecătorești; observarea faptului că, în cadrul
procesului decizional de adoptare a Ordonan"ei de urgen"ă men"ionate, Consiliul Superior
al Magistraturii a fost eliminat; faptul că acest act normativ a fost adoptat și cu ignorarea
opiniilor profesionale exprimate anterior în cadrul sistemului judiciar; luarea în
considerare a efectelor profund negative pe care această Ordonan"ă de urgen"ă le‐a produs
asupra func"ionării statului de drept și, implicit asupra eforturilor depuse de România în
domeniul combaterii fenomenului corup"iei și asigurării integrită"ii func"iei publice.
Cea de-a treia participare a Președintelui la ședin"a Guvernului a avut loc
în data de 20 decembrie 2018, ocazie cu care șeful statului a abordat tema preluării
președin"iei Consiliului Uniunii Europene. Anterior acestei date, în ziua de 18
decembrie 2018, Președintele României îi transmisese Prim‐ministrului o scrisoare,
prin care îi solicitase includerea pe ordinea de zi a proximei ședin"e de Guvern a
subiectului protejării drepturilor și intereselor cetă"enilor români a!la"i în Marea
Britanie. În plus, acest demers fusese precedat, în data de 17 decembrie 2018, de o
altă scrisoare adresată Prim‐ministrului în func"ie, prin care șeful statului solicitase
agenda de lucru a !iecărei ședin"e a Guvernului.
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4 Noiembrie 2019
Prima ședință informală
a Guvernului Orban

Cea de‐a patra participare a Președintelui României la ședin"a Guvernului a
avut loc în data de 4 noiembrie 2019, și a reprezentat prezen"a șefului statului la
prima ședin"ă informală a noului Guvern învestit.

2.3. Consultările cu partidele politice și cu Guvernul
Potrivit art. 80 alin. (2) din Constitu"ie, Președintele României veghează la
respectarea Constitu"iei și la buna func"ionare a autorită"ilor publice. În acest scop,
Președintele exercită func"ia de mediere între puterile statului, precum și între stat
și societate. În virtutea art. 86 din Constitu"ie, Președintele României poate consulta
Guvernul cu privire la probleme urgente și de importan"ă deosebită.
Apari"ia unor probleme urgente de importan"ă deosebită pentru "ară,
precum și !iecare împrejurare pe care Președintele a apreciat‐o ca !iind necesară au
determinat utilizarea acestui instrument constitu"ional al organizării consultărilor
cu Guvernul, precum și, în anumite situa"ii, cu forma"iunile politice parlamentare.
În primele zile ale mandatului său, șeful statului s‐a consultat cu miniștrii
afacerilor interne, apărării na"ionale și afacerilor externe pe tema domeniilor de care
Președintele este direct responsabil, respectiv securitatea na"ională, apărarea și
priorită"ile politicii externe, precum și calendarul vizitelor pe care Președintele urma
să le facă în străinătate în prima parte a anului 2015.
La începutul anului 2015, șeful statului a organizat consultări cu partidele
și forma"iunile politice privind acordul politic cu scopul asigurării unui prag minimal
de 2% din PIB pentru Ministerul Apărării Na"ionale în anul 2017.
În ianuarie 2015, o altă temă de consultare cu partidele și forma"iunile
politice reprezentate în Parlamentul României au constituit‐o priorită"ile legislative
ale următoarei sesiuni parlamentare; buna organizare a votului în străinătate,
!inan"area campaniilor electorale și a partidelor politice și accelerarea procedurilor
privind ridicarea imunită"ii parlamentare.
În aprilie 2015, stadiul legisla"iei electorale, inclusiv cel al reglementărilor
necesare asigurării dreptului de vot al românilor care trăiesc în afara grani"elor,
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discu"ii referitoare la procedurile parlamentare de încuviin"are a cererilor de
urmărire penală, re"inere, arestare sau perchezi"ie a membrilor Parlamentului au
făcut, de asemenea, obiectul consultărilor cu partidele și forma"iunile politice
reprezentate în Parlamentul României.
În luna mai 2015, Președintele României a organizat consultări care au avut
drept teme de discu"ie cadrul juridic privind prelucrarea datelor cu caracter personal
și protec"ia vie"ii private în sectorul comunica"iilor electronice.
În aprilie 2016, Președintele României a organizat consultări cu partidele
și forma"iunile politice reprezentate în Parlamentul României pe tema legisla"iei în
domeniul securită"ii na"ionale. În luna iulie a aceluiași an, au avut loc consultări cu
prim‐ministrul, cu Guvernatorul Băncii Na"ionale Române și cu liderii partidelor
parlamentare pe tema situa"iei create în urma referendumului din Regatul Unit al
Marii Britanii.
Referitor la situa"ia din justi"ie, Președintele a organizat mai multe
consultări. Astfel, în octombrie 2018, o problemă pusă în discu"ie cu partidele
parlamentare a fost legisla"ia din domeniul justi"iei. În zilele de 26, respectiv 27
martie 2019, Președintele a organizat consultări atât cu reprezentan"i ai societă"ii
civile pe tema referendumului pentru justi"ie, cât și cu reprezentan"i ai autorită"ii
judecătorești și ai asocia"iilor profesionale ale magistra"ilor pe tema situa"iei actuale
din sistemul judiciar, iar în perioada 11-12 aprilie 2019, pe aceeași temă,
Președintele a organizat și consultări cu partidele și forma"iunile politice
reprezentate în Parlamentul României.
În luna iunie 2019, Președintele a organizat consultări cu partidele și
forma"iunile politice reprezentate în Parlamentul României pentru stabilirea
direc"iilor de ac"iune necesare punerii în aplicare a referendumului na"ional din data
de 26 mai 2019 în vederea consolidării parcursului european al României.
În vederea desemnării unui candidat pentru func"ia de prim‐ministru,
Președintele a organizat un număr de 6 consultări în vederea desemnării unui
candidat pentru func"ia de prim‐ministru.
În luna mai 2018, Președintele a organizat o consultare cu Guvernul ce a
avut ca obiect problema relocării ambasadei României din statul Israel. De asemenea,
în septembrie 2018, Președintele a organizat o consultare în legătură cu opiniile
exprimate de Guvern cu privire la necesitatea recti!icării bugetului de stat. Totodată,
nominalizarea persoanei pentru func"ia de membru al Comisiei Europene a format
obiectul unor consultări cu Guvernul din luna octombrie 2019. În cazul ultimelor
două solicitări de consultări cu Guvernul, prim‐ministrul a refuzat participarea.

2.4. Conflictele juridice de natură constituțională
În momentele în care în activitatea actorilor institu"ionali au apărut
disfunc"ionalită"i generate de conduita acestora !ie în sensul arogării unor competen"e
ce nu le apar"in, !ie în sensul declinării unor atribu"ii a!late în competen"a lor,
Președintele României s‐a adresat Cur"ii Constitu"ionale prin promovarea unor con$licte
juridice de natură constitu#ională, în scopul înlăturării blocajelor institu"ionale.
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Instan"a constitu"ională a fost sesizată să solu"ioneze con!licte juridice de
natură constitu"ională generate de refuzul Senatului de a adopta o hotărâre prin care
să solu"ioneze cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie de
ridicare a imunită"ii unui senator (Dan Șova). După cum am men"ionat anterior, deși
Curtea Constitu"ională a constatat că nu a existat un con!lict juridic de natură
constitu"ională, dezbaterile au condus la modi!icarea regulamentului Senatului.
O altă cerere de solu"ionare a unui con!lict juridic de natură constitu"ională
viza conduita Guvernului în adoptarea controversatei Ordonan"e de urgen"ă nr.
13/2017. Acest con!lict a fost respins ca inadmisibil, iar la momentul la care au avut
loc dezbaterile, Ordonan"a de urgen"ă nr. 13/2017 fusese deja abrogată.
Cel de al treilea con!lict adus în aten"ia Cur"ii Constitu"ionale de către șeful
statului a fost generat de emiterea Deciziei prim‐ministrului nr. 247/2018 pentru
exercitarea unor atribu"ii, prin care viceprim‐ministrului, ministrul dezvoltării
regionale și administra"iei publice i‐au fost delegate temporar atribu"iile prim‐
ministrului privind conducerea operativă a activită"ii Guvernului României. Deși
Curtea Constitu"ională nu a constatat existen"a unui con!lict a statuat că atribu"iile
constitu"ionale ale prim‐ministrului nu pot !i delegate unui alt membru al Guvernului.

2.5. Desemnarea candidatului pentru funcția
de prim-ministru și numirea Guvernului.
Numirea și revocarea unor membri ai Guvernului
2.5.1. În temeiul prevederilor art. 103 coroborate cu cele ale art. 85 alin. (1)
din Constitu"ie, Președintele României desemnează un candidat pentru func"ia de
prim‐ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de
Parlament. De la preluarea mandatului său și până în prezent, Președintele României
a numit în func"ie 5 guverne.
În noiembrie 2015, ca urmare a demisiei prim‐ministrului Victor Ponta,
Președintele României, prin Decretul nr. 826/2015, l‐a desemnat candidat la func"ia
de prim‐ministru pe Dacian Julien Cioloș, pentru a cere votul de încredere al
Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern. Având în vedere Hotărârea
Parlamentului României nr. 45/2015 pentru acordarea încrederii Guvernului,
Președintele României a emis Decretul nr. 857/2015 pentru numirea Guvernului
României.
În decembrie 2016, Președintele României a refuzat propunerea coali"iei
de guvernare de desemnare a doamnei Sevil Shhaideh, drept candidat pentru func"ia
de prim‐ministru. Ulterior, în urma unei noi runde de consultări, Sorin Mihai
Grindeanu a fost desemnat candidat la func"ia de prim‐ministru, prin Decretul nr.
1176/2016.
Ca urmare a Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2017 pentru acordarea
încrederii Guvernului, în ianuarie 2017, prin Decretul Președintelui României nr.
7/2017, a fost numit Guvernul României. În urma adoptării unei mo"iuni de cenzură,
în iunie 2017 Guvernul Grindeanu a fost demis ca urmare a retragerii încrederii de
către Parlament.
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4 Noiembrie 2019
Ceremonia de depunere
a jurământului
de învestitură în funcție
a membrilor
Guvernului României

Prin Decretul nr. 570/2017, Președintele României l‐a desemnat pe Mihai
Tudose în calitate de candidat la func"ia de prim‐ministru, pentru a cere votul de
încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern. Prin Hotărârea
nr. 53/2017, Parlamentul a acordat încrederea noului cabinet Tudose, care a fost
numit prin Decretul nr. 608/2017 în luna iunie a aceluiași an.
În ianuarie 2018, prim‐ministrul Mihai Tudose a demisionat. Ca urmare a
acestei demisii și în urma consultării partidelor politice parlamentare, prin Decretul
nr. 55/2018, Președintele României a desemnat‐o pe doamna Vasilica‐Viorica Dăncilă
în calitate de candidat la func"ia de prim‐ministru, pentru a cere votul de încredere
al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern. Prin Hotărârea nr.
1/2018, Parlamentul a acordat încrederea acestui Guvern, care a fost numit de
Președintele României prin Decretul nr. 76/2018.
În luna octombrie 2019, Parlamentul a demis Guvernul Dăncilă prin
mo"iune de cenzură. În urma consultărilor cu partidele politice parlamentare,
Președintele României l‐a desemnat, prin Decretul nr. 749/2019, pe Ludovic Orban,
în calitate de candidat la func"ia de prim‐ministru, pentru a cere votul de încredere
al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern. Prin Hotărârea nr.
22/2019, Parlamentul a acordat încrederea Guvernului, iar în data de 4 noiembrie
2019, prin Decretul nr. 783/2019, Președintele a numit actualul Guvern.

2.5.2. Potrivit art. 85 alin. (2) din Constitu"ie, în caz de remaniere
guvernamentală sau de vacan"ă a postului, Președintele României revocă și numește,
la propunerea prim‐ministrului, pe unii membri ai Guvernului. De la preluarea
mandatului și până în prezent, Președintele României a emis în această materie 41
de decrete de numire în func"ia de membru al Guvernului, 20 de decrete de revocare
din func"ia de ministru și 32 de decrete de încetare a func"iei de membru al
Guvernului ca urmare a demisiei.
În exercitarea atribu"iei prevăzute de art. 85 alin. (2) din Constitu"ie,
Președintele României are dreptul de a veri!ica corespunderea pentru func"ie a
candidatului și poate cere, prim‐ministrului o altă propunere de candidat la func"ie,
atunci când constată că persoana propusă nu îndeplinește condi"iile legale pentru
exercitarea func"iei de membru al Guvernului.
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Recunoașterea pe cale jurispruden"ială de către instan"a constitu"ională a
competen"ei Președintelui de a veri!ica îndeplinirea condi"iilor de legalitate, precum
și corespunderea candidatului pentru func"ia propusă este direct legată de rolul
Președintelui de a veghea la buna func"ionare a autorită"ilor publice.
În cursul mandatului, Președintele României a respins 9 propuneri ale prim‐
ministrului de numire în func"ia de ministru.
În luna iulie 2015, Președintele României respins propunerea de numire a
lui Mihai‐Viorel Fifor în func"ia de ministru al transporturilor, întrucât persoana
nominalizată nu avea experien"a managerială necesară gestionării domeniului
complex al transporturilor.
În anul 2019, Președintele României a respins 8 propuneri formulate de
prim‐ministru pentru ocuparea func"iei de membru al Guvernului. Astfel, în luna
ianuarie 2019, Președintele României a respins propunerea de numire a doamnei
Lia Olgu"a Vasilescu în func"ia de ministru al transporturilor, întrucât persoana
nominalizată nu avea experien"a necesară gestionării domeniului complex al
transporturilor. De asemenea, a respins propunerea de numire a lui Harry‐Ilan Laufer
în func"ia de viceprim‐ministru, ministru al dezvoltării regionale și administra"iei
publice, întrucât propunerea era înso"ită de o documenta"ie incompletă. În aceeași
lună, Președintele României a respins propunerea de numire a doamnei Lia Olgu"a
Vasilescu în func"ia de viceprim‐ministru, ministru al dezvoltării regionale și
administra"iei publice, precum și propunerea de numire a lui Mircea Gheorghe
Drăghici în func"ia de ministru al transporturilor, întrucât propunerile înaintate de
prim‐ministru nu făceau dovada îndeplinirii tuturor condi"iilor legale.
În luna mai 2019, Președintele României a respins propunerea de numire a
lui Tit‐Liviu Brăiloiu în func"ia de ministru pentru românii de pretutindeni, întrucât
persoana propusă nu de"inea experien"a necesară gestionării domeniului complex
al rela"iei cu românii de pretutindeni. De asemenea, a respins propunerea
prim‐ministrului de numire a doamnei Oana‐Consuela Florea în func"ia de ministru
al fondurilor europene, precum și propunerea de numire a lui Eugen Nicolicea în
func"ia de ministru al justi"iei, întrucât persoanele propuse nu aveau experien"a
necesară gestionării domeniilor pentru care au fost propuse.
În luna iunie 2019, Președintele României a respins propunerea de numire
în func"ia de viceprim‐ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale
României a lui Titus Corlă"ean, întrucât persoana propusă nu se bucura de o reputa"ie
neștirbită, cerin"ă esen"ială pentru exercitarea demnită"ii de viceprim‐ministru și
pentru gestionarea domeniului complex al implementării parteneriatelor strategice
ale României.

2.6. Numiri și propuneri de numire în funcții publice
În temeiul articolului 94 lit. c) din Constitu"ie și al unor legi speciale,
Președintele României face numiri sau propuneri de numiri în func"ii publice la
importante autorită"i și institu"ii publice, precum Curtea Constitu"ională, Plenul
Consiliului Concuren"ei, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul de conducere al
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Institutului Cultural Român, Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială,
Consiliul de administra"ie al Casei Na"ionale de Asigurări de Sănătate, Colegiul na"ional
al Institutului Revolu"iei Române din Decembrie 1989, Consiliul Statistic Na"ional,
Consiliul Na"ional al Audiovizualului, Consiliul de administra"ie al Societă"ii Române
de Televiziune, Colegiul Consiliului Na"ional pentru Studierea Arhivelor Securită"ii.

2.6.1. Curtea Constitu#ională
Potrivit art. 142 din Constitu"ie, Curtea Constitu"ională se compune din nouă
judecători, numi"i pentru un mandat de 9 ani, care nu poate !i prelungit sau înnoit.
Trei judecători sunt numi"i de Camera Deputa"ilor, trei de Senat și trei de Președintele
României.
În anul 2016, Președintele României a numit‐o pe doamna Livia Doina
Stanciu în func"ia de judecător la Curtea Constitu"ională, prin Decretul nr. 594/2016.

12 Iunie 2019
Ceremonia de depunere
a jurământului
de învestitură a doamnei
Elena-Simina Tănăsescu

În anul 2019, prin Decretul nr. 431/2019 doamna Elena‐Simina Tănăsescu
a fost numită de Președintele României în func"ia de judecător la Curtea
Constitu"ională.
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2.6.2. Plenul Consiliului Concuren#ei
Potrivit art. 15 din Legea concuren"ei nr. 21/1996, numirea membrilor
Plenului Consiliului Concuren"ei se realizează de către Președintele României, la
propunerea Colegiului Consultativ al Consiliului Concuren"ei, cu avizul Guvernului și
după audierea candida"ilor în comisiile de specialitate ale Parlamentului.
În anul 2015, Președintele României l‐a numit pe Bogdan‐Marius Chiri"oiu
în func"ia de președinte al Plenului Consiliului Concuren"ei, prin Decretul nr.
301/2015 și pe vicepreședintele Plenului, Otilian Neagoe‐ Decretul nr. 302/2015.
În anul 2017, prin Decretul nr. 17/2017, Președintele României a numit‐o
pe Elena Kleininger, în func"ia de vicepreședinte al Plenului Consiliului Concuren"ei.
În același an, au fost numi"i mai mul"i membri ai Plenului Consiliului Concuren"ei:
Cosmin Belacurencu‐ Decretul nr. 18/2017, Dragoș Constantin Vasile‐ Decretul nr.
19/2017, Dan Ionescu ‐Decretul nr. 473/2018 și Laszlo Gyerko Decretul nr. 472/2018.
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2.6.3. Autoritatea Electorală Permanentă
Conform Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputa"ilor, precum și pentru organizarea și func"ionarea Autorită"ii Electorale
Permanente, această autoritate este condusă de un președinte, cu rang de ministru,
ajutat de 2 vicepreședin"i cu rang de secretar de stat. Președintele este ajutat de 2
vicepreședin"i cu rang de secretar de stat, unul numit de Președintele României, iar
celălalt de prim‐ministru.
În anul 2016, Președintele României l‐a numit pe Marian Muhule" în func"ia
de vicepreședinte al Autorită"ii Electorale Permanente, prin Decretul nr. 400/2016.
2.6.4. Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român
Potrivit art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind în!iin"area, organizarea și
func"ionarea Institutului Cultural Român, Consiliul de conducere este organul
deliberativ al Institutului și este format din 23 de membri, un membru !iind desemnat
de Președintele României.
Prin Decretul nr. 562/2017, Președintele României a numit‐o pe doamna
Mihaela Miroiu în func"ia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural
Român.

2.6.5. Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 129/1998 privind în!iin"area,
organizarea și func"ionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, organul de
conducere al Fondului este consiliul director, alcătuit din 11 membri, 4 dintre aceștia
!iind numi"i de către Președintele României, dintre personalită"i publice recunoscute,
din societatea civilă, care nu fac parte din organiza"ii neguvernamentale participante
la Fond.
În anul 2017, Președintele României a numit următorii 4 membri: doamna
Alexandra Toader ‐ Decretul nr. 384/2017, doamna Cătălina Galer ‐ Decretul nr.
385/2017, doamna Ioana‐Irina Rusu ‐ Decretul nr. 386/2017 și doamna Irina‐
Dumitri"a Solomon ‐ Decretul nr. 983/2017.
În anul 2018, prin Decretul nr. 807/2018, Președintele României l‐a numit
pe Dan Mihai (ălnaru ca membru în Consiliul director al Fondului Român de
Dezvoltare Socială.

2.6.6. Consiliul de administra#ie al Casei Na#ionale de Asigurări de Sănătate
Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă"ii, Consiliul
de administra"ie al CNAS se constituie din 7 membri, cu un mandat pe 4 ani, dintre
care unul este numit de Președintele României.
În anul 2016, prin Decretul nr. 917/2016, Președintele României a numit‐o
pe doamna Aura Cristina Mihăilă în func"ia de membru în Consiliul de administra"ie
al Casei Na"ionale de Asigurări de Sănătate.
În anul 2017, Președintele României a emis Decretul nr. 387/2017 pentru
numirea unui membru în Consiliul de administra"ie al Casei Na"ionale de Asigurări
de Sănătate ‐ doamna Irina Boncea, până la expirarea mandatului început la data 4
noiembrie 2016 de către doamna Aura Cristina Mihăilă.
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2.6.7. Colegiul na#ional al Institutului Revolu#iei Române din Decembrie 1989
Conform art. 4 din Legea nr. 556/2004 privind în!iin"area Institutului
Revolu"iei Române din Decembrie 1989, membrii Colegiului na"ional al Institutului
Revolu"iei Române din Decembrie 1989 sunt desemna"i de către Președintele
României, cu consultarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolu"ionarilor
din Decembrie 1989 și a Comisiei parlamentare a revolu"ionarilor din decembrie
1989.
În anul 2018, Președintele României a emis Decretul nr. 847/2018 privind
numirea unor membri în Colegiul na"ional al Institutului Revolu"iei Române din
Decembrie 1989 – Ion Leonida Horia Caramitru, Radu Filipescu, Nicoleta‐Lorena
Giurcanu (Matei), Teodor Doru Mărieș, Florian Răzvan‐Mihalcea și Dan Voinea.

2.6.8. Consiliul Statistic Na#ional
Potrivit Legii organizării și func"ionării statisticii o!iciale în România
nr. 226/2009, Consiliul Statistic Na"ional are în componen"a sa 2 reprezentan"i ai
Administra"iei Preziden"iale a României.
În anul 2018, Președintele României a emis Decretul nr. 735/2018 pentru
numirea doamnei Diana Raluca Lupescu și a lui Alexandru Avram în Consiliul Statistic
Na"ional.

2.6.9. Consiliul Na#ional al Audiovizualului
Conform prevederilor art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
Consiliul Na"ional al Audiovizualului este compus din 11 membri și este numit de
Parlament, la propunerea Senatului: 3 membri; Camerei Deputa"ilor: 3 membri;
Președintelui României: 2 membri; Guvernului: 3 membri.
În anul 2015, Președintele României a propus‐o pe doamna Rusu Dorina, în
calitate de membru titular și pe doamna Bârsan Daniela, în calitate de membru
supleant al Consiliului Na"ional al Audiovizualului. Prin Hotărârea nr. 4/2015,
Parlamentul a aprobat numirea celor doi membri.
În anul 2018, Președintele României a transmis Parlamentului propunerea
privind numirea unor membri ai Consiliului Na"ional al Audiovizualului – doamna
Pocora Cristina‐Ancu"a, membru titular, și doamna Pop Alexandra Daria, membru
supleant. Parlamentul a aprobat numirea celor doi membri prin Hotărârea nr. 38/2018.

2.6.10. Consiliul de administra#ie al Societă#ii Române de Televiziune
Conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de
Televiziune, membrii Consiliului de administra"ie al Societă"ii Române de Televiziune
sunt desemna"i prin votul majorită"ii deputa"ilor și senatorilor în ședin"a comună a
celor două Camere, Președintele României înaintând propunerea sa pentru un loc.
În anul 2018, Președintele României a transmis Parlamentului propunerea
privind numirea unor membri ai Consiliului de administra"ie al Societă"ii Române de
Televiziune – doamna (opescu Christel, membru titular, și Cuza Bogdan‐Alexandru,
membru supleant. Prin Hotărârea nr. 14/2018, cei doi membri au fost desemna"i de
Parlament.
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2.6.11 Colegiul Consiliului Na#ional pentru Studierea Arhivelor Securită#ii
Potrivit art. 17 din Ordonan"a de urgen"ă nr. 24/2008 privind accesul la
propriul dosar și deconspirarea Securită"ii, Colegiul Consiliului Na"ional pentru
Studierea Arhivelor Securită"ii este compus din 11 membri care sunt numi"i de
Parlament. Un membru, reprezentant al societă"ii civile este propus de Președintele
României, pe baza consultării cu organiza"ii neguvernamentale.
În anul 2018, Președintele României a propus Parlamentului numirea
doamnei Toader Alexandra ca membru în Colegiul Consiliului Na"ional pentru Studierea
Arhivelor Securită"ii, !iind numită prin Hotărârea Parlamentului nr. 13/2018.

2.7. Atribuții în domeniul apărării
2.7.1. Acordare și înaintare în grad - cadre militare
Conform art. 94 din Constitu"ie, Președintele României acordă gradele de
mareșal, de general și de amiral.
Președintele României acordă aceste grade și în temeiul Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
func"ionarea Consiliului Suprem de Apărare a (ării și având în vedere propunerea
ministrului apărării, respectiv a conducătorilor serviciilor de stat specializate în
domeniul apărării și siguran"ei na"ionale care, potrivit legii, au în structurile proprii
personal militar.
De la preluarea mandatului și până în prezent, Președintele României a emis
263 de decrete de acordare a gradului de mareșal, de general și de amiral. Astfel,
în anul 2015, Președintele României a acordat 56 de astfel de grade, în anul 2016
– Președintele a acordat 31 de grade, în anul 2017 a acordat un număr de 49 de
grade, în anul 2018 ‐ un număr de 75 de grade, iar în anul curent, până în prezent,
au fost acordate 52 de grade de mareșal, general sau amiral.
Totodată, de la preluarea mandatului și până în prezent, Președintele
României a emis 142 de decrete privind înaintarea în grad de mareșal, de general
și de amiral. Astfel, în anul 2015, Președintele României a emis 25 de astfel de

1 Decembrie 2016
Ceremonia de înaintare
în grad a unor ofițeri
cu ocazia Zilei Naționale
a României
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decrete, în anul 2016, a emis 30, în anul 2017, numărul decretelor de înaintare în
gradele men"ionate a fost de 26, în anul 2018, a emis un număr de 29 de astfel de
decrete, iar în 2019, de la începutul anului și până în prezent, Președintele a emis 32
de decrete de înaintare în gradul de mareșal, general și amiral.

2.7.2. Acordare și înaintare în grad - chestori de poli#ie
Potrivit art. 94 din Constitu"ie, Legii nr. 360/2002 privind Statutul
poli"istului, Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și având în vedere
propunerea ministrului afacerilor interne, Președintele României emite decrete
pentru acordarea și înaintarea în gradul profesional de chestor de poli"ie.
De la preluarea mandatului și până în prezent, Președintele României a emis
54 de decrete de acordare a gradului profesional de chestor de poli#ie. Astfel, în
anul 2015, Președintele României a acordat 11 astfel de grade, în anul 2016, a
acordat 20, în anul 2017, au fost emise 11 astfel de decrete, în anul 2018, numărul
acestora a fost de 10, iar în 2019, de la începutul anului și până în prezent,
Președintele a acordat unui număr de 2 persoane gradul de chestor de poli"ie.
Totodată, de la preluarea mandatului și până în prezent, Președintele
României a emis 14 decrete privind înaintarea în grad profesional de chestor
de poli#ie. Astfel, în anul 2015, Președintele României a acordat 4 astfel de grade,
în anul 2016, un număr de 3, în anul 2017, numărul acestora a fost de 5, în anul
2018, respectiv în anul 2019, câte o persoană a fost înaintată în gradul de chestor
de poli"ie.
2.7.3. Treceri în rezervă ale cadrelor militare
În temeiul prevederilor art. 94 din Constitu"ie, ale Legii nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare, precum și ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare
de stat și având în vedere propunerea ministrului apărării na"ionale, respectiv a
conducătorilor serviciilor de stat specializate în domeniul apărării și siguran"ei
na"ionale care, potrivit legii, au în structurile proprii personal militar, Președintele
României emite decrete în vederea trecerii în rezervă a cadrelor militare cu grad de
mareșal, general sau de amiral.
De la preluarea mandatului și până în prezent, Președintele României a emis
167 de decrete ce au vizat treceri în rezervă ale cadrelor militare, respectiv 14 în
anul 2015, 68 în anul 2016, 64 în anul 2017, 9 în anul 2018 și 12 în anul curent.

2.7.4. Încetări ale raporturilor de serviciu ale chestorilor de poli#ie
Având în vedere prevederile art. 94 lit. b) din Constitu"ie, ale Legii
nr. 360/2002 privind Statutul poli"istului, cu modi!icările și completările ulterioare,
precum și ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și "inând cont de
propunerea ministrului afacerilor interne, Președintele României emite decrete prin
care dispune încetarea raporturilor de serviciu ale chestorilor de poli"ie.
De la preluarea mandatului și până în prezent, Președintele României a emis
82 de decrete privind încetarea raporturilor de serviciu ale chestorilor de poli"ie,
respectiv 4 în anul 2015, 47 în anul 2016, 26 în anul 2017, unul în anul 2018 și
4 în anul 2019, până în prezent.
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2.7.5. Propuneri de numire (SRI, SIE, STS și SPP)
Serviciul Român de Informa#ii
Conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 14/1992, Serviciul Român de
Informa"ii este condus de un director, cu rang de ministru, numit de Camera
Deputa"ilor și Senat în ședin"ă comună, la propunerea Președintelui României, în
urma audierii celui propus de către comisia însărcinată să exercite controlul
parlamentar asupra activită"ii Serviciului Român de Informa"ii. În anul 2015,
Președintele României a transmis forului legislativ propunerea de numire a
directorului Serviciului Român de Informa"ii ‐ Hellvig Eduard Raul ‐ care a fost numit
prin Hotărârea Parlamentului nr. 15/2015.
Potrivit art. 24 din Legea nr. 14/1992, prim‐adjunctul directorului Serviciului
Român de Informa"ii și adjunc"ii directorului au rang de secretari de stat și sunt
numi"i de Președintele României, la propunerea directorului Serviciului Român de
Informa"ii. În anul 2016, Președintele României a numit în func"ie doi adjunc"i ai
directorului Serviciului Român de Informa"ii, pe Adrian Ciocîrlan, prin Decretul nr.
716/2016 și pe Bizadea Rădu"ă Romeo‐Cristian, prin Decretul nr. 715/2016. În anul
2017, Președintele României l‐a numit în func"ia de prim‐adjunct al directorului
Serviciului Român de Informa"ii, pe Ionescu Marcel Răzvan, prin Decretul nr.
318/2017.

Serviciul de Informa#ii Externe
Potrivit art. 6 din Legea nr. 1/1998, Serviciul de Informa"ii Externe este
condus de către un director cu rang de ministru, numit de Camera Deputa"ilor și
Senat în ședin"ă comună, la propunerea Președintelui României.
În anul 2015, Președintele României a propus Parlamentului numirea lui
Mihai Răzvan Ungureanu, în func"ia de director al Serviciului de Informa"ii Externe,
acesta !iind numit prin Hotărârea nr. 34/2015.
În anul 2018, Președintele României l‐a propus pe Vlase Petru Gabriel
pentru ocuparea func"iei de director al Serviciului de Informa"ii Externe iar
Parlamentul a decis numirea acestuia în func"ie, prin Hotărârea nr. 23/2018.

Serviciul de Telecomunica#ii Speciale
Potrivit Legii nr. 92/1996, conducerea Serviciului de Telecomunica"ii
Speciale este asigurată de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Consiliul
Suprem de Apărare a (ării, la propunerea președintelui acestuia.
Președintele României a propus Consiliului Suprem de Apărare a (ării
numirea lui Ionel ‐ Sorinel Vasilca, în func"ia de director al Serviciului de
Telecomunica"ii Speciale iar în data de 1 august 2017, CSAT a adoptat hotărârea de
numire în func"ie a acestuia. În iulie 2019, Vasilca și‐a dat demisia, în prezent această
func"ie !iind vacantă.
Serviciul de Protec#ie și Pază
Conform prevederilor art. 7 al Legii nr. 191/1998, Serviciul de Protec"ie și
Pază este condus de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Președintele
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României, la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a (ării. Totodată, potrivit
art. 9 al legii, prim‐adjunctul și adjunctul au rang de subsecretar de stat și sunt numi"i
de Președintele României, la propunerea directorului Serviciului de Protec"ie și Pază,
cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a (ării.
În anul 2016, Președintele României l‐a numit în func"ia de adjunct al
directorului Serviciului de Protec"ie și Pază pe Bălașa Niculae Daniel‐Ion, prin
Decretul nr. 1144/2016.
Numirea Șefului Statului Major al Apărării
Potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și
func"ionarea Ministerului Apărării Na"ionale, șeful Statului Major al Apărării
este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, numit de
Președintele României, la propunerea ministrului apărării na"ionale, cu avizul

1 Decembrie 2019
Ceremonia militară
organizată cu prilejul
învestirii în funcţie
a Șefului Statului Major
al Apărării

prim‐ministrului, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu
până la un an.
În anul 2014, Președintele României l‐a numit în func"ia de șef al Statului
Major al Apărării, începând cu data de 1 ianuarie 2015, pe domnul general‐locotenent
‐ cu trei stele Ciucă Nicolae‐Ionel, prin Decretul nr. 950/2014, al cărui mandat a fost
prelungit cu un an, prin Decretul Președintelui nr. 1331/2018.
În noiembrie 2019, Ciucă Nicolae‐Ionel a trecut în rezervă, prin urmare, func"ia
de șef al Statului Major al Apărării a devenit vacantă. Începând cu data de 1 decembrie
2019, prin Decretul nr. 933/2019, Președintele României l‐a numit în func"ia de șef al
Statului Major al Apărării pe general‐locotenent cu trei stele Petrescu Daniel.
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2.7.6. Acordarea drapelului de luptă
În temeiul art. 92 din Constitu"ie care stabilește atribu"iile Președintelui
României în domeniul apărării, al art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea
drapelului de luptă marilor unită"i și unită"ilor militare și având în vedere propunerea
ministrului apărării na"ionale, Președintele emite decrete pentru acordarea
drapelelor de luptă.
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De la preluarea mandatului și până în prezent, Președintele României a emis
77 de decrete privind acordarea drapelelor de luptă, respectiv 17 în anul 2015, 24
de decrete în anul 2016, 21 în anul 2017, 13 în anul 2018, iar de la începutul anului
2019 și până în prezent au fost emise 2 decrete de acordare a drapelelor de luptă.

2.8. Atribuții în domeniul politicii externe
Potrivit art. 91 din Constitu"ie, Președintele încheie tratate interna"ionale în
numele României, negociate de Guvern, și le supune spre rati!icare Parlamentului,
într‐un termen rezonabil. De asemenea, Președintele, la propunerea Guvernului,
acreditează și recheamă reprezentan"ii diplomatici ai României și aprobă în!iin"area,
des!iin"area sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. Potrivit aceleiași norme
constitu"ionale, reprezentan"ii diplomatici ai altor state sunt acredita"i pe lângă
Președintele României.

2.8.1. Supunerea spre rati$icare Parlamentului a tratatelor interna#ionale
Pe parcursul anului 2015, Președintele României a semnat 21 de decrete
privind supunerea spre rati!icare Parlamentului a unor tratate interna"ionale. O
importantă parte dintre aceste tratate interna"ionale sunt încheiate în virtutea
statutului "ării noastre de membru al Uniunii Europene. Domeniile în care au fost
încheiate în"elegerile interna"ionale au vizat sectorul economico‐!inanciar, maritim,
protejarea mediului înconjurător, securitatea socială și violen"a domestică, precum
și cel al extrădării și asisten"ei judiciare în materie penală.
În anul 2016, Președintele a transmis Parlamentului, în vederea rati!icării,
un număr de 20 de tratate interna"ionale, unele dintre acestea !iind încheiate cu
celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum și în virtutea statutului de
membru al Alian"ei Nord‐atlantice. Colaborarea interna"ională s‐a realizat prin
semnarea de în"elegeri interna"ionale și a vizat domenii precum: extrădarea, sistemul
climatic, cercetări nucleare, economice și !inanciare, cooperare și parteneriatul
interna"ional.
În cursul anului 2017, șeful statului a înaintat Parlamentului 18 decrete prin
care a supus spre rati!icare mai multe acorduri interna"ionale. Astfel, pe lângă
acordurile încheiate ca urmare a statutului de membru al Uniunii Europene, calitatea
"ării noastre de stat parte la Statutul de la Roma al Cur"ii Penale Interna"ionale a
impus semnarea unei rezolu#ii interna#ionale referitoare la competen"a Cur"ii
Penale Interna"ionale cu privire la crimele de război.
În"elegerile interna"ionale supuse spre rati!icare Parlamentului au vizat și
domeniul poluării atmosferice transfrontaliere și pe cel al serviciilor aeriene.
Acordarea asisten"ei judiciare în materie penală, precum și siguran"a integrată în
cadrul evenimentelor sportive au constituit, de asemenea, domenii de interes pentru
colaborarea interna"ională. Zona maritimă, cea de realizare a unor parteneriate
strategice, asigurarea securită"ii sociale, precum și aspecte economice sau
împrumuturi !inanciare au fost materializate prin semnarea unor în"elegeri
interna"ionale bilaterale sau multilaterale, după caz.
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În anul 2018, Parlamentului i‐au fost supuse spre rati!icare, prin decret, 14
tratate interna"ionale. Unele dintre aceste tratate au cons!in"it parteneriatele
strategice și economice ale statelor membre ale Uniunii Europene cu state ter"e, în
timp ce altele au vizat diverse zone de interes, precum cele din sfera economică, a
ob"inerii împrumuturilor !inanciare, diversită"ii biologice, transportului rutier,
securită"ii sociale sau a extrădării, după caz.
În anul 2019, Președintele a spus spre ratificare Parlamentului un număr
de 7 în"elegeri interna"ionale. Actul prin care Republica Macedonia a devenit
membru al Alian"ei Atlanticului de Nord, a fost supus spre ratificare la data de 21
februarie 2019. În acest an, protejarea mediului a constituit o preocupare
interna"ională importantă, concretizată prin în"elegeri multilaterale. România, în
calitatea sa de stat membru ale Uniunii Europene, a semnat acorduri de
parteneriate strategice cu mai multe state ter"e, respectiv Japonia și Singapore.
Alte domenii de interes materializate prin semnarea unor acorduri interna"ionale
au fost cele ale sistemului european privind serviciile publice comunitare, cele
privind protec"ia informa"iilor clasificate, precum și ob"inerea unor împrumuturi
financiare.

2.8.2. Acreditări și rechemări reprezentan#i diplomatici; în$iin#are,
des$iin#are sau schimbare rang misiuni diplomatice
În perioada decembrie 2014 - decembrie 2019, prerogativa acreditării
ambasadorilor s‐a materializat prin emiterea unui număr de 111 decrete.
Cu privire la exercitarea atribu"iei de rechemare a reprezentan"ilor
diplomatici, șeful statului a decis rechemarea a 68 de ambasadori.
În!iin"area de misiuni diplomatice a fost aprobată în 9 cazuri pentru
următoarele "ări: Ucraina, Oman, Austria, Israel, Italia, Germania, Statele Unite ale
Americii și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.
În cursul mandatului Președintelui nu a fost des!iin"ată vreo misiune
diplomatică, iar în ceea ce privește schimbarea rangului misiunilor diplomatice, în
anul 2017 unei misiuni diplomatice i s‐a schimbat rangul din viceconsulat în consulat
(Viceconsulatul României la Almeria, Regatul Spaniei).
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3. Calitatea și coerența legislației
3.1. Promulgarea legilor
În materie de legiferare, Președintele României are competen"a promulgării
legilor, în conformitate cu dispozi"iile art. 77 din Constitu"ie.
De la preluarea mandatului și până în prezent, Președintele României a pro‐
mulgat un număr de 1494 de legi. Preocupat de asigurarea unei legisla"ii clare, pre‐
vizibile și predictibile, o parte semni!icativă dintre aceste acte normative au fost
promulgate numai după ce Președintele României a formulat cereri de reexaminare

solicitând Parlamentului reanalizarea con"inutului acestora, ori după ce a solicitat
Cur"ii Constitu"ionale veri!icarea conformită"ii acestora cu Legea fundamentală.
În oricare dintre aceste situa"ii, înainte de a !i promulgată, !iecare dintre
aceste legi a fost temeinic analizată pentru asigurarea unor norme clare, predictibile
și previzibile care să respecte drepturile și libertă"ile fundamentale, normele consti‐
tu"ionale, dar și normele de tehnică legislativă și procedurile parlamentare.
Convins că promulgarea unei legi are profunde semni!ica"ii pentru domeniul
căruia i se adresează, dar și pentru societate în general, în cazul unor legi cu o sem‐
ni!icia"ie aparte, Președintele le‐a promulgat în cadrul unor ceremonii. Astfel, în luna
noiembrie 2018, Președintele a promulgat Legea privind aprobarea obiectivului de
investi"ii Autostrada Iași ‐ Târgu Mureș ‐ „Autostrada Unirii”, iar în luna octombrie
2019, Președintele a promulgat Legea privind în!iin"area Muzeului Na"ional de Isto‐
rie a Evreilor și al Holocaustului din România.
Din cele 1494 de legi promulgate, 7 au fost promulgate în cele zece zile de
mandat ale anului 2014, 358 în anul 2015, 252 de legi în anul 2016, 278 în anul
2017, 363 în anul 2018, iar în anul 2019, până în prezent au fost promulgate 236
de legi.
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3.2. Sesizări de neconstituționalitate
În conformitate cu dispozi"iile art. 146 lit. a) din Constitu"ie, Președintele
poate sesiza Curtea Constitu"ională în vederea veri!icării constitu"ionalită"ii unei legi.
Pe parcursul mandatului, Președintele a promovat la Curtea Constitu"ională un
număr de 75 de obiec"ii de neconstitu"ionalitate, dintre care Curtea Constitu"ională
a admis 54.

3.2.1. Anul 2015
În anul 2015 Președintele României a formulat 4 obiec"ii de neconstitu"io‐
nalitate, după cum urmează:

1. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea Legii serviciilor comunitare de utilită#i publice nr. 51/2006
Legea supusă controlului de constitu"ionalitate în data de 18 mai 2015 avea
ca obiect de reglementare aspecte privind atribu"iuni ale consiliului local/jude"ean.
Președintele României a învederat Cur"ii Constitu"ionale că această lege încălca nor‐
mele constitu"ionale privind competen"a și ordinea de sesizare a celor două Camere
ale Parlamentului, domeniul rezervat legii organice, precum și dispozi"iile privind
normele de tehnică legislativă.
Obiec"ia de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către Curtea Constitu"ională
prin Decizia nr. 442/2015, iar după promulgare legea a devenit Legea nr. 313/2015.

2. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind completarea unor prevederi ale Legii administra#iei publice locale nr. 215/2001,
precum și a unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și institu#ia
prefectului
La data de 16 octombrie 2015, Președintele României a supus controlului
instan"ei constitu"ionale această lege care stabilea că prefectul veri!ică legalitatea ac‐
telor președintelui consiliului jude"ean. De asemenea, legea mai stabilea și posibili‐
tatea ca prefectul să poată veri!ica măsurile întreprinse în baza delegării cu privire
la atribu"iile primarului și ale președintelui consiliului jude"ean, în calitatea lor de
reprezentan"i al statului la nivelul unită"ii administrativ‐ teritoriale. Motivele invocate
se refereau la încălcarea normelor constitu"ionale privind competen"a legislativă a
Camerelor Parlamentului, normele privind calitatea legii, pecum și dispozi"iile refe‐
ritoare la actele care pot !i supuse controlului de legalitate exercitat de prefect.
Obiec"ia de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către Curtea Constitu"ională
prin Decizia nr. 747/2015, legea !iind ulterior respinsă de Parlament.
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3. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modi$icarea și
completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru $inalizarea procesului
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv
în perioada regimului comunist în România, precum și a art. 3 din Ordonan#a
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de urgen#ă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile
care au apar#inut cultelor religioase din România
Legea supusă controlului viza stabilirea unor măsuri necesare în vederea de‐
blocării și accelerării procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. În data de 25 no‐
iembrie 2015, șeful statului s‐a adresat instan"ei constitu"ionale motivând că legea în‐
călca prevederile constitu"ionale privind egalitatea în drepturi, accesul liber la justi"ie,
condi"iile și limitele exercitării dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică,
precum și prevederea potrivit căreia justi"ia se înfăptuiește în numele legii.
Obiec"ia de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către Curtea Constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 889/2015, iar după promulgare legea a devenit Legea
nr.103/2016.

4. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea
Legii administra#iei publice locale nr. 215/2001 și pentru modi$icarea art. 39
alin. (7²) din Legea nr. 273/2006 privind $inan#ele publice locale
Legea supusă analizei instan"ei constitu"ionale reglementa posibilitatea ca,
în situa"ia în care primarul se a!lă în imposibilitatea exercitării mandatului și consiliul
local este dizolvat, iar func"ia de secretar al unită"ii este vacantă, prefectul să numească
prin ordin o persoană, prin detașare, care să exercite atribu"iile secretarului unită"ii
administrativ‐teritoriale, pentru rezolvarea problemelor curente ale acesteia, până la
organizarea de către Agen"ia Na"ională a Func"ionarilor Publici a concursului pentru
ocuparea func"iei de secretar al unită"ii administrativ‐teritoriale. Totodată, era regle‐
mentată în mod similar și situa"ia în care președintele consiliului jude"ean se a!lă în
imposibilitatea exercitării mandatului, consiliul jude"ean este dizolvat, iar func"ia de
secretar al jude"ului este vacantă. De asemenea, actul normativ avea în vedere și ipo‐
teza în care autorită"ile deliberative locale erau dizolvate sau se a!lau în procedură de
dizolvare și nu își aprobau bugetele în termenul legal, stabilind ca primarii și, respectiv,
președin"ii consiliilor jude"ene să aplice în anul !inanciar în curs ultimul buget aprobat,
cu încadrarea cheltuielilor în limita lunară de 1/12 din totalul acestui buget.
Această obiec"ie de neconstitu"ionalitate a fost dedusă spre analiză și so‐
lu"ionare Cur"ii Constitu"ionale în data de 25 noiembrie 2015, întrucât s‐a considerat
că actul normativ în discu"ie afectează regimul constitu"ional al autorită"ilor admi‐
nistra"iei publice locale.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost respinsă de către instan"a consti‐
tu"ională prin Decizia nr. 888/2015, iar după promulgare legea a devenit Legea
nr.335/2015.

3.2.2. Anul 2016
În cursul anului 2016, au fost transmise Cur"ii Constitu"ionale 3 legi care au
constituit obiectul exercitării controlului de constitu"ionalitate astfel:

1. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Minis335
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terului Transporturilor, a$lat în concesiunea Companiei Na#ionale de Căi Ferate
„C.F.R.”- S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului
local al orașului Teiuș, jude#ul Alba
Legea supusă controlului de constitu"ionalitate reglementa trecerea unui teren
din domeniul public al statului în domeniul public al unei unită"i administrativ‐teritoriale
(orașul Teiuș) în vederea realizării unor investi"ii de utilitate publică. Totodată,
prin aceeași lege, contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor și
Compania Na"ională de Căi Ferate „C.F.R.” ‐ S.A. se modi!ica în mod corespunzător, în
condi"iile legii.
Curtea Constitu"ională a fost sesizată în data de 30 martie 2016 din motive
ce au "inut de nerespectarea de către legea în cauză a dispozi"iilor constitu"ionale re‐
feritoare la principiul separa"iei puterilor în stat, suprema"ia Constitu"iei și a legilor,
egalitatea cetă"enilor în fa"a legii și a autorită"ilor publice, regimul bunurilor ce fac
obiectul exclusiv al proprietă"ii publice a statului și cele privind caracterul general
obligatoriu al Deciziilor Cur"ii.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 406/2016, legea !iind ulterior respinsă de Parlament.

2. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Legea dedusă analizei Cur"ii Constitu"ionale modi!ica dispozi"iile referitoare
la încetarea de drept a calită"ii de consilier local și de consilier jude"ean, respectiv a
calită"ii de primar și de președinte al consiliului jude"ean.
La data de 27 iunie 2016 Curtea Constitu"ională a fost sesizată cu solu"ionarea
acestei obiec"ii de neconstitu"ionalitate, principalele critici vizând nerespectarea dis‐
pozi"iilor constitu"ionale referitoare la principiul statului de drept și obligativitatea res‐
pectării legii și a Constitu"iei, cele privind dreptul interna"ional și dreptul intern,
egalitatea în drepturi a cetă"enilor, precum și cele referitoare la efectele deciziilor Cur"ii.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 536/2016, legea a!lându‐se în prezent în procedură parlamen‐
tară, pentru punerea acesteia în acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.
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3. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modi$icarea și completarea unor
acte normative
Legea supusă controlului de constitu"ionalitate viza eliminarea unor taxe
achitate de către persoanele !izice și juridice pentru anumite servicii prestate de au‐
torită"i și institu"ii publice.
În data de 15 noiembrie 2016, șeful statului s‐a adresat instan"ei constitu"io‐
nale, învederând că dispozi"iile legii contraveneau normelor constitu"ionale referi‐
toare la principiul separa"iei puterilor în stat și cel al legalită"ii, raporturilor
Parlamentului cu Guvenul, rolului Guvernului, precum și celor care guvernează bu‐
getul public na"ional.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost respinsă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 795/2016, iar după promulgare legea a devenit Legea nr.1/2017.
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3.2.3. Anul 2017
În anul 2017 Președintele României a formulat 2 obiec"ii de neconstitu"io‐
nalitate, după cum urmează:

1. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind achizi#ionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu - Florica („Vila Florica”),
situat în localitatea Ștefănești, jude#ul Argeș, de către Ministerul Culturii și
Identită#ii Na#ionale
Legea supusă controlului de constitu"ionalitate avea ca obiect de reglemen‐
tare achizi"ionarea de către Ministerul Culturii și Identită"ii Na"ionale a Ansamblului
conacului Brătianu ‐ Florica („Vila Florica”), situat în localitatea Ștefănești, jude"ul
Argeș, în care func"ionează Centrul de Cultură „Brătianu”, cu fonduri de la bugetul de
stat. Ministerul era autorizat să realizeze procedura de achizi"ie, conform legisla"iei
în vigoare. Totodată, se prevedea că Centrul de Cultură „Brătianu” își va continua ac‐
tivitatea în acest imobil, sub autoritatea Consiliului Jude"ean Argeș.
La data de 9 noiembrie 2017 șeful statului a formulat obiec"ia de neconsti‐
tu"ionalitate a acestei legi motivând că sunt încălcate prevederile constitu"ionale ce
reglementează principiul separa"iei și echilibrului puterilor în stat, principiul legali‐
tă"ii și al calită"ii legii, criteriile de nediscriminare, egalitatea în drepturi, dreptul de
proprietate privată și rolul Parlamentului.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 777/2017, legea !iind ulterior respinsă de Parlament.

2. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul func#ionarilor publici
Legea dedusă analizei Cur"ii Constitu"ionale prevedea abrogarea suspendării
raportului de serviciu al func"ionarului public ca urmare a trimiterii în judecată, in‐
troducerea posibilită"ii de delegare a competen"ei de organizare a concursului pentru
ocuparea func"iilor publice prin ordin al Președintelui ANFP, precum și transformarea
unei func"ii de nivel inferior pentru a corespunde studiilor și/sau vechimii func"io‐
narului public de conducere.
Prin obiec"ia de neconstitu"ionalitate dedusă Cur"ii Constitu"ionale spre so‐
lu"ionare la data de 4 decembrie 2017 s‐a învederat faptul că legea determină dimi‐
nuarea standardelor de integritate cu privire la exercitarea unei func"ii publice și
afectează profund încrederea cetă"enilor în institu"ii. Aceste standarde se constituie
într‐un element component al statului de drept și al democra"iei constitu"ionale, va‐
lori supreme în cadrul unei societă"i democratice, consacrate la nivel constitu"ional.
Mai mult de atât, dispozi"iile criticate realizau un privilegiu nejusti!icat și încălcau
principiul egalită"ii în drepturi a cetă"enilor, precum și standardele etice și profesio‐
nale necesare pentru persoanele învestite cu autoritatea statului.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 32/2018, iar după promulgare legea a devenit Legea
nr.156/2018.

337

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

3.2.4. Anul 2018
În anul 2018 Președintele României a formulat 44 obiec"ii de neconstitu"io‐
nalitate, după cum urmează:

1. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modi$icarea și
completarea unor acte normative în domeniile educa#iei, cercetării, formării
profesionale și sănătă#ii
Legea supusă controlului de constitu"ionalitate modi!ica substan"ial Legea
educa"iei na"ionale nr. 1/2011, precum și alte acte normative conexe, în special dis‐
pozi"iile referitoare la integritatea școlii doctorale și procesul de asigurare a calită"ii
în educa"ie.
La data de 17 iulie 2017, anterior formulării obiec"iei de neconstitu"ionali‐
tate, șeful statului a solicitat Parlamentului reexaminarea legii criticate. Apoi, în data
de 4 ianuarie 2018 șeful statului a transmis Cur"ii Constitu"ionale obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate a acestei legi motivând că erau încălcate prevederile constitu"ionale
ce reglementează competen"a decizională a Camerei Deputa"ilor și a Senatului, pre‐
cum și limitele impuse prin cererea de reexaminare. Totodată, s‐a sus"inut că unele
dintre normele instituite prin legea criticată sunt lipsite de claritate, precizie și pre‐
dictibilitate.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 63/2018. Ulterior acestei obiec"ii de neconstitu"ionalitate, la
data de 13 decembrie 2018 Președintele României a formulat o nouă sesizare la
Curtea Constitu"ională, aceasta pronun"ându‐se prin Decizia nr. 75/2019 în sensul
declarării legii ca neconstitu"ională în ansamblu. În prezent legea se a!lă în procedură
parlamentară, pentru punerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.

2. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii administra#iei publice locale nr. 215/2001
Legea dedusă controlului instan"ei constitu"ionale instituia o nouă procedură
referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier
local. Totodată, legea men"ionată stabilea noi reguli în ceea ce privea cvorumul șe‐
din"elor consiliului local sau a consiliului jude"ean, după caz, în cadrul cărora se pro‐
punea validarea sau invalidarea unui sau a unor consilieri locali/consilieri jude"eni
noi.
Președintele României, prin obiec"ia de neconstitu"ionalitate înaintată Cur"ii
Constitu"ionale în data de 11 ianuarie 2018, a învederat faptul că normele instituite
de această lege contraveneau cerin"elor constitu"ionale privind calitatea legii, precum
și principiului securită"ii juridice, celor referitoare la egalitatea în fa"a legii, princi‐
piului autonomiei locale și celor privind autorită"ile comunale și orășenești, precum
și celor privind prefectul.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 53/2018, legea !iind ulterior respinsă de Parlament.
3. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modi$icarea și
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completarea art. 11 din Ordonan#a de urgen#ă a Guvernului nr. 22/2009 privind în$iin#area Autorită#ii Na#ionale pentru Administrare și Reglementare în
Comunica#ii
Legea supusă controlului de constitu"ionalitate prevedea revizuirea
modalită"ii de desemnare a conducerii Autorită"ii Na"ionale pentru Administrare și
Reglementare în Comunica"ii (ANCOM).
La data de 15 ianuarie 2018 Președintele României a formulat obiec"ia de
neconstitu"ionalitate a acestei legi motivând că erau încălcate prevederile constitu"io‐
nale ce reglementează principiului bicameralismului, sesizarea Camerelor, condi"iile
de adoptare a ordonan"elor de urgen"ă ale Guvernului și cele privind integrarea în
Uniunea Europeană.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost respinsă prin Decizia Cur"ii
Constitu"ionale nr. 64/2018. Ulterior deciziei instan"ei constitu"ionale Președintele
României a cerut reexaminarea legii în Parlament, iar după promulgare legea a
devenit Legea nr. 245/2018.

4. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen#ei în exercitarea demnită#ilor publice, a func#iilor publice și în mediul de
afaceri, prevenirea și sanc#ionarea corup#iei
Legea dedusă controlului Cur"ii Constitu"ionale avea ca obiect de reglemen‐
tare modi!icarea Legii nr. 161/2003 în sensul eliminării incompatibilită"ii func"iilor
de deputat, senator, membru al Guvernului, prefect, subprefect, primar, viceprimar,
primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte
al consiliului jude"ean, cu calitatea de comerciant persoană !izică.
Președintele României, prin obiec"ia de neconstitu"ionalitate înaintată Cur"ii
Constitu"ionale în data de 18 ianuarie 2018 a motivat că legea dedusă controlului în‐
călca prevederile constitu"ionale privind statul de drept, privind respectarea obli‐
ga"iilor statului român ce îi revin din tratatele la care este parte, cele cu privire la
domeniile care se legiferează în ședin"ă comună, respectiv stabilirea statutului de‐
puta"ilor și al senatorilor, cele referitoare la sesizarea Camerelor, alte incompatibilită"i
cu privire la func"ia de membru al Guvernului care se stabilesc prin lege organică, ca‐
racterul general și obligatoriu al deciziilor Cur"ii Constitu"ionale și cele cu privire la
rolul Parlamentului, Președintelui României, Guvernului și autorită"ii judecătorești
de aducere la îndeplinire a obliga"iilor rezultate din actul aderării. De asemenea, a
fost men"ionată încălcarea Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 de‐
cembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare și veri!icare a progresului
realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referin"ă speci!ice în
domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corup"iei.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr.104/2018, legea !iind ulterior respinsă de Parlament.
5. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul func#ionarului public
parlamentar
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Legea supusă controlului de constitu"ionalitate prevedea modalită"ile de
exercitare cu caracter temporar a unei func"ii publice parlamentare de conducere va‐
cante și reglementa dispozi"ii privind obliga"ia de comunicare a deciziei de pensio‐
nare și, totodată, extindea aplicarea prevederilor cu privire la vechimea în muncă,
indemniza"ia în cazul încetării raportului de serviciu din motive neimputabile, res‐
pectiv pensia de serviciu, și asupra personalului Autorită"ii Electorale Permanente.
Totodată, legea permitea eliberarea din func"ia publică parlamentară de șef depar‐
tament sau de director general, după caz, de către secretarul general, cu avizul Bi‐
roului permanent al Camerei Deputa"ilor sau Senatului, după caz.
La data de 8 martie 2018, Președintele României a formulat obiec"ia de ne‐
constitu"ionalitate a acestei legi, considerând că se încalcă dispozi"iile constitu"ionale
referitoare la structura bicamerală a Parlamentului și sesizarea Camerelor, principiul
clarită"ii și previzibilită"ii legii, precum și egalitatea în drepturi.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 298/2018, legea !iind ulterior respinsă de Parlament.

6. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modi$icarea și
completarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul
și acvacultura
Legea supusă controlului de constitu"ionalitate stabilea posibilită"i de pu‐
nere în valoare a bunurilor proprietate publică sau privată a statului din domeniul
speci!ic al pescuitului și acvaculturii, sub forma concesionării, închirierii sau privati‐
zării, după caz.
Președintele României, prin obiec"ia de neconstitu"ionalitate înaintată Cur"ii
Constitu"ionale în data de 5 aprilie 2018 a sus"inut că prevederile legii criticate
contravin dispozi"iilor constitu"ionale potrivit cărora „În România, respectarea
Constitu"iei, a suprema"iei sale și a legilor este obligatorie“, celor privind principiul
neretroactivită"ii legii, privind dreptul de proprietate privată și libertatea economică,
coroborate cu cele privind economia, dar și celor privind domeniile de reglementare
prin lege organică, raportate la cele privind adoptarea legilor organice, precum și
celor privind principiul bicameralismului.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr.312/2018. Ulterior, în anul următor, Președintele României a se‐
sizat din nou Curtea Constitu"ională, la data de 5 aprilie 2019 instan"a constitu"ională
admi"ând obiec"ia prin Decizia 383/2019. Legea se a!lă în prezent în procedură par‐
lamentară, pentru punerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.
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7. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii administra#iei publice locale nr. 215/2001 și a Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Legea dedusă controlului instan"ei constitu"ionale prevedea că, deși preșe‐
dintele de ședin"ă ia act de demisia consilierului local, primarul ‐ autoritate executivă
‐ înaintează instan"ei competente solicitarea pentru validarea altui consilier local.
Prin această lege s‐a eliminat institu"ia juridică a declarării vacan"ei mandatului de
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consilier local/jude"ean ca urmare a constatării unui caz de încetare înainte de ter‐
men a respectivului mandat, respectiv procedura de validare a unui nou consilier
local/jude"ean în locul celui căruia i‐a încetat mandatul. Totodată președintele con‐
siliului jude"ean a fost eliminat de la aplicarea prevederilor privind cauzele de înce‐
tare de drept a mandatului, înainte de expirarea duratei normale a acestuia.
La data de 13 aprilie 2018 Președintele României a formulat obiec"ia de ne‐
constitu"ionalitate a acestei legi, considerând că se încălcau dispozi"iile constitu"io‐
nale referitoare la statul de drept și calitatea legii, dreptul interna"ional și dreptul
intern, egalitatea în fa"a legii, cele privind autorită"ile comunale și orășenești și cele
privind consiliul jude"ean. Autorul sesizării a în"eles să se raporteze și la prevederile
constitu"ionale privind partidele politice, precum și la cele privind accesul liber la
justi"ie.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr.384/2018, legea a!lându‐se în prezent în procedură parlamen‐
tară, pentru punerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale..

8. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea func#iilor și demnită#ilor publice, pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind
în$iin#area, organizarea și func#ionarea Agen#iei Na#ionale de Integritate, precum și pentru modi$icarea și completarea altor acte normative
Legea supusă aten"iei instan"ei constitu"ionale viza încetarea de drept a in‐
terdic"iilor aplicate persoanelor care au avut calitatea de senator și/sau deputat în
oricare dintre mandatele cuprinse în perioada 2007‐2013, pe baza rapoartelor de
evaluare întocmite de Agen"ia Na"ională de Integritate și care au constatat nerespec‐
tarea prevederilor legale privind con!lictul de interese în exercitarea oricăruia dintre
mandatele de senator și/sau deputat în perioada 2007‐2013, până la intrarea în vi‐
goare a Legii nr. 219/2013.
În sus"inerea obiec"iei de neconstitu"ionalitate dedusă Cur"ii Constitu"ionale
la data de 20 aprilie 2018, șeful statului a invocat că prevederile legii în cauză încălcau
normele constitu"ionale privind statul de drept, separa"ia și echilibrul puterilor în
stat, calitatea legii și securitatea raporturilor juridice, privind caracterul general obli‐
gatoriu al deciziilor Cur"ii Constitu"ionale și pe cele privind obliga"iile României re‐
zultate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost respinsă de către instan"a consti‐
tu"ională prin Decizia nr.334/2018, iar după promulgare legea a devenit Legea
nr.125/2018.

9. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătă#ii
Anterior supunerii controlului Cur"ii Constitu"ionale, această lege a fost trans‐
misă de către Președintele României spre reexaminare Parlamentului în data de 29
noiembrie 2017. Cu ocazia reexaminării, forul legislativ a operat o serie de modi!icări
în sensul admiterii, în parte, a criticilor cuprinse în cererea de reexaminare, dar a și
modi!icat sau eliminat alte dispozi"ii, fără legătură cu solicitările reexaminării.
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Legea în forma dedusă controlului de constitu"ionalitate instituia obliga"ia
preschimbării actului administrativ pe numele noii entită"i, fără veri!icarea îndepli‐
nirii vreunor condi"ii, având în vedere că actul administrativ individual fusese emis
conform legii de o autoritate publică în considerarea unei persoane juridice indivi‐
dualizate. De asemenea, legea stabilea și condi"iile în care medicii se pot pensiona.
La data de 25 aprilie 2018, Președintele României a înaintat instan"ei de con‐
tencios constitu"ional o obiec"ie de neconstitu"ionalitate asupra acestei legi, textele
constitu"ionale invocate în sus"inere !iind cele privind principiul legalită"ii și calitatea
legii, egalitatea în drepturi și cele privind reexaminarea legii.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr.355/2018, legea a!lându‐se în prezent în procedură parlamen‐
tară, pentru punerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.

10. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului O$icial al României
Anterior supunerii controlului Cur"ii Constitu"ionale, această lege a fost
transmisă de către Președintele României spre reexaminare Parlamentului în data
de 22 ianuarie 2018. Cu ocazia reexaminării, forul legislativ a operat o serie de mo‐
di!icări în sensul admiterii, în parte, a criticilor cuprinse în cererea de reexaminare.
Legea în forma dedusă controlului de constitu"ionalitate trecea Regia
Autonomă „Monitorul O!icial” de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei
Deputa"ilor și schimba autoritatea de tutelă prin înlocuirea unei autorită"i executive
cu una legislativă, transpusă tehnic‐legislativ prin substituirea sistematică a cuvân‐
tului Guvern cu sintagma Camera Deputa"ilor.
Președintele României la data de 26 aprilie 2018, a formulat o sesizare de
neconstitu"ionalitate, textele constitu"ionale invocate în sus"inerea obiec"iei !iind cele
referitoare la principiul separa"iei și echilibrului puterilor și la principiul legalită"ii,
coroborate cu cele privind rolul și structura Parlamentului, respectiv organizarea in‐
ternă a !iecărei dintre Camerele acestuia, cele referitoare la intrarea în vigoare a legii
și la Consiliul Legislativ și cele privite din perspectiva actelor emise de Președintele
României, Guvern și Curtea Constitu"ională, care se publică în Monitorul O!icial al
României, precum și cele referitoare la hotărârile emise de Guvern pentru organiza‐
rea executării legii.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost respinsă de către instan"a consti‐
tu"ională prin Decizia nr.386/2018, iar după promulgare legea a devenit Legea
nr.208/2018.
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11. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii nr. 304/2004
privind organizarea judiciară
Legea supusă controlului de constitu"ionalitate viza interven"ii legislative de
substan"ă referitoare la: principiile organizării judiciare; accesul la justi"ie; organi‐
zarea Înaltei Cur"i de Casa"ie și Justi"ie; organizarea cur"ilor de apel, a tribunalelor, a
tribunalelor specializate și a judecătoriilor; func"ionarea completelor de judecată,
conducerea instan"elor judecătorești și instan"ele militare; Ministerul Public;
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asisten"ii judiciari; compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instan"elor
și al parchetelor; bugetele instan"elor și parchetelor; organizarea și func"ionarea
Institutului Na"ional al Magistraturii ș.a. Totodată, actul normativ a în!iin"at și Sec"ia
pentru Investigarea Infrac"iunilor din Justi"ie care era prevăzut să înceapă să func‐
"ioneze în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii.
După deferirea ei de trei ori Cur"ii Constitu"ionale și reexaminarea de
către Parlament pentru a fi pusă de acord cu deciziile de neconstitu"ionalitate
adoptate de instan"a constitu"ională, legea încă mai con"inea unele prevederi ne‐
constitu"ionale. Prin urmare, la data de 4 mai 2018, Președintele României a în‐
aintat instan"ei de contencios constitu"ional o obiec"ie de neconstitu"ionalitate
asupra acestei legi, criticile vizând nerespectarea prevederilor constitu"ionale re‐
feritoare la statul de drept și calitatea legii, dreptul interna"ional și dreptul intern,
egalitatea în drepturi, via"a intimă, familială și privată, precum și cele potrivit
cărora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare și organul reprezentativ su‐
prem, cele privind mandatul parlamentarilor și cele care stabilesc că judecătorii
sunt independen"i și se supun numai legii, cele privind propunerile de numire,
precum și promovarea, transferarea și sanc"ionarea judecătorilor, dar și cele care
instituie Consiliul Superior al Magistraturii ca garant al independen"ei justi"iei,
atribu"iile CSM și cele ce prevăd punerea de acord a legilor cu deciziile care pri‐
vesc neconstitu"ionalitatea lor.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost respinsă de către instan"a consti‐
tu"ională prin Decizia nr.357/2018. Ulterior, la data de 15 iunie 2018, Președintele
României a cerut reexaminarea acestei legi și a formulat o nouă sesizare de necon‐
stitu"ionalitate la Curtea Constitu"ională la data de 28 iunie 2018, respinsă prin De‐
cizia 483/2018. După promulgare legea a devenit Legea nr.208/2018.

12. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind aprobarea Programului de sus#inere pentru activitatea de reproduc#ie, incuba#ie și
de creștere în sectorul avicol
Legea dedusă controlului de constitu"ionalitate instituia o schemă de ajutor
de stat pentru investi"ii în locuri de cazare în ferme de reproduc"ie, de incuba"ie și
de creștere în sectorul avicol.
Anterior supunerii controlului Cur"ii Constitu"ionale, această lege a fost
transmisă de către Președintele României spre reexaminare Parlamentului în data
de 18 ianuarie 2018. Cu ocazia reexaminării, forul legislativ a operat o serie de mo‐
di!icări în sensul admiterii criticilor cuprinse în cererea de reexaminare.
Președintele României, la data de 7 mai 2018, a formulat o sesizare de ne‐
constitu"ionalitate, textele constitu"ionale invocate în sus"inerea obiec"iei formulate
!iind cele referitoare la principiul legalită"ii și principiul securită"ii raporturilor juri‐
dice, la economia și la prioritatea prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Eu‐
ropene, precum și a celorlalte reglementări europene cu caracter obligatoriu, fa"ă de
dispozi"iile contrare din legile interne, respectiv, referitoare la ducerea la îndeplinire
a obliga"iilor rezultate din prevederile art. 148 alin. (2) din Constitu"ie.
Instan"a constitu"ională prin Decizia nr.391/2018 a respins sesizarea de ne‐
constitu"ionalitate. După promulgare legea a devenit Legea nr. 227/2018.
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13. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind aprobarea Programului de sus#inere a crescătorilor de suine pentru activitatea de
reproduc#ie
Anterior supunerii controlului Cur"ii Constitu"ionale, această lege a fost
transmisă de către Președintele României spre reexaminare Parlamentului în data
de 18 ianuarie 2018. Cu ocazia reexaminării, forul legislativ a operat o serie de mo‐
di!icări în sensul admiterii criticilor cuprinse în cererea de reexaminare.
Legea dedusă controlului de constitu"ionalitate instituia o schemă de ajutor
de stat pentru implementarea Programului multianual de sus"inere a activită"ii de
reproduc"ie în sectorul creșterii suinelor, pentru fermierii care desfășurau activită"i
de reproduc"ie sau creștere ori îngrășare a suinelor, prin investi"ii pentru realizarea
de locuri noi de cazare în ferme de reproduc"ie noi sau în ferme de reproduc"ie a!late
în activitate ori în ferme a!late în conservare, precum și de stimulare a asocierii în
cooperative.
Președintele României, la data de 7 mai 2018, a formulat o sesizare de ne‐
constitu"ionalitate, textele constitu"ionale invocate în sus"inerea obiec"iei formulate
!iind cele referitoare la principiul legalită"ii și principiul securită"ii raporturilor juri‐
dice, la economia și la prioritatea prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii
Europene, precum și a celorlalte reglementări europene cu caracter obligatoriu, fa"ă
de dispozi"iile contrare din legile interne, respectiv, referitoare la ducerea la îndepli‐
nire a obliga"iilor rezultate din prevederile art. 148 alin. (2) din Constitu"ie.
Instan"a constitu"ională prin Decizia nr.390/2018 a respins sesizarea de ne‐
constitu"ionalitate. După promulgare legea a devenit Legea nr.195/2018.
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14. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea
Companiei Na#ionale de Autostrăzi și Drumuri Na#ionale din România – S.A. și
în$iin#area Companiei Na#ionale de Investi#ii Rutiere S.A., precum și modi$icarea și completarea unor acte normative
Prin Legea dedusă controlului de constitu"ionalitate al Cur"ii Constitu"ionale
se instituiau derogări de la regulile generale privind regimul juridic general al pro‐
prietă"ii. De asemenea aceasta viza și aspecte care priveau aplicarea, cu privire la
personalul C.N.I.R., a regimului juridic general privind raporturile de muncă.
La data de 7 mai 2018, șeful statului a sesizat instan"a constitu"ională cu
obiec"ia de neconstitu"ionalitate a acestei legi, motivând că aceasta încălca prevede‐
rile constitu"ionale privind previzibilitatea și accesibilitatea legii și cele potrivit cărora
„prin lege organică se reglementează (...) regimul juridic general al proprietă"ii și al
moștenirii, și (...) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patro‐
natele și protec"ia socială“ raportat la cele potrivit cărora „Legile organice și hotărârile
privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorită"ii membrilor !iecărei
Camere“, precum și cele referitoare la structura bicamerală a Parlamentului, raportate
la cele privind sesizarea Camerelor.
Prin Decizia nr.392/2018 Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate, legea a!lându‐se în prezent în procedură parlamentară, pentru pu‐
nerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.
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15. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Legea viza, în principal, următoarele aspecte: Sec"iile Consiliului Superior al
Magistraturii pentru judecători și procurori primeau o serie de atribu"ii noi ca urmare
a modi!icărilor operate în legile de modi!icare și completare a Legii nr. 303/2004 și
a Legii 304/2004, precum și o serie de atribu"ii în domeniul carierei magistra"ilor,
care apar"ineau Plenului Consiliului Superior al Magistraturii; se introducea unui nou
caz de revocare din func"ia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii,
respectiv ca urmare a retragerii încrederii de către majoritatea judecătorilor sau pro‐
curorilor, după caz, care func"iona efectiv la instan"ele sau parchetele pe care aceștia
le reprezentau; revocarea din func"ia de membru ales al Consiliului Superior al
Magistraturii se putea dispune oricând în timpul mandatului; se prevedea posibili‐
tatea reevaluării oricând, pe durata judecării ac"iunii disciplinare, a măsurii suspen‐
dării din func"ie a magistratului, precum și modi!icarea substan"ială a reglementărilor
privind Inspec"ia Judiciară (numire, condi"ii pentru ocuparea func"iilor de condu‐
cere). Astfel, Inspec"ia Judiciară urma să !ie condusă de un inspector‐șef‐judecător
numit prin concurs de către Consiliul Superior al Magistraturii, ajutat de un inspec‐
tor‐șef adjunct‐procuror, desemnat de inspectorul‐șef.
Legea a mai fost dedusă controlului de constitu"ionalitate în două rânduri,
ca urmare a unor sesizări de neconstitu"ionalitate, însă după reexaminarea de către
Parlament pentru a !i pusă de acord cu deciziile de neconstitu"ionalitate adoptate de
instan"a constitu"ională, legea încă mai con"inea unele prevederi neconstitu"ionale.
La data de 11 mai 2018, Președintele României a înaintat instan"ei de con‐
tencios constitu"ional o obiec"ie de neconstitu"ionalitate asupra acestei legi, criticile
de neconstitu"ionalitate vizând nerespectarea prevederilor constitu"ionale referi‐
toare la principiul legalită"ii, principiul egalită"ii și al nediscriminării, accesul liber la
justi"ie, înfăptuirea justi"iei, statutul judecătorilor, rolul și structura Consiliului
Superior al Magistraturii, atribu"iile Consiliului Superior al Magistraturii și cele cu
privire la deciziile Cur"ii Constitu"ionale. În sus"inerea obiec"iei de neconstitu"iona‐
litate sunt invocate și prevederile referitoare la respectarea normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost respinsă de către instan"a consti‐
tu"ională prin Decizia nr.385/2018. Ulterior, la data de 22 iunie 2018, Președintele
României a cerut reexaminarea acestei legi și a formulat o nouă sesizare de necon‐
stitu"ionalitate la data de 6 iulie 2018, respinsă prin Decizia 562/2018. După pro‐
mulgare legea a devenit Legea nr.234/2018.
16. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Prin Legea dedusă controlului de constitu"ionalitate al Cur"ii Constitu"ionale
s‐a instituit modi!icarea unor prevederi referitoare la referendumul necesar a !i or‐
ganizat în cadrul procedurii de revizuire a Constitu"iei.
Anterior supunerii controlului Cur"ii Constitu"ionale, această lege a fost
transmisă de către Președintele României spre reexaminare Parlamentului în data
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de 14 martie 2018. Cu ocazia reexaminării, forul legislativ a respins solicitările cu‐
prinse în cererea de reexaminare.
La data de 18 mai 2018, Președintele României a înaintat instan"ei de conten‐
cios constitu"ional o obiec"ie de neconstitu"ionalitate asupra acestei legi, dispozi"iile
din Legea fundamentală invocate în sus"inere !iind cele referitoare la principiul legali‐
tă"ii, rolul Cur"ii Constitu"ionale de garant al suprema"iei Constitu"iei, atribu"ia Cur"ii
Constitu"ionale de a se pronun"a asupra constitu"ionalită"ii legilor, înainte de promul‐
garea acestora, precum și asupra ini"iativelor de revizuire a Constitu"iei, cele potrivit
cărora, în cazurile de neconstitu"ionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea
acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispozi"iile respective pentru pune‐
rea lor de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale, cele referitoare la caracterul general
obligatoriu al deciziilor Cur"ii Constitu"ionale, ini"iativa revizuirii, procedura de revi‐
zuire, limitele revizuirii și cele privind republicarea Constitu"iei.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost respinsă de către instan"a consti‐
tu"ională prin Decizia nr.416/2018. După promulgare legea a devenit Legea
nr.159/2018.
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17. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii educa#iei na#ionale nr. 1/2011, a Legii pentru modi$icarea art. 16 din Legea educa#iei na#ionale nr. 1/2011 și a Legii pentru
modi$icarea și completarea unor acte normative în domeniul educa#iei
Prevederile puse în aten"ia Cur"ii Constitu"ionale la data de 6 iunie 2018 și
cuprinse în cele trei legi deduse controlului de constitu"ionalitate se refereau la mo‐
di!icarea unora dintre condi"iile pe care cadrele didactice angajate cu contract indi‐
vidual de muncă trebuiau să le îndeplinească pentru a !i repartizate de inspectoratul
școlar, în unită"ile de învă"ământ în care erau angajate, dacă postul didactic/catedra
era vacant/ă. Totodată, alte reglementări avute în vedere la sesizarea instan"ei de
contencios constitu"ional au fost cele prin care se prevedeau condi"iilor necesare în‐
!iin"ării grupelor, claselor sau unită"ilor de învă"ământ preuniversitar cu predare în
limbile minorită"ilor na"ionale prin introducerea unui criteriu suplimentar pentru
unită"ile de învă"ământ preuniversitar în!iin"ate la solicitarea părin"ilor/tutorilor le‐
gali ‐ ob"inerea avizului ministrului educa"iei na"ionale, precum și cele care preve‐
deau autoriza"iile de func"ionare provizorii/acreditare care urmau a !i transferate
către unită"ile/unitatea cu personalitate juridică rezultată, dar și cele referitoare la
instituirea învă"ământului obligatoriu. Astfel de dispozi"ii contrare, au creat neclari‐
tă"i și di!icultă"i în aplicare, !iind contrare exigen"elor de calitate a legii.
Prin obiec"ia de neconstitu"ionalitate s‐a considerat că Parlamentul a adoptat
trei legi distincte, cu același obiect, fără a asigura corelarea acestora, după regulile și
cerin"ele de ordin tehnic‐legislativ pentru elaborarea actelor normative. Cele trei legi
au fost adoptate de către Parlament după o procedură care nu asigura sistematizarea,
uni!icarea și coordonarea legisla"iei, ceea ce contravenea principiului securită"ii ra‐
porturilor juridice, inclusiv exigen"elor de claritate și previzibilitate ale legii.
În ceea ce privește Legea pentru modi!icarea și completarea Legii educa"iei
na"ionale nr. 1/2011 s‐a arătat că s‐a încălcat principiului securită"ii raporturilor ju‐
ridice, inclusiv exigen"ele de claritate și previzibilitate ale legii.
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În privin"a Legii pentru modi!icarea și completarea unor acte normative în do‐
meniul educa"iei s‐a eviden"iat o dublă reglementare a condi"iilor necesare în!iin"ării
unor grupe, clase sau unită"i de învă"ământ preuniversitar autorizate sau acreditate cu
personalitate juridică cu predare în limbile minorită"ilor na"ionale. Or, o asemenea re‐
glementare nu putea !i decât contrară dispozi"iilor referitoare la calitatea legii.
În privin"a Legii pentru modi!icarea art. 16 din Legea educa"iei na"ionale nr.
1/2011 s‐a arătat că, aceasta cuprindea neclarită"i, indicându‐se, în acest sens, faptul
că, pe de o parte, potrivit acesteia, învă"ământul general obligatoriu cuprindea ultimii
doi ani din învă"ământul preșcolar și primii doi ani ai învă"ământului secundar su‐
perior, în condi"iile în care acestea deveneau obligatorii nu la momentul intrării în
vigoare a legii, ci în anii 2020 sau 2023, după caz, iar, pe de altă parte, faptul că noul
text legal nu era corelat cu dispozi"iile similare din Legea nr. 1/2011, !iind, astfel, ne‐
clară întinderea învă"ământului general obligatoriu. S‐a mai indicat faptul că a existat
o lipsă de consecven"ă la nivelul legii în privin"a termenilor prin care erau desemnate
etapele educa"ionale obligatorii din cadrul învă"ământului preșcolar, respectiv „ani“
și „grupe“. Toate acestea au demonstrat că au fost încălcate dispozi"iile art. 1 alin.
(5) din Constitu"ie, în componenta sa de calitate a legilor.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă par"ial de către instan"a con‐
stitu"ională prin Decizia nr.528/2018. În data de 1 aprilie 2019 Președintele României
a sesizat Curtea Constitu"ională cu o nouă obiec"ie de neconstitu"ionalitate asupra
Legii pentru modi!icarea și completarea unor acte normative în domeniul educa"iei,
iar prin Decizia nr. 418/2019 instan"a constitu"ională a admis‐o. În prezent, această
lege se a!lă în dezbatere parlamentară. După promulgare Legea pentru modi!icarea
art. 16 din Legea educa"iei na"ionale nr. 1/2011 a devenit Legea nr.56/2018, iar Legea
pentru modi!icarea și completarea Legii educa"iei na"ionale nr.1/2011 a fost respinsă
de Parlament.

18. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modi$icarea și
completarea art. 11 din Ordonan#a de urgen#ă Guvernului nr. 22/2009 privind
în$iin#area Autorită#ii Na#ionale pentru Administrare și Reglementare în Comunica#ii
Legea dedusă controlului de constitu"ionalitate a avut în vedere interven"ii
legislative privind procedura de numire și de demitere a conducerii acestei autorită"i.
Prin Decizia nr. 64/2018 Curtea Constitu"ională a constatat constitu"ionalitatea legii
men"ionate. Ulterior, la data de 3 mai 2018, Președintele României a solicitat
Parlamentului reexaminarea acestei legi.
În motivarea obiec"iei de neconstitu"ionalitate promovată de către Președin‐
tele României la data de 6 iunie 2018 s‐a sus"inut că prevederile legii criticate con‐
traveneau dispozi"iilor constitu"ionale privind accesul liber la justi"ie, referitoare la
dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, celor privind reexaminarea legii
și adoptarea legilor și a hotărârilor.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă par"ial de către instan"a con‐
stitu"ională prin Decizia nr.452/2018. După promulgare legea a devenit Legea
nr.245/2018.
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19. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a re#elelor și sistemelor informatice
Legea supusă controlului de constitu"ionalitate transpunea Directiva (UE)
2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri
pentru un nivel comun ridicat de securitate a re"elelor și a sistemelor informatice în
Uniune. Astfel, actul normativ stabilea cadrul juridic și institu"ional, măsurile și me‐
canismele necesare în vederea asigurării unui nivel comun ridicat de securitate a re‐
"elelor și sistemelor informatice și a stimulării cooperării în domeniu.
Textele constitu"ionale care au fost invocate în motivarea obiec"iei de necon‐
stitu"ionalitate promovată la data de 11 iunie 2018 au fost cele privind principiul le‐
galită"ii și principiul securită"ii raporturilor juridice și cele referitoare la Consiliul
Suprem de Apărare a (ării.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 455/2018. După promulgare legea a devenit Legea nr.362/2018.

20. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen#ei în exercitarea demnită#ilor publice, a func#iilor publice și
în mediul de afaceri, prevenirea și sanc#ionarea corup#iei
Legea supusă controlului instan"ei constitu"ionale viza interven"ii legislative
referitoare la con!lictul de interese și la starea de incompatibilitate în ceea ce‐i privea
pe aleșii locali. Totodată, se stabilea regimul juridic al prescrip"iei faptelor săvârșite
de persoanele a!late în exercitarea demnită"ilor publice sau func"iilor publice ce de‐
terminau existen"a con!lictului de interese sau a stării de incompatibilitate.
Șeful statului a sesizat instan"a constitu"ională cu obiec"ia de neconstitu"io‐
nalitate a acestei legi la data de 14 iunie 2018, motivând că aceasta încălca prevederile
constitu"ionale privind statul de drept, în componenta privind calitatea legii și pe
cele potrivit cărora statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună‐ cre‐
din"ă obliga"iile ce‐i revin din tratatele la care este parte. De asemenea, au fost
men"ionate prevederile Legii nr. 365/2004 pentru rati!icarea Conven"iei Na"iunilor
Unite împotriva corup"iei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă par"ial prin Decizia nr.
456/2018 de către instan"a constitu"ională. După promulgare legea a devenit Legea
nr. 59/2019.

21. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Legea viza interven"ii legislative de substan"ă ale unuia dintre cele mai im‐
portante acte normative ce reglementează activitatea autorită"ii judecătorești, pre‐
cum: prevederi referitoare la con!igura"ia sălii de judecată; rearanjarea rolurilor și
atribu"iilor între Plenul Consiliului Superior al Magistraturii și Sec"iile Consiliului Su‐
perior al Magistraturii; publicarea unor proceduri judiciare, precum cea derulată în
timpul anchetei penale; auditarea sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor pe
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complete de judecată, sub conducerea Ministerului Justi"iei și cu implicarea societă"ii
civile și a organiza"ilor profesionale ale magistra"ilor; introducerea unui nou caz de
in!irmare a solu"iei procurorului, respectiv la cel al netemeiniciei; transferul compe‐
ten"ei C.S.M. de a solicita ministrului justi"iei exercitarea controlului asupra procu‐
rorilor, de la Plenul acestuia la Sec"ia pentru procurori; introducerea avizului conform
al Sec"iei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce privește
revocarea procurorilor numi"i în cadrul Direc"iei Na"ionale Anticorup"ie, în cazul
exercitării necorespunzătoare a atribu"iilor speci!ice func"iei sau în cazul aplicării
unei sanc"iuni disciplinare; creșterea vechimii necesare unui procuror sau judecător
pentru a putea !i numit într‐o func"ie de procuror în cadrul Direc"iei de Investigare a
Infrac"iunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), de la 6 la 8 ani; în!i‐
in"area Sec"iei pentru Investigarea Infrac"iunilor din Justi"ie.
La data de 15 iunie 2018 Președintele României a formulat o cerere de ree‐
xaminare cu privire la Legea pentru modi!icarea și completarea Legii nr. 304/2004
privind organizarea judiciară. Motivele de reexaminare, structurate în 19 puncte și
dezvoltate pe 27 de pagini, vizau atât aspecte ce "ineau de necesitatea reglementării
ori de modul în care dispozi"iile nou introduse se integrau în sistemul normativ, cât
și de respectarea normelor de tehnică legislativă de natură să asigure coeren"a actului
normativ.
Considerând că Parlamentul a luat în discu"ie pur formal solicitările de ree‐
xaminare a legii, șeful statului a sesizat Curtea Constitu"ională în data de 28 iunie
2018, motivând că dispozi"iile legii deduse controlului de constitu"ionalitate contra‐
veneau și prevederilor constitu"ionale referitoare la separa"ia și echilibrul puterilor
în stat, precum și celor de calitate a legii, dar și celor privind Parlamentul ca unică
putere legiuitoare a "ării, celor privind organizarea și func"ionarea !iecărei Camere a
Parlamentului, celor referitoare la reexaminarea legii, rolului constitu"ional al
Președintelui "ării, precum și celor privind obligativitatea deciziilor Cur"ii Consti‐
tu"ionale.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost respinsă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr.483/2018. După promulgare legea a devenit Legea nr. 207/2018.
22. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind în$iin#area Fondului Suveran de Dezvoltare și Investi#ii – S.A., precum și pentru modi$icarea unor acte normative
Prin legea dedusă controlului de constitu"ionalitate se în!iin"a Fondul Suve‐
ran de Dezvoltare și Investi"ii – S.A. (FSDI), persoană juridică română organizată ca
societate pe ac"iuni, în conformitate cu prevederile Legii societă"ilor nr. 31/1990.
Prin obiec"ia de neconstitu"ionalitate promovată la data de 4 iulie 2017, s‐a
sus"inut că legea criticată contravenea normelor din Constitu"ie referitoare la sepa‐
ra"ia și echilibrul puterilor în stat, precum și celor de calitate a legii, egalitatea în
drepturi a cetă"enilor, celor privind Parlamentul ca unică putere legiuitoare a "ării,
dispozi"iilor care prevăd că Guvernul și celelalte organe ale administra"iei publice,
în cadrul controlului parlamentar al activită"ii lor, sunt obligate să prezinte infor‐
ma"iile și documentele cerute de Camera Deputa"ilor, de Senat sau de comisiile par‐
lamentare, prin intermediul președin"ilor acestora, prevederilor referitoare la
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economia de pia"ă, proprietatea publică a statului, bugetul public na"ional, Curtea de
Conturi, obligativitatea deciziilor Cur"ii, și obliga"iilor ce derivă din integrarea "ării
noastre în Uniunea Europeană.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 531/2018. În prezent, legea se a!lă în procedură parlamentară,
pentru punerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.

23. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea pentru modi!icarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind execu‐
tarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal stabilea măsuri privind dreptul persoanelor private de li‐
bertate, modul de executare a pedepselor privative de libertate, atribu"iile judecăto‐
rului de supraveghere a privării de libertate; competen"a instan"elor de judecată,
regimul „deten"iei la domiciliu”; procedura de judecare a contesta"iei formulate de
către persoana privată de libertate împotriva hotărârii prin care este individualizat
regimul de executare a pedepsei aplicate precum și considerarea ca executate a zi‐
lelor de închisoare în baza unor lucrări știin"i!ice publicate.
La data de 4 iulie 2018, Președintele României a supus controlului instan"ei
constitu"ionale această lege invocând încălcarea principiului bicameralismului, cel
al legalită"ii ‐ în componenta sa privind calitatea legii, al principiului accesului liber
la justi"ie și cel al dreptul la apărare, precum și încălcarea conven"iilor interna"ionale
la care România este parte, respectiv Conven"ia pentru apărarea drepturilor omului
și a libertă"ilor fundamentale și Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Euro‐
pene. De asemenea, legea contravine și jurispruden"ei instan"ei de contencios con‐
stitu"ional.
Prin Decizia nr. 561/2018 Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate și a constat că Legea pentru modi!icarea și completarea Legii nr.
254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse
de organele judiciare în cursul procesului penal este neconstitu"ională, în ansamblul
ei. În prezent, legea se a!lă în procedură parlamentară, pentru punerea acesteia de
acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.
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24. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Legea criticată viza, în principal, următoarele aspecte: Sec"iile Consiliului Su‐
perior al Magistraturii pentru judecători și procurori primeau o serie de atribu"ii noi
ca urmare a modi!icărilor operate în legile de modi!icare și completare a Legii nr.
303/2004 și a Legii 304/2004, precum și o serie de atribu"ii în domeniul carierei
magistra"ilor, care apar"ineau Plenului Consiliului Superior al Magistraturii; introdu‐
cerea unui nou caz de revocare din func"ia de membru ales al Consiliului Superior al
Magistraturii, respectiv ca urmare a retragerii încrederii de către majoritatea
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judecătorilor sau procurorilor, după caz, care func"ionează efectiv la instan"ele sau
parchetele pe care aceștia le reprezintă; stabilirea prevederii potrivit căreia revocarea
din func"ia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se putea dispune
oricând în timpul mandatului; posibilitatea reevaluării oricând, pe durata judecării
ac"iunii disciplinare, a măsurii suspendării din func"ie a magistratului, precum și
modi!icarea substan"ială a reglementărilor privind Inspec"ia Judiciară (numire, con‐
di"ii pentru ocuparea func"iilor de conducere). Totodată, legea prevedea că Inspec"ia
Judiciară era condusă de un inspector‐șef‐judecător numit prin concurs de către Con‐
siliul Superior al Magistraturii, ajutat de un inspector‐șef adjunct‐procuror, desemnat
de inspectorul‐șef.
La data de 6 iulie 2018, Președintele României a înaintat instan"ei consti‐
tu"ionale o obiec"ie de neconstitu"ionalitate. Textele constitu"ionale invocate în
sus"inerea obiec"iei formulate erau cele referitoare la dreptul Președintelui de a cere
Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii, înainte de promulgare, cele privind
organizarea internă a Parlamentului, cele referitoare la efectul general obligatoriu și
numai pentru viitor al deciziilor Cur"ii Constitu"ionale, cele privind principiul sepa‐
rării și echilibrului puterilor în stat și cel al legalită"ii, cele potrivit cărora Parlamentul
este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare
a "ării, coroborate cu cele referitoare la atribu"ia Președintelui României de a veghea
la respectarea Constitu"iei și la buna func"ionare a autorită"ilor publice, sens în care
acesta exercită func"ia de mediere între puterile statului, precum și între stat și so‐
cietate.
Anterior depunerii acestei obiec"ii de neconstitu"ionalitate, Președintele
României a formulat asupra aceleiași legi o altă sesizare de neconstitu"ionalitate în
data de 11 mai 2018, solu"ionată de instan"a constitu"ională printr‐o decizie de res‐
pingere (Decizia nr.385/2018), iar apoi, la data de 22 iunie 2018, șeful statului a cerut
reexaminarea acestei legi de către Parlament.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate din data de 6 iulie 2018 a fost respinsă de
către instan"a constitu"ională prin Decizia nr. 562/2018. După promulgare legea a
devenit Legea nr. 234/2018.
25. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală,
precum și pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Legea viza, în principal, următoarele aspecte: obligativitatea repartizării
aleatorii a tuturor cauzelor către judecători sau procurori; introducerea unor ter‐
mene minime concrete necesare exercitării unei apărări efective într‐o cauză penală,
obligatorii atât pentru organele de urmărire penală, cât și pentru instan"ele de jude‐
cată; atribuirea organelor non‐judiciare a competen"ei de a aprecia asupra existen"ei
unor „probe” sau temeinicia unor indicii cu privire la săvârșirea unei infrac"iuni; re‐
glementarea condi"iilor de punere în mișcare sau de exercitare a ac"iunii penale; în‐
locuirea efectivă a sintagmei ”suspiciune rezonabilă” cu ”indicii temeinice”; stabilirea
nulită"ii probelor ob"inute nelegal; dispunerea de către judecător a condamnării doar
atunci când instan"a are convingerea că acuza"ia a fost dovedită dincolo de orice
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îndoială; dispunerea condamnării exclusiv pentru faptele pentru care inculpatul a
fost trimis în judecată; imposibilitatea folosirii probelor ob"inute în afara mandatului
de interceptare; împiedicarea perchezi"iei fără indicarea obiectelor sau a persoanelor
căutate; obliga"ia de a șterge de!initiv datele ob"inute dintr‐un sistem informatic sau
dintr‐un sistem de stocare a datelor informatice care nu au legătură cu infrac"iunea
pentru care se efectuează urmărirea penală.
La data de 10 iulie 2018, Președintele României a înaintat instan"ei consti‐
tu"ionale o obiec"ie de neconstitu"ionalitate. Textele constitu"ionale invocate în
sus"inerea obiec"iei formulate erau cele referitoare la statul de drept, principiul se‐
para"iei puterilor în stat, cele privind suprema"ia legilor și a Constitu"iei în compo‐
nenta referitoare la calitatea legii, cele privind egalitatea în drepturi a cetă"enilor,
accesul liber la justi"ie și dreptul la un proces echitabil, exercitarea dreptului la apă‐
rare, cele privind rolul și structura Parlamentului, cele referitoare la organizarea in‐
ternă a !iecărei Camere a Parlamentului, competen"a și ordinea de sesizare a
Camerelor Parlamentului, cele ce reglementează înfăptuirea justi"iei, realizarea
justi"iei de către instan"ele judecătorești și cele privind obligativitatea deciziilor Cur"ii
Constitu"ionale.
Legea criticată restrângea una dintre garan"iile importante ale procesului
numai la faza de judecată și numai în ceea ce‐l privește pe judecător; actul nu nepreciza
momentele de la care termenele stabilite de legiuitor încep să curgă făcea ca subiec"ii
procesuali principali să se a!le în imposibilitate de a‐și adapta conduita și de a‐și va‐
lori!ica dreptul constitu"ional la apărare; legea atribuia competen"e care apar"in in‐
stan"elor judecătorești, unor organe non‐judiciare, reprezentând o încălcare a
principiului separa"iei puterilor în stat; textul limita dreptul de acces liber la justi"ie
al păr"ii responsabile civilmente; legea restrângea dreptul persoanei vătămate de a !i
informată despre stadiul urmăririi penale; actul normativ prevedea că avocatul sus‐
pectului/inculpatului poate participa la toate actele de urmărire penală, în aceleași
condi"ii ca avocatul păr"ii civile, iar prin această reglementare devenea mult mai di!i‐
cilă ob"inerea de mărturii corespunzătoare adevărului din partea unor persoane care,
deși nu se a!lau în situa"iile strict prevăzute de lege pentru acordarea unor măsuri de
protec"ie, puteau !i intimidate de prezen"a suspectului/inculpatului; modi!icările le‐
gislative referitoare la aprecierea valorii unor probe constituiau o încălcare a princi‐
piului liberei aprecieri a probelor, încălcau dreptul la un proces echitabil, constituiau
o imixtiune a legiuitorului în activitatea judecătorului și încălcau principiul separa"iei
și echilibrului puterilor în stat; dispozi"iile care limitau folosirea ca probe a intercep‐
tărilor ob"inute în baza unor mandate de siguran"ă na"ională, puteau aduce atingere
principiului legalită"ii procesului penal, având în vedere că exclude posibilitatea
dovedirii unor infrac"iuni grave, precum faptele săvârșite cu violen"ă; prin instituirea
dreptului de a accesa în format electronic întregul dosar de urmărire penală doar în
favoarea apărării inculpatului se încălca principiul „egalită"ii armelor”, garan"ie a drep‐
tului păr"ilor la un proces echitabil; de asemenea, legea nu con"inea norme tranzitorii
pentru cauzele a!late în faza camerei preliminare sau în fa"a judecătorului de cameră
preliminară, aspect de natură să afecteze securitatea raporturilor juridice.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 633/2018. Ulterior acestei decizii, la data de 10 mai 2019, ca ur‐
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mare a reluării procesului de dezbatere parlamentară, șeful statului a promovat o
altă obiec"ie de neconstitu"ionalitate a legii, solu"ionată de către Curtea Constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 467/2019, legea !iind declarată neconstitu"ională în ansamblu.

26. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii administra#iei publice locale nr. 215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică
Prin legea supusă controlului instan"ei constitu"ionale se introducea o nouă
procedură privind inventarul bunurilor apar"inând unită"ilor administrativ‐terito‐
riale. Totodată, se prevedea instituirea posibilită"ii ca un bun pentru care nu exista
acte doveditoare ale dreptului de proprietate să !ie inclus în inventarul bunurilor
apar"inând domeniului public, prin simpla declara"ie pe propria răspundere a secre‐
tarului unită"ii administrativ‐teritoriale, care atesta simplul fapt că nu existau litigii
solu"ionate de!initiv. De asemenea, se reglementa posibilitatea concesionării respec‐
tivelor terenuri în mod direct, către proprietarii construc"iilor edi!icate pe acestea,
fără licita"ie publică și fără a se face distinc"ie între constructorii de bună‐credin"ă și
cei de rea‐credin"ă.
Președintele României a înaintat instan"ei constitu"ionale o obiec"ie de ne‐
constitu"ionalitate la data de 13 iulie 2018, prin care a sus"inut că legea criticată con‐
travenea prevederilor care consacră principiul bicameralismului Parlamentului, celor
referitoare la calitatea legii, celor care stabilesc că nimeni nu poate !i expropriat decât
pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă des‐
păgubire și celor care reglementează proprietatea publică.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către instan"a constitu"io‐
nală prin Decizia nr. 581/2018. În prezent, legea se a!lă în procedură parlamentară,
pentru punerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.

27. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Principalele prevederi ale legii criticate se refereau la: instituirea unui nou
mecanism de numire a procurorilor de rang înalt, a procurorului general și a adjunc‐
"ilor acestuia, a procurorului șef al DNA și a adjunc"ilor acestuia, respectiv a procu‐
rorului șef DIICOT; introducerea unor referiri generale la independen"a procurorilor,
punând accent pe principiul subordonării ierarhice și pe autoritatea ministrului jus‐
ti"iei; introducerea unor reglementări referitoare la răspunderea magistra"ilor și a
unor dispozi"iile referitoare la interdic"ia instituită magistra"ilor ca „în exercitarea
atribu"iilor, să se ab"ină de la manifestarea sau exprimarea defăimătoare, în orice
mod, la adresa celorlalte puteri ale statului – legislativă și executivă”.
La data de 19 iulie 2018 Președintele României a înaintat instan"ei consti‐
tu"ionale o obiec"ie de neconstitu"ionalitate motivând demersul său prin încălcarea
de către legea criticată a următoarelor dispozi"ii constitu"ionale: cele privind res‐
pectarea statului de drept și cele de calitate a legii, egalitatea cetă"enilor în drepturi,
principiul bicameralismului, întrunirea Camerelor în sesiuni extraordinare, rolul
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Ministerului Public și statutul procurorilor, obligativitatea deciziilor Cur"ii
Constitu"ionale, cele privind independen"a judecătorilor și cele referitoare la statutul
procurorului și principiile legalită"ii și impar"ialită"ii, condi"iile privind exercitarea
dreptului la informa"ie, rolul Consiliului Superior al Magistraturii de garant al inde‐
penden"ei justi"iei, incompatibilită"ile func"iei de judecător și folosirea limbii ma‐
terne în fa"a instan"elor de judecată.
Anterior promovării obiec"iei de neconstitu"ionalitate asupra acestei legi, la
data de 6 iulie 2018 șeful statului a solicitat Parlamentului reexaminarea legii. Sesi‐
zarea de neconstitu"ionalitate a fost respinsă de către instan"a constitu"ională prin
Decizia nr. 583/2018. După promulgare legea a devenit Legea nr.242/2018.

28. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
Principalele prevederi ale legii criticate se refereau la: în!iin"area Institutului
de formare continuă, instituirea obligativită"ii procedurii de informare cu privire la
mediere, introducându‐se obliga"ia păr"ilor de a încerca solu"ionarea litigiului prin
mediere și dispunându‐se ca păr"ile să facă dovada acestei încercări, precum și re‐
glementarea posibilită"ii/facultă"ii judecătorului de a recomanda păr"ilor să recurgă
la mediere și instituirea obliga"iei judecătorului de a dispune trimiterea păr"ilor la
mediere, în cauzele ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii și „care se a!lă pe rolul
primei instan"e de judecată de mai mult de 18 luni de la învestirea acesteia, fără a !i
solu"ionate“, exceptând cauzele în care păr"ile au încercat solu"ionarea prin mediere.
La data de 20 iulie 2018 Președintele României a promovat o obiec"ie de ne‐
constitu"ionalitate a acestei legi, din următoarele considerente: unele dintre dis‐
pozi"iile legii criticate încălcau prevederile constitu"ionale potrivit cărora „În
România, respectarea Constitu"iei, a suprema"iei sale și a legilor este obligatorie“,
prevederile privind accesul liber la justi"ie, cele referitoare la independen"a judecă‐
torilor, precum și cele privind deciziile Cur"ii Constitu"ionale și cele privind integrarea
în Uniunea Europeană.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către Curtea Constitu"ională
prin Decizia nr. 560/2018. După promulgare legea a devenit Legea nr.154/2019.
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29. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sanc#ionarea faptelor de corup#ie
Principalele reglementări din legea criticată se refereau la: aplicarea legii pe‐
nale mai favorabile până la judecarea de!initivă a cauzei; reglementarea modului de
stabilire a legii penale mai favorabile, în mod distinct, pe institu"ii de drept penal sub‐
stan"ial; restrângerea incriminării infrac"iunii comisive săvârșite prin omisiune doar
dacă obliga"ia de a ac"iona este prevăzută expres de lege, eliminându‐se obliga"ia de
natură contractuală; reglementarea modului de stabilire a pedepselor în cazul con‐
cursului de infrac"iuni și instituirea unor împrejurări ce pot constitui circumstan"e
atenuante judiciare; restrângerea revocării obligatorii a suspendării executării
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pedepsei sub supraveghere în cazul săvârșirii doar a unei noi infrac"iuni inten"ionate
și doar la ipoteza în care, pentru noua infrac"iune, s‐a pronun"at o condamnare la pe‐
deapsa închisorii mai mare de un an; instituirea unei noi reglementări în materia li‐
berării condi"ionate; reducerea frac"iunilor de pedeapsă ce trebuie executate și, în
special, reducerea frac"iunilor de pedeapsă care trebuie executate în mod efectiv în
materia liberării condi"ionate; reglementarea condi"iilor în care se poate dispune
con!iscarea extinsă; reglementarea reducerii termenelor de prescrip"ie a răspunderii
penale; întreruperea cursului prescrip"iei limitat doar la persoana fa"ă de care s‐a
realizat comunicarea unui act de procedură; reducerea duratei termenului de pres‐
crip"ie specială, în același timp cu reducerea termenelor de prescrip"ie generală și a
limitelor de pedeapsă pentru unele categorii de infrac"iuni; introducerea în cuprinsul
Codului penal a unei noi cauze ce înlătură răspunderea penală, respectiv „acordul de
mediere”, asimilarea deciziilor Cur"ii Constitu"ionale cu legea penală; dezincrimina‐
rea par"ială a acelor fapte care sunt prevăzute ca infrac"iuni de corup"ie și de serviciu
când sunt comise de către un func"ionar public sau fa"ă de un astfel de func"ionar; li‐
mitarea no"iunii de „informa"iile nedestinate publicită"ii” doar la informa"iile clasi‐
!icate ca secrete de stat sau de serviciu; extinderea sferei persoanelor pentru care
operează impunitatea legală; introducerea de noi modalită"i normative ale infrac"iu‐
nii de mărturie mincinoasă; impunerea ca denun"ul să !ie depus în interiorul terme‐
nului de 1 an de la săvârșirea faptei de dare de mită; de!inirea no"iunii de „foloase
necuvenite”, limitate prin legea criticată doar la categoria foloaselor „materiale”; ex‐
cluderea din sfera răspunderii penale a unor fapte ilicite care presupun exercitarea
de către func"ionarii publici a îndatoririlor de serviciu; dezincriminarea par"ială a
asocierii în vederea săvârșirii de infrac"iuni, în lipsa scopului urmărit și în lipsa unor
infrac"iuni grave.
La data de 25 iulie 2018 Președintele României a promovat o obiec"ie de ne‐
constitu"ionalitate a acestei legi, din următoarele considerente: legea a fost dezbătută
și adoptată cu depășirea termenului constitu"ional de 60 de zile stabilit pentru prima
Cameră sesizată; unele dintre dispozi"iile legii criticate încălcau prevederile consti‐
tu"ionale referitoare la principiul bicameralismului, întrunirea Camerelor în sesiuni
extraordinare și convocarea acestora, cele privitoare la termenul de adoptare a legilor
de către prima Cameră sesizată, și cele privind deciziile obligatorii ale Cur"ii Consti‐
tu"ionale; prin stabilirea prin lege a unor criterii obligatorii și, îndeosebi, a ordinii în
care judecătorii trebuie să analizeze și să conchidă asupra unei legi penale ca !iind
mai favorabilă, se creează premisele ridicării la rang de lege a interdic"iei ca, în de‐
terminarea caracterului mai favorabil al unei legi, să se combine dispozi"iile a două
legi penale, prin crearea unei a treia legi ‐ prin noile dispozi"ii, legiuitorul a creat po‐
sibilitatea ca judecătorul „să legifereze”; legea a de!init infrac"iunea comisivă, ca !iind
aceea care presupune producerea unui rezultat se consideră săvârșită și prin omi‐
siune, când există o obliga"ie legală sau contractuală de a ac"iona ‐ prin modi!icarea
realizată și criticată, legiuitorul a eliminat obliga"ia de a ac"iona având temei contrac‐
tual, ceea ce are ca efect dezincriminarea faptelor comisive săvârșite prin omisiune,
în ipoteza în care obliga"ia de a ac"iona nu rezultă din lege, ci dintr‐un contract exis‐
tent între păr"i ‐spre exemplu, infrac"iunile contra vie"ii ori integrită"ii corporale ori
sănătă"ii pot !i săvârșite prin omisiune de către persoane obligate să ac"ioneze în
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baza unui contract (de muncă, de colaborare etc.) – astfel, erau încălcate prevederile
din Legea fundamentală privind statul de drept, în componenta sa referitoare la apă‐
rarea ordinii și siguran"ei publice, !iind lăsate fără ocrotire penală valori esen"iale;
săvârșirea mai multor infrac"iuni de către aceeași persoană demonstrează o perse‐
veren"ă pe calea infrac"ională care impune modalită"i de sanc"ionare adecvate, pentru
asigurarea constrângerii, dar și a realizării rolului preventiv general și special al pe‐
depsei ‐ prin noua reglementare a modului de stabilire a pedepselor în cazul concur‐
sului de infrac"iuni, legiuitorul a renun"at la caracterul obligatoriu al aplicării sporului
și, în același timp, a limitat cuantumul sporului de pedeapsă aplicabil atât în cazul
pedepselor cu închisoarea, cât și în cazul celor cu amenda – astfel, modi!icările pri‐
vind modalitatea de stabilire a pedepsei rezultante în cazul concursului de infrac"iuni
încalcă prevederile din Constitu"ie privind statul de drept, care impun legiuitorului
adoptarea unor măsuri de politică penală în vederea apărării ordinii și siguran"ei pu‐
blice, prin adoptarea instrumentelor necesare în scopul reducerii fenomenului in‐
frac"ional; o serie de dispozi"ii încălcau principiul legalită"ii, în componenta sa
referitoare la claritatea și previzibilitatea legii; actul normativ contravenea princi‐
piului independen"ei judecătorilor; condi"iile de aplicare a con!iscării extinse încalcă
Directiva nr. 2014/42/UE, stabilind o cerin"ă pentru con!iscarea extinsă pe care
aceasta nu o prevede, restrângând astfel domeniul ei de aplicare; reducerea terme‐
nelor de prescrip"ie ar !i avut ca efect îngreunarea sau împiedicarea anchetării unor
cauze penale, în special a celor complexe, privind fapte care au produs prejudicii
foarte mari, pentru care împlinirea termenului de prescrip"ie a răspunderii penale
va conduce la imposibilitatea sanc"ionării făptuitorilor; Parlamentul nu își poate exer‐
cita competen"a de incriminare și de dezincriminare a unor fapte antisociale decât
cu respectarea normelor și principiilor consacrate prin Constitu"ie.
Sesizarea de neconstitu"ionalitate a fost admisă de către Curtea Constitu"ională
prin Decizia nr. 650/2018. Ulterior acestei decizii, la data de 10 mai 2019 șeful sta‐
tului a promovat o nouă sesizare de neconstitu"ionalitate a legii, Curtea Constitu"ională
declarând legea neconstitu"ională prin Decizia nr. 466/2019.

30. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sanc#ionarea faptelor de corup#ie
Legea pentru modi!icarea și completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pen‐
tru prevenirea, descoperirea și sanc"ionarea faptelor de corup"ie dezincrimina par"ial
două fapte de corup"ie, respectiv încheierea de tranzac"ii !inanciare, utilizând infor‐
ma"iile ob"inute în virtutea func"ie, atribu"iei sau însărcinării și folosirea în orice mod,
direct sau indirect, de informa"ii care nu sunt destinate publicită"ii, ori permiterea
accesului unor persoane neautorizate la aceste informa"ii.
La data de 27 iulie 2018, Președintele României a supus controlului instan"ei
constitu"ionale această lege invocând atât critici de neconstitu"ionalitate extrinsecă,
cât și critici de neconstitu"ionalitate intrinsecă.
Astfel, în ceea ce privește motivele de neconstitu"ionalitate extrinsecă acestea
au vizat: adoptarea legii de Camera Deputa"ilor, în calitate de Cameră decizională, în
cadrul unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputa"ilor neconstitu"ional întrunită,
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întrucât Biroul permanent al Camerei Deputa"ilor nu a formulat o cerere proprie de con‐
vocare a sesiunii extraordinare iar convocarea Camerei Deputa"ilor în sesiune extraor‐
dinară este semnată de unul dintre vicepreședin"ii Camerei, în condi"iile în care nu există
publicat un act al președintelui Camerei prin care atribu"iile sale să !ie delegate respec‐
tivului vicepreședinte; înscrierea legii pe o ordine de zi viciată, în ansamblul său.
În ceea ce privește motivele de neconstitu"ionalitate intrinsecă acestea au
vizat încălcarea principiului legalită"ii ‐ în componenta sa privind calitatea legii, pre‐
cum și încălcarea obliga"iilor ce‐i revin statului român din tratatele la care este parte.
Prin rati!icarea Conven"iei Na"iunilor Unite împotriva corup"iei, România și‐a asumat
obliga"ia de a combate fenomenul corup"iei.
Prin Decizia nr. 584/2018 Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de ne‐
constitu"ionalitate. După promulgare, legea a devenit Legea nr. 160/2019.

31. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea
Institu#iei Prefectului – Jude#ul Bacău, în domeniul public al jude#ului Bacău
Această lege modi!ica Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate pu‐
blică în ceea ce privește procedura de trecere a unui bun din domeniul public al sta‐
tului în domeniul public al unei unită"i administrativ‐teritoriale și reglementa
trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Institu"iei
Prefectului – Jude"ul Bacău în domeniul public al jude"ului Bacău și în administrarea
Consiliului Jude"ean Bacău.
La data de 27 iulie 2018, Președintele României a formulat o sesizare de ne‐
constitu"ionalitate a legii, invocând motive de neconstitu"ionalitate atât sub aspect
intrinsec, cât și extrinsec.
Astfel, în ceea ce privește motivele de neconstitu"ionalitate extrinsecă aces‐
tea au vizat încălcarea principiului bicameralismului. În ceea ce privește motivele de
neconstitu"ionalitate intrinsecă acestea au vizat încălcarea principiului legalită"ii ‐
în componenta sa privind calitatea legii, a principiului separa"iei și echilibrului pu‐
terilor în stat deoarece se permite Parlamentului să transfere dintr‐un domeniu în
altul bunuri care nu fac obiect exclusiv al proprietă"ii publice, încălcându‐se compe‐
ten"a Guvernului de a adopta hotărâri în acest sens, precum și încălcarea efectului
general obligatoriu al deciziilor Cur"ii Constitu"ionale.
Prin Decizia nr. 565/2018 Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate. În prezent, legea se a!lă în procedură parlamentară, pentru punerea
acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.
32. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputa#ilor și al senatorilor
Această lege instituia posibilitatea ca deputa"ii sau senatorii să ob"ină foloase
nemateriale, prin intermedierea realizată între cetă"eni și organele administra"iei
publice centrale sau locale sau între aleșii locali și autorită"ile publice centrale, res‐
pectiv între poten"ialii investitori și autorită"ile publice locale.
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La data de 27 iulie 2018, Președintele României a formulat sesizare de ne‐
constitu"ionalitate a legii având în vedere critici de neconstitu"ionalitate intrinsecă
ce vizau: încălcarea principiului separa"iei puterilor în stat, a principiului autonomiei
locale, a principiului legalită"ii ‐ în componenta sa privind calitatea legii, nesocotirea
obliga"iilor care îi revin României în calitate de parte la Conven"ia Na"iunilor Unite
împotriva corup"iei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, în sensul limitării
tipurilor de foloase ce intră în sfera infrac"iunii de tra!ic de in!luen"ă și instituirea un
privilegiu în bene!iciul deputa"ilor și al senatorilor, precum și efectul general obliga‐
toriu al deciziilor instan"ei constitu"ionale.
Prin Decizia nr. 629/2018 Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de
neconstitu"ionalitate a dispozi"iilor Legii pentru modi!icarea și completarea
Legii nr. 96/2006 privind statutul deputa"ilor și al senatorilor. În prezent, legea se
a!lă în procedură parlamentară, pentru punerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii
Constitu"ionale.
33. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea art. 109 din Ordonan#a de urgen#ă a Guvernului nr. 195/2002 privind
circula#ia pe drumurile publice
Legea instituia obligativitatea purtării uniformei de către poli"iștii rutieri și
de frontieră, a constatării contraven"iilor numai cu mijloace tehnice certi!icate și in‐
stalării dispozitivelor destinate măsurării vitezei numai pe autovehicule ce purtau
însemne distinctive. Totodată, se clari!ica regimul juridic aplicabil contraven"iilor ru‐
tiere.
La data de 27 iulie 2018, Președintele României a formulat sesizare de ne‐
constitu"ionalitate a legii învederând critici de neconstitu"ionalitate referitoare la în‐
călcarea principiului legalită"ii ‐ în componenta sa privind calitatea legii și anume la
accesibilitatea, claritatea și previzibilitatea legii și a principiului securită"ii raportu‐
rilor juridice și a principiului liberului acces la justi"ie. Totodată, prin con"inutul său
normativ, legea aducea atingere dreptului la via"ă și la integritatea !izică și psihică a
persoanelor participante la tra!ic sau a!late în zona drumului public.
Prin Decizia nr. 684/2018 Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate. În prezent, legea se a!lă în procedură parlamentară, pentru punerea
acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.
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34. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului României
Legea avea ca obiect de reglementare modi!icarea și completarea Legii nr.
2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, în sensul modi!i‐
cării terminologiei utilizate și actualizării denumirii și componen"ei unor unită"i ad‐
ministrativ‐teritoriale. Totodată, se instituia interdic"ia modi!icării limitelor teritoriale
ale jude"elor, orașelor, comunelor și satelor care aveau ca scop sau efect schimbarea
ponderii cetă"enilor apar"inând minorită"ii na"ionale în unitatea administrativ‐teri‐
torială în cauză, precum și afectarea drepturilor și libertă"ilor acestora decurgând din
Constitu"ie, tratatele și conven"iile interna"ionale la care România este parte.
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La data de 30 iulie 2018, Președintele României a supus controlului instan"ei
constitu"ionale această lege invocând atât critici de neconstitu"ionalitate extrinsecă,
cât și critici de neconstitu"ionalitate intrinsecă. Astfel, în ceea ce privește motivele
de neconstitu"ionalitate extrinsecă acestea au vizat încălcarea principiului bicame‐
ralismului, iar criticile de neconstitu"ionalitate intrinsecă se refereau la nerespectarea
normelor de tehnică legislativă referitoare la unicitatea reglementării în materie și
la nerespectarea standardelor de claritate și predictibilitate ale legii.
Prin Decizia nr. 619/2018 Curtea Constitu"ională a respins obiec"ia de ne‐
constitu"ionalitate. După promulgare, legea a devenit Legea nr. 290/2018.

35. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și func#ionarea
Cur#ii de Conturi
Această lege viza modi!icarea și completarea unor prevederi ce constituiau
cadrul general de organizare și func"ionare a Cur"ii de Conturi, respectiv cadrul general
de organizare și desfășurare a activită"ilor speci!ice exercitării func"iei de control asu‐
pra modului de formare și de întrebuin"are a resurselor !inanciare ale statului și ale
sectorului public. Aspectele reglementate au avut ca scop asigurarea exercitării func"iei
de control speci!ice institu"iei în coordonatele stabilite prin standardele interna"ionale
general acceptate, înlăturarea arbitrariului care ar putea interveni în anumite aspecte,
precum și clari!icarea unor dispozi"ii generatoare de incertitudine juridică.
La data de 31 iulie 2018, Președintele României a formulat o sesizare de ne‐
constitu"ionalitate cu privire la această lege invocând atât motive de neconstitu"io‐
nalitate extrinsecă, precum și motive de neconstitu"ionalitate intrinsecă. Astfel, în
ceea ce privește motivele de neconstitu"ionalitate extrinsecă Președintele României
a arătat că acest act normativ a fost dezbătut și adoptat cu depășirea termenului con‐
stitu"ional de 60 de zile stabilit pentru prima Cameră sesizată, precum și cu încălcarea
principiului bicameralismului. În ceea ce privește motivele de neconstitu"ionalitate
intrinsecă, au fost invocate: încălcarea principiului legalită"ii, în dimensiunea sa re‐
feritoare la calitatea legii; încălcarea regulilor statului de drept; încălcarea princi‐
piului separa"iei puterilor în stat; nesocotirea rolului constitu"ional al Ministerului
Public; afectarea rolului constitu"ional al Cur"ii de Conturi, precum și încălcarea prin‐
cipiul constitu"ional al egalită"ii în fa"a legii.
Prin Decizia nr. 646/2018, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată și a constatat că Legea pentru modi!icarea și completarea
Legii nr. 94/1992 privind organizarea și func"ionarea Cur"ii de Conturi este necon‐
stitu"ională, în ansamblul său. Legea se a!lă, în prezent, în procedură parlamentară,
pentru punerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.

36. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind Codul
administrativ al României
Această lege stabilea măsuri de reformă a administra"iei publice centrale și
locale precum și în domeniul func"iei publice.
La data de 31 iulie 2018, Președintele României a supus controlului instan"ei
constitu"ionale Legea privind Codul administrativ, invocând atât critici de neconsti‐
tu"ionalitate extrinsecă, cât și critici de neconstitu"ionalitate intrinsecă.
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Astfel, în ceea ce privește motivele de neconstitu"ionalitate extrinsecă acestea
au vizat: depășirea termenului de 60 de zile stabilit pentru adoptarea de către prima
Cameră sesizată a codurilor și a altor legi de complexitate deosebită; adoptarea legii
de Camera Deputa"ilor, în calitate de Cameră decizională, în cadrul unei sesiuni extra‐
ordinare a Camerei Deputa"ilor neconstitu"ional întrunită, întrucât Biroul permanent
al Camerei Deputa"ilor nu a formulat o cerere proprie de convocare a sesiunii extra‐
ordinare iar convocarea Camerei Deputa"ilor în sesiune extraordinară fusese semnată
de unul dintre vicepreședin"ii Camerei, în condi"iile în care nu exista publicat un act
al președintelui Camerei prin care atribu"iile sale să !i fost delegate respectivului vi‐
cepreședinte; înscrierea legii pe o ordine de zi viciată, în ansamblul său; încălcarea
competen"ei materiale decizionale a !iecărei Camere, nerespectarea principiului bi‐
cameralismului și lipsa solicitării avizului Consiliului Economic și Social.
În ceea ce privește motivele de neconstitu"ionalitate intrinsecă acestea au
vizat, în principal, nerespectarea exigen"elor de calitate a legii, încălcarea principiului
legalită"ii și a normelor de tehnică legislativă. Astfel, criticile au vizat limitarea rolului
Guvernului; condi"iile generale pentru ocuparea func"iei de membru al Guvernului;
acordarea dreptului de ini"iativă legislativă și Secretariatului General al Guvernului
precum și cel de a avea în subordine organe de specialitate ale administra"iei publice
centrale; posibilitatea Guvernului de a anula anumite ordine emise de prefect; limita‐
rea rolului prim‐ministrului prin instituirea cerin"ei contrasemnării deciziilor de către
secretarul general al Guvernului; restrângerea sferei con!lictului de interese și regi‐
mului incompatibilită"ilor în cazul membrilor Guvernului; asigurarea folosirii limbii
minorită"ilor na"ionale în unită"ile administrativ‐teritoriale și la ședin"ele consiliului
local; încălcarea principiului egalită"ii și al pluralismului politic; încălcarea principiului
autonomiei locale și a rolului prefectului; încălcarea deciziilor instan"ei constitu"io‐
nale; diminuarea cadrului de integritate pentru exercitarea func"iilor și demnită"ilor
publice; limitarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică; limitarea con‐
trolului judecătoresc pe calea contenciosului administrativ; exonerarea de răspundere
a persoanelor care au emis actul administrativ; încălcarea principiului accesului la
func"ia publică și a celui privind stabilitatea raporturilor de muncă; instituirea subor‐
donării prefectului unui minister și nu Guvernului; modi!icarea statutului func"iona‐
rului public; regimul juridic aplicabil personalului contractual din administra"ia
publică și răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.
Prin Decizia nr. 681/2018 Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate și a constat că Legea privind Codul administrativ al României este ne‐
constitu"ională, în ansamblul său. Ulterior, legea a fost respinsă de Parlament.
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37. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Legea primită la promulgare modi!ica Statutul aleșilor locali, în sensul intro‐
ducerii unei noi sanc"iuni disciplinare pentru consilierii locali și jude"eni, respectiv
cea a diminuării indemniza"iei de ședin"ă cu 10% pentru maximum 6 luni. Pe de altă
parte, între situa"iile care pot atrage aplicarea unei sanc"iuni, era introdus și cazul
încălcării prevederilor legale referitoare la con!lictul de interese. Totodată, legea viza
completarea Statutul aleșilor locali, stipulând că interesul personal al aleșilor locali
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într‐o anumită problemă exista dacă aceștia aveau posibilitatea să anticipeze că „votul
lor este decisiv” în luarea unei decizii a autorită"ii publice din care făceau parte, care
ar !i putut prezenta un bene!iciu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru categoriile
de persoane !izice sau juridice enumerate în cuprinsul respectivului text.
La data de 1 august 2018, Președintele României a formulat o sesizare de
neconstitu"ionalitate cu privire la această lege arătând că reglementarea este lipsită
de claritate, precizie și previzibilitate și contravine principiului statului de drept, pre‐
cum și principiului legalită"ii.
Prin Decizia nr. 646/2018, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată. Ulterior promulgării, acest act normativ a devenit Legea
nr. 88/2019.

38. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea func#iilor și
demnită#ilor publice, pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 144/2007
privind în$iin#area, organizarea și func#ionarea Agen#iei Na#ionale de Integritate, precum și pentru modi$icarea și completarea altor acte normative
Legea primită la promulgare prevedea că faptele săvârșite de persoanele
a!late în exercitarea demnită"ilor publice sau func"iilor publice ce determină existen"a
con!lictului de interese sau a stării de incompatibilitate se prescriu în termen de 3
ani de la data săvârșirii lor.
La data de 2 august 2018, Președintele României a formulat o sesizare de
neconstitu"ionalitate cu privire la această lege arătând că normele con"inute erau lip‐
site de claritate, precizie și previzibilitate, contraveneau principiului legalită"ii, pre‐
cum și principiului statului de drept. Astfel, s‐a arătat că în cuprinsul aceluiași act
normativ se regăseau două dispozi"ii contradictorii cu privire la momentul până la
care Agen"ia Na"ională de Integritate putea evalua diferen"ele semni!icative de avere,
existen"a unor con!licte de interese sau a unor stări de incompatibilitate. De aseme‐
nea, Președintele României a învederat instan"ei constitu"ionale că scopul ini"ial ur‐
mărit de către legiuitor ‐ respectiv acela de a asigura integritatea persoanelor a!late
în exercitarea demnită"ilor sau func"iilor publice ‐ era puternic afectat prin modi!i‐
carea legislativă preconizată, care lipsea de e!icien"ă lupta împotriva corup"iei și
afecta cadrul legislativ în materie de integritate. În plus, modi!icările propuse nu erau
înso"ite de dispozi"ii care să înlăture confuzia în raport cu legea aplicabilă în materia
procedurii de constatare a stărilor de incompatibilitate ori a con!lictului de interese
în cazul persoanelor care exercită func"ii sau demnită"i publice și creau premisele
pentru lipsirea de !inalitate a procedurii reglementate în cuprinsul Legii nr.
144/2007.
Prin Decizia nr. 682/2018, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată. Ulterior promulgării, acest act normativ a devenit Legea
nr. 54/2019.
39. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și func#ionarea
institu#iei Avocatul Poporului
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Legea primită la promulgare viza instituirea unor măsuri ce urmăreau con‐
solidarea, la nivel na"ional, a rolului Avocatului Poporului și al altor reprezentan"i ai
acestuia.
La data de 12 noiembrie 2018, Președintele României a formulat o sesizare
de neconstitu"ionalitate cu privire la această lege invocând atât motive de neconsti‐
tu"ionalitate extrinsecă, precum și motive de neconstitu"ionalitate intrinsecă. Astfel,
în ceea ce privește motivele de neconstitu"ionalitate extrinsecă Președintele României
a arătat că acest act normativ a fost dezbătut și adoptat cu depășirea termenului con‐
stitu"ional de 60 de zile stabilit pentru prima Cameră sesizată, precum și, implicit, cu
încălcarea principiului bicameralismului și a dispozi"iilor constitu"ionale referitoare
la obligativitatea deciziilor Cur"ii Constitu"ionale în ceea ce privește modul de calcul
al termenelor referitoare la desfășurarea raporturilor constitu"ionale între autorită‐
"ile publice. Referitor la motivele de neconstitu"ionalitate intrinsecă, s‐a arătat că o
serie de dispozi"ii ale legii contraveneau normelor de tehnică legislativă pentru ela‐
borarea actelor normative și, prin urmare, nesocoteau principiul de calitate a legii
statuat prin dispozi"iile constitu"ionale. Totodată, a fost invocată nesocotirea princi‐
piului constitu"ional conform căruia cetă"enii sunt egali în fa"a legii și a autorită"ilor
publice, fără privilegii și fără discriminări, unele dispozi"ii ale legii instituind un pri‐
vilegiu nejusti!icat pe baza unor criterii rezonabile și obiective. De asemenea, prin
faptul că nu a fost respectată obliga"ia de a prezenta cheltuielile bugetare în anul cu‐
rent și în următorii ani și sursele din care să se asigure acoperirea cheltuielilor ge‐
nerate de propunerea legislativă, legea dedusă controlului de constitu"ionalitate a
fost adoptată cu încălcarea dispozi"iilor constitu"ionale referitoare la bugetul public
na"ional, precum și a celor referitoare la informarea Parlamentului.
Prin Decizia nr. 77/2019, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată. Legea se a!lă, în prezent, în procedură parlamentară, pen‐
tru punerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.
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40. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind declasi$icarea unor documente
Legea avea ca obiect de reglementare declasi!icarea Hotărârii Consiliului Su‐
prem de Apărare a (ării nr. 17/2005 privind combaterea corup"iei, fraudei și spălării
banilor, precum și a tuturor documentelor care con"ineau informa"ii clasi!icate având
ca temei această hotărâre, prin derogare de la prevederile art. 24 din Legea nr.
182/2002. De asemenea, se avea în vedere ca ‐ de la data intrării în vigoare a legii ‐
declasi!icarea să opereze de drept, fără nicio altă procedură, iar informa"iile să !ie de
interes public. Totodată, persoanele care s‐ar !i considerat vătămate într‐un drept ori
interes legitim de efectele produse de documentele prevăzute, ar !i putut ca, în termen
de 6 luni, să se adreseze instan"elor competente pentru constatarea încălcării drep‐
turilor și libertă"ilor fundamentale și repararea prejudiciului suferit.
La data de 7 decembrie 2018, Președintele României a formulat o sesizare
de neconstitu"ionalitate cu privire la această lege invocând atât motive de neconsti‐
tu"ionalitate extrinsecă, precum și motive de neconstitu"ionalitate intrinsecă. În ceea
ce privește motivele de neconstitu"ionalitate extrinsecă Președintele României a ară‐
tat că acest act normativ a fost dezbătut și adoptat cu încălcarea principiului
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bicameralismului și a dispozi"iilor constitu"ionale referitoare la sesizarea Camerelor
Parlamentului, prin raportare la caracterul legii impus de regimul constitu"ional al
for"elor armate. Referitor la motivele de neconstitu"ionalitate intrinsecă, s‐a arătat
că un astfel de obiect de reglementare contravine jurispruden"ei Cur"ii Constitu"ionale,
încalcă principiul separa"iei puterilor în stat și principiul legalită"ii, !iind periclitat
întregul sistem na"ional de protec"ie a informa"iilor clasi!icate și înlăturate standar‐
dele legale de protec"ie a acestora. Astfel, s‐a arătat că erau încălcate competen"ele
puterii executive referitoare la declasi!icarea informa"iilor clasi!icate, această opera‐
"iune putând !i efectuată, după caz, prin hotărâre a Guvernului și/sau de către per‐
soanele sau autorită"ile publice competente să aprobe clasi!icarea și nivelul de
secretizare a informa"iilor. Totodată, !iind vorba despre o hotărâre a Consiliului
Suprem de Apărare a (ării Parlamentul ar !i trebuit să solicite emitentului un punct
de vedere cu privire la legea dedusă controlului de constitu"ionalitate atât din per‐
spectiva rolului constitu"ional al acestuia, cât și din perspectiva respectării princi‐
piului cooperării loiale între autorită"ile publice, așa cum a fost acesta conturat în
jurispruden"a constitu"ională. De asemenea, s‐a arătat că parte din dispozi"iile legii,
golesc de con"inut controlul judecătoresc pe calea contenciosului administrativ, altele
încalcă în mod vădit independen"a justi"iei și rolul constitu"ional al Ministerului
Public, iar altele contravin principiul constitu"ional al neretroactivită"ii legii ori prin‐
cipiului legalită"ii prin imprecizia și lipsa lor de previzibilitate.
Prin Decizia nr. 74/2019, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată. Legea se a!lă, în prezent, în procedură parlamentară, pen‐
tru punerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.

41. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea
Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unită#ilor economice de stat ca regii
autonome și societă#i comerciale
Prin această lege se aproba, fără modi!icări, Ordonan"a de urgen"ă a Guvernului
nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unită"ilor
economice de stat ca regii autonome și societă"i comerciale, cu al cărei con"inut nor‐
mativ făcea, implicit, corp comun. Prin articolul unic al O.U.G. nr. 56/2018, după art.
3 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unită"ilor economice de stat ca regii
autonome și societă"i comerciale, se introducea un nou articol, art. (31), al cărui prim
alineat prevedea că regiile autonome puteau !i reorganizate ca societă"i reglementate
de Legea societă"ilor nr. 31/1990, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ho‐
tărârea consiliului local/hotărârea consiliului jude"ean sau prin hotărârea Consiliului
General al Municipiului București, având ca unic ac"ionar/asociat statul român sau
autoritatea administra"iei publice locale.
La data de 10 decembrie 2018, Președintele României a formulat o obiec"ie
de neconstitu"ionalitate cu privire la această lege, arătând că solu"ia legislativă încălca
principiul legalită"ii, principiile constitu"ionale ce stau la baza organizării și func"io‐
nării autorită"ilor administra"iei publice locale, precum și regimul constitu"ional al
proprietă"ii publice, interven"ia legislativă contravenind, totodată, și jurispruden"ei
Cur"ii Constitu"ionale consacrată printr‐o serie de decizii ale acestei.
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Prin Decizia nr. 25/2019, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată. Ulterior promulgării, acest act normativ a devenit Legea
nr. 195/2019.

42. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind în$iin#area mecanismelor prevăzute de Conven#ia privind drepturile persoanelor cu dizabilită#i
Legea avea ca obiect de reglementare modi!icarea și completarea Legii nr.
8/2016, în sensul extinderii atribu"iilor Consiliului de monitorizare a implementării
Conven"iei privind drepturile persoanelor cu dizabilită"i în vederea asigurării unei
concordan"e depline cu prevederile acesteia, din perspectiva îndeplinirii obliga"iei
statelor membre de a men"ine și consolida mecanismele pentru promovarea, prote‐
jarea și monitorizarea implementării Conven"iei, în vederea monitorizării respectării
drepturilor tuturor persoanelor cu dizabilită"i, nu doar a celor institu"ionalizate.
La data de 11 decembrie 2018, Președintele României a formulat o sesizare
de neconstitu"ionalitate arătând că legea con"inea dispozi"ii care erau contrare prin‐
cipiul legalită"ii, principiului constitu"ional conform căruia cetă"enii sunt egali în fa"a
legii și a autorită"ilor publice, fără privilegii și fără discriminări, regulilor constitu"io‐
nale referitoare la adoptarea legilor și a hotărârilor de către Camerele Parlamentului,
interven"ia legislativă contravenind, totodată, și dispozi"iilor constitu"ionale ce con‐
sacră efectul general obligatoriu al deciziilor Cur"ii Constitu"ionale
Prin Decizia nr. 64/2019, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată. Legea se a!lă, în prezent, în procedură parlamentară, pen‐
tru punerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.

43. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modi$icarea și
completarea unor acte normative în domeniile educa#iei, cercetării, formării
profesionale și sănătă#ii
Legea adoptată de Parlament viza modi!icarea și completarea unor acte nor‐
mative în domeniile educa"iei, cercetării, formării profesionale și sănătă"ii, urmărind,
în principal clari!icarea cadrului normativ privind învă"ământul special integrat, e!i‐
cientizarea rela"iilor contractuale ale directorilor unită"ilor de învă"ământ preuni‐
versitar, în!iin"area de programe de studii cu dublă specializare, !lexibilizarea
rela"iilor de muncă pentru personalul de cercetare‐dezvoltare din cadrul institutelor
de cercetare și al școlilor doctorale, prorogarea termenului de aplicare a prevederilor
legale privind evaluarea na"ională, admiterea în liceu și a examenului de bacalaureat,
reglementarea activită"ii agen"iilor de asigurare a calită"ii, din "ară sau străinătate,
stabilirea modului de organizare și desfășurare a examenului de de!initivat în învă‐
"ământul preuniversitar, e!icientizarea cadrului legislativ pentru ca legisla"ia în do‐
meniu să răspundă nevoilor de cali!icări cerute pe pia"a muncii.
La data de 13 decembrie 2018, Președintele României a formulat o sesizare
de neconstitu"ionalitate "inând cont de faptul că forma legii transmise la promulgare
era una ulterioară procedurii de reexaminare în Parlament ca urmare a Deciziei Cur"ii
Constitu"ionale nr. 63/2018 și având în vedere faptul că Parlamentul adoptase o serie
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de reglementări ce depășeau limitele cererii de reexaminare formulate de Președintele
României și care erau contrare și deciziei men"ionate. Astfel, s‐a invocat încălcarea
dispozi"iilor referitoare la limitele cererii de reexaminare formulate, dar și nerespec‐
tarea regulilor constitu"ionale referitoare la efectul general obligatoriu al deciziilor
Cur"ii Constitu"ionale.
Prin Decizia nr. 75/2019, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată și a declarat legea neconstitu"ională în ansamblul său. Legea
se a!lă, în prezent, în procedură parlamentară, pentru punerea acesteia de acord cu
decizia Cur"ii Constitu"ionale.

44. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modi$icarea
art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protec#iei fondului cinegetic nr.
407/2006
Obiectul de reglementare al acestei legi l‐a reprezentat aprobarea Ordonan‐
"ei de urgen"ă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modi!icarea art. 23 alin. (1) lit. c)
din Legea vânătorii și a protec"iei fondului cinegetice nr. 407/2006 prin care pro‐
prietarului animalelor domestice îi este permis pășunatul, în perioada 6 decembrie
și 24 aprilie, dacă acesta este proprietarul sau de"ine cu orice titlu terenul agricol sau
are acordul scris al de"inătorului de teren pe care se pășunează. Totodată, interven"ia
legislativă presupus și alte modi!icări și completări aduse Legii nr. 407/2006 în ceea
ce privește dispozi"iile generale, administrarea și gestionarea faunei cinegetice a
României, protec"ia faunei de interes cinegetic, exercitarea vânătorii, răspunderi și
sanc"iuni, precum și dispozi"iile tranzitorii și !inale.
La data de 17 decembrie 2018, Președintele României a formulat o sesizare
de neconstitu"ionalitate invocând atât motive de neconstitu"ionalitate extrinsecă ale
legii, precum și motive de neconstitu"ionalitate intrinsecă. Astfel, în ceea ce privește
motivele de neconstitu"ionalitate extrinsecă, s‐a arătat că legea a fost adoptată cu în‐
călcarea competen"ei primei Camere sesizate, Senatul, care nu a dezbătut textul și
solu"iile adoptate de Camera Deputa"ilor, cu referire la modi!icările adoptate după
votul din plenul acesteia, amendamente nediscutate în prima Cameră sesizată. În
forma adoptată, legea dedusă controlului de constitu"ionalitate a nesocotit și princi‐
piile constitu"ionale în virtutea cărora o lege nu poate !i adoptată de o singură
Cameră, legea !iind, cu aportul speci!ic al !iecărei Camere, opera întregului Parlament.
Totodată, a fost invocat faptul că !iecare din cele două Camere ale Parlamentului a
oferit o altă cali!icare caracterului legii adoptate. Astfel, prima Cameră, respectiv
Senatul a adoptat legea ca având caracter ordinar, ulterior, cea de‐a doua Cameră,
Camera Deputa"ilor, adoptând aceeași lege ca lege organică.
În ceea ce privește con"inutul reglementării, ca motiv de neconstitu"ionali‐
tate intrinsecă, au fost invocată nesocotirea principiului legalită"ii, precum și a prin‐
cipiului egalită"ii în drepturi.
Prin Decizia nr. 76/2019, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată și a declarat legea neconstitu"ională în ansamblul său. Legea
se a!lă, în prezent, în procedură parlamentară, pentru punerea acesteia de acord cu
decizia Cur"ii Constitu"ionale.
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3.2.5. Anul 2019
În anul 2019 Președintele României a formulat 22 obiec"ii de neconstitu"io‐
nalitate, după cum urmează:

1. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguran#ei
publice
Legea supusă controlului de constitu"ionalitate avea ca obiect modi!icarea
și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguran"ei publice și
anume, Legea nr. 61/1991 pentru sanc"ionarea faptelor de încălcare a unor norme
de convie"uire socială, a ordinii și liniștii publice, Legea nr. 218/2002 privind orga‐
nizarea și func"ionarea Poli"iei Române, precum și Ordonan"a de urgen"ă a Guvernului
nr. 104/2001 privind organizarea și func"ionarea Poli"iei de Frontieră Române.
Prin lege se prevedeau sanc"iuni mai aspre în cazul refuzului de a da rela"ii
pentru stabilirea identită"ii, atunci când există o solicitare legală, era sanc"ionată re‐
petarea contraven"iilor într‐un interval de 24 de ore de la aplicarea primei sanc"iuni
(constatându‐se că repetarea acestora este încurajată de cuantumul extrem de redus
al amenzii contraven"ionale) și era sanc"ionată fapta persoanelor care împiedică ac‐
tivitatea organelor de poli"ie în etapa pre‐penală.
De asemenea, erau completate atribu"iile principale ale Poli"iei Române, erau
reglementate drepturile și obliga"iile poli"iștilor în privin"a condi"iilor în care se poate
exercita controlul corporal al persoanelor legitimate și, după caz, al bagajelor sau ve‐
hiculelor utilizate, identi!icarea acestora, condi"iile în care se poate realiza măsura
administrativă a conducerii persoanelor la sediul poli"iei, cu reglementarea expresă
a drepturilor acestor persoane și a obliga"iilor lucrătorilor de poli"ie, situa"iile pre‐
văzute limitativ în care lucrătorii de poli"ie pot folosi mijloace de constrângere (cătușe
ori alte mijloace de imobilizare, bastoane, tonfe, dispozitive cu substan"e iritant‐la‐
crimogene și/sau paralizante, câini de serviciu, scuturi de protec"ie, căști cu vizor,
dispozitive cu electroșocuri, arme neletale) – !iind abrogate actualele reglementări
cuprinse în art. 33 din Legea nr. 218/2002, aplicabile oricărei situa"ii prezentate în
mod generic – obliga"iile poli"iștilor în cazul identi!icării unor persoane a!late în di‐
!icultate, condi"iile în care se poate realiza de către Poli"ia Română folosirea mijloa‐
celor foto‐audio‐video fără consim"ământul persoanelor vizate.
Ordonan"a de Urgen"ă a Guvernului nr. 104/2001 era modi!icată în privin"a
drepturilor poli"istului de frontieră în activită"ile de legitimare a persoanelor, de con‐
ducere a acestora la sediul poli"iei de frontieră, de efectuare a controlului persoanelor,
bagajelor și al autovehiculului, de utilizare a mijloacelor de constrângere, de solicitare
a sprijinului popula"iei pentru urmărirea, prinderea, imobilizarea și conducerea per‐
soanelor la sediul poli"iei de frontieră. Totodată, erau reglementate drepturile persoa‐
nei cu privire la care se ia măsura administrativă de conducere la sediul poli"iei de
frontieră (dreptul de a !i asistată de un avocat; dreptul de a solicita informarea unui
membru de familie ori a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la măsura
luată, dreptul de a solicita informarea reprezentan"ilor diplomatici ai statului de pro‐
venien"ă; dreptul la interpret; dreptul de a !i consultată de un medic), cu reglementări
speciale în privin"a minorilor și a persoanelor lipsite de capacitate de exerci"iu.
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La data de 07 ianuarie 2019, Președintele României a formulat o sesizare de
neconstitu"ionalitate cu privire la această lege, criticile de neconstitu"ionalitate vi‐
zând nerespectarea principiului legalită"ii și respectiv, încălcarea principiului bica‐
meralismului.
Prin Decizia nr. 145/2019 Curtea Constitu"ională a admis sesizarea de ne‐
constitu"ionalitate și a constatat că Legea este neconstitu"ională în ansamblul său. În
prezent, legea se a!lă în procedură parlamentară, pentru punerea acesteia de acord
cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.
2. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modi$icarea și
completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare
a referendumului na#ional pentru revizuirea Constitu#iei
Legea dedusă controlului de constitu"ionalitate aproba, fără modi!icări,
Ordonan"a de urgen"ă a Guvernului nr. 86/2018 prin care se modi!ică Legea nr. 3/2000
privind organizarea și desfășurarea referendumului, în sensul instituirii de măsuri
menite să elimine disfunc"ionalită"ile ce pot apare în organizarea unui referendum,
ca urmare a lipsei unei infrastructuri legale și organizatorice de sine stătătoare a re‐
ferendumului. Ordonan"a instituie măsuri menite să permită organizarea referendu‐
mului na"ional privind revizuirea Constitu"iei odată cu referendumul cu privire la
probleme de interes local, precum și măsuri referitoare la exercitarea dreptului de
vot în străinătate.
La data de 07 ianuarie 2019, Președintele României a formulat o sesizare de
neconstitu"ionalitate cu privire la această lege, criticile de neconstitu"ionalitate vi‐
zând încălcarea prevederilor referitoare la statul de drept, principiul separa"iei pu‐
terilor în stat, principiul legalită"ii, principiul suveranită"ii na"ionale, principiul
egalită"ii în fa"a legii, încălcarea rolului Parlamentului de unică autoritate legiuitoare
a "ării, încălcarea regimului juridic al ordonan"elor de urgen"ă, încălcarea principiului
for"ei general obligatorii a deciziilor Cur"ii Constitu"ionale, precum și încălcarea dis‐
pozi"iilor referitoare la procedura de revizuire a Constitu"iei.
Prin Decizia nr. 143/2019 Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate, în prezent legea a!lându‐se în procedură parlamentară, pentru pu‐
nerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.
3. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind în$iin#area Consiliului na#ional pentru dezvoltarea resurselor umane din administra#ia publică
Legea avea ca obiect de reglementare în!iin"area Consiliului na"ional pentru
dezvoltarea resurselor umane din administra"ia publică, organism cu rol consultativ,
fără personalitate juridică, cu activitate nepermanentă, care func"ionează pe lângă
Secretariatul General al Guvernului, în coordonarea prim‐ministrului. Prin lege se sta‐
bileau atribu"iile, modul de func"ionare, întrunire și desfășurare a reuniunilor Consiliului,
atribu"iile prim‐ministrului de a aproba criteriile de selec"ie a organiza"iilor neguver‐
namentale care activau în domeniul resurselor umane, care vor face parte din Consiliu
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și respectiv, de a aproba componen"a nominală a Consiliului, remunera"ia membrilor
Consiliului, componen"a și atribu"iile Secretariatului tehnic al Consiliului.
La data de 07 ianuarie 2019, Președintele României a formulat o sesizare de
neconstitu"ionalitate cu privire la această lege, criticile de neconstitu"ionalitate vi‐
zând încălcarea principiului separa"iei puterilor în stat, principiului legalită"ii, încăl‐
carea rolului Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a "ării, precum și
încălcarea efectului general obligatoriu al deciziilor Cur"ii Constitu"ionale, de la data
publicării acestora în Monitorul O!icial.
Prin Decizia nr. 144/2019 Curtea Constitu"ională a respins obiec"ia de ne‐
constitu"ionalitate și a constatat că Legea este constitu"ională în raport cu criticile
formulate. După promulgare, aceasta a devenit Legea nr. 69/2019.

4. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea unor acte normative în materie electorală
Legea dedusă controlului de constitu"ionalitate modi!ica și completa mai
multe acte normative în materie electorală și anume: Legea nr. 370/2004 pentru ale‐
gerea Președintelui României, Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea
alegerilor pentru Parlamentul European, Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei Deputa"ilor, precum și pentru organizarea și func"ionarea
Autorită"ii Electorale Permanente, precum și Legea nr. 334/2006 privind !inan"area
activită"ii partidelor politice și a campaniilor electorale.
Astfel, legea modi!ica și completa dispozi"iile generale din Legea pentru ale‐
gerea Președintelui României cu privire la semni!ica"ia unor termeni, listele electorale
permanente, candida"ii care pot participa la alegerile pentru Președintele României,
durata perioadei electorale, Registrul electoral, listele electorale suplimentare, sec"iile
de votare, birourile electorale din "ară și din străinătate, componen"a, constituirea și
desemnarea membrilor Biroului Electoral Central, atribu"iile BEC, constituirea, atri‐
bu"iile și desemnarea membrilor Biroului electoral jude"ean, al sectoarelor și munici‐
piului București, dispozi"iile referitoare la procedura de depunere a candidaturilor, la
buletinele de vot și ștampilele electorale, la campania electorală, la votare, la procedura
de stabilire a rezultatului alegerilor, dispozi"iile referitoare la contraven"ii, a celor tran‐
zitorii și !inale, precum și înlocuirea unor sintagme cu altele.
Legea dedusă controlului de constitu"ionalitate modi!ica și completa dispo‐
zi"iile generale din Legea privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru
Parlamentul European privind alegătorul comunitar – semni!ica"ie, de!inirea ale‐
gătorului neresortisant și a candidatului neresortisant, a documentului de identitate
și a forma"iunii politice –, dispozi"iile referitoare la exercitarea dreptului de vot și de
a !i ales ca membru din România în Parlamentul European, dispozi"iile referitoare la
organizarea și desfășurarea alegerilor – componen"a, constituirea și desemnarea
membrilor Biroului Electoral Central, atribu"iile BEC, constituirea, atribu"iile și desem‐
narea membrilor Biroului electoral jude"ean, al sectoarelor și municipiului București,
dispozi"iile referitoare la contraven"ii –, înlocuirea unor sintagme cu altele.
Legea privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa"ilor, precum și pentru
organizarea și func"ionarea Autorită"ii Electorale Permanente era modi!icată și com‐
pletată prin legea dedusă controlului de constitu"ionalitate sub aspectul condi"iilor
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participării la examenul pentru admiterea în Corpul exper"ilor electorali, încetarea
calită"ii de expert electoral, atribu"iile Președintelui și ale Secretarului general al
Autorită"ii Electorale Permanente, atribu"iile Autorită"ii Electorale Permanente,
înlocuirea unor sintagme cu altele.
Legea mai modi!ica și dispozi"ii din Legea privind !inan"area activită"ii par‐
tidelor politice și a campaniilor electorale, referitoare la condi"iile pe care trebuie să
le respecte cheltuielile aferente campaniilor electorale, limitele totale ale sumelor
de bani cu care poate contribui la campania electorală proprie partidul politic, alian"a
politică sau organiza"ia cetă"enilor apar"inând minorită"ilor na"ionale, dispozi"iile
referitoare la mandatarul !inanciar, precum și dispozi"iile referitoare la contraven"ii.
La data de 17 ianuarie 2019, Președintele României a formulat o sesizare de
neconstitu"ionalitate cu privire la această lege, criticile de neconstitu"ionalitate vi‐
zând încălcarea principiilor privind caracterul de stat de drept al statului român și al
separa"iei și echilibrului puterilor, principiului legalită"ii, în componenta referitoare
la calitatea legii, principiului suveranită"ii na"ionale, principiului pluralismului rolului
partidelor politice, principiului egalită"ii, principiului rolului Parlamentului de unică
autoritate legiuitoare a "ării, încălcarea prevederilor referitoare la rolul și alegerea
Președintelui României, la referendumul cu privire la probleme de interes na"ional
și la referendumul pentru demiterea Președintelui, încălcarea principiului autono‐
miei locale, a principiului for"ei obligatorii a deciziilor Cur"ii Constitu"ionale de la
data publicării acestora în Monitorul O!icial, precum și a dispozi"iilor referitoare la
referendumul pentru aprobarea revizuirii Constitu"iei.
Prin Decizia nr. 146/2019 Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate, în prezent legea a!lându‐se în procedură parlamentară, pentru pu‐
nerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.

5. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori speci$ica#i în cadrul $iscal-bugetar pe anul
2019
Legea avea ca obiect de reglementare aprobarea plafoanelor unor indicatori
speci!ica"i în cadrul !iscal‐bugetar, din Legea responsabilită"ii !iscal‐bugetare nr.
69/2010 și din Ordonan"a de urgen"ă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investi"iilor publice și a unor măsuri !iscal‐bugetare, modi‐
!icarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Astfel, legea
prevedea că plafonul soldului bugetului general consolidat, plafonul cheltuielilor de
personal ale bugetului general consolidat și plafonul privind datoria publică, că or‐
donatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de
stat și bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare,
cu încadrarea în plafoanele prevăzute de această lege, precum și suma plafoanelor
de contractare și de tragere acordate din disponibilită"ile contului curent general al
Trezoreriei Statului la solicitarea Comisiei Na"ionale de Strategie și Prognoză, pentru
!inan"area proiectelor de investi"ii în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investi"ii.La
data de 22 februarie 2019, Președintele României a formulat o sesizare de neconsti‐
tu"ionalitate cu privire la această lege, criticile de neconstitu"ionalitate vizând încăl‐
carea principiului legalită"ii, a dispozi"iilor referitoare la trimiterea celeilalte Camere,
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care va decide de!initiv asupra proiectului sau propunerii legislative, după adoptarea
sau respingerea de către prima Cameră sesizată, dispozi"iile referitoare la controlul
constitu"ionalită"ii legilor înainte de promulgare și încălcarea principiului caracte‐
rului general obligatoriu al deciziilor Cur"ii Constitu"ionale. Prin Decizia nr. 128/2019
Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de neconstitu"ionalitate și a constatat că legea
este neconstitu"ională în ansamblul său. În prezent legea se a!lă în procedură parla‐
mentară, pentru punerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.

6. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii bugetului de
stat pe anul 2019
Legea avea ca obiect de reglementare autorizarea pentru anul bugetar
2019 a veniturilor pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destina"ii și pe ordo‐
natori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului na"ional unic
de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursa‐
bile și activită"ilor !inan"ate integral din venituri proprii.
La data de 22 februarie 2019, Președintele României a formulat o obiec"ie de
neconstitu"ionalitate cu privire la această lege, criticile de neconstitu"ionalitate vizând
încălcarea principiului legalită"ii și al calită"ii legii, încălcarea dreptului interna"ional și
a dreptului intern cu privire la obliga"iile ce revin din tratate, statului român, dispozi"iile
referitoare la nivelul de trai, la protec"ia persoanelor cu handicap, la principiile de bază
ale administra"iei publice locale, la obliga"ia statului de creare a condi"iilor necesare
pentru creșterea calită"ii vie"ii, precum și la prioritatea fa"ă de dispozi"iile contrare din
legile interne a tratatelor Uniunii Europene și a obliga"iilor rezultate din acestea.
Prin Decizia nr. 127/2019 Curtea Constitu"ională a respins, ca neîntemeiată,
obiec"ia de neconstitu"ionalitate și a constatat că legea este constitu"ională în raport
cu criticile formulate. După promulgare, aceasta a devenit Legea nr. 50/2019.
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7. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii administra#iei publice locale nr. 215/2001
Legea modi!ica și completa dispozi"iile Legii administra"iei publice locale nr.
215/2001 referitoare la durata mandatului consiliului local/jude"ean, cazurile de di‐
zolvare a consiliului local/jude"ean. De asemenea, legea de!inea luna de mandat a
consiliului local/jude"ean.
La data de 20 martie 2019, Președintele României a formulat o sesizare de
neconstitu"ionalitate cu privire la această lege, criticile de neconstitu"ionalitate vi‐
zând încălcarea dispozi"iilor privind valorile supreme ale statului de drept și obliga‐
tivitatea respectării Constitu"iei, a suprema"iei sale și a legilor, în componenta
referitoare la calitatea legilor, încălcarea principiului bicameralismului, a dispozi"iilor
privind principiile de bază ale administra"iei publice locale și încălcarea principiului
caracterului general obligatoriu al deciziilor Cur"ii Constitu"ionale.
Prin Decizia nr. 311/2019, Curtea Constitu"ională a respins, ca neîntemeiată,
obiec"ia de neconstitu"ionalitate și a constatat că dispozi"iile Legii sunt constitu"io‐
nale în raport cu criticile formulate.
După promulgare, aceasta a devenit Legea nr. 138/2019.
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8. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea unor acte normative în domeniul educa#iei
Legea modi!ica și completa dispozi"iile din Legea educa"iei na"ionale nr. 1/2011
referitoare la unită"ile conexe ale învă"ământului preuniversitar, centrele de formare con‐
tinuă în limbile minorită"ilor na"ionale, cadrele didactice care pot participa la etapele de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru solu"io‐
narea restrângerii de activitate/pretransfer consim"it între unită"ile de învă"ământ, de‐
tașarea la cerere a personalului didactic titular în învă"ământul preuniversitar. Totodată,
legea completa Ordonan"a de urgen"ă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea cali‐
tă"ii educa"iei cu o dispozi"ie referitoare la transferul către unită"ile/unitatea cu perso‐
nalitate juridică rezultată, a drepturilor și obliga"iilor, inclusiv a celor referitoare la
autoriza"iile de func"ionare provizorie/acreditare pentru unită"ile de învă"ământ cu per‐
sonalitate juridică care au luat !iin"ă în urma fuziunii. La data de 01 aprilie 2019,
Președintele României a formulat o sesizare de neconstitu"ionalitate cu privire la această
lege, criticile de neconstitu"ionalitate vizând încălcarea dispozi"iilor referitoare la adop‐
tarea legii cu depășirea limitelor deciziei Cur"ii Constitu"ionale, precum și a principiului
caracterului general obligatoriu al deciziilor Cur"ii Constitu"ionale.
Prin Decizia nr. 418/2019 Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată de Președintele României și a constatat că dispozi"iile art.
I pct. 1‐6 din Legea pentru modi!icarea și completarea unor acte normative în dome‐
niul educa"iei sunt neconstitu"ionale. În prezent legea se a!lă în procedură parlamen‐
tară, pentru punerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.

9. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modi$icarea și
completarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul
și acvacultura
Legea aproba, cu modi!icări și completări, Ordonan"a de urgen"ă a Guvernului
nr. 85/2016, care la rândul său, modi!ica și completa Ordonan"a de urgen"ă a
Guvernului nr. 23/2008 cu privire la dispozi"iile generale și semni!ica"ia unor termeni,
organizarea și administrarea sectorului pescăresc, activitatea de pescuit în habitatele
piscicole naturale, pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, politica
structurală și administrarea capacită"ilor de produc"ie, !lota de pescuit, acvacultura,
pescuitul în scop știin"i!ic, răspunderile și sanc"iunile speci!ice. Modi!icările și comple‐
tările aduse legii vizau dispozi"iile referitoare la practicarea acvaculturii, amenajările
agro‐piscicole și pescuitul recreativ, organizarea și administrarea sectorului pescăresc,
activitatea de pescuit în habitatele piscicole naturale, pescuitul recreativ/sportiv în ha‐
bitatele piscicole naturale, acvacultura, răspunderile și sanc"iunile.
La data de 05 aprilie 2019, Președintele României a formulat o sesizare de
neconstitu"ionalitate cu privire la această lege, criticile de neconstitu"ionalitate vizând
încălcarea dispozi"iilor privind obligativitatea respectării Constitu"iei, a suprema"iei
sale și a legilor, încălcarea principiului neretroactivită"ii legii, încălcarea dreptului de
proprietate privată, a libertă"ii economice, încălcarea dispozi"iilor referitoare la adop‐
tarea legii cu depășirea limitelor deciziei Cur"ii Constitu"ionale, precum și a principiu‐
lui caracterului general obligatoriu al deciziilor Cur"ii Constitu"ionale.
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Prin Decizia nr. 383/2019 Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate și a constatat că Legea privind aprobarea Ordonan"ei de urgen"ă a
Guvernului nr. 85/2016 pentru modi!icarea și completarea Ordonan"ei de urgen"ă a
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura este neconstitu"ională, în an‐
samblul său. În prezent legea se a!lă în procedură parlamentară, pentru punerea aces‐
teia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.

10. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru elaborarea și actualizarea Strategiei na#ionale pe termen lung „România 2040”
Legea instituia obliga"ia elaborării și actualizării Strategiei de dezvoltare eco‐
nomică și socială a României pe termen lung – denumită Strategia „România 2040” –,
precum și cadrul institu"ional de realizare și de asigurare a consensului na"ional. În
sensul legii, Strategia „România 2040” presupune atingerea obiectivelor propuse a !i
realizate pe termen lung, liniile directoare cu privire la dezvoltarea economico‐socială
și setul de politici publice strategice ce ar trebui implementate, "inând cont de prin‐
cipiile dezvoltării durabile. Strategia „România 2040” se elaborează sub directa
coordonare a Camerei Deputa"ilor.
La data de 18 aprilie 2019, Președintele României a formulat o sesizare de
neconstitu"ionalitate cu privire la această lege, criticile de neconstitu"ionalitate vi‐
zând încălcarea în procedura de adoptare a legii, a principiului bicameralismului.
Prin Decizia nr. 404/2019 Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate și a constatat că Legea privind elaborarea și actualizarea Strategiei
na"ionale pe termen lung „România 2040“ este neconstitu"ională în ansamblul său.
În prezent legea se a!lă în procedură parlamentară, pentru punerea acesteia de acord
cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.

372

11. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 4/2016 privind modi$icarea și
completarea Legii educa#iei na#ionale nr. 1/2011
Legea aproba Ordonan"a de urgen"ă a Guvernului nr. 4/2016, cu
o modi!icare potrivit căreia diploma de doctor încetează să mai producă efecte juri‐
dice, după pronun"area unei hotărâri de!initive a unei instan"e judecătorești. Ordo‐
nan"a de urgen"ă a Guvernului nr. 4/2016 completa Legea educa"iei na"ionale nr.
1/2011 cu dispozi"ii referitoare la momentul la care încetează să producă efecte ju‐
ridice titlul de doctor, precum și modalitatea de revocare și anulare a diplomei de
doctor. Totodată, legea prevedea că institu"ia emitentă introduce ac"iunea în anularea
diplomei, în termen de un an de la data dispozi"iei de retragere a titlului de doctor și
abroga două sanc"iuni aplicabile abaterilor de la buna conduită în cercetare‐dezvol‐
tare ale personalului din cadrul institu"iilor de învă"ământ superior.
La data de 19 aprilie 2019, Președintele României a formulat o sesizare de
neconstitu"ionalitate cu privire la această lege, criticile de neconstitu"ionalitate vi‐
zând încălcarea dispozi"iilor referitoare la adoptarea legii cu depășirea limitelor de‐
ciziei Cur"ii Constitu"ionale, a principiului caracterului general obligatoriu al
deciziilor Cur"ii Constitu"ionale, precum și încălcarea principiului bicameralismului
astfel cum a fost statuat în jurispruden"a Cur"ii Constitu"ionale.
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Prin Decizia nr. 412/2019 Curtea Constitu"ională a respins, ca neîntemeiată,
obiec"ia de neconstitu"ionalitate și a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonan"ei
de urgen"ă a Guvernului nr. 4/2016 privind modi!icarea și completarea Legii edu‐
ca"iei na"ionale nr. 1/2011 este constitu"ională în raport cu criticile formulate.
După promulgare, aceasta a devenit Legea nr. 139/2019.

12. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din
administrarea Institu#iei Prefectului – Jude#ul Bacău, în domeniul public al jude#ului Bacău
Legea modi!ica Legea nr. 213/1998 în sensul aprobării trecerii unui bun im‐
obil, format din clădire și teren aferent, situat în municipiul Bacău, din domeniul pu‐
blic al statului și din administrarea Institu"iei Prefectului – Jude"ul Bacău în domeniul
public al jude"ului Bacău și în administrarea Consiliului Jude"ean Bacău.
La data de 19 aprilie 2019, Președintele României a formulat o sesizare de
neconstitu"ionalitate cu privire la această lege, criticile de neconstitu"ionalitate vi‐
zând încălcarea principiului separa"iei și al echilibrului puterilor în stat, principiului
legalită"ii, în componenta referitoare la calitatea legii, principiul egalită"ii în drepturi,
dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, încălcarea rolului Parlamentului
de unică autoritate legiuitoare a "ării, încălcarea regimului juridic al bunurilor care
fac obiect exclusiv al proprietă"ii publice, precum și inalienabilitatea bunurilor pro‐
prietate publică, principiul caracterului general obligatoriu al deciziilor Cur"ii
Constitu"ionale.
Prin Decizia nr. 384/2019 Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate și a constatat că Legea pentru modi!icarea art. 9 alin. (1) din Legea
nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din
domeniul public al statului și din administrarea Institu"iei Prefectului ‐ Jude"ul Bacău,
în domeniul public al jude"ului Bacău este neconstitu"ională.
În prezent legea se a!lă în procedură parlamentară.

13. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii
Junior Centenar”
Legea aproba, fără modi!icări, Ordonan"a de urgen"ă a Guvernului nr.
104/2018 ce avea ca obiect de reglementare aprobarea Programului guvernamental
„gROwth ‐ Contul individual de economii Junior Centenar“. Programul prevedea în!i‐
in"area unui cont special de economisire sub formă de depozit, denumit cont indivi‐
dual de economii Junior Centenar, al cărui titular putea !i orice copil ‐ cetă"ean român
ce nu a împlinit vârsta de 18 ani.
La data de 25 aprilie 2019, Președintele României a formulat o sesizare de
neconstitu"ionalitate cu privire la această lege, criticile de neconstitu"ionalitate vi‐
zând încălcarea dreptului la via"ă privată al minorilor prin raportare la obliga"iile
statului român ce îi revin din tratate și din prevederile Regulamentului general de
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protec"ie a datelor, încălcarea dreptului de proprietate, precum și încălcarea stan‐
dardelor de claritate și predictibilitate ale legii.
Prin Decizia nr. 392/2019 Curtea Constitu"ională a respins, ca neîntemeiată,
obiec"ia de neconstitu"ionalitate și a constatat că prevederile Legii pentru aprobarea
Ordonan"ei de urgen"ă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Progra‐
mului guvernamental „gROwth ‐ Contul individual de economii Junior Centenar“ sunt
constitu"ionale în raport cu criticile formulate.
După promulgare, aceasta a devenit Legea nr. 155/2019.

14. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea alin. (2) al art. 6 din Legea societă#ilor nr. 31/1990
Legea modi!ica Legea societă"ilor în sensul eliminării din categoria persoa‐
nelor ce pot avea calitatea de fondatori ai unei societă"i, a celor ce au fost condamnate
pentru anumite infrac"iuni (contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, de co‐
rup"ie, delapidare, de fals în înscrisuri, evaziune !iscală, infrac"iuni prevăzute de Legea
nr. 31/1990, precum și de Legea nr. 656/2002) și totodată, înlocuirii acestei categorii
de persoane cu cele cărora li s‐a interzis prin hotărâre judecătorească de!initivă drep‐
tul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării
pentru aceleași infrac"iuni.
La data de 7 mai 2019, Președintele României a formulat o sesizare de ne‐
constitu"ionalitate cu privire la această lege, criticile de neconstitu"ionalitate vizând
încălcarea competen"ei primei Camere sesizate și nesocotirea principiului în virtutea
căruia o lege nu poate !i adoptată de o singură Cameră, legea !iind, cu aportul speci!ic
al !iecărei Camere, opera întregului Parlament. A mai fost criticat modul de adoptarea
a legii, ca lege ordinară, deși trebuia adoptată ca lege organică, încălcarea principiului
legalită"ii și a cerin"elor de calitate a legii, cu referire și la obliga"ia României de a în‐
deplini întocmai și cu bună‐credin"ă obliga"iile care îi revin din tratatele la care este
parte.
Prin Decizia nr. 419/2019 Curtea constitu"ională a respins, ca neîntemeiată,
obiec"ia de neconstitu"ionalitate și a constatat că dispozi"iile Legii pentru modi!icarea
alin. (2) al art. 6 din Legea societă"ilor nr. 31/1990 sunt constitu"ionale în raport cu
criticile formulate.
După promulgare, aceasta a devenit Legea nr. 162/2019.
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15. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală,
precum și pentru modi$icarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Legea a fost adoptată în vederea punerii în acord a prevederilor
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu o serie de decizii ale Cur"ii
Constitu"ionale, precum și în vederea transpunerii în legisla"ia na"ională a Directivei
2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind în‐
ghe"area și con!iscarea instrumentelor și produselor infrac"iunilor săvârșite în
Uniunea Europeană, precum și a Directivei 2016/343/UE a Parlamentului European
și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezum"iei
de nevinovă"ie și a dreptului de a !i prezent la proces în cadrul procedurilor penale.
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La data de 10 mai 2019, Președintele României a formulat o sesizare de ne‐
constitu"ionalitate arătând că în procedura reexaminării legii ‐ deschisă potrivit art.
147 alin. (2) din Constitu"ie ‐ Parlamentul a adoptat legea cu depășirea limitelor !ixate
prin Decizia nr. 633/2018. Astfel, pe de o parte, în procedura punerii de acord,
Parlamentul nu a realizat corelările necesare, adoptând reglementări ce contravin
principiului suprema"iei Constitu"iei și al legalită"ii, !iind astfel încălcate prevederile
art. 147 alin. (2) prin raportare la art. 1 alin. (5) din Constitu"ie. Pe de altă parte, au‐
toritatea legiuitoare și‐a ignorat obliga"ia constitu"ională de a pune în acord textele
din legea criticată cu decizii mai vechi ale Cur"ii Constitu"ionale, aspect ce contravine
dispozi"iilor constitu"ionale referitoare la efectul general obligatoriu al deciziilor
Cur"ii Constitu"ionale, precum și a celor ce instituie limitele reexaminării în procedura
punerii de acord a normelor declarate neconstitu"ionale cu jurispruden"a instan"ei
constitu"ionale. Totodată, Președintele României a arătat că în aceeași procedură de
punere în acord a legii, legiuitorul a încălcat și principiul bicameralismului.
Prin Decizia nr. 467/2019, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată și a declarat legea neconstitu"ională în ansamblu. Legea se
a!lă, în prezent, în procedură parlamentară.

16. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sanc#ionarea faptelor de corup#ie
Legea a fost adoptată în vederea punerii în acord a prevederilor
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu o serie de decizii ale Cur"ii Constitu"ionale,
precum și în vederea transpunerii în legisla"ia na"ională a Directivei 2016/343/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anu‐
mitor aspecte ale prezum"iei de nevinovă"ie și a dreptului de a !i prezent la proces în
cadrul procedurilor penale și a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și
a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghe"area și con!iscarea instrumentelor și
produselor infrac"iunilor săvârșite în Uniunea Europeană.
La data de 10 mai 2019, Președintele României a formulat o sesizare de ne‐
constitu"ionalitate arătând că în procedura reexaminării legii ‐ deschisă potrivit art.
147 alin. (2) din Constitu"ie ‐ Parlamentul a adoptat legea cu depășirea limitelor !ixate
prin Decizia nr. 650/2018. Astfel, pe de o parte, în procedura punerii de acord,
Parlamentul nu a realizat corelările necesare, adoptând reglementări ce contravin prin‐
cipiului suprema"iei Constitu"iei și al legalită"ii, !iind astfel încălcate prevederile
art. 147 alin. (2) prin raportare la art. 1 alin. (5) din Constitu"ie. Pe de altă parte, auto‐
ritatea legiuitoare și‐a ignorat obliga"ia constitu"ională de a pune în acord textele din
legea criticată cu decizii mai vechi ale Cur"ii Constitu"ionale, aspect ce contravine dis‐
pozi"iilor constitu"ionale referitoare la efectul general obligatoriu al deciziilor Cur"ii
Constitu"ionale, precum și a celor ce instituie limitele reexaminării în procedura punerii de
acord a normelor declarate neconstitu"ionale cu jurispruden"a instan"ei constitu"ionale.
Prin Decizia nr. 466/2019, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată și a declarat legea neconstitu"ională în ansamblu. Legea se
a!lă, în prezent, în procedură parlamentară.
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17. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul func#ionarului public parlamentar
Legea avea ca obiect de reglementare exceptarea de la regimul incompatibi‐
lită"ilor ‐ a func"ionarului public parlamentar care ar !i fost desemnat printr‐un act
administrativ, emis în condi"iile legii, să facă parte din consiliile de administra"ie ale
regiilor autonome sau societă"ilor a!late în subordinea, sub autoritatea ori sub con‐
trolul Camerei Deputa"ilor, Senatului sau Parlamentului, după caz, ori din cadrul unor
organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative
în vigoare și a!late sub control parlamentar; ‐ și a func"ionarului public parlamentar
care ar !i avut calitatea de reprezentant al secretarului general al Camerei Deputa"ilor
în Consiliul de administra"ie al Regiei Autonome «Monitorul O!icial».
La data de 24 mai 2019, Președintele României a formulat o sesizare de ne‐
constitu"ionalitate arătând că reglementarea instituie un paralelism legislativ și că
unele norme con"in o serie de neclarită"i care afectează previzibilitatea și, implicit,
claritatea și chiar calitatea legii în ansamblul său, aspecte contrare principiului lega‐
lită"ii. Totodată, au fost invocate încălcarea principiul separa"iei puterilor în stat și a
dispozi"iilor constitu"ionale referitoare la controlul și informarea Parlamentului. De
asemenea, s‐a arătat că prin faptul că legiuitorul a optat pentru eliminarea unui stan‐
dard de integritate, este încălcat chiar principiul statului de drept, iar prin instituirea
unui privilegiu pentru func"ionarii publici parlamentari, în compara"ie cu alte cate‐
gorii de func"ii publice care au reglementat un statut special, este încălcat și principiul
egalită"ii în fa"a legii.
Prin Decizia nr. 420/2019, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată. Legea se a!lă, în prezent, în procedură parlamentară.

18. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind unele
măsuri de regim $iscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construc#ii edi$icate pe acestea și anumitor activită#i economice autorizate
Prin legea primită la promulgare se urmărea instituirea unui regim !iscal de‐
rogatoriu aplicabil anumitor categorii de terenuri, construc"iilor edi!icate pe acestea
și anumitor activită"i economice autorizate, în scopul dezvoltării activită"ilor econo‐
mice, creării de locuri de muncă și creșterii veniturilor bugetare. Categoriile de tere‐
nuri vizate erau insulele, grindurile și alte suprafe"e de uscat, cu poten"ial de
exploatare economică, rezultate prin ac"iuni sau modi!icări naturale ale teritoriului
ori prin lucrări de amenajare hidrotehnică, iar activită"ile economice ce se puteau
autoriza pe aceste terenuri erau cele de produc"ie de energie regenerabilă, turism,
agrement, alimenta"ie publică, comer" cu amănuntul, jocuri de noroc, precum și cele
de servicii conexe acestora.
La data de 24 mai 2019, Președintele României a formulat o sesizare de ne‐
constitu"ionalitate invocând atât motive de neconstitu"ionalitate extrinsecă, precum
și motive de neconstitu"ionalitate intrinsecă.
Astfel, în ceea ce privește motivele de neconstitu"ionalitate extrinsecă, s‐a
arătat că legea a fost dezbătută și adoptată cu depășirea termenului constitu"ional
de 60 de zile stabilit pentru prima Cameră sesizată și, implicit, și cu încălcarea
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jurispruden"ei Cur"ii Constitu"ionale. Totodată, fa"ă de obiectul de reglementare al
propunerii legislative era obligatorie solicitarea avizului, obliga"ie ce nu s‐a realizat.
Omisiunea Parlamentului de a solicita acest aviz contravenea atât dispozi"iilor
constitu"ionale referitoare la rolul Consiliului Economic și Social, însă și principiului
legalită"ii și statului de drept.
În ceea ce privește con"inutul reglementării, ca motive de neconstitu"ionali‐
tate intrinsecă s‐a invocat neclaritatea și lipsa de predictibilitate a unor norme, aspect
ce contravine principiului legalită"ii. De asemenea, s‐a arătat că lipsa unor men"iuni
exprese referitoare la respectarea legisla"iei în materia ajutorului de stat contravine
principiului legalită"ii, cu consecin"a încălcării și a dispozi"iilor constitu"ionale refe‐
ritoare la prioritatea dreptului european fa"ă de legile interne prin raportare la norma
constitu"ională de referin"ă, potrivit căreia statul de drept trebuie să asigure liberta‐
tea comer"ului, protec"ia concuren"ei loiale și crearea cadrului favorabil pentru va‐
lori!icarea tuturor factorilor de produc"ie. În plus, legea nesocotea și competen"a
specială instituită în materia ajutorului de stat pentru Consiliul Concuren"ei.
Prin Decizia nr. 393/2019, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată și a constatat că legea este neconstitu"ională în ansamblul
său. Legea se a!lă, în prezent, în procedură parlamentară.

19. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea art. 109 din Ordonan#a de urgen#ă a Guvernului nr. 195/2002 privind
circula#ia pe drumurile publice
Prin legea primită la promulgare, constatarea contraven"iilor cu privire la
faptele care încalcă dispozi"iile privind limitele de viteză urma să se efectueze numai
cu ajutorul mijloacelor tehnice certi!icate sau a mijloacelor tehnice omologate și ve‐
ri!icate metrologic, consemnându‐se aceasta în procesul‐verbal de constatare a con‐
traven"iei. Totodată, se prevedea ca dispozitivele destinate măsurării vitezei să se
instaleze exclusiv pe autovehicule care prezintă înscrisurile și însemnele distinctive
ale poli"iei rutiere și se avea în vedere ca dispozitivele mobile, de tip pistol, destinate
măsurării vitezei se !ie utilizate la o distan"ă maximă de 10 metri de autovehiculele
care prezintă înscrisurile și însemnele distinctive ale poli"iei rutiere. De asemenea,
legea interzicea utilizarea dispozitivelor de măsurare a vitezei din autovehicule care
nu prezintă înscrisurile și însemnele distinctive, de către poli"iști care nu poartă uni‐
forme, cu înscrisuri și însemne distinctive și care nu sunt amplasate în locuri vizibile.
La data de 12 iunie 2019, Președintele României a formulat o sesizare de ne‐
constitu"ionalitate arătând că forma legii primite la promulgare este una ulterioară
procedurii de reexaminare, ca urmare a Deciziei Cur"ii Constitu"ionale nr. 684/2018.
Însă, având în vedere că Parlamentul a adoptat o serie de reglementări care sunt con‐
trare și exced limitelor acestei decizii a fost invocată încălcarea prevederilor consti‐
tu"ionale referitoare la efectul general obligatoriu al deciziilor Cur"ii Constitu"ionale,
precum și a celor ce instituie limitele reexaminării în procedura punerii de acord a
dispozi"iilor declarate neconstitu"ionale cu deciziile instan"ei constitu"ionale.
Prin Decizia nr. 439/2019, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată. Legea se a!lă, în prezent, în procedură parlamentară, pen‐
tru punerea acesteia de acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.
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20. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al muni#iilor
Prin legea primită la promulgare, s‐a avut în vedere transpunerea unor pre‐
vederi ale Directivei (UE) 2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului din
17 mai 2017 de modi!icare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul
achizi"ionării și de"inerii de arme. Astfel, modi!icările aduse Legii nr. 295/2004 con‐
sacrau schimbarea opticii privind securitatea la nivelul Uniunii Europene, în contextul
în care Comisia Europeană solicitase statelor membre o abordare comună, într‐o
nouă perspectivă, în ceea ce privește dezactivarea armelor de foc, în scopul prevenirii
reactivării și utilizării acestora de către infractori.
La data de 9 iulie 2019, Președintele României a formulat o sesizare de ne‐
constitu"ionalitate arătând că, prin modul în care a fost adoptată, legea contravine
prevederilor constitu"ionale referitoare la principiul legalită"ii, principiul bicamera‐
lismului, precum și a celor referitoare la rolul Consiliului Suprem de Apărare a (ării.
Prin Decizia nr. 507/2019, Curtea Constitu"ională a respins obiec"ia de ne‐
constitu"ionalitate formulată. Ulterior promulgării, legea a devenit Legea nr.
196/2019.
21. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Institu#ia Prefectului – jude#ul Giurgiu în
domeniul public al jude#ului Giurgiu
Prin legea primită la promulgare se aproba transmiterea unui imobil, având
datele de identi!icare prevăzute într‐o anexă, a!lat în administrarea Ministerului Afa‐
cerilor Interne ‐ Institu"ia Prefectului ‐ jude"ul Giurgiu, din domeniul public al statului
în domeniul public al jude"ului Giurgiu.
La data de 25 iulie 2019, Președintele României a formulat o obiec"ie de ne‐
constitu"ionalitate cu privire la această lege, arătând că aprobarea transmiterii aces‐
tui imobil prin lege, ca act al Parlamentului, contravine principiului separa"iei și
echilibrului puterilor în stat, principiului legalită"ii, principiul autonomiei locale și
încalcă rolul constitu"ional al Parlamentului, cel al Guvernului, precum și rolul Cur"ii
Constitu"ionale.
Prin Decizia nr. 538/2019, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată și a declarat legea neconstitu"ională în ansamblul său. Legea
se a!lă, în prezent, în procedură parlamentară, pentru punerea acesteia de acord cu
decizia Cur"ii Constitu"ionale.
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22. SESIZARE DE NECONSTITU(IONALITATE asupra Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al
statului și din administrarea Ministerului Transporturilor a$late în concesiunea
Companiei Na#ionale „Administra#ia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu
în domeniul public al comunei Cetate
Prin legea primită la promulgare se aproba transmiterea imobilelor aferente
infrastructurii portuare ‐ având datele de identi!icare prevăzute într‐o anexă la lege
‐ din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor
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a!late în concesiunea Companiei Na"ionale „Administra"ia Porturilor Dunării Fluviale”
‐ S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate, în scopul realizării unor obiective
de investi"ii în Portul Cetate și al desfășurării unor activită"i de interes public local,
în condi"iile legii.
La data de 25 iulie 2019, Președintele României a formulat o obiec"ie de ne‐
constitu"ionalitate cu privire la această lege, arătând că aprobarea transmiterii aces‐
tor imobile prin lege, ca act al Parlamentului contravine principiului separa"iei și
echilibrului puterilor în stat, principiului legalită"ii, principiul autonomiei locale și
încalcă rolul constitu"ional al Parlamentului, al Guvernului, precum și rolul Cur"ii
Constitu"ionale.
Prin Decizia nr. 537/2019, Curtea Constitu"ională a admis obiec"ia de necon‐
stitu"ionalitate formulată și a declarat legea neconstitu"ională în ansamblul său. Legea
se a!lă, în prezent, în procedură parlamentară, pentru punerea acesteia de acord cu
decizia Cur"ii Constitu"ionale.

3.3. Cereri de reexaminare
De !iecare dată când Președintele României a apreciat că legile adoptate de
Parlament nu sunt oportune în raport cu nevoile reale ale societă"ii sau ar trebui îm‐
bunătă"ite în sensul asigurării unor reglementări de calitate, clare și accesibile cetă‐
"enilor, de natură a asigura o implementare e!icientă a normelor, în temeiul art. 77
alin. (2) din Constitu"ie, Președintele României a solicitat Parlamentului reanalizarea
solu"iilor legislative adoptate.
În mandatul său, Președintele a formulat un număr de 93 de cereri de ree‐
xaminare. Dintre acestea, un număr de 46 de cereri au fost integral sau par"ial admise,
25 au fost respinse, iar 22 se a!lă în prezent în procedură parlamentară.
3.3.1. Anul 2015
În primul an al mandatului șeful statului a formulat 16 cereri de reexaminare,
dintre care 11 au fost admise de către Parlament, astfel:

1. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru acceptarea jurisdic#iei obligatorii a Cur#ii Interna#ionale de Justi#ie.
Legea avea ca obiect de reglementare recunoașterea de către România,
printr‐o declara"ie, a jurisdic"iei Cur"ii Interna"ionale de Justi"ie ca obligatorie și fără
acord special, în rela"ia cu orice alt stat care acceptă aceeași obliga"ie, adică sub
condi"ie de reciprocitate, în legătură cu orice diferend referitor la fapte sau situa"ii
apărute după data formulării declara"iei, !iind exceptate de la aceste dispozi"ii unele
diferende expres stabilite.
La data de 23 februarie 2015, Președintele României a formulat cererea de
reexaminare asupra legii deoarece, în forma transmisă la promulgare, legea dădea
dreptul Guvernului României să decidă, prin hotărâre, asupra modi!icării sau retra‐
gerii declara"iei de recunoaștere de către România a jurisdic"iei obligatorii a Cur"ii
Interna"ionale de Justi"ie, cu informarea Parlamentului. Această dispozi"ie dădea
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dreptul Guvernului, ca, printr‐un act cu for"ă juridică inferioară legii, respectiv printr‐
o hotărâre, să modi!ice sau să lipsească de obiect legea. Astfel nu era respectat prin‐
cipiul constitu"ional al ierarhiei actelor normative și nici normele de tehnică
legislativă, potrivit cărora modi!icarea unui act normativ poate !i dispusă prin acte
normative ulterioare de același nivel sau de nivel superior.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 137/2015.
2. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru conferirea titlului de
„Erou al Na#iunii Române” lui Avram Iancu, pentru via#a închinată și jert$ită
spre propășirea neamului românesc
Legea avea ca obiect de reglementare conferirea titlului de „Erou al Na"iunii
Române” lui Avram Iancu. Astfel, pentru cinstirea în mod deosebit a memoriei lui
Avram Iancu (1824‐1872), considerat cel mai mare erou na"ional al românilor din
Transilvania, cu merite excep"ionale în a!irmarea identită"ii și a drepturilor na"ionale
pe teritoriul strămoșesc, potrivit articolului unic al Legii transmise la promulgare se
conferea fostului conducător al revolu"iei române din 1848‐1849 din Transilvania
titlul de „Erou al Na"iunii Române”.
La data de 19 martie 2015, Președintele României a transmis Parlamentului
o cerere de reexaminare a legii, întrucât, în forma transmisă spre promulgare, legea
nu respecta normele de tehnică legislativă, iar Parlamentul nu avea competen"a de a
acorda titluri de onoare.
Cererea de reexaminare a fost respinsă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 230/2016.

3. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind modi$icarea și completarea Legii vânătorii și a protec#iei fondului cinegetic nr. 407/2006
Legea aducea o serie de modi!icări și completări Legii vânătorii și a protec"iei
fondului cinegetic nr. 407/2006, referitoare, printre altele, la consim"ământul pro‐
prietarilor terenurilor pe care se desfășoară vânătoarea ori la prelungirea perioadelor
de vânătoare.
La data de 27 martie 2015, Președintele României a formulat cererea de ree‐
xaminare a legii, deoarece con"inea atât dispozi"ii care încălcau dreptul de proprie‐
tate, garantat de Constitu"ie, cât și prevederi care contraveneau legisla"iei europene
din materia apărării speciilor protejate și mediului înconjurător. Totodată, prin modul
de redactare, legea supusă reexaminării nu respecta nici cerin"ele tehnico‐legislative
de adoptare a actelor normative.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 149/2015.
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4. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic
Legea aducea o serie de modi!icări și de completări Legii nr. 46/2008 – Codul
silvic, având drept obiectiv declarat protejarea fondului forestier na"ional.
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La data de 30 martie 2015, Președintele României a solicitat reexaminarea
legii deoarece unele dintre dispozi"iile sale puteau avea un impact nedorit asupra
mediului concuren"ial și implicit asupra economiei. De asemenea, prin modul de re‐
dactare, unele texte ale legii puteau atrage sanc"ionarea statului român pentru ne‐
respectarea obliga"iilor asumate ca stat membru al UE. Totodată, aplicarea unora
dintre dispozi"ii putea genera !lexibilizarea gestiunii pădurilor antrenând astfel ac‐
celerarea tăierii pădurilor din fondul forestier dincolo de principiile continuită"ii, e!i‐
cacită"ii func"ionării și conservării pădurilor.
Cererea de reexaminare a fost respinsă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 133/2015.

5. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
Legea a transpus în legisla"ia internă con"inutul directivelor europene refe‐
ritoare la lista substan"elor prioritare în domeniul apei.
La data de 3 aprilie 2015, Președintele României a solicitat reexaminarea legii
deoarece mai multe prevederi con"inute de aceasta contraveneau principiului ierarhiei
actelor normative, dând posibilitatea Guvernului să modi!ice sau completeze, prin ho‐
tărâre, dispozi"ii dintr‐un act normativ de nivel superior, respectiv dintr‐o lege.
Cererea de reexaminare a fost respinsă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 196/2015.

6. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind $inan#area activită#ii partidelor politice și
a campaniilor electorale
Legea a adus modi!icări și completări substan"iale Legii nr. 334/2006 privind
!inan"area activită"ii partidelor politice și a campaniilor electorale, din perspectiva
reformării institu"iilor politice, prin crearea unui cadru legislativ cât mai clar în ceea
ce privește !inan"area partidelor politice și a campaniilor electorale, bazat pe inte‐
gritate și pe claritate a normei juridice.
La data de 14 aprilie 2015, Președintele României a formulat cererea de ree‐
xaminare a legii, deoarece, pe de o parte, legea a fost adoptată cu nerespectarea prin‐
cipiului constitu"ional al bicameralismului, iar pe de altă parte, prin con"inutul unora
dintre dispozi"iile sale, aceasta nu îndeplinea cerin"ele de calitate a legii. Totodată,
aplicarea prevederilor legii putea duce la împiedicarea Cur"ii de Conturi în a‐și exercita
atribu"ia constitu"ională de control privind subven"iile de la bugetul de stat și ram‐
bursarea sumelor. De asemenea, în forma transmisă la promulgare, actul normativ in‐
situia discriminări între membrii personalului Autorită"ii Electorale Permanente.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 113/2015.
7. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuin#elor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inunda#iilor
Legea transmisă spre promulgare aducea modi!icări și completări reglemen‐
tărilor în materie, necesare pentru îmbunătă"irea cadrului legislativ de func"ionare
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a sistemului de asigurare obligatorie a locuin"elor, precum și pentru responsabiliza‐
rea persoanelor !izice și juridice ce de"in în proprietate locuin"e. Realizarea scopului
avut în vedere de legiuitor impunea însă o serie de clari!icări, de natură să asigure,
pe de o parte, respectarea obliga"iei de a încheia o asigurare obligatorie împotriva
dezastrelor naturale, iar pe de alta, să nu interfereze cu principiile bunei func"ionări
a pie"ei asigurărilor de locuin"e.
De aceea, la data de 27 aprilie 2015, Președintele României a transmis
Parlamentului o cerere de reexaminare a legii, deoarece în forma transmisă la pro‐
mulgare, legea conducea la îngrădirea dreptului pentru unii proprietari de a‐și pro‐
teja chiar cele mai vulnerabile proprietă"i, punându‐i în imposibilitatea de a încheia
orice fel de asigurare a imobilelor.
Totodată, în privin"a posibilită"ilor concrete de func"ionare a mecanismului
propus de legiuitor și având în vedere prevederile care transferau controlul obliga"iei
de a încheia o poli"ă de asigurare obligatorie în sarcina societă"ilor de asigurări,
Președintele a adus în aten"ie necesitatea ca statul să utilizeze inclusiv propria capa‐
citate administrativă în acest sens.
De asemenea, o serie de dispozi"ii vizau raporturi contractuale deja existente,
fapt ce putea avea drept consecin"ă afectarea raporturilor dintre păr"ile contractuale
și la perturbarea activită"ii din domeniul asigurărilor.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 191/2015.

8. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
Actul normativ a instituit cadrul legal pentru stabilirea sectoarelor de acti‐
vitate de către Consiliul Na"ional Tripartit, re"inerea cotiza"iei de sindicat pe statele
lunare de plată, de către angajatori, la cererea organiza"iilor sindicale și cu acordul
membrilor acestora, respectiv virarea sumelor către sindicat, limitarea a!ilierii sin‐
dicatelor, respectiv a patronatelor la mai multe federa"ii, precum și reglementarea și
reprezentarea păr"ilor în contractul colectiv de muncă.
La data de 10 iunie 2015, Președintele României a solicitat reexaminarea
legii, în ceea ce privește posibilitatea angajatorilor de a re"ine și de a vira cotiza"ia
de sindicat pe statele lunare de plată la cererea organiza"iilor sindicale și cu acordul
membrilor acestora, în vederea asigurării dreptului salariatului de a‐și manifesta
voin"a în mod direct și expres cu privire la veniturile sale salariale.
Totodată, pentru o mai bună reprezentare la nivel sindical, Președintele a consi‐
derat oportună diminuarea pragului de reprezentativitate a sindicatelor la nivel de unitate.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 1/2016.

9. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru completarea
Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputa#ilor și al senatorilor
Legea avea ca obiect acordarea indemniza"iei pentru limită de vârstă, la mo‐
mentul împlinirii vârstei standard de pensionare, pentru senatorii și deputa"ii care
și‐au încheiat mandatul.

382

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

La data de 20 iulie 2015, Președintele a solicitat Parlamentului reexaminarea
legii, indemniza"ia nou instituită pentru parlamentari având un caracter excesiv, ar‐
bitrar și discriminator. De asemenea, legea nu a avut ca temei niciunul dintre princi‐
piile ce stau la baza sistemului de asigurări sociale și pensii.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 357/2015.

10. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind Codul $iscal
Legea stabilea cadrul legal pentru impozitele, taxele și contribu"iile sociale
obligatorii care constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigu‐
rărilor sociale de stat, bugetul Fondului na"ional unic de asigurări sociale de sănătate,
bugetul asigurărilor pentru șomaj și fondul de garantare pentru plata crean"elor sa‐
lariale, stabilea contribuabilii care au obliga"ia să plătească aceste impozite, taxe și
contribu"ii sociale, precum și modul de calcul și de plată al acestora.
La data de 20 iulie 2015, Președintele României a formulat o cerere de ree‐
xaminare întrucât Codul !iscal putea !i pus în aplicare numai după o riguroasă și te‐
meinică analiză a implica"iilor întregului set de măsuri !iscale și bugetare asupra
construc"iei bugetului general consolidat, atât pentru anul 2016, cât și pentru anii
următori și numai cu respectarea obliga"iilor asumate de România privind de!icitul
bugetar și de!icitul structural, precum și a legisla"iei interne referitoare la disciplina
!inanciar – bugetară.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 227/2015.
11. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea art. 45
din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputa#ilor și al senatorilor
Legea stabilea că pentru desfășurarea activită"ilor legate de exercitarea man‐
datului, în vederea acoperirii cheltuielilor de transport din circumscrip"ie, deputa"ii
și senatorii bene!iciază de o sumă forfetară al cărei cuantum este stabilit prin hotărâre
a birourilor permanente, în func"ie de resursele bugetare ale celor două Camere, pe
bază de declara"ie pe propria răspundere.
La data de 26 octombrie 2015, Președintele României a solicitat reexamina‐
rea legii, întrucât dispozi"ia referitoare la asigurarea dreptului la transport în teritoriu
al parlamentarilor nu asigura transparen"a și predictibilitatea normei, putând con‐
duce la cheltuieli bugetare excesive. Mai mult, simpla declara"ie pe propria răspun‐
dere nu permitea un control real asupra cheltuirii banului public.
Cererea de reexaminare a fost respinsă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 356/2015.
12. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru rati$icarea Acordului privind asisten#a $inanciară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 7 octombrie 2015
Legea viza rati!icarea unui acord de asisten"ă !inanciară rambursabilă în
sumă de 150 milioane euro Republicii Moldova, pentru !inan"area de!icitului bugetar
și a datoriei publice.
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Având în vedere contextul politic din Republica Moldova de la acea vreme,
la data de 9 noiembrie 2015, șeful statului a considerat că acordarea împrumutului
nu este oportună, solicitând reexaminarea legii.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 91/2016.

13. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
Legea privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
viza stabilirea cadrului legal în domeniu, pornind de la obiectivul asigurării unei nu‐
tri"ii adecvate și sănătoase pentru sugari și copii de vârstă mică până la 2 ani, prin
protec"ia și promovarea alăptării.
Deoarece însă în forma transmisă spre promulgare, legea contravenea nor‐
melor europene în vigoare, direct aplicabile, Președintele a solicitat reexaminarea sa
la data de 19 noiembrie 2015.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 207/2016.

14. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea art. 10
din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
Legea pentru modi!icarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile
de pensii administrate privat și pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006
privind pensiile facultative avea ca obiect de reglementare modi!icarea dispozi"iilor
referitoare la contractul de societate aplicabil în materie. Astfel, prin derogare de la
prevederile Codului civil, se instituia posibilitatea adoptării hotărârilor privind mo‐
di!icarea contractului de societate cu acordul majorită"ii participan"ilor, dacă prin
contract nu se stabilește altfel. Totodată, se prevedea că Autoritatea de Supraveghere
Financiară poate emite norme cu privire la procedura de modi!icare a contractului
de societate.
La data de 9 decembrie 2015, șeful statului a solicitat reexaminarea legii,
considerând că această solu"ie legislativă ar !i putut afecta interesele participan"ilor
la contractul de societate și ar !i putut conduce la abuzuri în aplicare. De asemenea,
dispozi"iile legii supuse reexaminării erau de natură să nască un drept de reglemen‐
tare excesiv pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Cererea de reexaminare a fost respinsă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 52/2017.
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15. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind darea în plată a
unor bunuri imobile în vederea stingerii obliga#iilor asumate prin credite
Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obli‐
ga"iilor asumate prin credite reglementa dreptul debitorului de a stinge integral
crean"a și accesoriile sale, inclusiv penalită"i, izvorând dintr‐un contract de credit,
prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil
ipotecat în favoarea creditorului.
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Președintele României a solicitat reexaminarea legii la data de 21 decembrie
2016 din următoarele considerente: darea în plată trebuie legiferată astfel încât com‐
portamentele economice în rela"ia dintre creditor și debitor să !ie ghidate de princi‐
piul responsabilită"ii în privin"a drepturilor și obliga"iilor lor legitime. Totodată, prin
instituirea unor proceduri menite să deroge de la Codul de procedură civilă, prin de‐
rogarea cvasi‐generală de la Codul civil, prin absen"a unor prevederi exprese de co‐
relare cu alte acte normative incidente, precum și utilizarea unei terminologii neclare,
legea, în forma transmisă la promulgare genera di!icultă"i în aplicare și o practică ju‐
diciară neunitară ce putea antrena, pentru bene!iciarii legii, probleme atât în valori‐
!icarea drepturilor lor legitime, cât și în raporturile juridice cu alte persoane.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 77/2016.
16. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea art. 133
din Legea educa#iei na#ionale nr. 1/2011
Legea pentru modi!icarea art. 133 din Legea educa"iei na"ionale nr. 1/2011
completa regimul juridic al conceptului de “departament universitar”, ca unitate aca‐
demică func"ională, ce asigura producerea, transmiterea și valori!icarea cunoașterii
în unul sau mai multe domenii de specialitate prin programe de studii și de cercetare.
Astfel, legea prevedea că departamentul va putea func"iona ca entitate distinctă cu
sau fără buget de venituri și cheltuieli, cu statut și regulament propriu, aprobate prin
hotărâre a Senatului universitar. Totodată, legea dădea posibilitatea ca în cadrul de‐
partamentului să se poată organiza și gestiona programe de studii de licen"ă, master
sau doctorat în condi"iile de acreditare prevăzute de lege.
Președintele României a solicitat Parlamentului reexaminarea legii la data
de 23 decembrie 2015, având în vedere următoarele considerente: prin efectul legii
transmise la promulgare, departamentele dobândeau atribu"ii echivalente cu cele ale
facultă"ilor în ceea ce privește gestionarea programelor de studii universitare, fără a
!i însă obligate să parcurgă aceeași procedură de în!iin"are. În plus, consiliile facul‐
tă"ilor ar putea !i excluse din procesul decizional de în!iin"are a unui program de stu‐
diu de licen"ă, masterat sau doctorat, în cazul în care un astfel de program este ini"iat
de consiliul departamentului.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar în urma reexaminării legii,
Parlamentul a decis respingerea acesteia de!initiv.

3.3.2. Anul 2016
În 2016, Președintele României a solicitat Parlamentului reexaminarea unui
număr de 17 legi, solicitarea sa !iind admisă de 10 ori și respinsă de 7 ori. Alte două
dintre legile a căror reanalizare a fost solicitată au rămas până în prezent în proce‐
dură parlamentară:

1. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea art. 17
din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, precum și a Legii audiovizualului
nr. 504/2002
Legea viza atât interzicerea publicită"ii pentru produsele medicamentoase
în cadrul programelor de televiziune și radiodifuziune, cât și a publicită"ii pentru far‐
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macii difuzată în cadrul programelor de televiziune și radiodifuziune, prin pozi"io‐
narea unor farmacii ca !iind standarde sau etalon pentru celelalte. Totodată, erau in‐
terzise comunicările comerciale audiovizuale destinate produselor și tratamentelor
medicale, precum și plasarea acestora unor operatori economici al căror obiect prin‐
cipal de activitate îl constituie fabricarea ori vânzarea unor astfel de produse, chiar
și a acelora pentru care nu este necesară o prescrip"ie medicală.
La data de 12 ianuarie 2016, Președintele României a solicitat reexaminarea
legii, pentru următoarele considerente: deși legea trebuia să transpună integral Di‐
rectiva 2001/83/CE, ea stabilea o condi"ionare suplimentară fa"ă de prevederile di‐
rectivei, creându‐se premisa unei discriminări între mijloacele de informare în masă;
interdic"ia publicită"ii pentru produsele medicamentoase în cadrul programelor de
televiziune și radiodifuziune venea în contradic"ie cu ansamblul normelor ce consti‐
tuie regimul juridic al publicită"ii pentru medicamente; nu se putea identi!ica ra"iu‐
nea pentru care publicitatea oricărui produs medicamentos era interzisă spre
difuzare în cadrul programelor de televiziune și radiodifuziune, în timp ce publicita‐
tea medicamentelor care se eliberează fără prescrip"ie medicală să !ie permisă, dar
prin orice alte mijloace decât în cadrul programelor de televiziune și radiodifuziune.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar în urma reexaminării legii, Parla‐
mentul a decis respingerea acesteia de!initiv.
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2. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Legea în forma transmisă la promulgare, modi!ica dispozi"iile referitoare la
încetarea de drept a calită"ii de consilier local și de consilier jude"ean, respectiv la
încetarea de drept a calită"ii de primar și de președinte al consiliului jude"ean. Astfel,
aceste calită"i încetau în caz de condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă
de!initivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu executare. Totodată, actul normativ
trimis la promulgare introducea o derogare de la regula nou instituită, în cazul man‐
datelor de primar și de președinte al consiliului jude"ean. Astfel, urmau să înceteze
de drept în caz de condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă de!initivă, pen‐
tru infrac"iunile de corup"ie prevăzute la art. 289‐290 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modi!icările și completările ulterioare, independent de modalitatea
de executare a pedepsei principale.
Valoarea socială protejată prin dispozi"iile referitoare la încetarea manda‐
tului aleșilor locali este integritatea acestuia în exercitarea demnită"ii publice pentru
care a fost ales și pentru care i‐a fost acordată încrederea de către alegători. De aceea,
condamnarea în sine este cea care atrage pierderea integrită"ii și nu modalitatea de
executare a pedepsei aplicate de către instan"a judecătorească. Or, modi!icarea Legii
privind Statutul aleșilor locali, în forma transmisă la promulgare, ar !i afectat lupta
împotriva corup"iei, precum și e!icien"a cadrului legislativ în materie de integritate.
Totodată, circumstan"ierea încetării de drept a calită"ii de consilier local, consilier
jude"ean, primar și președinte al consiliului jude"ean doar pentru situa"ia în care prin
hotărâre judecătorească rămasă de!initivă s‐a dispus condamnarea la o pedeapsă pri‐
vativă de libertate cu executare este de natură a afecta exercitarea func"iilor publice
respective. Astfel, în opinia Președintelui României, continuarea exercitării vreuneia
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dintre aceste func"ii de către o persoană condamnată penal, !ie chiar și în baza unei
hotărâri judecătorești de!initive la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere, ar !i plasat sub semnul vulnerabilită"ii chiar
exercitarea mandatului de ales local. De aceea, pentru considerentele arătate, Preșe‐
dintele României a solicitat reexaminarea legii la data de 21 ianuarie 2016.
Cererea de reexaminare a fost respinsă. Ulterior, la data de 22 iunie 2016
șeful statului a sesizat Curtea Constitu"ională cu privire la neconsitu"ionalitatea ac‐
tului normativ adoptat de Parlament. Curtea a admis obiec"ia Președintelui, prin De‐
cizia nr. 536/2016 și a declarat legea neconstitu"ională, în ansamblul său. În prezent,
legea se a!lă în procedură parlamentară.

3. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru completarea alin. (1)
al art. 3 din Ordonan#a Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și func#ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
Legea reglementa includerea în sfera serviciilor de administrare a domeniu‐
lui public și privat destinate unor nevoi ale comunită"ilor locale și a activită"ilor ce
"in de păstrarea, conservarea, restaurarea, legarea, prelucrarea arhivistică și utiliza‐
rea documentelor cu valoare practică, ac"iuni ce urmau a !i desfășurate de către ope‐
ratorii economici cu capitalul unită"ilor administrativ – teritoriale autoriza"i în
prestarea de servicii arhivistice, în condi"iile Legii Arhivelor Na"ionale nr.16/1996,
republicată.
La data de 4 martie 2016, șeful statului a transmis Parlamentului o cerere
de reexaminare a legii, deoarece, sub aspectul modului de redactare a normei insti‐
tuite aceasta era de natură să genereze incertitudine juridică în aplicare, !iind lipsită
de claritate și previzibilitate ‐ norma părea a avea un caracter imperativ, !iind unica
op"iune a !iecăreia dintre unită"ile administrativ ‐ teritoriale, !iind astfel de natură a
aduce atingere principiului autonomiei locale și venind în contradic"ie cu ansamblul
dispozi"iilor cuprinse atât în Ordonan"a Guvernului nr. 71/2002, cât și în Legea Ar‐
hivelor Na"ionale nr. 16/1996.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar în urma reexaminării legii, Parla‐
mentul a decis respingerea acesteia de!initiv.

4. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
Legea instituia posibilitatea vânzării și eliberării prin intermediul serviciilor
societă"ii informa"ionale a medicamentelor care se acordă fără prescrip"ie medicală
numai de către farmaciile comunitare și drogheriile autorizate potrivit legii, în con‐
di"iile stabilite prin ordin al Ministrului Sănătă"ii; totodată, controlul și supravegherea
privind vânzarea și eliberarea prin intermediul serviciilor societă"ii informa"ionale
a medicamentelor care se eliberează fără prescrip"ie medicală urmau a !i exercitate
de Ministerul Sănătă"ii.
Deși Președintele a considerat că reglementarea acestui tip de vânzare a me‐
dicamentelor era necesară, interven"iile legislative operate prin legea transmisă la
promulgare trebuiau corelate cu celelalte dispozi"ii din cuprinsul Legii farmaciei nr.
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266/2008 și chiar completate, astfel încât să permită tuturor destinatarilor legii să‐
și conformeze conduita și scopul avut în vedere de legiuitor, acela de a clari!ica un
domeniu nereglementat, să !ie atins, astfel că la data de 31 martie 2016 a solicitat
Parlamentului reexaminarea legii.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare actul normativ
a devenit Legea nr. 160/2018.

5. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă#ii
Legea viza transpunerea în legisla"ia na"ională a unor reglementări euro‐
pene din domeniul sănătă"ii stabilind, pe de o parte, condi"iile în care medicii, me‐
dicii dentiști și farmaciștii își pot exercita profesia în cadrul statelor membre ale
Uniunii Europene, ale Spa"iului Economic European (SEE), precum și a Confede‐
ra"iei Elve"iene și, pe de altă parte, condi"iile în care operează recunoașterea cali‐
ficării profesionale a asisten"ilor medicali cu studii postliceale sau superioare de
scurtă durată, în cazul în care au absolvit studii superioare. Totodată, prin legea
transmisă la promulgare erau introduse noi reglementări referitoare la mecanis‐
mul de alertă cu privire la medicii, medicii dentiști și farmaciștii cărora li s‐a res‐
trâns sau interzis de către autorită"ile sau instan"ele judecătorești na"ionale să
desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter
temporar, activită"i profesionale.
În forma transmisă la promulgare, legea con"inea însă norme care, !ie veneau
în contradic"ie cu reglementările europene, !ie stabileau obliga"ii pentru autorită"i
din alte state membre, aspecte ce se impunea a !i reexaminate de către Parlament.
Drept urmare, la data de 31 martie 2016, Președintele României a solicitat reexami‐
narea sa de către forul legislativ.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar în urma reexaminării legii,
Parlamentul a decis respingerea acesteia de!initiv.

388

6. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind supravegherea macropruden#ială a sistemului $inanciar na#ional
Legea prevedea crearea unei entită"i cu atribu"ii în coordonarea suprave‐
gherii macropruden"iale la nivel na"ional. În acest scop, se în!iin"a Comitetul Na"ional
pentru Supravegherea Macropruden"ială, ca structură de cooperare interinstitu"io‐
nală, fără personalitate juridică, între Banca Na"ională a României, Autoritatea de
Supraveghere Financiară și Guvern, având ca obiectiv fundamental contribuirea la
salvgardarea stabilită"ii !inanciare, prin consolidarea capacită"ii sistemului !inanciar
de a rezista șocurilor și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice.
Fa"ă de con"inutul normativ, unele dintre dispozi"iile Legii privind suprave‐
gherea macropruden"ială a sistemului !inanciar na"ional erau lipsite de previzibilitate
și de claritate, motiv pentru care la data de 11 aprilie 2016, Președintele a solicitat
reanalizarea acestora de către Parlament.
Cererea de reexaminare a fost admisă, actul normativ devenind după pro‐
mulgare Legea nr. 12/2017.
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7. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
Legea viza punerea în acord a legisla"iei interne referitoare la gestionarea
instrumentelor structurale din domeniul transporturilor cu legisla"ia europeană în
materie.
La data de 1 iunie 2016, Președintele a considerat că interven"iile legislative
adoptate în cuprinsul legii men"ionate, în forma transmisă la promulgare, se impu‐
neau a !i reanalizate atât sub aspectul conformită"ii acestora cu prevederile art. 123
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
17 decembrie 2013, cât și din perspectiva clarită"ii normei juridice. Totodată, șeful
statului a apreciat ca necesară reanalizarea unor prevederi, sub aspectul clari!icării
categoriilor de personal ce urmează să bene!icieze de majorările salariale operate
prin legea supusă reexaminării.
Cererea de reexaminare a fost respinsă. Ulterior, Guvernul a formulat la data
de 8 iulie 2016 o obiec"ie de neconstitu"ionalitate a prevederilor legii, iar Curtea
Constitu"ională a declarat legea par"ial neconstitu"ională. După reexaminarea sa ca
urmare a deciziei Cur"ii Constitu"ionale, legea a fost promulgată și a devenit
Legea nr. 8/2018.

8. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 4/2016 privind modi$icarea și completarea
Legii educa#iei na#ionale nr. 1/2011
Legea instituia norme noi referitoare la organizarea școlilor doctorale, eva‐
luarea activită"ii acestora, acordarea și retragerea titlului de doctor, renun"area la tit‐
lul de doctor, modalită"ile de acordare a atestatului de abilitare și sanc"iuni în materie.
Interven"iile legislative men"ionate aveau drept scop descentralizarea deciziei cu pri‐
vire la emiterea și retragerea titlului de doctor, precum și acordarea calită"ii de con‐
ducător de doctorat prin responsabilizarea universită"ilor în procedura de
acordare/retragere a titlului de doctor, precum și în procedura de abilitare.
Președintele României a considerat că acest obiectiv avut în vedere de le‐
giuitor nu poate !i efectiv și real câtă vreme implică trecerea la criterii și proceduri
stabilite individual, de !iecare universitate în parte, în detrimentul unui set de condi"ii
minimale, unitare, referitoare la procesul de sus"inere a tezei de doctorat, la proce‐
dura de abilitare și la procedura de analiză a eventualelor abateri de la normele de
integritate. Solu"ia legislativă propusă era greu de în"eles și în contextul în care, pe
de o parte, nu fusese realizată acreditarea școlilor doctorale în condi"iile Legii nr.
1/2011, iar pe de altă parte era afectat semni!icativ controlul public asupra calită"ii
și transparen"ei procedurilor utilizate de institu"iile organizatoare de studii univer‐
sitare de doctorat. În lipsa certi!icării calită"ii școlilor doctorale existente în România,
această descentralizare simultană a deciziei privind acordarea și retragerea titlurilor
de doctor și a procesului de abilitare nu conferea premise clare și sigure pentru asi‐
gurarea performan"ei și recunoașterii școlilor doctorale la nivel na"ional și interna‐
"ional. Pentru aceste motive, la data de 6 iunie 2016, șeful statului a solicitat
Parlamentului reanalizarea legii.
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Cererea de reexaminare a fost respinsă. Ulterior, la data de 17 octombrie
2016 atât Guvernul României, cât și un grup de 26 senatori PNL au formulat o sesi‐
zare de neconstitu"ionalitate a prevederilor legii. Prin Decizia nr. 624/2016, legea a
fost declarată neconstitu"ională. Parlamentul a reanalizat legea prin prisma Deciziei
nr. 624/2016 și a transmis legea spre promulgare la data de 10 aprilie 2019. În 22
aprilie 2019, Președintele României a formulat o sesizare de neconstitu"ionalitate cu
privire la modul în care Parlamentul a pus în acord prevederile legii cu Decizia CCR.
Pe 11 iulie 2019, Curtea a respins sesizarea, prin Decizia nr. 412/2019, astfel că legea
a fost promulgată, devenind Legea nr. 139/2019.

9. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
Legea extindea interdic"ia de concediere a persoanelor alese în func"iile de
conducere ale sindicatelor prevăzută de legisla"ia muncii, pe de o parte, iar pe de altă
modi!ica prevederile referitoare negocierea contractelor colective de muncă în uni‐
tă"ile în care nu există sindicate reprezentative.
Legea transmisă la promulgare reintroducea solu"ii legislative constatate ca
!iind neconstitu"ionale, cu ignorarea efectelor deciziilor Cur"ii Constitu"ionale. Fa"ă
de aceste argumente, Președintele României a solicitat, la data de 6 iunie 2016,
Parlamentului reexaminarea legii.
Cererea de reexaminare a fost respinsă. Ulterior, la data de 26.10.2016
Guvernul a sesizat Curtea Constitu"ională, care a admis sesizarea, pronun"ând Decizia
nr. 681/2016. Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară, pentru punerea
în acord cu decizia Cur"ii Constitu"ionale.

10. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
Legea lărgea sfera persoanelor juridice care pot accepta ca mijloc de plată
cardurile de debit și cardurile de credit, pe de o parte, iar pe de altă parte, reglementa
cadrul juridic pentru acordarea de către comercian"i, la terminalele de plată, la cere‐
rea clientului, de avansuri în numerar, care nu pot depăși o sumă !ixă stabilită, în com‐
bina"ie cu plata aferentă bunurilor și/sau serviciilor achizi"ionate.
Legea transmisă la promulgare con"inea însă unele prevederi ce puteau ge‐
nera incertitudine juridică și lipsă de previzibilitate în aplicare, motive pentru care
Președintele României a considerat, la data de 6 iunie 2016 că se impune reexami‐
narea acestora de către Parlament.
Cererea de reexaminare a fost respinsă, iar actul normativ a devenit după
promulgare, Legea nr. 209/2016.
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11. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
Legea stabilea măsuri legislative, sub forma acordării de noi drepturi ori a
instituirii de noi obliga"ii pentru producătorii de energie electrică.
Însă, unele dintre prevederile legii men"ionate erau neclare și, prin aceasta,
pasibile de a genera o serie de consecin"e cu un poten"ial efect negativ în domeniu,
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motiv pentru care Președintele României a considerat, la data de 21 iulie 2016, că se
impunea reexaminarea actului normativ de către Parlament. Un exemplu în acest
sens îl constituia neclaritatea normei cu privire la existen"a obliga"iei producătorilor
de a men"ine rezerva de combustibil la un nivel su!icient. Alte dispozi"ii nou introduse
afectau pia"a concuren"ială, în detrimentul consumatorilor.
Cererea Președintelui a fost admisă, legea !iind reexaminată, devenind în
urma promulgării Legea nr. 203/2016.

12. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind impozitul speci$ic
unor activită#i
Legea prevedea introducerea, începând cu data de 1 ianuarie 2017, a unui
impozit speci!ic pentru persoanele juridice române care desfășoară activită"i în do‐
meniul turistic, hotelier, restaurante, baruri și alimenta"ie publică. În forma transmisă
la promulgare, legea stabilea regulile generale de aplicare, declarare și plată a impo‐
zitului men"ionat, modalită"ile de calcul al acestuia, normele pentru perioada de in‐
activitate, încetarea activită"ii, regimul pierderilor !iscale și termenele de declarare
a men"iunilor. Astfel, operatorii economici ce desfășoară activită"ile descrise mai sus
urmau sa plătească, indiferent de mărimea cifrei de afaceri și de nivelul pro!itului,
un impozit speci!ic, calculat pe numărul de locuri de cazare sau mărimea spa"iului
alocat activită"ii. Ca efect al legii, valoarea impozitului stabilit conform noilor regle‐
mentări ar !i fost mai mare decât cea plătită conform prevederilor Codului Fiscal pen‐
tru anumi"i agen"i economici, în timp ce al"i agen"i economici urmau să platească mai
pu"in pentru aceeași activitate desfășurată, ignorându‐se capacitatea de plată a con‐
tribuabilului la sfârșitul exerci"iului !inanciar.
Așadar, în forma transmisă la promulgare, legea crea un avantaj pentru o
parte dintre cei viza"i, în timp ce pentru alte categorii de persoane juridice din același
domeniu ar !i fost discriminatorie. Mai mult, o derogare de la sistemul de referin"ă
reprezentat de impozitul pe pro!it sau pe venit și susceptibilă de a conferi un avantaj
în cazul anumitor agen"i economici, putea !i interpretată ca reprezentând un ajutor
de stat, care trebuia noti!icat Comisiei Europene. Drept urmare, în data de 21 iulie
2016, Președintele României a formulat o cerere de reexaminare a legii.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare legea a devenit
Legea nr. 170/2016.

13. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de
intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolven#ei persoanelor $izice
Legea devansa cu două luni termenul de intrare în vigoare a Legii nr.
151/2015 privind procedura insolven"ei persoanelor !izice.
Termenul de intrare în vigoare a unei legi trebuie astfel stabilit încât să per‐
mită tuturor autorită"ilor publice și/sau institu"iilor publice să‐și exercite atribu"iile
constitu"ionale și legale referitoare atât la respectarea procedurilor de adoptare, pro‐
mulgare, publicare, cât și la stabilirea măsurilor ce decurg din aplicarea legii respec‐
tive. Or, devansarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015, chiar și cu
două luni, putea afecta procesul de asigurare a măsurilor concrete privind alocarea
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resurselor umane și bugetare necesare pentru organizarea și func"ionarea comisiilor
avute în vedere de Legea nr. 151/2015, cât și a completelor de judecată. În lipsa ca‐
drului func"ional și organizatoric adecvat, șeful statului a apreciat că intrarea în vi‐
goare a dispozi"iilor Legii nr. 151/2015 la data de 31 octombrie 2016 în locul datei
de 31 decembrie 2016 ar !i fost de natură să facă inaplicabilă atât procedura admi‐
nistrativă de insolven"ă pe bază de plan de rambursare, cât și procedura simpli!icată
de insolven"ă. Astfel, la data de 31 octombrie 2016, Președintele României a solicitat
Parlamentului reexaminarea legii.
Cererea Președintelui a fost respinsă, iar după promulgare actul normativ a
devenit Legea nr. 235/2018.

14. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen#ei în exercitarea demnită#ilor publice, a func#iilor publice și în mediul de
afaceri, prevenirea și sanc#ionarea corup#iei
Legea viza eliminarea incompatibilită"ii dintre func"ia de primar și viceprimar,
primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al
consiliului jude"ean și func"ia de reprezentant al unită"ii administrativ‐teritoriale în
adunările generale ale societă"ilor de interes local reglementate de Legea nr. 31/1990
sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societă"i de interes na"ional
reglementată de Legea nr. 31/1990. De asemenea, se instituia compatibilitatea între
func"ia de consilier local și cea de reprezentant în adunarea generală a ac"ionarilor în
societă"ile comerciale de interes jude"ean și na"ional, pe de o parte, și între func"ia de
consilier jude"ean și cea de reprezentant în adunarea generală a societă"ilor comerciale
de interes local și na"ional, pe de altă parte. Totodată, se prevedea că nu este retribuită
activitatea aleșilor locali desfășurată în calitate de membru în consiliul de administra"ie
al unei entită"i economice din subordinea sau la care unitatea administrativ‐teritorială
pe care o conduce de"ine participa"ie sau al unei entită"i de învă"ământ locale.
Legea transmisă la promulgare nu corespundea cerin"elor potrivit cărora in‐
terven"iile legislative nu trebuie să afecteze substan"a acestui regim și trebuie să !ie
realizate într‐o modalitate clară, previzibilă, astfel încât, pe de o parte, alesul local
să‐și poată conforma conduita, iar pe de altă parte să !ie exclusă posibilitatea unei
interpretări care să genereze o practică neunitară. Drept urmare, la data de 7 noiem‐
brie 2016, șeful statului a formulat o cerere de reexaminare a legii.
Cererea Președintelui a fost admisă, iar după promulgare actul normativ a
devenit Legea nr. 128/2017.
15. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind în$iin#area Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civiliza#ia Levantului
Legea prevedea în!iin"area Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și
Civiliza"ia Levantului, ca institu"ie publică de interes na"ional, cu personalitate juri‐
dică, !inan"ată din venituri proprii și din subven"ii acordate de la bugetul de stat, prin
bugetul Senatului României.
În forma transmisă la promulgare, legea a necesitat însă reanalizarea con"i‐
nutului normativ al acesteia de către Parlament sub aspectul organizării și func"io‐

392

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

nării Institutului, a categoriilor de personal ce își desfășoară activitatea în cadrul
acestuia, a raporturilor func"ionale cu Senatul, precum și cu privire la patrimoniul și
modul în care Institutul gestionează fondurile publice care îi erau atribuite, motiv
pentru care, la data de 14 noiembrie 2016, Președintele României a transmis
Parlamentului o cerere de reexaminare a legii.
Cererea a fost admisă, iar după promulgare actul normativ a devenit Legea
nr. 117/2017.

16. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru completarea Legii
locuin#ei nr. 114/1996
Legea reglementa un nou tip de locuin"ă, respectiv locuin"a de sprijin. Astfel,
potrivit legii transmise la promulgare, locuin"ele de sprijin erau cumpărate prin lici‐
ta"ie publică de către autorită"ile administra"iei publice locale și atribuite cu chirie
unor persoane sau familii, care urmau a !i evacuate sau au fost evacuate din locuin"ele
proprietate personală prin proceduri de executare silită, în urma neachitării obliga‐
"iilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar și a căror situa"ie econo‐
mică nu le permite accesul la o locuin"ă în proprietate sau închirierea unei locuin"e
în condi"iile pie"ei.
Din ansamblul reglementării nou introduse rezulta lipsa de claritate și pre‐
cizie a normelor juridice, aspecte de natură să afecteze principiul securită"ii rapor‐
turilor juridice. Astfel, de!ini"ia locuin"ei de sprijin era de!icitară în sensul că nu se
stabilea cu certitudine care este momentul la care solicitantul poate formula cerere
pentru repartizarea unei locuin"e de sprijin. Textul legii, făcând referire la posibilita‐
tea evacuării sau evacuarea dispusă ca urmare a executării silite, fără a preciza dacă
evacuarea constituia o solu"ie de!initivă sau nu, era mult prea vag și putea conduce
la o aplicare neunitară în practică. De asemenea, sfera persoanelor îndreptă"ite să
solicite locuin"e de sprijin nu era clar determinată, legea făcând referire la persoane
sau familii evacuate sau care urmau a !i evacuate pentru neplata obliga"iilor rezultate
din contractele de credit ipotecar și a căror situa"ie !inanciară nu le permite accesul
la o locuin"ă în proprietate sau închirierea unei locuin"e în condi"iile pie"ei. Pe de altă
parte, legiuitorul nu a stabilit cauzele ce determină neplata obliga"iilor rezultate din
contractele de credit în măsură să corespundă caracterului social al legii transmise
la promulgare. În consecin"ă, orice neplată a obliga"iilor contractuale, chiar imputa‐
bilă, putea atrage aplicabilitatea regulilor privind locuin"a de sprijin. Totodată, textul
nu stabilea criterii obiective care să permită evaluarea situa"iei economice a persoa‐
nelor sau familiilor care pot solicita repartizarea de locuin"e de sprijin. Pentru toate
aceste motive, șeful statului a solicitat Parlamentului reanalizarea legii, la data de 5
decembrie 2016.
Cererea de reexaminare a fost admisă, legea devenind după promulgare,
Legea nr. 143/2017.
17. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind eliminarea unor
taxe și tarife, precum și pentru modi$icarea și completarea unor acte normative
Legea viza eliminarea unor taxe stabilite în sarcina persoanelor !izice și juridice
pentru anumite acte realizate sau servicii prestate de autorită"i și institu"ii publice.
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Printre taxele eliminate, se numărau și cele de !inan"are a serviciilor publice
de radio și televiziune, însă această eliminare, fără compensare de la bugetul de stat
putea !i de natură să ducă la di!icultă"i în func"ionarea celor două servicii publice.
Reducerea surselor proprii de !inan"are în detrimentul creșterii ponderii sursei pu‐
blice pentru acoperirea cheltuielilor de func"ionare și dezvoltare putea însă conduce
la noi probleme legate inclusiv de statutul salaria"ilor și modalitatea de salarizare a
acestora ori putea pune chiar în discu"ie independen"a editorială. De aceea, a fost so‐
licitată reexaminarea legii la data de 23 decembrie 2016.
Precizăm că anterior reexaminării, Președintele României sesizase Curtea
Constitu"ională cu privire la constitu"ionalitatea prevederilor legii, însă, Curtea a res‐
pins obiec"ia.
Cererea de reexaminare a fost respinsă, iar după promulgare, legea a devenit
Legea nr. 1/2017.
3.3.3. Anul 2017
În anul 2017, șeful statului a formulat un număr de 20 de cereri de reexami‐
nare, dintre care 16 au fost admise, una a fost respinsă, trei dintre ele !iind încă în
procedură parlamentară.

1. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru completarea Legii nr.
319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
Prin legea transmisă la promulgare se stabilea ca vârsta de pensionare pen‐
tru personalul de cercetare‐dezvoltare să !ie de 65 de ani, atât pentru femei cât și
pentru bărba"i. La data de 31 martie 2017 Președintele României, considerând că so‐
lu"ia legislativă se îndepărta de la politica de pensionare promovată de statul român
atât prin norma generală, cât și prin norme speciale stabilite prin alte acte normative
pentru diferite alte categorii profesionale, aspect ce conducea, implicit, la necorelarea
cu un ansamblu de acte normative care urmăresc, în fapt, punerea în aplicare a ace‐
leiași politici publice, a solicitat reexaminarea legii de către Parlament.
Cererea Președintelui a fost admisă, iar după promulgare, actul normativ de‐
venit Legea nr. 69/2018.
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2. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul func#ionarilor publici
Legea viza modi!icări ale atribu"iilor Agen"iei Na"ionale a Func"ionarilor Pu‐
blici (A.N.F.P.), precum și o serie de interven"ii legislative în ceea ce privește regimul
juridic al func"iei publice. Actul normativ abroga dispozi"iile conform cărora func"io‐
narului public trimis în judecată pentru săvârșirea unei infrac"iuni de corup"ie și de
serviciu i se suspendă de drept raportul de serviciu.
La data de 15 mai 2017, Președintele României a formulat o cerere de ree‐
xaminare a legii, pentru următoarele motive: excluderea cu totul a func"ionarilor pu‐
blici, inclusiv a înal"ilor func"ionari publici, din sfera aplicării măsurii suspendării
raportului de serviciu în cazul trimiterii în judecată (mai cu seamă pentru situa"ia
săvârșirii unor infrac"iuni care au legătură cu func"ia de"inută) genera multiple efecte
negative. Pe de o parte, prin această măsură legislativă se creea, fără nicio justi!icare

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

obiectivă, o situa"ie unică în ansamblul reglementărilor privind exercitarea func"iei
publice. Pe de altă parte, prin eliminarea acestei forme de protec"ie a institu"iei pu‐
blice se vulnerabiliza însăși autoritatea publică, iar norma preconizată avea în vedere,
mai degrabă, protejarea func"ionarului public trimis în judecată a!lat într‐o asemenea
ipoteză, decât protejarea func"iei publice, în general. Totodată, șeful statului, în ideea
protec"iei func"iei publice, dar și a respectării criteriilor care să asigure transparen"a,
impar"ialitatea, independen"a și integritatea în exercitarea acesteia, a apreciat că ar
trebui reanalizate și interven"iile legislative prin care erau modi!icate unele prero‐
gative ale Agen"iei Na"ionale a Func"ionarilor Publici ce aveau drept consecin"ă di‐
minuarea in!luen"ei sale în procesul de recrutare a func"ionarilor publici și de
management al func"iei publice.
Cererea de reexaminare a fost admisă doar în parte. Ulterior, la data de 5 de‐
cembrie 2017 Președintele României a sesizat Curtea Constitu"ională cu privire la
neconstitu"ionalitatea legii. Prin Decizia nr. 32/2018, Curtea a declarat legea necon‐
stitu"ională par"ial. După reexaminarea sa ca urmare a Deciziei Cur"ii Constitu"ionale,
Parlamentul a adoptat legea și a fost promulgată, devenind Legea nr. 156/2018.

3. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea art. 465
din Legea nr. 227/2015 privind Codul $iscal
Legea elimina regula potrivit căreia impozitul pentru 400 m2 din totalul su‐
prafe"ei de teren situate în intravilan și înregistrat în registrul agricol la „altă categorie
de folosin"ă” este stabilit în același mod ca pentru terenurile situate în intravilan și
înregistrate în registrul agricol la categoria de folosin"ă „terenuri cu construc"ii”. Ast‐
fel, potrivit noii reglementări, pentru terenurile înregistrate în registrul agricol la
„altă categorie de folosin"ă”, indiferent de suprafa"ă, impozitul urma a se stabili prin
înmul"irea suprafe"ei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare ti‐
pului de teren (arabil, pășune, livadă, etc.), acest rezultat urmând a se înmul"i cu co‐
e!icientul de corec"ie aplicabil în func"ie de rangul localită"ii.
Deoarece legea transmisă la promulgare nu îndeplinea nici cerin"ele stabilite
de normele generale de tehnică legislativă privind claritatea și previzibilitatea pre‐
văzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, și nici pe cele speciale înscrise în Legea nr. 227/2015 privind Codul
!iscal, la data de 18 mai 2017 a fost solicitată reexaminarea legii.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare a devenit Legea
nr. 196/2017.

4. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și func#ionarea Ministerului
Apărării
Legea viza rede!inirea unor termeni, precum și modi!icarea unor structuri,
atribu"ii și responsabilită"i ale Ministerului Apărării Na"ionale.
Deoarece interven"iile legislative au fost adoptate cu nerespectarea princi‐
piului bicameralismului prevăzut de art. 61 din Constitu"ie, la data de 29 mai 2017,
Președintele României a arătat că este necesar ca acestea să !ie reanalizate de către
Parlament, pe de o parte, din această perspectivă, iar pe de altă parte, din prisma
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faptului că nu se corelau cu alte dispozi"ii în materie, golind de con"inut institu"ii con‐
stitu"ionale fundamentale și !iind susceptibile să genereze disfunc"ionalită"i în sistem.
Solicitarea de reexaminare a legii a fost admisă, iar după promulgare legea a
devenit Legea nr. 167/2017.

5. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea și func#ionarea
Agentului guvernamental pentru Curtea de Justi#ie a Uniunii Europene, precum
și pentru Curtea de Justi#ie a Asocia#iei Europene a Liberului Schimb
Legea prevedea aprobarea cu modi!icări a Ordonan"ei de urgen"ă a Guver‐
nului nr. 11/2017 privind organizarea și func"ionarea Agentului guvernamental pen‐
tru Curtea de Justi"ie a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justi"ie a
Asocia"iei Europene a Liberului Schimb. Potrivit acestei reglementări, Agentul guver‐
namental urma să !ie numit și eliberat din func"ie la propunerea ministrului delegat
pentru afaceri europene, !iind trecut doar în directa coordonare a acestuia.
Președintele României a considerat că, în raport de rolul și func"iile
Ministerului Afacerilor Externe, solu"ia legislativă prin care s‐a optat pentru plasarea
ministrului de resort în afara raportului institu"ional cu Agentul guvernamental era
de natură să afecteze coeren"a activită"ilor de realizare a pozi"iilor na"ionale și de re‐
prezentare a României în fa"a institu"iilor Uniunii Europene potrivit Tratatului pri‐
vind func"ionarea Uniunii Europene, precum și în fa"a Cur"ii de Justi"ie a Asocia"iei
Europene a Liberului Schimb. Drept urmare, la data de 30 mai 2017, a solicitat
Parlamentului reexaminarea legii.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare, actul normativ
a devenit Legea nr. 248/2017.

6. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Programului
carne de porc din fermele românești
Legea instituia o schemă de ajutor de stat, având ca obiectiv implementarea
Programului carne de porc din fermele românești. În acest sens, erau reglementate
criteriile de eligibilitate și modalitatea de accesare a Programului, cuantumul și mo‐
dalitatea de acordare a ajutorului de stat, precum și durata de aplicare și bugetul
schemei de ajutor de stat. Programul urma să se desfășoare pe perioada 2017‐2020.
La data de 15 iunie 2017, Președintele României a transmis Parlamentului
o cerere de reexaminare a legii din următoarele considerente: la data adoptării aces‐
teia nu fuseseră epuizate procedurile legale obligatorii de acordare a ajutorului de
stat ‐ potrivit Tratatului privind Func"ionarea Uniunii Europene, orice măsuri de aju‐
tor de stat sunt supuse obliga"iei de noti!icare și de ob"inere a autorizării din partea
Comisiei Europene, iar aceste măsuri nu pot !i puse în aplicare de către statele mem‐
bre înainte de pronun"area de către Comisie a unei decizii de!initive.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.
7. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei
de urgen#ă a Guvernului nr. 79/2016 pentru modi$icarea și completarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă#ii
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Legea viza func"ionarea organismelor consultative constituite la nivelul
Ministerului Sănătă"ii, modi!icarea regimului juridic al incompatibilită"ilor și al con‐
!lictului de interese, condi"iile pentru ocuparea prin concurs a func"iilor de conducere
de la nivelul spitalului public și serviciilor de ambulan"ă, distribu"ia angro și depozi‐
tarea medicamentelor. De asemenea, prin același act normativ se modi!ica și regimul
juridic al incompatibilită"ilor și al con!lictului de interese pentru managerii care asi‐
gură conducerea serviciilor de ambulan"ă jude"ene și a Serviciului de Ambulan"ă
București‐Ilfov, precum și a spitalelor publice.
La data de 16 iunie 2017, șeful statului a cerut reexaminarea legii arătând
că aceasta modi!ica substan"ial regimul juridic al incompatibilită"ilor, în sensul lărgirii
sferei activită"ilor ce pot !i desfășurate de către managerii serviciilor de ambulan"ă,
respectiv ai spitalelor publice. Pe lângă faptul că aceste modi!icări legislative dimi‐
nuau în mod evident cadrul de integritate aplicabil categoriilor de manageri men"io‐
nate, !iind limitat excesiv scopul avut în vedere de legiuitorul delegat, noua formulare
inducea neclaritate în aplicarea legii. În plus, legea a!lată la promulgare introducea
compatibilitatea dintre func"ia de manager și activită"ile desfășurate la solicitarea
autorită"ilor centrale sau locale. În absen"a unor precizări legale din care să rezulte
natura activită"ilor solicitate, precum și tipul autorită"ii publice și domeniul în care
aceasta își desfășoară activitatea, textul era neclar, putând genera incertitudine juri‐
dică și aplicare discre"ionară. De asemenea, au fost abrogate prevederile din Legea
nr. 95/2006 ce de!inesc con!lictul de interese pentru managerii serviciilor de ambu‐
lan"ă, respectiv ai spitalelor publice, fapt ce ar !i avut drept consecin"ă deteriorarea
calită"ii sistemului sanitar românesc, !iind în detrimentul direct al pacien"ilor. Practic,
prin eliminarea con!lictului de interese pentru managerii mai sus men"iona"i din
O.U.G nr. 79/2016 se elimina singurul text din legisla"ie care reglementa con!lictul
de interese pentru aceasta categorie de personal.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.

8. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Ordonan#ei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor
și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apar#inând
domeniului public, precum și desfășurarea activită#ilor de transport naval în
porturi și pe căile navigabile interioare
Legea viza aspecte referitoare la darea în administrare, concesionarea, sub‐
concesionarea și închirierea unor bunuri proprietate publică, în domeniul naviga"iei
maritime și !luviale și la regimul juridic al contractelor de închiriere/subconcesionare
pentru terenurile pe care sunt amplasate elemente de suprastructură portuară care
sunt utilizate legal de către operatori economici. Totodată, prin această lege se în!i‐
in"a, în cadrul Consiliului Concuren"ei, Consiliul de supraveghere din domeniul naval,
ca structură fără personalitate juridică, formată din 5 membri numi"i și revoca"i prin
ordin al președintelui Consiliului Concuren"ei.
La data de 30 iunie 2017, șeful statului a solicitat legislativului reexaminarea
legii, din următoarele considerente: în!iin"area acestui Consiliului de supraveghere
din domeniul naval trebuia reglementată în cuprinsul Legii nr. 21/1996 și nu printr‐
o interven"ie legislativă în con"inutul Ordonan"ei Guvernului nr. 22/1999, așa cum
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prevedea legea transmisă la promulgare; referitor la componen"a acestui Consiliu, era
necesară reglementarea prin norme primare, clare și previzibile a unei proceduri
transparente de selec"ie a membrilor; nu exista concordan"ă de scop între atribu"iile
reglementate pentru Consiliul Concuren"ei, ca autoritate administrativă autonomă în
domeniul concuren"ei conform Legii nr. 21/1996 și atribu"iile Consiliului de suprave‐
ghere în domeniul naval, ca structură fără personalitate juridică; legea transmisă la
promulgare trebuia să prevadă un cadru deschis tuturor investitorilor poten"iali, sti‐
mulativ pentru investi"iile în infrastructura portuară; se impunea reanalizarea normei
referitoare la hotărârile organismelor de conducere ale unită"ilor administrativ‐teri‐
toriale, în vederea corelării acestei no"iuni cu prevederile Legii administra"iei publice
locale nr. 215/2001, care, prin sfera de atribu"ii prevăzute pentru !iecare autoritate
în parte, distinge între autorită"i deliberative și autorită"i executive.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare actul normativ
a devenit Legea nr. 235/2017.

9. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonan#ei
de urgen#ă a Guvernului nr. 81/2016 privind modi$icarea și completarea
Legii educa#iei na#ionale nr. 1/2011
Legea recon!igura cadrul normativ ce vizează organizarea și func"ionarea în‐
vă"ământului dual în România.
La data de 11 iulie 2017, Președintele României a solicitat reexaminarea legii,
din următoarele considerente: legea a fost adoptată de cele două Camere ale Parla‐
mentului în redactări substan"ial diferite; în forma transmisă la promulgare, legea
afecta cadrul normativ necesar pentru crearea unui sistem de învă"ământ profesional
și dual coerent și deschiderea acestui sistem către operatorii economici, întrucât: re‐
ducea nivelul de autonomie al școlilor în regim dual, elimina condi"iile care vizau ca‐
litatea pregătirii realizate în cadrul practicii la agentul economic, elimina dispozi"iile
privind organizarea concursurilor pentru cadrele didactice din unită"ile de învă"ă‐
mânt dual.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare, actul normativ
a devenit Legea nr. 82/2018.

10. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonan#ei
Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare ob#inute ca urmare a dereglementării pre#urilor din sectorul gazelor
naturale
În contextul liberalizării pre"urilor, al crizei economice mondiale, precum și
al dereglementării pre"urilor gazelor naturale, în anul 2013 Guvernul a decis supra‐
impozitarea veniturilor suplimentare ob"inute de operatorii economici care desfă‐
șoară activită"i de extrac"ie și comercializare a gazelor naturale, printr‐o formulă
prede!inită, pe un orizont temporar limitat, încasarea acestei taxe speciale !iind mo‐
tivată de necesitatea sprijinirii segmentului consumatorilor vulnerabili. În acest sens,
Ordonan"a Guvernului nr. 7/2013 instituia un impozit de 60% asupra acestor veni‐
turi, impozit ce avea un caracter temporar și extraordinar, putând !i aplicat până la
data de 31 decembrie 2017. Fa"ă de aceste prevederi, legea transmisă spre promulgare
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aducea două modi!icări ce constau, pe de o parte, în crearea unui prag suplimentar
de impozitare și, pe de altă parte, în aplicarea acestei supraimpozitări pe termen
nelimitat.
La data de 14 iulie 2017, șeful statului a decis trimiterea legii Parlamentului
pentru a !i reanalizată, din următoarele motive: date !iind ra"iunile speci!ice, cu ca‐
racter temporar și extraordinar ale introducerii impozitului, reglementarea lui ar !i
trebuit să urmeze același caracter temporar; necesitatea de!inirii unui cadru !iscal și
legislativ predictibil și stabil, propice creării unor planuri de afaceri pe termen lung,
pentru continuarea investi"iilor curente și stimularea de noi investi"ii; pentru înde‐
plinirea obiectivelor de natură socială, această lege trebuia să prevadă un mecanism
transparent, în baza principiului echivalării între impozitare și protec"ia consuma‐
torului vulnerabil.
Cererea de reexaminare a fost respinsă de Parlament, legea făcând ulterior
obiectul unei sesizări de neconstitu"ionalitate formulată de un număr de 56 deputa"i
PNL. Curtea Constitu"ională a constatat, prin Decizia nr. 46/2018, constitu"ionalitatea
legii, astfel că actul normativ a fost promulgat, devenind Legea nr. 73/2018.

11. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modi$icarea și completarea
unor acte normative în domeniul educa#iei, cercetării, formării profesionale și
sănătă#ii
Legea modi!ica substan"ial Legea educa"iei na"ionale nr. 1/2011, precum și
alte acte normative conexe.
Unele dintre interven"iile legislative aduse prin legea transmisă la promulgare
erau însă de natură să creeze probleme în aplicare și să afecteze calitatea învă"ămân‐
tului, motiv pentru care se Președintele României a solicitat la data de 17 iulie 2017
reanalizarea acestora de către Parlament: legea transmisă la promulgare prevedea
abrogarea dispozi"iilor din Legea educa"iei na"ionale nr. 1/2011 referitoare la orga‐
nizarea și func"ionarea învă"ământului special și a învă"ământului special integrat, ur‐
mând ca formele învă"ământului special și special integrat, demersurile didactice,
precum și pregătirea și formarea personalului care își desfășoară activitatea în dome‐
niul educa"iei copiilor cu cerin"e educa"ionale speciale să !ie stabilite prin metodologii
elaborate de Ministerul Educa"iei Na"ionale. Această solu"ie legislativă ar !i constituit
un pas înapoi în ceea ce privește integrarea acestor copii în sistemul educa"ional de
masă și avea poten"ialul de a perpetua di!icultă"ile lor în a accesa un învă"ământ de
calitate; se elimina dispozi"ia potrivit căreia numărul maxim de studen"i care pot !i
școlariza"i într‐un program de studii acreditat se realizează prin hotărâre de Guvern,
numărul de studen"i raportat la numărul de cadre didactice pe universitate !iind de
cel mult 35 la 1 ‐ această normă era arbitrară și necorelată cu capacitatea institu"ională
a universită"ilor, putând afecta calitatea actului educa"ional; au fost efectuate modi!i‐
cări legislative în temeiul cărora senatul universitar putea în!iin"a duble specializări
pentru formarea ini"ială a cadrelor didactice din învă"ământul preuniversitar, prin ală‐
turarea unor programe de studiu acreditate existente ‐ instituirea acestei reglementări,
fără a se speci!ica dacă aceste programe pot !i organizate pentru orice alăturare
de domenii, sau doar pentru domenii de studiu adiacente/conexe, putea conduce la
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imposibilitatea aplicării normei; se creau discriminări între furnizorii de formare pro‐
fesională a adul"ilor care au studii liceale și postliceale, pe de o parte, și universită"ile
care au dreptul să organizeze programe de specializare și perfec"ionare pentru per‐
soanele care au absolvit studii universitare, pe de altă parte, deoarece, pentru prima
categorie se introducea obligativitatea unei autorizări prealabile.
Cererea de reexaminare a fost aprobată, însă doar în parte. Ulterior, la data
de 5 ianuarie 2018, Președintele României a formulat o sesizare de neconstitu"iona‐
litate a legii. Prin Decizia nr. 75/2019, Curtea Constitu"ională a declarat legea ca ne‐
constitu"ională, astfel că în prezent se a!lă în procedură parlamentară.

12. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și func#ionarea institu#iei
Avocatul Poporului, precum și pentru modi$icarea art. 16 alin. (3) din
Legea nr. 8/2016 privind în$iin#area mecanismelor prevăzute de Conven#ia
privind drepturile persoanelor cu dizabilită#i
Legea a avut în vedere interven"ii legislative privind statutul și atribu"iile
Avocatului Poporului, atribu"iile și structura Mecanismului na"ional de prevenire a
torturii, statutul personalului angajat al institu"iei Avocatului Poporului, precum și
raporturile acestuia cu alte autorită"i și institu"ii.
Prin con"inutul lor normativ, unele dintre aceste modi!icări și/sau completări
erau de natură să genereze probleme în aplicare, motiv pentru care, la data de
21 iulie 2017, șeful statului a solicitat reanalizarea lor de către Parlament: se stabilea
că până la desemnarea unui nou Avocat al Poporului, atribu"iile sale vor !i îndeplinite
de unul dintre adjunc"ii Avocatului Poporului, desemnat de birourile permanente ale
Camerei Deputa"ilor și Senatului ‐ nici Constitu"ia, nici legea nu stabileau un termen
în care Parlamentul ar trebui să numească un nou Avocat al Poporului în cazul înce‐
tării mandatului predecesorului; norma reglementată astfel era insu!icientă, !iind
utilă reanalizarea acesteia sub aspectul necesită"ii instituirii duratei acestui interimat,
evitându‐se în acest mod posibilitatea ca adjunctul Avocatului Poporului să exercite
aproape întregul mandat în func"ia de Avocat al Poporului; legea prevedea că pensia
de serviciu a Avocatului Poporului se actualizează ori de câte ori se majorează in‐
demniza"ia brută lunară a judecătorului de la Curtea Constitu"ională, a!lat în activitate
– această regulă încălca principiul egalită"ii consacrat în art. 16 alin. (1) din Constitu"ie,
instituind un privilegiu nejusti!icat pe baza unor criterii rezonabile și obiective cu
privire la procedura de stabilire a cuantumului pensiei Avocatului Poporului prin
raportare la procedura de stabilire a pensiei judecătorilor Cur"ii Constitu"ionale.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar în urma reexaminării legii,
Parlamentul a decis respingerea acesteia de!initiv.
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Legea transmisă la promulgare aproba, fără modi!icări, Ordonan"a de
urgen"ă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul
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cercetării‐dezvoltării și inovării în vederea asigurării protec"iei intereselor esen"iale
ale siguran"ei stării de sănătate a popula"iei, prin care se în!iin"ează Institutul Na"ional
de Cercetare „Cantacuzino”, institu"ie publică de importan"ă strategică, în subordinea
Autorită"ii Na"ionale pentru Cercetare Știin"i!ică și Inovare, prin reorganizarea
Institutului Na"ional de Cercetare‐Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie
„Cantacuzino”, care se des!iin"a.
La data de 2 octombrie 2017, șeful statului a solicitat Parlamentului reexa‐
minarea legii, deoarece în data de 21 septembrie 2017, Guvernul a adoptat o nouă
ordonan"ă de urgen"ă prin care se stabilea în!iin"area Institutului Na"ional de Cerce‐
tare‐Dezvoltare Medico‐Militară „Cantacuzino”, institu"ie de drept public care des‐
fășoară activită"i de interes strategic în domeniul asigurării protec"iei intereselor
esen"iale ale siguran"ei stării de sănătate a popula"iei, în subordinea Ministerului
Apărării Na"ionale, prin preluarea patrimoniului, personalului și activită"ii Institutului
Na"ional de Cercetare „Cantacuzino”, a!lat în subordinea Ministerului Sănătă"ii, care
se des!iin"a. Acest ultim act normativ a abrogat Ordonan"a nr. 23/2015, aprobată prin
legea transmisă la promulgare, care a rămas astfel fără obiect.
Cererea de reexaminare a fost admisă, legea respingând OUG nr. 23/2015 și
devenind, după promulgare, Legea nr. 47/2018.

14. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) și Centenarul Marii Uniri
Legea avea ca scop instituirea unor distinc"ii na"ionale comemorative/ani‐
versare, precum și crearea cadrului necesar pentru organizarea manifestărilor de
cinstire a memoriei eroilor din Războiul pentru Întregirea Neamului și de marcare a
Centenarului Marii Uniri.
Deși șeful statului a considerat că un asemenea demers legislativ are multiple
valen"e pozitive pentru societatea românească, la data de 24 octombrie 2017 a decis
că unele dintre dispozi"iile acestei legi se impun a !i reanalizate însă, de către Parlament,
pentru claritate și pentru a înlătura orice echivoc în aplicare: referitor la titlul legii,
indicarea intervalului 1916‐1918 nu se circumscria cu acurate"e faptelor de arme și
sacri!iciului uman consemnate, de altfel, în documente, lucrări știin"i!ice, monumente,
memoriale și inscrip"ii, care atestă că acestea au continuat până în anul 1919; legea
transmisă la promulgare prevedea că Guvernul României va elabora până la 30 iunie
2017, calendarul de activită"i pentru comemorarea Războiului pentru Întregirea
Neamului în anul 2017 ‐ termenul de promulgare a început să curgă ulterior acestei
date, iar interven"ia legislativă nu mai putea produce efecte juridice și contravenea,
totodată, principiului neretroactivită"ii legii, consacrat în art. 15 alin. (2) din Constitu"ie,
potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, cu excep"ia legii penale sau con‐
traven"ionale mai favorabile, precum și normelor constitu"ionale referitoare la intra‐
rea în vigoare a legilor.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare, actul normativ
a devenit Legea nr. 91/2018.
15. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru completarea art.
258 din Legea educa#iei na#ionale nr. 1/2011
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Legea viza situa"ia vacantării func"iilor de director și director adjunct din
unită"ile de învă"ământ preuniversitar. Astfel, în func"iile rămase vacante sau care se
vacantează între perioadele de concurs puteau !i numite persoane în func"ia de di‐
rector interimar și director adjunct interimar cu avizul consiliului de administra"ie
al școlii până la organizarea concursului.
Reglementarea ridică însă o serie de probleme sub aspectul corelării cu legisla"ia
în vigoare, cu importante consecin"e în aplicare. De asemenea, legea a fost dezbătută și
adoptată numai de către Senat, în calitate de Cameră decizională, în timp ce Camera
Deputa"ilor, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins legea, care nici nu mai re!lecta
problematica supusă ini"ial dezbaterii primei Camere și, prin urmare, nici prevederile
textului respins de către această Cameră. Astfel, actul normativ fusese adoptat cu încăl‐
carea principiului constitu"ional al bicameralismului. Pentru aceste motive, șeful statului
a solicitat la data de 8 noiembrie 2017 reexaminarea legii de către Parlament.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar în urma reexaminării legii,
Parlamentul a decis respingerea acesteia de!initiv.

16. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătă#ii
Legea viza măsuri legislative cu inciden"ă în multiple domenii din sectorul
sanitar: sistemul informatic, activitatea UPU/CPU, de!inirea unor noi entită"i, reor‐
ganizarea furnizorilor de servicii medicale, închirierea unor spa"ii a!late în adminis‐
trarea unită"ilor sanitare, modi!icarea vârstei limită de pensionare a medicilor,
desfășurarea activită"ii colegiilor profesionale, activitatea de distribu"ie angro de me‐
dicamente.
La data de 29 noiembrie 2017, Președintele României a considerat că o parte
dintre aceste interven"ii legislative se impuneau a !i reexaminate de către Parlament
întrucât, prin con"inutul lor normativ, puteau conduce la disfunc"ionalită"i în sistemul
de sănătate. În acest sens, legea introducea un nou tip de spital, spitalul republican, de‐
!init ca !iind spitalul clinic organizat ca centru de excelen"ă la nivel na"ional, în care,
împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București, se desfă‐
șoară activită"i de asisten"ă medicală, învă"ământ medical, cercetare știin"i!ică medicală
și de educa"ie medicală continuă, cu cel mai înalt grad de competen"ă și având în struc‐
tură toate specialită"ile medicale. Se introducea astfel o discriminare în favoarea
Universită"ii de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București în raport cu toate celelalte
universită"i de medicină și farmacie din "ară, care astfel nu mai aveau posibilitatea de
a participa la organizarea unui spital republican, ca centru de excelen"ă la nivel na"ional.
În absen"a oricărui criteriu obiectiv și ra"ional care să justi!ice instituirea unui aseme‐
nea tratament juridic în bene!iciul exclusiv al unei singure universită"i de pro!il, aceste
prevederi păreau ca !iind concepute pentru a se aplica într‐un singur caz, prestabilit
fără echivoc intuitu personae și nu pentru a !i aplicate unui număr nedeterminat de ca‐
zuri concrete, în func"ie de încadrarea lor în ipoteza normei. Or, o asemenea reglemen‐
tare nu poate constitui obiectul unei legi, întrucât legea, ca act juridic al Parlamentului,
reglementează rela"ii sociale generale, !iind, prin esen"a și !inalitatea ei constitu"ională,
un act cu aplicabilitate generală. Totodată, șeful statului a supus aten"iei Parlamentului
și o serie de aspecte precum: prejudicierea actului medical prin închirierea unor spa"ii
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a!late în administrarea unită"ilor sanitare, discriminare între anumite categorii de me‐
dici prin extinderea vârstei de pensionare la 67 de ani, necesitatea adoptării acesteia
ca lege organică, necorelarea unor dispozi"ii ale legii, aspecte referitoare la neclaritatea
și lipsa de precizie a unor prevederi din actul normativ.
Parlamentul a admis în parte cererea de reexaminare, însă a depășit limitele
stabilite de aceasta, astfel că la data de 25 aprilie 2018, șeful statului a sesizat Curtea
Constitu"ională cu privire la neconstitu"ionalitatea legii. Prin Decizia nr. 355/2018
Curtea a declarat legea ca neconstitu"ională în ansamblu. Astfel, în prezent, legea se
a!lă în procedură parlamentară, pentru punerea sa în acord cu decizia Cur"ii.
17. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 32/2015 privind în$iin#area Gărzilor forestiere
Legea reglementa regimul juridic al Gărzilor forestiere, ca institu"ii publice,
a!late în subordinea autorită"ii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum
și statutul personalului din cadrul acestora.
În data de 25 octombrie 2016, legea a făcut obiectul unei sesizări de necon‐
stitu"ionalitate, formulată de Guvern. Prin Decizia nr. 764/2016, legea a fost declarată
neconstitu"ională. Ca urmare, Parlamentul a reexaminat‐o pentru a o pune în acord
cu decizia Cur"ii și a transmis‐o spre promulgare în data de 21 noiembrie 2017.
În data de 8 decembrie 2017, Președintele României a solicitat Parlamentului
reexaminarea legii, deoarece a fost adoptată cu depășirea limitelor stabilite prin De‐
cizia CCR nr. 764/2016.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar în urma promulgării actul norma‐
tiv a devenit Legea nr. 265/2018.

18. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes na#ional, jude#ean și local
Legea lărgea cadrul juridic stabilit pentru luarea măsurilor necesare execu‐
tării lucrărilor de utilitate publică, completa sfera reprezentan"ilor expropriatorului,
modi!ica și completa regulile privind etapele exproprierii, precum și dispozi"iile re‐
feritoare la documenta"iile cadastrale, comisia de veri!icare, avize, acorduri, certi!i‐
cate, proprietatea publică a unită"ilor administrativ‐teritoriale.
La data de 14 decembrie 2017, șeful statului a transmis Parlamentului spre
reanalizare legea, pentru următoarele motive: necorelări între dispozi"iile legii pe de
o parte, precum și între acestea și prevederile cuprinse în alte acte normative, pe de
altă parte; respectarea dreptului de proprietate; necesitatea respectării cerin"elor
de claritate a normei; discriminare între persoanele expropriate în temeiul Legii nr.
255/2010 și cele expropriate în temeiul Legii nr. 33/1994.
Cererea de reexaminare a fost admisă, după promulgare actul normativ de‐
venind Legea nr. 233/2018
19. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și func#ionarea Societă#ii
Române de Radiodifuziune și Societă#ii Române de Televiziune

403

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

Legea instituia noi reguli în ceea ce privește numirea și demiterea din func"ie
a membrilor organelor de conducere ale celor două societă"i, incompatibilită"ile apli‐
cabile, precum și atribu"iile acestora.
Președintele României a trimis în data de 18 decembrie 2017, Parlamentului,
spre reexaminare, legea din următoarele considerente: în forma transmisă la pro‐
mulgare, con"inea dispozi"ii care !ie erau neclare, !ie puteau afecta func"ionarea celor
două societă"i, din perspectiva criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească persoa‐
nele ce pot !i numite ca membru titular sau supleant în Consiliul de Administra"ie al
Societă"ii Române de Radiodifuziune (SRR) și, respectiv, al Societă"ii Române de
Televiziune (SRTV).
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.

20. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii educa#iei na#ionale nr.1/2011
Legea instituia un nou tip de unită"i de învă"ământ preuniversitar, respectiv
învă"ământul agricol preuniversitar.
Președintele României în data de 21 decembrie 2017 Parlamentului, spre
reexaminare, legea, deoarece noile reglementări impuneau o reanalizare de către Par‐
lament, atât sub aspectul corelării acestora cu actualele prevederi și principii cuprinse
în Legea educa"iei na"ionale, cât și al efectelor în aplicarea legii. Prin legea supusă
reexaminării era introdusă o nouă sec"iune referitoare la învă"ământul agricol preu‐
niversitar, ce cuprindea reglementări speci!ice procesului educa"ional aferent acestui
domeniu de activitate. Se crea astfel o poten"ială situa"ie de discriminare în raport
cu alte domenii de activitate (ex. turism, comer", medical, IT etc.), ceea ce putea ge‐
nera ulterior dezechilibre între acestea.
Cererea șefului statului a fost admisă, iar după promulgare actul normativ a
devenit Legea nr. 57/2019.
3.3.4. Anul 2018

În anul 2018, Președintele României a transmis Parlamentului spre reexa‐
minare un număr de 20 de legi, dintre care au fost admise 8, respinse 10, în procedură
parlamentară !iind rămase 2 cereri de reexaminare.

1. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 38/2017 privind modi$icarea și completarea
Legii educa#iei $izice și sportului nr. 69/2000
Legea viza modalită"ile prin care sportivii de performan"ă își pot desfășura
activitatea sportivă, condi"iile în care administra"iile publice locale pot !inan"a acti‐
vită"ile sportive, precum și norme cu privire la administrarea sau folosin"a imobilelor
care deservesc activitatea sportivă, baze și instala"ii sportive.
Președintele României în data de 8 ianuarie 2018 Parlamentului, spre ree‐
xaminare, legea, având în vedere următoarele aspecte: o serie dispozi"ii se impuneau
a !i reanalizate de către Parlament sub aspectul necesită"ii asigurării clarită"ii, preci‐
ziei și predictibilită"ii normei ‐ deși legiuitorul a urmărit să instituie o posibilitate
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pentru sportivii de performan"ă de a încheia cu o structură sportivă un contract de
activitate sportivă și nu o obliga"ie, prin normele introduse se poate interpreta că se
instituie o condi"ionare pentru sportivii de performan"ă care își vor putea desfășura
activitatea doar dacă sunt autoriza"i de federa"ia sportivă na"ională pe ramură de ac‐
tivitate și doar dacă această federa"ie înregistrează contractul de activitate sportivă;
de asemenea, din modul de redactare a acestor prevederi nu rezulta cu claritate care
era scopul autoriza"iei emise de către federa"ia sportivă pe ramură de activitate: !ie
autoriza sportivii de performan"ă să își desfășoare activitatea în urma înregistrării
contractului de activitate sportivă, !ie atesta calitatea de sportiv de performan"ă în
vederea încadrării veniturilor acestuia, ob"inute din contractul de activitate sportivă,
în categoria activită"ilor independente; actul normativ prevedea dreptul structurilor
sportive de a primi, după caz, spre administrare sau în folosin"ă gratuită, conform le‐
gisla"iei în vigoare, imobile care deservesc activitatea sportivă, baze și instala"ii spor‐
tive ‐ întrucât legea nu făcea distinc"ie între bunurile proprietate publică și bunurile
proprietate privată ale statului sau unită"ilor administrativ teritoriale, prevederea
era neclară, în plus structurile sportive, persoane juridice de drept privat nu puteau
primi în administrare sau în folosin"ă gratuită bunuri proprietate publică; legea cu‐
prindea dispozi"ii referitoare la alocarea unor sume din bugetele locale pentru des‐
fășurarea anumitor activită"i sportive ‐ aceste reglementări referitoare la posibilitatea
autorită"ilor publice locale de a aloca sume din bugetele proprii către structuri spor‐
tive trebuiau corelate cu dispozi"iile referitoare la organizarea și func"ionarea admi‐
nistra"iei publice locale.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar după promulgare actul normativ
a devenit Legea nr. 90/2018.

2. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Legea transpunea în legisla"ia internă Directiva nr. 2014/26/UE privind ge‐
stiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licen"e
multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe
pia"a internă. În acest sens, legea de!inea entită"ile de gestiune independente, intro‐
ducea dispozi"ii cu privire la modul de organizare, func"ionare și desfășurare a activi‐
tă"ii organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe,
stabilea procedura de acordare a licen"elor multiteritoriale pentru drepturile online
asupra operelor muzicale de către organismele de gestiune colectivă, recon!igura atri‐
bu"iile O!iciului Român pentru Drepturile de Autor și intervenea asupra regimului
sanc"ionator. Totodată, prin dispozi"ii tranzitorii se prevedea încetarea aplicabilită"ii
anumitor dispozi"ii cuprinse în metodologiile a!late în curs de derulare.
Președintele României, a trimis în data 12 ianuarie 2018 Parlamentului, spre
reexaminare, legea, pentru următoarele considerente. Legea de!inea entită"ile de ge‐
stiune independente ca !iind persoane juridice cu scop lucrativ, ce func"ionează po‐
trivit reglementărilor legale privind societă"ile și al căror obiect de activitate unic sau
principal ori unul dintre obiectele de activitate principale îl reprezintă gestionarea
drepturilor de autor sau drepturilor conexe. O asemenea de!ini"ie contravenea pre‐
vederilor art. 3 lit. b) din Directiva 2014/26/UE, întrucât permitea entită"ilor de
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gestiune independente să aibă scop lucrativ. Totodată, în forma transmisă la promul‐
gare, legea dezincrimina anumite fapte ca infrac"iuni, însă aceste dezincriminări nu
fuseseră avute în vedere de prima Camera competentă, astfel că actul normativ fusese
adoptat cu încălcarea principiului bicameralismului. De asemenea, prevederile legii
nu erau pe deplin corelate cu cele ale Legii nr. 8/1996.
Cererea Președintelui a fost respinsă, iar în urma promulgării, actul normativ
a devenit Legea nr. 74/2018.

3. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru în$iin#area Centrului
Muzeal al Locomotivelor
Legea reglementa organizarea și func"ionarea unei noi entită"i în subordinea
Muzeului Căilor Ferate Române, a!lat în structura Centrului Na"ional de Cali!icare și
Instruire Feroviară – CENAFER.
Președintele României a trimis în data de 18 ianuarie 2018 Parlamentului,
spre reexaminare, legea având în vedere următoarele aspecte. Dispozi"iile legii trans‐
mise la promulgare erau incomplete și neclare, atât în ceea ce privește regimul juridic
aplicabil acestei structuri, cât și regimul juridic al bunurilor constituite ca patrimoniu
muzeal. De asemenea, fa"ă de con"inutul normativ al legii părea neclară necesitatea
în!iin"ării prin lege a acestei noi structuri de expunere a materialului rulant de cale
ferată, care putea să dubleze activitatea din domeniul celei deja existente și realizate
de Muzeul Căilor Ferate Române.
Cererea de reexaminare a fost respinsă, iar după promulgare actul normativ
a devenit Legea nr. 244/2018.
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4. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului O$icial al României
Legea viza trecerea Monitorului O!icial, entitate publică, care se organizează
ca regie autonomă, persoană juridică ce desfășoară activitate de interes public na‐
"ional și func"ionează pe bază de gestiune economică și autonomie !inanciară, de sub
autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputa"ilor.
Președintele României a trimis în data de 18 ianuarie 2018, Parlamentului,
spre reexaminare, legea, pentru următoarele motive. Legea transmisă la promulgare
cuprindea și interven"ii corelative ale normelor ce vizau competen"a Secretariatului
general al Guvernului, însă unele dispozi"ii din con"inutul Legii nr. 202/1998 fusesră
modi!icate în consecin"ă. Legea prevedea că actele care se publică în Monitorul O!icial
al României, Partea I, trebuie înaintate secretarului general al Camerei Deputa"ilor,
în copie certi!icată, de către autorită"ile emitente, sub semnătura conducătorului
acestora sau a loc"iitorului său, dar din con"inutul acestei dispozi"ii lipsea referirea
la actele care se publică în Partea a II‐a a Monitorului O!icial. De asemenea, pentru
evitarea unei conduite abuzive se impunea stabilirea unui termen rezonabil pentru
îndeplinirea atribu"iei secretarului general al Camerei Deputa"ilor de a transmite Re‐
giei Autonome „Monitorul O!icial“ spre publicare actele. Prevederile legii transmise
la promulgare ar !i trebuit reanalizate și din perspectiva modului în care Camera De‐
puta"ilor ‐ în calitate de autoritate publică tutelară ‐ urma să își îndeplinească în mod
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efectiv atribu"iile în rela"ia cu Regia autonomă Monitorul O!icial al României ‐ deși
se prevedea că Regia Autonomă „Monitorul O!icial“ se organizează ca regie autonomă,
sub autoritatea Camerei Deputa"ilor, în realitate legea nu cuprindea dispozi"ii prin
care această Cameră a Parlamentului exercita efectiv o asemenea autoritate, întrucât
unele competen"e erau atribuite Biroului permanent, altele secretarului general, iar
altele rămâneau în competen"a Secretariatului general al Guvernului. Autorită"ile pu‐
blice tutelare exercită această autoritate prin intermediul unor structuri interne, însă
statutul constitu"ional al Camerei Deputa"ilor ‐ și al Parlamentului în general ‐ nu
permitea ca în exercitarea prerogativelor sale legale să se poată substitui structurile
interne de conducere sau înal"i func"ionari publici. Interven"ia legislativă venea în
contradic"ie cu procedura de desemnare a membrilor consiliului de administra"iei
al unei regii autonome, procedură stabilită de O.U.G. nr. 109/2011. De asemenea, re‐
feritor tot la componen"a consiliului de administra"ie, secretarul general al Camerei
Deputa"ilor nu se putea substitui autorită"ii publice tutelare, Camera Deputa"ilor, în
ceea ce privește exercitarea atribu"iilor acesteia și nu putea avea propriul reprezen‐
tant în consiliul de administra"ie.
Cererea de reexaminare a fost respinsă. Ulterior, în data de 26 aprilie 2018
șeful statului a sesizat Curtea Constitu"ională cu privire la constitu"ionalitatea legii.
Prin Decizia nr. 386/2018, Curtea a respins obiec"iile, astfel că actul normativ a fost
promulgat, devenind Legea nr. 208/2018.

5. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Programului de sus#inere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproduc#ie
Legea instituia o schemă de ajutor de stat pentru implementarea Programu‐
lui multianual de sus"inere a activită"ii de reproduc"ie în sectorul creșterii suinelor,
pentru fermierii care desfășoară activită"i de reproduc"ie sau creștere ori îngrășare
a suinelor, prin investi"ii pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme de repro‐
duc"ie noi sau în ferme de reproduc"ie a!late în activitate ori în ferme a!late în con‐
servare, precum și de stimulare a asocierii în cooperative.
Președintele României a trimis Parlamentului în data de 18 ianuarie 2018,
o cerere de reexaminare asupra legii, având drept temei următoarele motive. Legea
prevedea că schema de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României pentru
perioada 2017‐2020. Astfel, norma nu respecta principiul constitu"ional al neretroac‐
tivită"ii legii. În plus, la data adoptării legii nu fuseseră epuizate procedurile legale
obligatorii de acordare a ajutorului de stat.
Cererea de reexaminare a fost admisă, însă doar în parte, astfel că la data de
7 mai 2018, Președintele României a formulat asupra legii o obiec"ie de neconstitu‐
"ionalitate. Aceasta a fost respinsă de către Curtea Constitu"ională, prin Decizia nr.
390/2018, astfel că legea a fost promulgată, devenind Legea nr. 195/2018.
6. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Programului de sus#inere pentru activitatea de reproduc#ie, incuba#ie și de creștere
în sectorul avicol
Legea instituia o schemă de ajutor de stat pentru investi"ii în locuri de cazare
în ferme de reproduc"ie, de incuba"ie si de creștere în sectorul avicol.

407

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

Președintele României a trimis Parlamentului în data de 18 ianuarie 2018,
o cerere de reexaminare asupra legii, deoarece la data adoptării legii nu fuseseră
epuizate procedurile legale obligatorii de acordare a ajutorului de stat.
Cererea de reexaminare a fost admisă, însă doar în parte, astfel că la data de
7 mai 2018, Președintele României a formulat asupra legii o obiec"ie de neconstitu"iona‐
litate. Aceasta a fost respinsă de către Curtea Constitu"ională prin Decizia nr. 391/2018,
astfel că legea a fost promulgată, devenind Legea nr. 227/2018.

7. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonan#ei
de urgen#ă a Guvernului nr. 70/2017 privind modi$icarea și completarea
Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic
veterinar
Legea a creat cadrul pentru aplicarea măsurilor necesare recunoașterii titlu‐
rilor o!iciale de cali!icare în profesia de medic veterinar, asigurând transpunerea
legisla"iei europene în domeniu.
Președintele României a trimis în data de 23 februarie 2018 Parlamentului
spre reexaminare legea, pentru următoarele considerente. Legea elimina condi"io‐
narea expresă a exercitării profesiunii de medic veterinar de calitatea de membru al
Colegiului Medicilor Veterinari, însă având în vedere statutul, rolul și atribu"iile
Colegiului Medicilor Veterinari, precum și drepturile și obliga"iile membrilor săi, obli‐
ga"ia expresă ca orice medic veterinar să de"ină calitatea de membru al Colegiului
Medicilor Veterinari trebuia men"inută. Totodată actul normativ reglementa efectul
incompatibilită"ii între calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari și cea
de func"ionar public, calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari, în cazul
func"ionarilor publici, urmând a se suspenda pe perioada exercitării func"iei publice.
Dispozi"iile legii trebuiau reanalizate și sub aspectul clarită"ii normei, întrucât, pe de
o parte, suspendarea ar !i trebuit să opereze și cu privire la exerci"iul profesiei de
medic veterinar, iar pe de altă parte norma ar !i trebuit să con"ină referiri la procedura
aplicabilă în cazul suspendării și ulterior, al reluării exerci"iului profesiei.
Cererea de reexaminare a fost respinsă. Ulterior, un grup de 62 de deputa"i
au formulat o sesizare de neconstitu"ionalitate cu privire la con"inutul acestei legi,
respinsă însă de Curtea Constitu"ională prin Decizia nr. 389/2018. Astfel, actul nor‐
mativ a fost promulgat, devenind Legea nr. 155/2018.
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8. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Legea avea ca obiect modi!icarea unor prevederi referitoare la referendumul
necesar a !i organizat în cadrul procedurii de revizuire a Constitu"iei.
Președintele României a trimis în data de 14 martie 2018 Parlamentului,
spre reexaminare, legea, pentru următoarele motive. În exercitarea actului de legife‐
rare, legiuitorului îi revine obliga"ia ca, indiferent de domeniul în care își exercită
această competen"ă constitu"ională, să dea dovadă de o aten"ie sporită în respectarea
principiului clarită"ii și previzibilită"ii legii. De principiu, orice act normativ trebuie
să îndeplinească anumite condi"ii calitative, printre acestea numărându‐se previzi‐
bilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să !ie su!icient de precis și clar pentru
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a putea !i aplicat. Legea transmisă la promulgare prevedea: „Proiectul legii constitu‐
"ionale, adoptat de către !iecare Cameră a Parlamentului sau de către Camerele reu‐
nite în caz de divergen"ă conform art. 151 alin. (2) din Constitu"ia României,
republicată, se trimite de îndată Cur"ii Constitu"ionale, care procedează potrivit legii.
Dacă se constată că ini"iativa legislativă de revizuire depășește limitele revizuirii,
aceasta se consideră ne!inalizată și se transmite Parlamentului, procedura urmând
a !i reluată.” Potrivit art. 151 alin. (1) din Constitu"ie, proiectul sau propunerea de
revizuire trebuie adoptată de Camera Deputa"ilor și de Senat, cu o majoritate de cel
pu"in două treimi din numărul membrilor !iecărei Camere. Așadar, după adoptare,
proiectul/propunerea de revizuire devenea lege de revizuire. De aceea, utilizarea sin‐
tagmei „proiectul legii constitu"ionale” era improprie și neclară în ceea ce privește
etapa procedurală avută în vedere. De asemenea, formularea „adoptat de !iecare
Cameră a Parlamentului+ era una neclară deoarece permitea interpretarea că proiec‐
tul adoptat de !iecare Cameră a Parlamentului ar trebui trimis Cur"ii Constitu"ionale.
Astfel, se putea în"elege că instan"a constitu"ională ar putea primi două proiecte dis‐
tincte și chiar în forme diferite, !iind nevoită să se pronun"e din o!iciu de două ori,
asupra a două texte poten"ial diferite ale aceleiași legi constitu"ionale, o dată după
ce proiectul de lege de revizuire a fost adoptat de o Cameră și încă o dată după ce
proiectul de lege a fost adoptat de cea de a doua Cameră. Era pusă așadar în discu"ie
respectarea principiului legalită"ii stabilit la art. 1 alin. (5) din Constitu"ie în dimen‐
siunea sa referitoare la calitatea legii. Pentru mai multă precizie, trebuia să se prevadă
expres că instan"a constitu"ională se pronun"ă asupra legii adoptate de ambele
Camere, nu de !iecare dintre acestea.
Totodată, sintagma „care procedează potrivit legii+ prin formularea sa gene‐
rală ‐ putea conduce la interpretări diferite. Astfel, se putea interpreta că norma de
trimitere viza !ie Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumu‐
lui, !ie Legea nr. 47/1992 privind organizarea și func"ionarea Cur"ii Constitu"ionale.
Această neclaritate era de natură să conducă la impredictibilitate în aplicarea legii.
Întrucât modi!icarea Constitu"iei este un subiect extrem de important pentru buna
func"ionare a statului și cu implica"ii majore la nivelul societă"ii, normele care stabi‐
lesc aspecte procedurale cu privire la revizuirea Constitu"iei trebuie să !ie foarte clare,
extrem de precise, pentru a nu lăsa loc unor interpretări contradictorii.
Cererea de reexaminare a fost respinsă. Ulterior, un grup de 28 de senatori
a formulat o sesizare de neconstitu"ionalitate, respinsă de Curtea Constitu"ională ca
inadmisibilă, prin Decizia nr. 299/2018. Drept urmare, actul normativ a fost promul‐
gat, devenind Legea nr. 159/2018.
9. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru completarea
Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea func#iilor și demnită#ilor
publice, pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind în$iin#area, organizarea și func#ionarea Agen#iei Na#ionale de Integritate, precum și
pentru modi$icarea și completarea altor acte normative
Legea prevedea încetarea de drept a interdic"iilor aplicate persoanelor care
au avut calitatea de senator și/sau deputat în oricare dintre mandatele cuprinse în
perioada 2007‐2013, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de Agen"ia Na"ională
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de Integritate și care au constatat nerespectarea prevederilor legale privind con!lictul
de interese în exercitarea oricăruia dintre mandatele de senator și/sau deputat în
perioada 2007‐2013, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 219/2013.
Președintele României a trimis în data de 14 martie 2018 Parlamentului, spre
reexaminare, legea, pentru următoarele considerente. Fa"ă de obiectul de reglemen‐
tare, legea transmisă la promulgare se impunea a !i reanalizată de către Parlament
sub aspectul oportunită"ii acesteia întrucât, pe de o parte, interesul public general nu
justi!ica o asemenea reglementare, !iind afectate standardele de integritate, iar pe de
altă parte, era pusă în discu"ie respectarea angajamentelor asumate de România, în
calitate de stat membru al Uniunii Europene. Parlamentul, în calitatea sa de organ re‐
prezentativ suprem al poporului român și de unică autoritate legiuitoare a "ării, atunci
când adoptă măsurile pe care le consideră necesare, ar !i trebuit să pornească de la o
evaluare preliminară reală, obiectivă și completă, iar alegerea măsurii să corespundă
unui interes general al societă"ii. Interven"ia legislativă supusă reexaminării viza, în
realitate, o măsură de clemen"ă acordată parlamentarilor, prin care se ștergeau pentru
viitor efectele unei interdic"ii generate de încălcarea normelor privind con!lictul de
interese. Motiva"ia acestei „reforme” în materie de integritate nu se putea limita însă
la un simplu exerci"iu formal de justi!icare a nevoii sociale prin prisma aparen"ei de
neclaritate a normelor aplicate con!lictului de interese, cu atât mai mult cu cât Legea
nr. 219/2013 nu a făcut altceva decât să consolideze nevoia socială de a sanc"iona con‐
duita necorespunzătoare a senatorului sau deputatului, nevoie socială materializată,
de altfel, în legisla"ia anterioară, încă din anul 2003 și a!irmată în mod constant în ju‐
rispruden"a constitu"ională. Reglementările în materia combaterii corup"iei și pro‐
movării integrită"ii în sectorul public reprezintă răspunsul la o cerin"ă reală a societă"ii
românești și o componentă de bază a dialogului României cu partenerii săi europeni,
în cadrul procesului de evaluare a modului de îndeplinire a obliga"iilor asumate de
aceasta ca stat membru al Uniunii Europene. Or, eliminând un efect al constatării
printr‐un raport de!initiv al A.N.I. a nerespectării prevederilor legale privind con!lictul
de interese de către persoanele care au avut calitatea de senator și/sau deputat în ori‐
care dintre mandatele cuprinse în perioada 2007‐2013, și anume încetarea de drept
a interdic"iilor aplicate acestora în temeiul art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind in‐
tegritatea în exercitarea func"iilor și demnită"ilor publice se instituia practic o excep"ie
de la efectele unor astfel de rapoarte de constatare, cu afectarea stabilită"ii cadrului
legislativ în materie de integritate și a efectului disuasiv al rapoartelor de!initive ale
A.N.I., contrar recomandărilor M.C.V. și a angajamentelor asumate de România.
Cererea de reexaminare a fost respinsă. Ulterior, la data de 23 aprilie 2018
Președintele României a formulat asupra legii o sesizare de neconstitu"ionalitate,
care a fost însă respinsă de Curtea Constitu"ională prin Decizia nr. 334/2018. Astfel,
actul normativ a fost promulgat, devenind Legea nr. 125/2018.
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10. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea art. 19
din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și func#ionarea Societă#ii Române
de Radiodifuziune și Societă#ii Române de Televiziune
Legea viza, pe de o parte modi!icarea dispozi"iilor referitoare la numărul de
voturi necesar desemnării în Parlament a membrilor Consiliului de administra"ie al
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Societă"ii Române de Radiodifuziune, respectiv Societă"ii Române de Televiziune, iar
pe de altă parte majorarea numărului de propuneri de care dispun grupurile parla‐
mentare reunite din cele două Camere în cadrul consiliilor de administra"ie ale celor
două societă"i.
Președintele României a trimis în data de 3 mai 2018 Parlamentului, spre
reexaminare, legea, deoarece aceste interven"ii legislative ridicau probleme atât sub
aspectul corelării cu celelalte dispozi"ii ale Legii nr. 41/1994, cât și în ceea ce privește
claritatea și predictibilitatea normelor. În acest sens, noua majoritate prevăzută de
legiuitor la numirea membrilor consiliilor de administra"ie a celor două societă"i ar
!i trebuit avută în vedere și în ceea ce privește demiterea acestora, în caz contrar Par‐
lamentul numea aceste consilii cu votul majorită"ii parlamentarilor prezen"i, în timp
ce pentru demiterea acestora va !i nevoie de majoritatea din totalul deputa"ilor și se‐
natorilor. Totodată, modi!icarea numărului membrilor consiliului de administra"ie al
celor două societă"i de la 13 la 15 ar !i trebuit să antreneze și modi!icarea expresă a
dispozi"iei ce prevede numărul membrilor acestor consilii de administra"ie.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.

11. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modi$icarea și completarea
art. 11 din Ordonan#a de urgen#ă a Guvernului nr. 22/2009 privind în$iin#area
Autorită#ii Na#ionale pentru Administrare și Reglementare în Comunica#ii
Legea avea în vedere interven"ii legislative privind procedura de numire și
de demitere a conducerii Autorită"ii Na"ionale pentru Administrare și Reglementare
în Comunica"ii (ANCOM).
Președintele României a trimis în data de 3 mai 2018 Parlamentului, spre
reexaminare, Legea pentru următoarele motive. Actul normativ cuprindea unele dis‐
pozi"ii de natură să genereze incertitudine în aplicare prin di!icultă"ile pe care le
creează în privin"a asigurării continuită"ii, stabilită"ii și independen"ei func"ionării
ANCOM. Se modi!ica modalitatea de numire a conducerii ANCOM, în sensul că
președintele și cei doi vicepreședin"i ai ANCOM sunt numi"i de către Parlament, în
ședin"a comună a celor două Camere, cu votul majorită"ii deputa"ilor și senatorilor
prezen"i. Anterior acestei reglementări și înainte de modi!icarea pe care aceasta a
suferit‐o prin OUG nr. 33/2017, conducerea ANCOM era numită de către Președintele
României, la propunerea Guvernului. Astfel, întreaga putere executivă (atât Guvernul,
cât și Președintele României) a fost eliminată din cadrul procedurii de numire a con‐
ducerii ANCOM, ceea ce determină un dezechilibru între puterile statului în ceea ce
privește atribu"iile legate de propunerea, numirea și controlul care vizează o autori‐
tate administrativă autonomă precum ANCOM. Doar repartizarea echitabilă a acestor
atribu"ii între puterile legislativă și executivă și, în cadrul acesteia din urmă, între
Președintele României și Guvern, puteau asigura independen"a opera"ională a
ANCOM. Modi!icările succesive și cu solu"ii juridice radical diferite în privin"a moda‐
lită"ii de numire a conducerii ANCOM au creat instabilitate și imprevizibilitate legis‐
lativă, afectând func"ionarea institu"iei, cu efecte directe asupra independen"ei sale.
De altfel, cu privire la asigurarea independen"ei autorită"ilor na"ionale de reglemen‐
tare pentru re"elele și serviciile de comunica"ii electronice, Directiva 2009/140/CE
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de modi!icare a Directivei 2002/21/CE statuează faptul că independen"a autorită"ilor
na"ionale de reglementare ar trebui întărită pentru a asigura o aplicare mai e!icientă
a cadrului de reglementare și pentru a spori autoritatea și gradul de previzibilitate
al deciziilor acestora. În acest scop, în dreptul intern trebuie prevăzute dispozi"ii ex‐
prese care să protejeze astfel de autorită"i na"ionale de reglementare de interven"ii
externe sau de presiuni politice de natură să pună în pericol evaluarea independentă
a chestiunilor înaintate acestora. Monopolizarea de către Parlament a tuturor atri‐
bu"iilor legate de propunerea, numirea și demiterea conducerii ANCOM, precum și a
atribu"iilor de control era de natură să încalce dispozi"iile exprese ale Directivei
2009/140/CE de modi!icare a Directivei 2002/21/CE. De asemenea, nu era clar dacă
procedura de depunere a candidaturilor se relua până când sunt depuse mai multe
candidaturi (cel pu"in două) pentru !iecare func"ie sau se continua procedura de nu‐
mire în func"ie cu votul celor două Camere acordat singurului candidat care și‐a
depus candidatura pentru una dintre cele trei func"ii. Totodată, legea a introdus un
nou caz de încetare a mandatelor conducerii ANCOM. Astfel, în condi"iile în care mo‐
tivele pentru care se poate dispune de Parlament demiterea din func"ie a președin‐
telui și a celor doi vicepreședin"i ai ANCOM nu sunt clar și precis indicate și nu sunt
detaliate prin criterii obiective care trebuie avute în vedere atunci când este evaluată
activitatea conducerii în vederea demiterii; astfel, gradul de subiectivitate al deciziei
crește semni!icativ generând un risc de exces de putere, aspect de natură să afecteze
independen"a opera"ională a ANCOM.
Cererea de reexaminare a fost admisă, însă doar în parte. Ulterior, la data de
6 iunie 2018 Președintele României a formulat asupra legii o sesizare de neconstitu‐
"ionalitate, pe care Curtea Constitu"ională a admis‐o în parte, iar după punerea de
acord a legii cu decizia Cur"ii, actul normativ a fost promulgat, devenind Legea nr.
245/2018.

12. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Programului de investi#ii pentru în$iin#area centrelor de colectare și/sau prelucrare
a laptelui în zona montană
Legea instituia o schemă de ajutor de stat, în valoare de 60 de milioane euro
echivalent în lei, asigurată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, care avea ca obiect facilitarea accesului la !inan"are în vederea
realizării de investi"ii pentru în!iin"area acestor centre.
Președintele României a trimis în data de 10 mai 2018 Parlamentului, spre
reexaminare, legea, deoarece dispozi"iile sale erau de natură să creeze unele pro‐
bleme în ceea ce privește claritatea și predictibilitatea normelor și să afecteze obli‐
ga"iile ce‐i revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Întrucât
legea instituia o schemă de ajutor de stat, pentru respectarea art. 148 alin. (2) din
Constitu"ie, era necesar ca această prevedere să !ie compatibilă cu legisla"ia Uniunii
Europene în domeniu, mai precis să respecte prevederile art. 107 alin. (3) și art. 108
din Tratatul privind Func"ionarea Uniunii Europene (TFUE). Orice proiect de acor‐
dare a unui ajutor nou se noti!ică în timp util Comisiei de către statul membru în
cauză, iar ajutorul de stat nu poate !i acordat decât în cazul în care Comisia a adoptat
sau se consideră că a adoptat, o decizie de autorizare a acestuia.
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Cererea de reexaminare a fost admisă, iar actul normativ, după promulgare,
a devenit Legea nr. 296/2018.

13. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind Registrul Na#ional
de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonan#ei Guvernului nr.
89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea
înscrierilor în Arhiva Electronică de Garan#ii Reale Mobiliare
Legea reglementa Registrul Na"ional de Publicitate Mobiliară ca sistem na‐
"ional electronic de interes public, structurat pe persoane și bunuri, de eviden"ă a
priorită"ii în caz de executare silită, de publicitate a actelor și opera"iunilor juridice
prevăzute de lege.
Președintele României a trimis în data de 21 iunie 2018 Parlamentului, spre
reexaminare, legea, pentru următoarele considerente. Norma ce prevedea acordarea
dreptului de înregistrare a avizelor în Registrul Na"ional de Publicitate Mobiliară pen‐
tru Autoritatea de Supraveghere, respectiv Ministerul Justi"iei, precum și pentru
Corpul Operatorilor era neclară, întrucât nu se circumstan"ia sfera actelor ce urmează
a !i înscrise. Din această perspectivă, apărea ca necesară delimitarea actelor ce vor
intra în competen"a !iecărui titular al dreptului de înregistrare, în caz contrar pu‐
tându‐se ajunge la o rela"ie concuren"ială denaturată între operatori, corpul profe‐
sional al acestora și autoritatea ce exercită supravegherea și controlul activită"ii
operatorilor și al agen"ilor acestora. Totodată, legea instituia o interdic"ie pentru per‐
soanele care pot ocupa postul de director de Registru cu scopul de a asigura un cadru
de integritate pentru activitatea speci!ică. Era necesar însă, în vederea întăririi ca‐
drului de integritate în acest domeniu, să !ie introduse în sfera acestei interdic"ii și
alte infrac"iuni, precum infrac"iunile asimilate infrac"iunilor de corup"ie, respectiv
men"ionarea tuturor infrac"iunilor contra patrimoniului, nu doar a celor săvârșite
prin nesocotirea încrederii. De asemenea, prin introducerea obliga"iei pentru
Autoritatea de Supraveghere de a emite decizia de autorizare ca rezultat al depunerii
declara"iei pe proprie răspundere de către operator, se diminua rolul Autorită"ii de
Supraveghere în realizarea atribu"iilor ei. Dintr‐o altă perspectivă, conform art. 25
alin. (1) lit. e) din Legea nr. 21/1996, Consiliul Concuren"ei „emite avize sau puncte
de vedere pentru proiectele de acte normative, proiectele de documente de politici
publice, care pot avea impact anticoncuren"ial, și poate recomanda modi!icarea aces‐
tora” ‐ din analiza documentelor disponibile online pe site‐ul celor două Camere ale
Parlamentului s‐a observat că nu a existat un aviz din partea Consiliului Concuren"ei
cu privire la modul în care reglementarea unor tarife minime și a criteriilor de stabi‐
lire a pre"urilor pentru operatori au sau nu un impact anticoncuren"ial.
Cererea de reexaminare a fost admisă, actul normativ devenind după pro‐
mulgare Legea nr. 297/2018.
14. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Legea a vizat interven"ii legislative de substan"ă ale unuia dintre cele mai
importante acte normative ce reglementează activitatea autorită"ii judecătorești, pre‐
cum: prevederi referitoare la con!igura"ia sălii de judecată; rearanjarea rolurilor și
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atribu"iilor între Plenul Consiliului Superior al Magistraturii și Sec"iile Consiliului
Superior al Magistraturii; publicarea unor proceduri judiciare, precum cea derulată
în timpul anchetei penale; auditarea sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor
pe complete de judecată, sub conducerea Ministerului Justi"iei și cu implicarea so‐
cietă"ii civile și a organiza"ilor profesionale ale magistra"ilor; introducerea unui nou
caz de in!irmare a solu"iei procurorului, respectiv la cel al netemeiniciei; transferul
competen"ei C.S.M. de a solicita ministrului justi"iei exercitarea controlului asupra
procurorilor, de la Plenul acestuia la Sec"ia pentru procurori; introducerea avizului
conform al Sec"iei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce
privește revocarea procurorilor numi"i în cadrul Direc"iei Na"ionale Anticorup"ie, în
cazul exercitării necorespunzătoare a atribu"iilor speci!ice func"iei sau în cazul apli‐
cării unei sanc"iuni disciplinare; creșterea vechimii necesare unui procuror sau ju‐
decător pentru a putea !i numit într‐o func"ie de procuror în cadrul Direc"iei de
Investigare a Infrac"iunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), de la
6 la 8 ani; în!iin"area Sec"iei pentru Investigarea Infrac"iunilor din Justi"ie.
Președintele României a trimis în data de 15 iunie 2018 Parlamentului, spre
reexaminare, legea, deoarece, con"inea unele dispozi"ii neclare, lipsite de coeren"ă și
previzibilitate, putând afecta exigen"ele constitu"ionale și standardele europene și
interna"ionale în materie de independen"ă și bună func"ionare a sistemului judiciar.
Totodată, având în vedere faptul că legea a mai fost analizată anterior de Curtea
Constitu"ională, !iind declarată neconstitu"ională par"ial, o parte din prevederile sale
au fost adoptate ca urmare a reexaminării, însă cu depășirea limitelor stabilite prin
Deciziile Cur"ii Constitu"ionale.
Cererea de reexaminare a fost respinsă. Ulterior, atât un număr de 97 depu‐
ta"i, cât și Președintele României au formulat sesizări de neconstitu"ionalitate asupra
legii. Curtea Constitu"ională a respins cele două sesizări prin Deciziile nr. 457/2018
și nr. 483/2018, astfel că actul normativ a fost promulgat, devenind
Legea nr. 207/2018.

15. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Legea viza, în principal, următoarele aspecte: alocarea de noi atribu"ii, care
apar"ineau Plenului Consiliului Superior al Magistraturii către Sec"iile Consiliului
Superior al Magistraturii pentru judecători și procurori, ca urmare a modi!icărilor
operate în legile de modi!icare și completare a Legii nr. 303/2004 și a Legii 304/2004;
introducerea unui nou caz de revocare din func"ia de membru ales al Consiliului
Superior al Magistraturii, respectiv ca urmare a retragerii încrederii de către majori‐
tatea judecătorilor sau procurorilor; posibilitatea dispunerii revocării oricând în tim‐
pul mandatului din func"ia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii
pe durata judecării ac"iunii disciplinare; modi!icarea substan"ială a reglementărilor
privind Inspec"ia Judiciară.
Președintele României a transmis în data de 22 iunie 2018 Parlamentului,
spre reexaminare, Legea, deoarece modi!icările aduse legii amintite mai sus afectau
rolul constitu"ional de garant al independen"ei justi"iei pe care îl are Consiliul
Superior al Magistraturii. Totodată, legea cuprindea norme contradictorii, trimiteri
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la dispozi"ii inexistente în con"inutul Legii nr. 317/2004, dispozi"ii neclare și/sau ne‐
corelate între ele și paralelisme legislative. Pentru că legea nu distingea, era posibilă
o interpretare potrivit căreia nu
Cererea de reexaminare a fost respinsă. Ulterior, atât un număr de 90 de de‐
puta"i, cât și Președintele României au formulat sesizări de neconstitu"ionalitate asu‐
pra legii. Curtea Constitu"ională a respins cele două sesizări prin Deciziile nr.
530/2018 și nr. 562/2018, astfel că actul normativ a fost promulgat, devenind Legea
nr. 234/2018.

16. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Principalele prevederi ale legii se refereau la: instituirea unui nou mecanism
de numire a procurorilor de rang înalt, a procurorului general și a adjunc"ilor aces‐
tuia, a procurorului șef al DNA și a adjunc"ilor acestuia, respectiv a procurorului șef
DIICOT; introducerea unor referiri generale la independen"a procurorilor, punând
accent pe principiul subordonării ierarhice și pe autoritatea ministrului justi"iei; in‐
troducerea unor reglementări referitoare la răspunderea magistra"ilor și a unor dis‐
pozi"iile referitoare la interdic"ia instituită magistra"ilor ca „în exercitarea atribu"iilor,
să se ab"ină de la manifestarea sau exprimarea defăimătoare, în orice mod, la adresa
celorlalte puteri ale statului – legislativă și executivă”.
Președintele României a trimis în data de 6 iulie 2018 Parlamentului, spre
reexaminare, legea, din următoarele motive: prin modi!icările adoptate în privin"a
criteriilor de promovare a examenului de capacitate ori de promovare la instan"ele
superioare și îndeosebi la Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie se relativizau standardele
profesionale, se introduceau criterii subiective exclusive ori determinante în evalua‐
rea magistra"ilor, cu efect asupra calită"ii actului de justi"ie la cel mai înalt nivel, în
condi"iile în care gradul de exigen"ă profesională trebuie să !ie direct propor"ional
cu ierarhia instan"elor de judecată în sistemul judiciar român; se instituia un trata‐
ment diferen"iat, nejusti!icat obiectiv și ra"ional, între judecătorii care pronun"ă ho‐
tărâri în primă instan"ă și judecătorii care pronun"ă hotărâri în căi de atac; limitarea
independen"ei procurorilor doar la dispunerea solu"iilor încălcându‐se rolul
Ministerului Public și statutul procurorilor; unele dintre dispozi"iile legii, precum
cele referitoare la independen"a judecătorilor și procurorilor unii fa"ă de ceilal"i, erau
neclare, imprecise, contradictorii și puteau genera impredictibilitate prin imposibi‐
litatea aplicării concrete; posibilitatea numirii ca judecător ori procurer a unor foști
magistra"i fără concurs sau examen era una incompletă și imprecisă, ne!iind stabilită
în mod corespunzător procedura aferentă unei asemenea numiri; alte texte, precum
cele referitoare la cunoașterea limbilor minorită"ilor na"ionale prezentau di!icultă"i
majore de punere aplicare; referitor la evaluarea periodică a judecătorilor și procu‐
rorilor, legea venea în contradic"ie cu ultimele modi!icări aduse Legii nr. 317/2004;
cu privire la promovarea în func"ia de judecător la Înalta Curte, prin men"inerea doar
a probei interviului pentru candida"i a fost sporită doza de subiectivism și, în același
timp, au fost create discriminări între promovările în func"ii de execu"ie la celelalte
instan"e și cele la Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie; referitor la suspendarea din func‐
"ie a magistra"ilor, numai după con!irmarea judecătorului de cameră preliminară,
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modi!icarea operată stabilea un privilegiu pentru judecători și procurori; prin noile
atribu"ii date Sec"iei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii,
Parlamentul a depășit limitele stabilite prin Decizia Cur"ii Constitu"ionale
nr. 252/2018; legea a introdus posibilitatea pensionării magistra"ilor care au între
20 și 25 de ani vechime în magistratură, înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, o
astfel de prevedere !iind de natură să producă un impact negativ semni!icativ asupra
calită"ii actului de justi"ie;
Cererea de reexaminare a fost respinsă. Ulterior, atât un număr de 92 depu‐
ta"i PNL, USR și nea!ilia"i, cât și Președintele României au formulat sesizări de ne‐
constitu"ionalitate asupra legii. Curtea Constitu"ională a respins cele două sesizări
prin Decizia nr. 583/2018, astfel că actul normativ a fost promulgat, devenind Legea
nr. 242/2018.
17. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea Legii
educa#iei na#ionale nr. 1/2011
Legea viza interven"ii legislative asupra dispozi"iilor ce reglementează în!i‐
in"area, reorganizarea și des!iin"area unor forma"iuni de studiu, precum și modali‐
tă"ile de realizare și prezentare a rapoartelor privind starea învă"ământului
preuniversitar și universitar.
Președintele României a trimis în data de 19 iulie 2018 Parlamentului spre
reexaminare legea, deoarece prezenta neclarită"i, !iind incompletă în reglementare.
Prin legea transmisă la promulgare legiuitorul a introdus un nou termen ‐ minorită"i
lingvistice. Din analiza dispozi"iilor Legii nr. 1/2011 a reieșit că acest act normativ
făcea referire doar la sintagma „minorită"i na"ionale”, cea de minoritate lingvistică
ne!iind de!inită. De asemenea, această sintagmă nu era de!inită nici în con"inutul legii
supuse reexaminării. Prin raportare la cerin"ele de calitate a legii, legea supusă ree‐
xaminării era incompletă și putea crea neclarită"i în aplicare, întrucât noua regle‐
mentare nu era corelată cu celelalte dispozi"ii ale Legii nr. 1/2011. Noua reglementare
era de natură să creeze confuzii pentru cei responsabili de aplicarea cadrului nor‐
mativ, ceea ce putea genera consecin"e negative asupra calită"ii învă"ământului, în
detrimentul bene!iciarilor sistemului educa"ional și al societă"ii.
Cererea de reexaminare a fost admisă, actul normativ devenind, după pro‐
mulgare, Legea nr. 48/2019.

18. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei Guvernului nr. 41/2015 pentru modi$icarea și completarea Ordonan#ei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea știin#i$ică și dezvoltarea tehnologică
Legea viza modalită"ile și condi"iile de evaluare în vederea acreditării insti‐
tutelor na"ionale de cercetare – dezvoltare, elaborarea normelor metodologice ne‐
cesare realizării acestui scop, criteriile de evaluare ale acestora, precum și nivelul
minim de !inan"are ce trebuia alocat de la bugetul de stat pentru realizarea progra‐
mului – nucleu de cercetare, dezvoltare și inovare propriu unei unită"i sau unui in‐
stitut na"ional acreditat.
Președintele României a trimis în data de 27 iulie 2018 Parlamentului, spre
reexaminare, legea, deoarece aceasta prezenta neclarită"i sub aspectul reglementării
atât a procedurii, cât și a îndeplinirii criteriilor de evaluare a activită"ilor de
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cercetare‐dezvoltare, !iind de natură să determine un impact negativ asupra acestor
activită"i. Actul normativ elimina unele organisme din procesul de elaborare a meto‐
dologiei de evaluare a unită"ilor și institu"iilor din sistemul na"ional de cercetare‐
dezvoltare, precum consiliile consultative la nivel na"ional din domeniul cercetării și
dezvoltării, organiza"iile profesionale neguvernamentale din domeniu, Consiliul
Na"ional al Cercetării Știin"i!ice din Învă"ământul Superior, Academia Română și alte
academii de ramură. Rezulta astfel că autoritatea de stat pentru cercetare‐dezvoltare
era obligată să consulte doar Colegiul consultativ, a cărui structură, regulament și
componen"ă o decide tocmai această autoritate de stat, în conformitate cu prevederile
art. 44 din Ordonan"a Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea știin"i!ică și dez‐
voltarea tehnologică. Această modi!icare în procesul de elaborare a metodologiei de
evaluare a unită"ilor și institu"iilor din sistemul na"ional de cercetare‐dezvoltare, fără
a !i utilizată expertiza altor organisme în luarea deciziei, putea afecta independen"a
și obiectivitatea procesului de elaborare a metodologiei de evaluare a acestor insti‐
tu"ii. Cu privire la criteriile prevăzute de lege pentru metodologia de evaluare a acti‐
vită"ilor de cercetare a institutelor respective, noua reglementare prevedea înlocuirea
criteriilor referitoare la impactul și e!icien"a economică a activită"ilor de cercetare –
dezvoltare cu aspecte privind realizările în planul inovării și transferului tehnologic.
Acest lucru era de natură să îngreuneze atingerea obiectivelor Strategiei de Cercetare,
Dezvoltare și Inovare 2014‐2020 (SCDI), care prevede !inan"area institutelor de cer‐
cetare‐dezvoltare (INCD) în func"ie de impactul economic și social al rezultatelor
activită"ii lor de cercetare.
Cererea de reexaminare a fost respinsă, iar în urma promulgării actul nor‐
mativ a devenit Legea nr. 241/2018.

19. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006,
pentru modi$icarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind e$icien#a
energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015
privind Codul $iscal
Legea viza interven"ii legislative ample asupra activită"ilor speci!ice servi‐
ciilor publice de alimentare cu energie termică; totodată, erau aduse modi!icări Legii
nr. 121/2014 privind e!icien"a energetică cu privire la prorogarea termenului până
la care este obligatorie montarea sistemelor de măsurare pentru individualizarea
consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul !iecărui apar‐
tament; de asemenea, legea supusă reexaminării completa alin. (3) al art. 291 din
Codul !iscal, stabilind pentru energia termică destinată popula"iei o cotă TVA redusă
de 5%.
Având în vedere con"inutul normativ, unele prevederi ale legii supuse reexa‐
minării puteau prejudicia atât bene!iciarii, cât și companiile ce activează în domeniul
solu"iilor de energie termică alternative celor centralizate, astfel că Președintele
României a trimis la data de 1 august 2018 Parlamentului, spre reexaminare, actul
normativ. Legea a rede!init conceptul de „condominiu” ca reprezentând un „sistem
de încălzire având la bază o singură solu"ie tehnică de încălzire” ‐ o astfel de formulare
putea restrânge dreptul consumatorilor de a‐și alege produsele și serviciile în acord
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cu propria voin"ă și nevoile acestora. Textul normativ putea conduce inclusiv la ideea
instituirii unei interdic"ii indirecte a debranșării de la sistemul centralizat pentru uti‐
lizatorii din condominii, nesocotind regulile comer"ului liber și economiei de pia"ă,
prin instituirea unui monopol al sistemelor de alimentare centralizată cu energie ter‐
mică. Legea supusă reexaminării modi!ica Legea nr. 325/2006, instituind pentru au‐
torită"ile administra"iei publice locale o competen"ă exclusivă în tot ceea ce privește
în!iin"area, organizarea, gestionarea și func"ionarea serviciului public de alimentare
cu energie termică în sistem centralizat, precum și în ceea ce privește crearea, dezvol‐
tarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau pri‐
vată a unită"ilor administrativ‐teritoriale care compun sistemul de utilitate publică
respectiv. Corelarea celor două norme mai sus indicate permitea interpretarea că so‐
lu"ia legislativă ar impune locuitorilor din cadrul unită"ilor administrativ‐teritoriale
să utilizeze doar anumite solu"ii aferente energiei termice, stabilite de autorită"ile ad‐
ministra"iei publice locale, ceea ce ar echivala cu o restric"ionare a accesului la solu"ii
alternative pe care utilizatorii le pot considera mai e!iciente, creându‐se premisele
descurajării concuren"ei pe pia"a energiei termice și a solu"iilor alternative. Având în
vedere importan"a domeniului reglementat prin legea supusă reexaminării, precum
și faptul că cele mai multe dintre dispozi"iile acesteia nu au făcut obiectul dezbaterii
și adoptării în cadrul primei Camere sesizate, modul în care a fost adoptată legea nu
asigura deplina respectare a principiului constitu"ional al bicameralismului.
În prezent legea se a!lă în procedură legislativă.

20. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind unele măsuri necesare pentru implementarea opera#iunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Legea viza procedura aplicabilă autorizării lucrărilor și a lucrărilor la sonde,
aspectele speci!ice opera"iunilor petroliere desfășurate cu privire la perimetre pe‐
troliere offshore, măsuri !inanciar‐!iscale și comerciale, precum și regimul juridic al
contraven"iilor și sanc"iunilor aplicabile.
Președintele României a trimis la data de 2 august 2018 Parlamentului, spre
reexaminare, legea, din următoarele considerente. Exploatarea zăcămintelor de petrol
și gaze naturale din perimetrele offshore, situate în zona economică exclusivă din ba‐
zinul Mării Negre, are o importan"ă deosebită pentru România, din perspectiva dez‐
voltării pie"ei interne, a contribu"iei bene!ice la prosperitatea economiei și a
cetă"enilor români, dar și prin prisma consolidării securită"ii energetice regionale. În
acest sens, la nivel de principiu, este necesar un cadru normativ e!icient și durabil, ca‐
pabil să asigure o distribu"ie echitabilă a bene!iciilor între stat și investitori, care să
contribuie la stabilirea unui parteneriat pe termen lung între cele două păr"i, precum
și la consolidarea încrederii în perspectivele economiei na"ionale. Legea supusă ree‐
xaminării se impunea a !i reanalizată de Parlament din perspectiva stabilită"ii și pre‐
dictibilită"ii pe termen lung a cadrului legal aplicabil acestui sector și pentru evitarea
poten"ialelor efecte negative. Totodată, prevederile legii supuse reexaminării ar !i tre‐
buit să cuprindă dispozi"ii clare, lipsite de echivoc și cu perspectivă durabilă, astfel
încât să !ie asigurat cadrul necesar dezvoltării parteneriatului stat‐investitori, în sensul
asigurării predictibilită"ii necesare, iar economia românească să bene!icieze pe termen
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lung de pe urma exploatării resurselor naturale din perimetrul Mării Negre. Legea tre‐
buia reanalizată și din perspectiva unei poten"iale încălcări a principiului neafectării
veniturilor bugetare. În acest sens, legea supusă reexaminării prevedea că sumele re‐
zultate din redeven"e și impozit asupra veniturilor suplimentare offshore se fac venit
la Fondul special de !inan"are a contractelor de parteneriat public ‐ privat în confor‐
mitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Ordonan"a de urgen"ă nr. 39/2018 privind
parteneriatul public ‐ privat, fără să !ie supuse analizei, în prealabil, alocările alterna‐
tive ale veniturilor bugetare preconizate, în conformitate cu priorită"ile de investi"ii
care trebuie să impulsioneze dezvoltarea economică și socială a României. Având în
vedere importan"a domeniului reglementat prin legea transmisă la promulgare, pre‐
cum și faptul că unele dintre dispozi"iile acesteia nu au făcut obiectul dezbaterii și
adoptării în cadrul primei Camere sesizate, Legea privind unele măsuri necesare pen‐
tru implementarea opera"iunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere
referitoare la perimetre petroliere offshore trebuie adoptată astfel încât să se asigure
deplina respectare a principiului constitu"ional al bicameralismului.
Cererea de reexaminare a fost admisă, iar în urma promulgării actul norma‐
tiv a devenit Legea nr. 256/2018.
3.3.5. Anul 2019
Până în data de 6 decembrie 2019, șeful statului a solicitat Parlamentului
reexaminarea unui număr de 20 de legi. Dintre aceste cereri, una a fost admisă, 2
au fost respinse, restul a!lându‐se în procedură parlamentară.

1. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii educa#iei na#ionale nr. 1/2011
Legea transmisă spre promulgare avea ca obiect de reglementare modi!ica‐
rea și completarea unor dispozi"ii ale Legii educa"iei na"ionale nr. 1/2011, precum
măsuri de combatere a bullying‐ului, dispozi"ii privind stabilirea numărului de ore
alocat disciplinelor din planurile‐cadru de învă"ământ, precum și o serie de măsuri
menite a crește accesul la educa"ie a unor categorii de copii care nu aveau acces până
acum.
Deși măsurile amintite erau măsuri de care sistemul educa"ional românesc
avea nevoie, interven"iile legislative care vizau stabilirea numărului de ore alocat dis‐
ciplinelor din planurile‐cadru de învă"ământ, !iind incomplete în reglementare, pre‐
zentau neclarită"i. Astfel, Președintele României a trimis în data 3 ianuarie 2019
Parlamentului, spre reexaminare, legea. Aceasta avea poten"iale efecte negative pen‐
tru sistemul educa"ional și bene!iciarii săi, riscând să afecteze calitatea și coeren"a
procesului educa"ional. În acest context, era de dorit să existe o dezbatere privind re‐
ducerea încărcării orare a programelor școlare și o dimensionare a timpului petrecut
la școală de către elevi în acord cu capacitatea lor, etapele de dezvoltare psiho‐emo‐
"ională a acestora, precum și cu pro!ilul absolventului, iar o asemenea modi!icare impromptu a Legii nr. 1/2011, fără o analiză completă a efectelor generate, nu era
oportună.
Cererea de reexaminare a fost admisă, în urma promulgării actul normativ
devenind Legea nr. 221/2019.
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2. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonan#a de urgen#ă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri $iscal-bugetare,
modi$icarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Legea aproba, cu modi!icări, Ordonan"a Guvernului nr. 15/2018, care are ca
obiect exceptarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și a
Autorită"ii Navale Române, de la obliga"ia de a reduce cu 10% plă"ile efectuate în anul
2018 pentru bunurile si serviciile aferente între"inerii si func"ionării institu"iilor. În
plus, legea a introdus posibilitatea ordonatorilor de credite ai institu"iilor și autori‐
tă"ilor publice de a aproba neîncadrarea în reducerea plă"ilor efectuate în anul 2018,
în cazuri temeinic justi!icate.
Președintele României a trimis in data 9 ianuarie 2019 Parlamentului spre
reexaminare legea, deoarece art. 15 al O.U.G nr. 90/2017, care făcea obiectul Ordonan"ei
aprobate prin lege, a fost abrogat, iar legea a rămas fără obiect de reglementare.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.

3. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind în$iin#area, organizarea și func#ionarea Consiliului Na#ional al Persoanelor Vârstnice
Legea viza organizarea și func"ionarea Consiliului Na"ional al Persoanelor
Vârstnice, noile reglementări instituind schimbarea denumirii acestui Consiliu, prelun‐
girea mandatului președintelui și al vicepreședin"ilor acestui organism, respectiv al con‐
siliilor jude"ene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, de la 2 la 4 ani, stabilirea unor
interdic"ii pentru ocuparea func"iei de membru al Consiliului, precizarea reprezentan"ilor
autorită"ilor publice care fac parte din Comisia permanentă a Consiliului Na"ional, precum
și atribu"iile consiliilor jude"ene ale pensionarilor și ale persoanelor vârstnice.
Unele dintre aceste dispozi"ii erau, însă, de natură să afecteze exigen"ele de
claritate și predictibilitate a normei, în timp ce altele aveau caracter retroactiv, motiv
pentru care Președintele României a trimis în data de 10 ianuarie 2019 Parlamentu‐
lui, spre reexaminare, legea. Astfel, o serie de dispozi"ii din legea reexaminată tre‐
buiau corelate cu prevederile Legii nr. 502/2004 privind asocia"iile pensionarilor, ce
constituie cadrul normativ general referitor la asocia"iile de pensionari în ceea ce
privește de!ini"ia, scopul și atribu"iile organiza"iilor de pensionari, precum și modul
de constituire a organiza"iilor jude"ene și a !ilialelor acestora. De asemenea, atât pre‐
ședintele, cât și vicepreședintele consiliului jude"ean al pensionarilor și persoanelor
vârstnice ar !i trebuit să !ie desemna"i în aceeași modalitate, astfel încât să se asigure
o reprezentativitate adecvată a organiza"iilor jude"ene a pensionarilor și persoanelor
vârstnice în conducerea acestui consiliu. Dispozi"iile prin care se stabilea cuantumul
indemniza"iei lunare a membrilor comisiei permanente, se aplicau începând cu data
de 1 ianuarie 2019, încălcând astfel principiul neretroactivită"ii legii.
Legea se a!lă în prezent în procedură legislativă.
4. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Ordonan#ei
Guvernului nr. 4/2017 pentru modi$icarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul $iscal
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Legea viza stabilirea bazei de calcul al contribu"iei de asigurări sociale datorate
de persoanele !izice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate aces‐
tora, atât pe perioada în care persoanele !izice care realizează venituri din salarii ori
asimilate salariilor desfășoară activitate, cât și pe perioada în care acestea bene!iciază
de concedii și indemniza"ii de asigurări sociale de sănătate. Astfel, se stabilea că baza
lunară de calcul pentru contribu"ia de asigurări sociale este suma câștigurilor brute
prevăzute la art. 139 din Codul !iscal, realizate de persoanele !izice care ob"in venituri
din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribu"ia individuală.
Evenimentele legislative survenite între momentul emiterii de către Guvern
a Ordonan"ei nr. 4/2017 și cel al transmiterii spre promulgare a Legii privind apro‐
barea Ordonan"ei Guvernului nr. 4/2017 au făcut însă necesară reexaminarea acestei
legi de către Parlament, astfel încât să !ie respectate cerin"ele de claritate și predic‐
tibilitate a normelor juridice, astfel că Președintele României a trimis în data de 21
ianuarie 2019 Parlamentului, spre reexaminare, legea. În acest sens, fa"ă de forma
prevăzută de Ordonan"a Guvernului nr. 4/2017, dispozi"iile art. 140 și art. 158 din
Codul !iscal au suferit ulterior alte modi!icări legislative ‐ fa"ă de aceste interven"ii
legislative succesive se impunea ca dispozi"iile legii transmise la promulgare să !ie
reexaminate, astfel încât destinatarii normei juridice să aibă o reprezentare clară asu‐
pra normei aplicabile, în ceea ce privește baza de calcul al contribu"iei de asigurări
sociale datorate.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.

5. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii bugetului de stat pe anul 2019
Legea reglementa bugetul de stat pe anul 2019, cuprinzând veniturile pe ca‐
tegorii și cheltuielile defalcate pe domenii.
Legea bugetului de stat pe anul 2019 a fost trimisă spre promulgare
Președintelui României în data de 20 februarie 2019. În temeiul art. 146 lit. a) din
Constitu"ie, în data de 22 februarie 2019, Președintele a sesizat Curtea Constitu"ională,
iar în data de 6 martie 2019 instan"a constitu"ională a constatat că legea este consti‐
tu"ională.
Președintele României a trimis la data de 8 martie 2019 Parlamentului, spre
reexaminare, legea, cadrul bugetar avut în vedere la adoptarea legii !iind lipsit de rea‐
lismul necesar unei construc"ii bugetare, veniturile !iind supraestimate, iar cheltu‐
ielile subestimate. Mai mult, bugetul pentru anul 2019 afecta dezvoltarea
comunită"ilor locale și realizarea unor investi"ii strategice, în special segmentele pro‐
gramate de autostradă care ar trebui să contribuie direct la dezvoltarea societă"ii.
Cheltuielile legate de cuantumul contribu"iei României la bugetului Uniunii Europene
trebuiau reanalizate de către Parlament pentru asigurarea respectării obliga"iilor
României în calitate de stat membru al U.E. De!icitul bugetar pune în discu"ie respec‐
tarea unor obliga"ii asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Euro‐
pene. Totodată, această lege trebuia reanalizată sub aspectul modului în care sunt
alocate resursele în domeniile sănătă"ii și educa"iei, cu atât mai mult cu cât au crescut
în mod semni!icativ alocările destinate partidelor politice.
Cererea de reexaminare a fost respinsă, iar în urma promulgării actul nor‐
mativ a devenit Legea nr. 50/2019.
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6. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru completarea art. 70
din Legea educa#iei na#ionale nr. 1/2011
Legea avea ca obiect introducerea unor noi dispozi"ii privind în!iin"area
Catalogului școlar on‐line, ca platformă școlară on‐line pentru publicarea zilnică a
notelor și absen"elor elevilor.
Președintele României a trimis la data de 9 aprilie 2019 Parlamentului spre
reexaminare legea, deoarece prevedea că în!iin"area și gestionarea permanentă a ca‐
talogului școlar on‐line intră în responsabilitatea unită"ilor de învă"ământ preuni‐
versitar. Această reglementare era insu!icientă, deoarece putea determina o aplicare
neunitară a legii. Astfel, textul normativ nu prevedea modalitatea de punere în apli‐
care a acestor noi dispozi"ii și nici nu crea posibilitatea pentru legiuitorul secundar,
respectiv autorită"ile publice centrale sau locale, să stabilească reguli precise referi‐
toare la în!iin"area și gestionarea catalogului școlar on‐line, care să asigure imple‐
mentarea unitară, de către toate unită"ile de învă"ământ preuniversitar. Mai mult de
atât, legea transmisă la promulgare nu prevedea sursele de !inan"are prin care se
poate realiza și între"ine această platformă școlară on‐line. De asemenea, având în
vedere că acest catalog școlar con"ine date cu caracter personal, era obligatoriu ca
textul legii să con"ină dispozi"ii exprese, prin care să se asigure protec"ia acestor date.
Lgea se a!lă în prezent în procedură legislativă.

7. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonan#ei
de urgen#ă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru opera#ionalizarea Sec#iei pentru investigarea infrac#iunilor din justi#ie
Legea viza măsuri legislative tranzitorii prin care se instituia o procedură
derogatorie de la dispozi"iile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, astfel
cum a fost modi!icată prin Legea nr. 207/2018, privind numirea provizorie în func"ii
de conducere și de execu"ie a procurorilor din cadrul Sec"iei pentru investigarea in‐
frac"iunilor din justi"ie, denumită în continuare SIIJ. Anterior transmiterii la promul‐
gare, legea a făcut obiectul unei sesizări de neconstitu"ionalitate, formulată de 92 de
deputa"i PNL și USR, și care a fost respinsă prin Decizia Cur"ii Constitu"ionale
nr. 137/2019.
Distinct de criticile de neconstitu"ionalitate ce au format obiectul Deciziei
Cur"ii Constitu"ionale nr. 137/2019, Președintele României a trimis în data de 19
aprilie 2019 Parlamentului, spre reexaminare, Legea. Având în vedere că dispozi"iile
ce reglementează organizarea și func"ionarea SIIJ au fost modi!icate și completate în
ce privește încadrarea procurorilor din cadrul SIIJ, ulterior adoptării OUG nr.
90/2018, succesiv, prin OUG nr. 92/2018 pentru modi!icarea și completarea unor
acte normative în domeniul justi"iei, prin OUG nr. 7/2019 privind unele măsuri tem‐
porare referitoare la concursul de admitere la Institutul Na"ional al Magistraturii, for‐
marea profesională ini"ială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a
Institutului Na"ional al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecători‐
lor și procurorilor stagiari, precum și pentru modi!icarea și completarea Legii nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
respectiv prin OUG nr. 12/2019 pentru modi!icarea și completarea unor acte normative
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în domeniul justi"iei ‐ toate a!late în procedură legislativă ‐ pentru respectarea prin‐
cipiilor clarită"ii și previzibilită"ii normelor juridice, se impunea o abordare unitară
din partea Parlamentului cu privire la aceste ordonan"e de urgen"ă. Dincolo de nece‐
sitatea unei viziuni unitare asupra solu"iilor legislative referitoare la SIIJ, procedurile
legislative a!late în derulare cu privire la ordonan"ele de urgen"ă mai sus men"ionate
ar !i reprezentat cel mai potrivit context pentru Parlamentul României de a‐și aduce
la îndeplinire obliga"iile în conformitate cu dispozi"iile art. 148 alin. (4) din Constitu"ie,
referitoare la prioritatea reglementărilor comunitare obligatorii. Astfel, în ceea ce
privește Sec"ia pentru investigarea infrac"iunilor din justi"ie, atât prin ultimele ra‐
poarte MCV, cât și prin opiniile Comisiei de la Vene"ia pronun"ate cu privire la modi‐
!icările aduse legilor justi"iei, au fost formulate ample observa"ii ce privesc în!iin"area,
dar și modul de func"ionare al acestei sec"ii.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.

8. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executărilor lucrărilor de construc#ii
Legea avea ca obiect de reglementare trecerea din sfera ilicitului penal în cea
a ilicitului contraven"ional a faptelor de executare fără autoriza"ie de construire sau
de des!iin"are ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute de
art. 3 alin. (1) lit. c), e) și g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lu‐
crărilor de construc"ii. Anterior transmiterii la promulgare, legea a făcut obiectul unei
sesizări de neconstitu"ionalitate, formulată de 78 de deputa"i PNL și USR, și care a
fost respinsă prin Decizia Cur"ii Constitu"ionale nr. 142/2019.
Distinct de criticile de neconstitu"ionalitate ce au format obiectul Deciziei
Cur"ii Constitu"ionale nr. 142/2019, Președintele României a trimis la data de 2 mai
2019 Parlamentului, spre reexaminare, legea. Din analiza categoriilor de lucrări a
căror executare fără autoriza"ie de construire sau a căror des!iin"are nu mai atrag
răspunderea penală potrivit legii supuse reexaminării, o parte dintre acestea repre‐
zintă lucrări de interes public. Pe cale de consecin"ă, necesitatea tragerii la răspun‐
dere penală pentru faptele amintite subzistă, tocmai din perspectiva protejării unor
valori sociale deosebit de importante precum via"a, integritatea corporală sau pro‐
tec"ia mediului înconjurător, răspunderea contraven"ională ne!iind su!icientă în ra‐
port de importan"a acestor valori care necesită protec"ie din partea statului.
Astfel, lucrările prevăzute de art. 3 lit. c) și e) din Legea nr. 50/1991 vizează
investi"ii de infrastructură (autostrăzi, drumuri, poduri, apeducte, baraje), deschide‐
rea de cariere și balastiere, branșamente, racorduri la utilită"i, lucrări privind căile
de comunica"ii. Prin raportare la importan"a și dimensiunile acestor categorii de lu‐
crări, amploarea acestora și consecin"ele pe care lipsa sau nerespectarea autoriza"ii‐
lor de construc"ii le pot avea asupra siguran"ei publicului sau asupra mediului
înconjurător, se impune men"inerea în sfera ilicitului penal a acestor fapte. Dezincri‐
minarea faptelor amintite este de natură să afecteze chiar realizarea unor investi"ii
publice, încurajând interven"ii neautorizate asupra autostrăzilor, drumurilor jude‐
"ene, podurilor, re"elelor electrice sau în realizarea forajelor, generând riscuri la
adresa siguran"ei cetă"enilor.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.
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9. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind statutul personalului
feroviar
Legea viza raporturile de muncă ce se stabilesc între unitatea cu speci!ic fe‐
roviar și personalul feroviar angajat în cadrul acesteia, drepturile, obliga"iile și răs‐
punderea personalului feroviar, formarea ini"ială și continuă a personalului feroviar,
condi"iile speci!ice și modalită"ile de ocupare și de eliberare din aceste func"ii, de în‐
cetare a activită"ii și de pensionare a personalului feroviar, precum și criteriile de
acordare a recompenselor și distinc"iilor.
Președintele României a trimis în data 20 iunie 2019 Parlamentului, spre
reexaminare, legea. Aceasta instituia o serie de drepturi salariale, drepturi de natură
extra salarială și o serie de facilită"i pentru personalul feroviar, fără o analiză funda‐
mentată a impactului economic al acestor măsuri în pia"a serviciilor feroviare de trans‐
port. Or, din expunerea de motive a legii transmise la promulgare nu rezulta că a fost
evaluat impactul pe care aceste dispozi"ii îl au în pia"a serviciilor feroviare ori că au
fost identi!icate sursele de sus"inere a acestor drepturi și bene!icii ‐ conform art. 30 ‐
32 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, instrumentul de mo‐
tivare trebuie să cuprindă și prezentarea concluziilor studiilor, lucrărilor de cercetare
sau evaluărilor statistice care sus"in măsurile propuse sau impactul socioeconomic
(efectele asupra mediului macroeconomic, ale mediului de afaceri, social, evaluarea
costurilor și bene!iciilor, impactul !inanciar asupra bugetului general consolidat), com‐
patibilitatea cu reglementările comunitare în materie, consultările derulate în vederea
elaborării proiectului de act normativ. În lipsa unui studiu de impact al măsurilor adop‐
tate, noile costuri !inanciare ale operatorilor priva"i, ocazionate de noile drepturi ale
personalului, riscau a !i transferate către consumatorul !inal prin majorarea tarifelor.
Totodată, noile drepturi salariale și de natură salarială prevăzute de legea transmisă
spre promulgare urmau a avea un impact diferit asupra operatorilor priva"i, compa‐
rativ cu companiile de stat. Cu privire îndeosebi la acest ultim aspect, informa"iile pu‐
blicate pe pagina de internet asociată parcursului legislativ al legii supuse reexaminării
nu permiteau identi!icarea unui punct de vedere avizat din partea Consiliului Na"ional
de Supraveghere din Domeniul Feroviar ‐ structură fără personalitate juridică în cadrul
Consiliului Concuren"ei, direct responsabilă, în aplicarea art. 56 alin. (1) din Legea nr.
202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spa"iul feroviar unic
European, cu aplicarea Legii concuren"ei în domeniul transportului feroviar și deci,
implicit, și cu îndeplinirea atribu"iei prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. l) din Legea nr.
21/1996, republicată, cu modi!icările și completările ulterioare.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.
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!iecărui medic veterinar de liberă practică care de"ine contract pentru efectuarea în
exploata"iile nonprofesionale a unor activită"i sanitar‐veterinare expres prevăzute
prin legea transmisă la promulgare.
Necesitatea corelării unor dispozi"ii din legea men"ionată cu alte acte nor‐
mative din domeniu, precum și necesitatea adoptării unei reglementări coerente,
clare și predictibile în materie au impus reanalizarea de către Parlament a legii în
forma trimisă la promulgare, astfel că Președintele României a trimis la data de 5
iulie 2019 Parlamentului, spre reexaminare, legea în discu"ie. Modi!icările și comple‐
tările aduse cadrului normativ prin legea supusă reexaminării vizau exclusiv varianta
asigurării activită"ilor sanitar‐veterinare publice pe bază de contract de concesiune,
generând confuzie cu privire la posibilitatea efectivă de utilizare a alternativei anga‐
jării de personal sanitar‐veterinar propriu. Astfel, spre exemplu, dacă pentru con‐
tractele de concesiune erau prevăzute standarde cu privire la raza teritorială minim
acoperită, efectivul minim de animale, sau limita maximă de contracte de concesiune
la nivel na"ional ce pot !i încheiate de medicii veterinari, pentru alternativa angajării
de personal sanitar‐veterinar propriu, cu excep"ia dispozi"iilor de la art. 15 alin. (4)
din O.G. nr. 42/2004, conform cărora ”activită"ile de asisten"ă medical‐veterinară sunt
asigurate în exclusivitate de serviciile medicale sanitar‐veterinare particulare”, a fost
omisă indicarea unor criterii și detalii cu privire la modul în care se fac angajările,
precum și regimul juridic al acestora. Potrivit reglementărilor existente, în prezent
medicii veterinari de liberă practică împuternici"i sunt plăti"i pentru activită"i sani‐
tar‐veterinare publice efectuate în exploata"iile nonprofesionale, în baza unui con‐
tract de concesiune încheiat cu autorită"ile sanitar‐veterinare, pentru care tarifele
sunt stabilite prin H.G. nr. 1156/2013, sau a unui contract de prestări de servicii. Prin
compara"ie cu activită"ile și tarifele prevăzute la art. 15 alin. (5) din Ordonan"a Gu‐
vernului nr. 42/2004, respectiv prin HG nr. 1156/2013, activită"ile pentru care actul
normativ supus reexaminării acorda suma de 10.000 de lei lunar pentru !iecare be‐
ne!iciar de contract de concesiune dintr‐o anumită circumscrip"ie erau insu!icient
circumstan"iate, fapt ce putea conduce la abuzuri în aplicarea legii. Totodată, acor‐
darea sumei de 10.000 de lei lunar, pentru !iecare bene!iciar de contract de conce‐
siune dintr‐o anumită circumscrip"ie, ar !i trebuit să "ină cont de volumul activită"ii
medicilor veterinari, astfel încât să nu genereze inechită"i între medicii veterinari de
liberă practică. Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și
exercitarea profesiunii de medic veterinar, această profesie este una „liberală și in‐
dependentă, cu organizare autonomă reglementată”, care este organizată și func"io‐
nează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de
Colegiul Medicilor Veterinari. Astfel, în procedura de adoptare a legii, ar !i trebuit so‐
licitat avizul Consiliului Economic și Social.
Cererea de reexaminare a fost respinsă, iar legea a fost promulgată, devenind
Legea nr. 236/2019.
11. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991
Legea pentru modi!icarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 viza reglemen‐
tarea situa"iei terenurilor aferente construc"iilor edi!icate de către fostele cooperative
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agricole de produc"ie, fostele asocia"ii economice intercooperatiste, de fostele orga‐
niza"ii și entită"i ale coopera"iei de consum, indiferent de denumirea acestora, precum
și ale altor construc"ii a!late în proprietate privată, !iind modi!icate dispozi"iile pri‐
vind terenurile aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și a cur"ii și
grădinii din jurul acestora, a!late în zonele necooperativizate.
Președintele României a transmis, la data de 12 iulie 2019, legea spre reexami‐
nare Parlamentului pentru următoarele considrente: sintagma „terenuri aferente lo‐
cuin"ei” nu acoperea situa"ia suprafe"elor de teren pe care se a!lă anexele gospodărești
sau terenurile reprezentate de curtea și grădina din jurul locuin"ei, norma !iind incom‐
pletă, motiv pentru care se impunea reanalizarea interven"iei legislative. De asemenea,
Președintele a atras aten"ia că alin. (23) al art. 27 din Legea nr. 18/1991 a fost recent
modi!icat prin Legea nr. 105/2019 privind modi!icarea și completarea Legii cadastrului
și a publicită"ii imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modi!icarea și completarea altor
acte normative (în vigoare începând cu 23 mai 2019). Astfel, prin Legea nr. 105/2019
sintagma „terenuri aferente locuin"ei” (introdusă ini"ial prin Legea nr. 231/2018) a fost
înlocuită cu sintagma „terenuri aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum
și a cur"ii și grădinii din jurul acestora”. Legea nr. 105/2019 con"ine o solu"ie legislativă
care a pornit de la o nevoie socială reală, respectiv aceea de a acoperi toate suprafe"ele
de teren de"inute în fapt de persoanele îndreptă"ite, precum și de a elimina diferen"a de
tratament juridic dintre terenurile din zone cooperativizate și cele din zone necoopera‐
tivizate, aspect ce justi!ică oportunitatea men"inerii în con"inutul normativ al păr"ii in‐
troductive a art. 27 alin. (23) a sintagmei în vigoare, respectiv „terenuri aferente casei
de locuit și anexelor gospodărești, precum și a cur"ii și grădinii din jurul acestora”. Toto‐
dată, Președintele a apreciat că numai printr‐o astfel de reglementare se poate da efec‐
tivitate acestei modalită"i de constituire a dreptului de proprietate.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.

12. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru completarea art. 5
din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
Legea pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea
pentru cauză de utilitate publică de!inea „lucrările de interes public major”. Potrivit
art. 5 din legea men"ionată, urmau a intra în această categorie lucrările care se declară
de interes na"ional și traversează localită"i, drumuri jude"ene, orășenești și comunale
și asigură legăturile cu municipii, orașe și comune, !iind necesare pentru realizarea
de obiective de interes local pentru dezvoltarea infrastructurii locale, lucrările privind
produc"ia și distribu"ia de energie electrică și termică având ca scop utilizarea dura‐
bilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic pentru realizarea de
amenajări hidroenergetice.
Președintele României a transmis Parlamentului legea spre reexaminare, la
data de 26 iulie 2019, din următoarele considerente: sintagma „pentru realizarea de
obiective de interes local pentru dezvoltarea infrastructurii locale” era neclară și, apa‐
rent, incompatibilă cu utilitatea publică declarată pentru lucrări de interes na"ional.
Totuși, includerea acestei categorii de lucrări în sfera lucrărilor de „interes public major”
putea !i justi!icată prin prisma unei însumări mai ample de interese locale ce ar putea
excede planului local, însă acest aspect trebuia să !ie clari!icat în cuprinsul normei.
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De asemenea, s‐a apreciat că includerea în sfera „lucrărilor de interes public
major” a lucrărilor „privind produc"ia și distribu"ia de energie electrică și termică
având ca scop utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes
strategic pentru realizarea de amenajări hidroenergetice”, s‐a realizat prin folosirea
unei norme lipsită de predictibilitate și ar putea genera di!icultă"i în aplicare.
Președintele a apreciat că se impune stabilirea, prin lege, a unor criterii clare care să
permită încadrarea acestor tipuri de lucrări în sfera „lucrărilor de interes public
major”, cu atât mai mult cu cât legiuitorul trebuie să aibă în vedere, pe de o parte,
echilibrul dintre nevoia de dezvoltare socio‐economică și nevoia de protec"ie a me‐
diului, iar pe de altă parte, respectarea angajamentelor interna"ionale ale României.
S‐a apreciat că legea supusă reexaminării trebuie reanalizată de către
Parlament și din perspectiva respectării angajamentelor interna"ionale ale României.
În acest sens, se impune a !i avute în vedere și dispozi"iile Legii nr. 5/1991 pentru
aderarea României la Conven"ia asupra zonelor umede, de importan"ă interna"ională,
în special ca habitat al păsărilor acvatice, ale Legii nr. 13/1993 pentru aderarea
României la Conven"ia privind conservarea vie"ii sălbatice și a habitatelor naturale
din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, ale Legii nr. 58/1994 pentru
rati!icarea Conven"iei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la
5 iunie 1992, ale Legii nr. 14/1995 pentru rati!icarea Conven"iei privind cooperarea
pentru protec"ia și utilizarea durabilă a !luviului Dunărea (Conven"ia pentru protec"ia
!luviului Dunărea), semnată la So!ia la 29 iunie 1994, precum și cele ale Legii nr. 389/2006
pentru rati!icarea Conven"iei‐cadru privind protec"ia și dezvoltarea durabilă a
Carpa"ilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.

13. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea art. 260
alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea pentru modi!icarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 ‐
Codul muncii viza sanc"ionarea contraven"ională, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000
lei, în situa"ia nerespectării dispozi"iilor privind munca suplimentară „pentru !iecare
persoană identi!icată ca prestând muncă suplimentară”. Potrivit ini"iatorilor, modi!i‐
carea era necesară pentru generarea unui efect disuasiv, de natură să determine o
descurajare a prestării orelor suplimentare dincolo de limita legală, în condi"iile în
care norma în vigoare nu stabilește o corelare a cuantumului amenzilor și numărului
de ore suplimentare efectuate cu numărul de salaria"i care au făcut ore suplimentare.
Potrivit reglementării actuale, art. 260 alin. (1) lit. i) din Codul muncii prevede:
„Constituie contraven"ie și se sanc"ionează astfel următoarele fapte: (...) i) nerespec‐
tarea dispozi"iilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei”.
Președintele României a transmis Parlamentului legea spre reexaminare la
data de 17 octombrie 2019, din următoarele considerente: pentru un plus de claritate
a legii, era necesară circumstan"ierea sanc"iunii, prin indicarea în mod expres a si‐
tua"iilor privind munca suplimentară de natură să atragă aplicarea unei amenzi con‐
traven"ionale. Potrivit dispozi"iilor art. 120 – 124 din Codul muncii există și alte
posibile încălcări ale regimului muncii suplimentare cum ar !i: efectuarea de ore su‐
plimentare fără acordul salaria"ilor; neplata orelor suplimentare sau neînregistrarea
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corespunzătoare a acestora; plata sporului prevăzut de lege pentru efectuarea muncii
suplimentare, cu nerespectarea regimului prioritar al compensării cu ore libere plă‐
tite în următoarele 60 de zile calendaristice de la efectuarea muncii suplimentare;
precum și orice alte situa"ii de încălcare a regimului juridic privind munca suplimen‐
tară, ce se pot ivi în practică.
Astfel, că Parlamentul ar trebui să clari!ice dacă înăsprirea sanc"iunii pentru
încălcarea dispozi"iilor privind munca suplimentară vizează doar situa"ia urmărită
de ini"iatori ‐ cea a prestării orelor suplimentare dincolo de limita legală prevăzută
de art. 114 din Codul muncii ‐ sau se referă/se aplică și altor situa"ii ce pot reprezenta
încălcări ale Codului muncii.
Tot în scopul clarită"ii reglementării, Președintele a apreciat că ar !i necesar
ca sintagma „pentru !iecare persoană identi!icată ca prestând muncă suplimentară”,
din cuprinsul legii transmise la promulgare, să !ie circumstan"iată la persoanele pentru
care nu s‐au respectat dispozi"iile privind munca suplimentară, în caz contrar putându‐
se în"elege că amenda ar !i aplicată tuturor persoanelor care prestează muncă supli‐
mentară într‐o companie, deși dispozi"iile legii se aplică numai în cazul unor angaja"i.
De asemenea, potrivit art. 260 alin. (1) din Codul muncii, în celelalte cazuri
de răspundere contraven"ională în care încălcările sunt raportate la „!iecare persoană
identi!icată”, amenda contraven"ională este limitată la o valoare cumulată de cel mult
10 ori maximul amenzii, exemple în acest sens !iind dispozi"iile art. 260 alin. (1) li‐
terele e), e1), e2), e3) și o). Din această perspectivă, Președintele a apreciat că ar !i
utilă reanalizarea legii transmise la promulgare și sub aspectul stabilirii, și în acest
caz, a unei valori maxime cumulate, solu"ie legislativă care ar !i în acord cu viziunea
de ansamblu a legiuitorului în ceea ce privește regimul sanc"ionator din cadrul
Codului muncii.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.
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14. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din
cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor cali$icat,
a$late în $inan#area autorită#ilor administra#iei publice locale
Legea privind aprobarea Programului‐pilot de preluare a personalului an‐
gajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acor‐
darea primului‐ajutor cali!icat, a!late în !inan"area autorită"ilor administra"iei publice
locale prevedea instituirea unui program pilot pentru cel mult un an de zile, prin care
personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în
acordarea primului ajutor cali!icat, a!late în !inan"area autorită"ilor locale, la cererea
acestuia, se preia cu statut de cadru militar – subo!i"er sau de soldat profesionist,
după caz, de către inspectoratele pentru situa"ii de urgen"ă în a căror zonă de com‐
peten"ă își desfășoară activitatea, prin derogare de la prevederile Legii nr. 80/1995
în ceea ce privește dobândirea calită"ii de subo!i"er. Prevederile acestei legi se aplicau
doar pentru personalul încadrat până cel târziu la data de 31 decembrie 2018, pentru
jude"ele Arad, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu.
Președintele României a transmis Parlamentului legea spre reanalizare la
data de 17 octombrie 2019, din următoarele considerente: deși legea men"ionată are
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ca scop instituirea unor măsuri de natură să rezolve problemele cu care se confruntă
autorită"ile administra"iei publice în !inan"area activită"ii de acordare a primului‐
ajutor, o serie de dispozi"ii ale acesteia, prin neclaritatea sau impredictibilitatea aces‐
tora pot conduce la compromiterea scopului urmărit de legiuitor, motiv pentru care
se impune reexaminarea actului normativ de către Parlament.
Printre elementele asupra cărora Președintele a solicitat Parlamentului ree‐
xaminarea se numără dispozi"iile referitoare la durata programului, absen"a preve‐
derilor referitoare la autoritatea competentă să decidă încetarea programului
anterior împlinirii termenului de un an sau efectele încetării acestui program.
De asemenea, schimbarea statutului juridic al personalului cu pregătire pa‐
ramedicală din cadrul echipajelor SMURD și dobândirea de către acesta a unui nou
statut, respectiv acela de cadru militar subo!i"er/soldat profesionist militar nu era
determinată sub aspectul caracterului temporar sau permanent al acestei schimbări.
Președintele a subliniat faptul că legea nu stabilește un termen în interiorul căruia
personalul SMURD poate formula cererea de preluare, iar solu"ia legislativă propusă
ar putea genera disfunc"ionalită"i în activitatea SMURD și impredictibilitate. În egală
măsură, s‐a apreciat că legea nu cuprinde dispozi"ii prin care Guvernul sau o altă au‐
toritate să !ie învestită cu atribu"ia de a elabora norme de punere în aplicare a legii,
pentru ca problemele pe care le‐ar putea genera neclaritatea normelor să‐și poată
găsi rezolvarea la nivel infralegal.
În cuprinsul cererii de reexaminare, Președintele a men"ionat faptul că în in‐
teresul desfășurării în bune condi"ii a activită"ii de prim ajutor și, implicit a actului
medical, dar și în vederea asigurării aplicabilită"ii e!iciente a prezentei solu"ii legi‐
slative, se impun reglementări clare cu privire la programul pilot, referitoare la: du‐
rata acestuia, procedura de evaluare a utilită"ii și e!icien"ei acestuia, precum și
eventualele consecin"e ale unui asemenea program. În acest context, apreciem că se
impune și o evaluare a numărului de persoane cărora li se va aplica programul‐pilot
și, pe cale de consecin"ă, a impactului acestui program asupra bugetului/structurii
de personal a Ministerului Afacerilor Interne și a Inspectoratului pentru Situa"ii de
Urgen"ă.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.

15. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea
și func#ionarea Autorită#ii Na#ionale de Reglementare în Domeniul Energiei
Legea pentru modi!icarea și completarea Ordonan"ei de urgen"ă a Guvernului
nr. 33/2007 privind organizarea și func"ionarea Autorită"ii Na"ionale de Reglementare
în Domeniul Energiei (ANRE) instituia noi reglementări în ceea ce privește desfășu‐
rarea activită"ii autorită"ii de reglementare, !inan"area acesteia, conducerea și
Comitetul de reglementare al ANRE, atribu"iile și competen"ele ANRE în sectorul
energiei electrice și energiei termice produse în cogenerare, precum și în sectorul
gazelor naturale.
Președintele României a transmis Parlamentului spre reexaminare legea, la
data de 24 octombrie 2019, întrucât prin prevederile punctului nr. 1 al legii se putea
în"elege că norma vizează scoaterea tuturor activită"ilor ANRE de sub inciden"a
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exercitării competen"elor stabilite prin lege pentru alte institu"ii, fără indicarea
explicită a unor limitări sau circumstan"ieri rezultate din obligativitatea respectării
dispozi"iilor legale sau emise în aplicarea legii de către alte autorită"i. Or, o asemenea
reglementare nu se justi!ica în mod obiectiv și ra"ional, și nu oferea garan"iile mini‐
male în legătură cu o bună func"ionare a ANRE.
De asemenea, Președintele a apreciat că modi!icarea art. 1 alin. (7) și, res‐
pectiv, abrogarea lit. ab) a art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 33/2007 sunt susceptibile de
a încălca standardele unei gestionări transparente și responsabile a domeniului ener‐
giei deoarece dispozi"ia nou introdusă făcea trimitere la un „raport anual de activitate
pentru anul anterior”, care „va cuprinde în mod obligatoriu o sec"iune cu privire la
rezultatele monitorizării func"ionării pie"elor de energie electrică și gaze naturale,
precum și o sec"iune referitoare la evolu"ia pre"urilor și tarifelor reglementate de
ANRE”, eliminându‐se astfel accesul la informa"ii utile nu doar publicului larg ci, mai
ales, unor institu"ii care includ valorile acestor indicatori în prognozele na"ionale.
De asemenea, cererea de reexaminare a vizat și interven"iile legislative asu‐
pra art. 4 alin. (14) lit. c) pct. 3 și pct. 4 din O.U.G. nr. 33/2007 ‐ abrogarea a două din‐
tre cazurile de revocare din calitatea de membru al Comitetului de reglementare al
ANRE, respectiv: „3. exercitarea func"iei cu gravă neglijen"ă care are ca urmare per‐
turbarea semni!icativă a sectoarelor și/sau pie"elor de energie electrică, termică sau
ale gazelor naturale” și „4. încălcarea gravă sau îndeplinirea cu rea‐credin"ă a preve‐
derilor prezentei ordonan"e de urgen"ă”, Președintele apreciind că aceste abrogări
nu se justi!ică obiectiv și ra"ional, echivalând cu o diminuare a răspunderii persoa‐
nelor vizate cu privire la modul în care își exercită atribu"iile, cu atât mai mult cu cât
atât neglijen"a cu efecte negative în pia"ă, cât și încălcarea gravă sau îndeplinirea cu
rea‐credin"ă a prevederilor O.U.G. nr. 33/2007 au fost considerate, din perspectiva
dreptului european, „abateri în conformitate cu dreptul intern”.
Coroborat cu relaxarea regimului sanc"ionator, Președintele a apreciat că de‐
rogarea de la aplicarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind !inan"ele publice în
ceea ce privește cheltuielile de capital nu are o justi!icare obiectivă, iar prin faptul că
prin înlăturarea aplicabilită"ii cadrului legislativ general nu se instituie nicio altă re‐
gulă/normă alternativă care să guverneze în materie, solu"ia legislativă prevăzută la
alin. (9) al art. 2 din O.U.G. nr. 33/2007 este susceptibilă să conducă la arbitrariu în
cheltuirea banilor publici. Perspectiva înlăturării de la aplicare a dispozi"iilor Legii
!inan"elor publice nr. 500/2002 în ceea ce privește aprobarea cheltuielilor de capital
ale ANRE – fără niciun fel de rigoare sau standard de ordin legal – poate conduce la
o în"elegere denaturată a no"iunii de independen"ă a acestei autorită"i de reglemen‐
tare, dar și la o viziune eronată asupra cheltuirii și controlului banului public. O ase‐
menea justi!icare nu poate !i cu atât mai mult primită cu cât, potrivit legisla"iei
europene (Directiva 2009/72/CE și Directiva 2009/73/CE) autonomia, ca instrument
ce asigură protejarea independen"ei autorită"ii de reglementare este gândită ca apar‐
"inând autorită"ii însăși și nu poate !i compatibilă cu acordarea unei puteri discre"io‐
nare președintelui acesteia.
De asemenea, Președintele a apreciat că eliminarea atribu"iei ANRE de avi‐
zare a studiilor de fezabilitate, întocmite în vederea concesionării serviciului de dis‐
tribu"ie a gazelor naturale nu este una oportună, echivalând cu eliminarea controlului
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exercitat de către un ter" (ANRE) cu privire la rentabilitatea distribu"iilor vizate și
fezabilitatea solu"iilor tehnice propuse pentru sistemele de distribu"ie, caz în care
există un risc considerabil de nerecunoaștere în tarife a investi"iilor care se dovedesc
neconforme cu cerin"ele ANRE.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.

16. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Programului de sus#inere a activită#ii de reproduc#ie în sectorul de creștere a bubalinelor
Legea privind aprobarea Programului de sus"inere a activită"ii de reproduc‐
"ie în sectorul de creștere a bubalinelor instituia o schemă de ajutor de stat, în valoare
de 30 de milioane de euro, asigurată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care are ca obiect îmbunătă"irea nivelului de per‐
forman"ă și sustenabilitate al fermelor de reproduc"ie a bubalinelor. Astfel, legea men‐
"ionată reglementa aspecte privind bene!iciarii, criteriile de eligibilitate, cheltuielile
eligibile, intensitatea ajutorului de stat și valoarea ajutorului, precum și aspecte pri‐
vind modalitatea de accesare a programului, durata de aplicare și bugetul schemei
de ajutor de stat și modalitatea de efectuare a controalelor la fa"a locului.
Președintele României a transmis Parlamentului legea spre reanalizare la
data de 25 octombrie 2019, din următoarele considerente: unele dintre dispozi"iile
actului normativ transmis la promulgare sunt însă neclare și lipsite de predictibilitate,
putând afecta obliga"iile ce‐i revin României în calitate de stat membru al Uniunii
Europene. Spre exemplu, legea supusă reexaminării instituia posibilitatea, în anumite
condi"ii, pentru fermierii care s‐au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere
a cererii de !inan"are în Program, să bene!icieze de o majorare a ajutorului acordat
prin acest program. Cu toate acestea, sintagma „s‐au instalat în cei 5 ani anteriori
datei de depunere a cererii de !inan"are în Programul de sus"inere a activită"ii de re‐
produc"ie în sectorul de creștere a bubalinelor” este lipsită de precizie, ne!iind clar
care este momentul la care această condi"ie se raportează.
De asemenea, întrucât legea instituie o schemă de ajutor de stat, pentru res‐
pectarea art. 148 alin. (2) din Constitu"ie, este necesar ca această prevedere să !ie
compatibilă cu legisla"ia Uniunii Europene în domeniu, mai precis să respecte pre‐
vederile art. 107 alin. (3) și art. 108 din Tratatul privind Func"ionarea Uniunii
Europene (TFUE). Ajutorul de stat în discu"ie este un ajutor nou. În acest context, în
sensul art.1 lit. c) din Regulamentul UE 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015
de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din TFUE, orice proiect de acor‐
dare a unui ajutor nou se noti!ică în timp util Comisiei de către statul membru în
cauză, iar ajutorul de stat nu poate !i acordat decât în cazul în care Comisia a adoptat
sau se consideră că a adoptat, o decizie de autorizare a acestuia.
Astfel, Președintele a apreciat că adoptarea măsurilor preconizate ar !i tre‐
buit să se facă după noti!icarea schemei și autorizarea sa de către Comisia Europeană.
În acest sens, Președintele a apreciat că legea ar trebui să prevadă dispozi"ii care să
indice, fără echivoc, că aplicarea/implementarea se va face numai după autorizarea
de către Comisie, pentru a putea !i considerat că autorită"ile na"ionale își îndeplinesc
obliga"iile ce le revin în materia ajutorului de stat. În lipsa unor asemenea prevederi,
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există riscul ca ajutorul de stat acordat să !ie considerat ajutor de stat ilegal și, ca
atare, supus recuperării și sanc"iunilor aferente, ceea ce ar !i de natură să aducă pre‐
judicii autorită"ilor competente și, mai ales, bene!iciarilor schemei.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.

17. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru completarea Legii
educa#iei na#ionale nr. 1/2011
Legea avea ca obiect introducerea unor noi dispozi"ii referitoare la organi‐
zarea orelor de activită"i psihomotrice și, respectiv, a celor de educa"ie !izică pentru
elevii din sistemul românesc de învă"ământ de nivel antepreșcolar și primar. Prin
noua reglementare se preciza că elevii din unită"ile de educa"ie timpurie antepreș‐
colară vor bene!icia de două ore de astfel de activită"i pe săptămână. În ceea ce pri‐
vește învă"ământul primar, legea prevede ca, în situa"ia în care orele de educa"ie !izică
nu pot !i predate de cadre didactice de specialitate, acestea să !ie predate de către
profesorii pentru învă"ământul primar.
Președintele României a transmis Parlamentului legea spre reanalizare la
data de 25 octombrie 2019, din următoarele considerente: deși propunerile sunt me‐
nite a sprijini participarea elevilor la activită"i !izice periodice, sintagma „nu pot !i
predate de cadre didactice de specialitate” este lacunară, întrucât nu se precizează
care sunt cauzele pentru care aceste ore de educa"ie !izică nu pot !i predate de către
cadrele didactice de specialitate. De aceea, apare ca necesară stabilirea expresă a si‐
tua"iilor care pot determina imposibilitatea predării orelor de educa"ie !izică de către
personalul didactic de specialitate, aceasta cu atât mai mult cu cât legea poate avea
implica"ii asupra calită"ii orelor de educa"ie !izică, prin prisma experien"ei cadrului
didactic, cât și asupra numărului de posturi, a încadrării și titularizării profesorilor
de educa"ie !izică. Practic, implementarea acestor prevederi ar putea conduce la re‐
ducerea numărului de posturi didactice la disciplina educa"ie !izică, predate de pro‐
fesori de specialitate.
Președintele a mai arătat că, anterior implementării unor asemenea măsuri,
se impune și realizarea unei evaluări de impact asupra aplicării prevederilor legii,
atât în ceea ce privește corpul profesoral, cât și referitor la asigurarea calită"ii actului
educa"ional și siguran"ei elevilor la nivelul învă"ământului primar.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.

18. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea și completarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea
coșului minim de consum lunar
Legea pentru modi!icarea și completarea Ordonan"ei de urgen"ă a Guvernu‐
lui nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar avea ca obiect de
reglementare înlocuirea conceptului de coș minim de consum lunar cu unul nou, res‐
pectiv cel de coș minim de consum pentru un trai decent, stabilirea structurii și com‐
ponentelor acestuia precum și a procedurii de actualizare a valorii sale. Prin noua
anexă a OUG nr. 217/2000, astfel cum este modi!icată prin lege, coșul minim de con‐
sum pentru un trai decent, conform structurii și componentelor reglementate și ra‐
portat la pre"urile valabile în septembrie 2018, avea valoarea de 6762 lei/lună. Legea
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mai prevedea că valoarea coșului minim de consum lunar pentru un trai decent se
actualizează anual de către Institutul Na"ional de Statistică și se aprobă prin hotărâre
a Guvernului.
Președintele României a transmis Parlamentului legea spre reanalizare la
data de 13 noiembrie 2019, din următoarele considerente: atât timp cât legiuitorul
a prevăzut prin lege valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent, modi‐
!icarea acestui cuantum nu se poate realiza altfel decât tot prin lege. Reanalizarea
anexei se impune și din perspectiva necesită"ii stabilirii unei structuri bazate pe cri‐
terii și metodologii obiective și a unor componente raportate la unită"i de referin"ă
compatibile cu cele utilizate de institu"iile cu competen"e în stabilirea valorii unora
dintre componentele coșului minim. În plus, pentru a nu pune probleme în aplicare,
Parlamentul ar trebui să aibă în vedere și normativizarea NOTEI anexei, întrucât
unele din dispozi"iile acesteia "in chiar de corpul legii, iar parte dintre acestea ar
putea face obiectul unei anexe distincte.
Președintele a mai arătat că acest coș minim de consum pentru un trai decent
va constitui unul dintre elementele de fundamentare a salariului de bază minim brut
pe "ară, astfel că Parlamentului îi revine sarcina de a analiza și în ce măsură structura,
componentele și valoarea sa trebuie să !ie stabilite prin lege. Întrucât legea schimbă
concep"ia generală a actului normativ supus modi!icării și completării și vizează în‐
treaga reglementare a OUG nr. 217/2000, intervenindu‐se legislativ asupra întregului
con"inut normativ al actului supus modi!icării, se impunea ca, în acord cu dispozi"iile
art. 61 din Legea nr. 24/2000, să !ie adoptată o nouă reglementare, cu consecin"a
abrogării OUG nr. 217/2000.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.
19. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modi$icarea art. 30
din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Na#ionale a României
Legea pentru modi!icarea art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul
Băncii Na"ionale a României elimina posibilitatea stabilirii și men"inerii de rezerve
în aur depozitat în străinătate și instituia termenul în care Banca Na"ională a Româ‐
niei (BNR) trebuia să prezinte Parlamentului și Guvernului raportul privind situa"ia
rezervelor interna"ionale, în ipoteza diminuării acestora până la un nivel care ar pe‐
riclita tranzac"iile interna"ionale ale statului, precum și cauzele care au condus sau
care pot conduce la o astfel de reducere.
Președintele României a transmis Parlamentului legea spre reanalizare la
data de 20 noiembrie 2019, din următoarele considerente: solu"ia legislativă preco‐
nizată prin articolul unic pct. 1 din legea supusă reexaminării este de natură să afec‐
teze atribu"iile legale ale BNR și să creeze premisele îndepărtării de la
compatibilizarea legisla"iei BNR cu tratatele europene, cu Statutul Sistemului Euro‐
pean de Bănci Centrale (SEBC) și cu cel al Băncii Centrale Europene (BCE) și să ge‐
nereze di!icultă"i în aplicare. Solu"ia legislativă preconizată nu "ine cont de actualul
context intern și interna"ional, de rolul rezervelor interna"ionale și nici de consecin‐
"ele ce ar surveni în urma deciziei referitoare la depozitarea întregii rezerve de aur
în "ară. Repatrierea aurului sau păstrarea acestuia în depozite în străinătate repre‐
zintă op"iuni strict legate de politica monetară ‐ politică pe care, potrivit legii, doar
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banca centrală are atribu"ia de a o implementa ‐ iar decizia trebuie să derive din
obiectivele BNR ce rezultă din statutul său, iar nu din interven"ii de ordin legislativ,
nesus"inute de fundamente de ordin tehnic sau economic.
Președintele a mai sus"inut că modi!icarea Statutului Băncii Na"ionale a
României prin norma de la articolul unic pct. 1 nu trebuie să se îndepărteze de la ca‐
drul instituit prin Tratatul de Func"ionare a Uniunii Europene (TFUE), prin Statutul
SEBC și cel al BCE și că este necesară consultarea BCE, precum și că eliminarea posi‐
bilită"ii depozitării în străinătate a unei păr"i a rezervei interna"ionale de aur corelativ
cu lipsa oricărei reglementări care să asigure tranzi"ia între situa"ia actuală și cea ur‐
mărită de legiuitor generează incertitudine cu privire la modalitatea în care peste 60
de tone de aur pot ajunge, !izic, din locul actual de depozitare (în străinătate) în locul
de depozitare din România. Totodată, este necesară o evaluare a costurilor imediate,
dar și a celor pe termen mediu și lung, pentru a evita suportarea unor costuri nejus‐
ti!icat de mari (transport, pază, asigurare, etc.) raportat la bene!iciul estimat al înce‐
tării plă"ii costurilor de depozitare, în acest sens, !iind necesară consultarea BNR și
o analiză de impact detaliată, în acord cu dispozi"iile Legii nr. 24/2000.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.

20. CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlariza#i
în unită#i de învă#ământ în$iin#ate în procesul de organizare a re#elei școlare
și pentru modi$icarea și completarea Legii educa#iei na#ionale nr. 1/2011, precum și pentru modi$icarea și completarea Ordonan#ei de urgen#ă a Guvernului
nr. 75/2005 privind asigurarea calită#ii educa#iei
Legea viza instituirea unor dispozi"ii referitoare la constituirea institu"iilor
de educa"ie de drept public sau privat, reorganizarea acestor institu"ii, precum și cu
privire la organizarea re"elei școlare și la asigurarea !inan"ării de bază a învă"ămân‐
tului de către stat.
Președintele României a transmis Parlamentului legea spre reanalizare la
data de 25 noiembrie 2019, din următoarele considerente: dispozi"ia din lege prin
care se proroga termenul până la care se comunica, anual, lista unită"ilor pentru care
se propunea reorganizarea, de la 31 august la 31 octombrie, era de natură să deter‐
mine întârzierea procesului de evaluare externă a acestor unită"i și riscă să producă
schimbări în re"eaua școlară, în timpul anului școlar. Totodată, potrivit aceluiași ar‐
ticol, termenul de !inalizare și aprobare a re"elei școlare se prelungea de la începutul
anului școlar până la sfârșitul semestrului I, ceea ce făcea ca re"eaua școlară să poată
suferi modi!icări în timpul vacan"ei inter‐semestriale, fapt care poate avea un impact
negativ asupra procesului de predare‐învă"are.
De asemenea, componentele organizatorice de tipul: nivel de învă"ământ, !i‐
lieră, pro!il cu specializări/cali!icări profesionale, programe de studii din cadrul uni‐
tă"ilor de învă"ământ reorganizate în condi"iile art. 221 din Legea educa"iei nr. 1/2011
își men"ineau statutul de acreditat sau autorizat, dobândit înainte de reorganizare.
Or, păstrarea statutului de autorizat sau acreditat pentru componentele unei unită"i
de învă"ământ chiar și după reorganizare, fără o veri!icare a capacită"ii acestora de a
men"ine standardele, nu a fost condiserată oportună, deoarece puteau afecta calitatea

434

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

procesului educa"ional, întrucât scopul autorizării și acreditării este întocmai veri!i‐
carea îndeplinirii acestor standarde.
Președintele a mai arătat că modi!icarea operată potrivit căreia centrele ju‐
de"ene de resurse și asisten"ă educa"ională/Centrul Municipiului București de
Resurse și Asisten"ă Educa"ională sunt unită"i specializate de învă"ământ special și
special integrat, era de natură să restrângă rolurile acestora în sprijinirea integrării
copiilor cu cerin"e educa"ionale speciale în unită"ile de învă"ământ de masă, în con‐
di"iile în care, în prezent, conform Legii nr. 1/2011, aceste centre sunt de!inite ca uni‐
tă"i specializate ale învă"ământului preuniversitar.
Nu în ultimul rând, Președintele a mai apreciat că potrivit ordonan"ei de ur‐
gen"ă aprobate prin lege, se introduceau în re"eaua școlară furnizorii de educa"ie,
fără alte reglementări conexe prin care să se prevadă cu claritate condi"iile în care
aceștia pot !i parte a re"elei școlare. Acest lucru putea produce blocaje în componen‐
tele de !inan"are, dar și de asigurare a calită"ii procesului educa"ional, !iind periclitat
în mod direct dreptul superior al copilului de a bene!icia de un sistem educa"ional
așa cum este cons!in"it de Constitu"ie. Referitor la reglementarea posibilită"ii univer‐
sită"ilor de a în!iin"a, în structura acestora, unită"i de învă"ământ preuniversitar, fără
personalitate juridică, s‐a arătat că aceasta a fost realizată fără o analiză de impact și
fără a avea în vedere corelările legislative necesare. Această reglementare putea ge‐
nera neclarită"i în ceea ce privește organizarea re"elei școlare, !inan"area învă"ămân‐
tului preuniversitar, organizarea ciclurilor de învă"ământ și a examenelor de
absolvire.
Legea se a!lă în prezent în procedură parlamentară.

435

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

ANEXE

- SITUAȚII STATISTICE22 DECEMBRIE 2014 - 11 DECEMBRIE 2019

CUPRINS
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1. SITUA(IE STATISTICĂ privind legile promulgate de Președintele României
2. SITUA(IE STATISTICĂ privind sesizările de neconstitu"ionalitate formulate de
Președintele României
3. SITUA(IE STATISTICĂ privind cererile de reexaminare formulate de Președintele
României
4. SITUA(IE STATISTICĂ privind tratatele interna"ionale încheiate de Președintele
României
5. SITUA(IE STATISTICĂ privind acreditări și rechemări ambasadori
6. SITUA(IE STATISTICĂ privind în!iin"ări ambasade și consulate
7. SITUA(IE STATISTICĂ privind acordare și înaintare în grad ‐ cadre militare
8. SITUA(IE STATISTICĂ privind acordare și înaintare în grad ‐ chestori de poli"ie
9. SITUA(IE STATISTICĂ privind treceri în rezervă ‐ cadre militare
10. SITUA(IE STATISTICĂ privind încetare raporturi de serviciu ‐ chestori de poli"ie
11. SITUA(IE STATISTICĂ privind acordare drapel de luptă
12. SITUA(IE STATISTICĂ privind participarea Președintelui României la ședin"ele
Consiliului Superior al Magistraturii
13. SITUA(IE STATISTICĂ privind numirile și eliberările din func"iile de conducere
la Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casa"ie și Justi"ie, la Direc"ia de Investigare a Infrac"iunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism și la Direc"ia Na"ională Anticorup"ie
14. SITUA(IE STATISTICĂ privind aprobările cererilor de urmărire penală pentru
foști membri ai Guvernului
15. SITUA(IE STATISTICĂ privind exercitarea de către Președintele României a
atribu"iei prevăzute la art. 90 din Constitu"ie – Referendumul
16. SITUA(IE STATISTICĂ privind participarea Președintelui României la întâlniri cu
Comisia de la Vene"ia/reprezentan"i ai Comisiei
17. SITUA(IE STATISTICĂ privind mesajele adresate Parlamentului de către Președintele
României
18. SITUA(IE STATISTICĂ privind participarea Președintelui României la ședin"ele
Guvernului
19. SITUA(IE STATISTICĂ privind consultările Președintelui României cu partidele
și forma"iunile politice și cu Guvernul României
20. SITUA(IE STATISTICĂ privind con!lictele juridice de natură constitu"ională
promovate de Președintele României
21. SITUA(IE STATISTICĂ privind con!lictele juridice de natură constitu"ională în
care Președintele României a fost parte
22. SITUA(IE STATISTICĂ privind numirea Guvernului României
23. SITUA(IE STATISTICĂ privind numiri de miniștri în caz de remaniere
guvernamentală sau de vacan"ă a postului
24. SITUA(IE STATISTICĂ privind încetările din func"ia de membru al Guvernului
25. SITUA(IE STATISTICĂ privind candida"ii respinși pentru func"ia de ministru/premier
26. SITUA(IE STATISTICĂ privind numirile și propunerile de numiri în func"ii
publice prevăzute în legi speciale
27. SITUA(IE STATISTICĂ privind numirile și eliberările în/din func"ie – magistra"i
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Z804.1838/* 1."* ?!]?R!K* -41:.8* 762/E/C9.49* </*
C67-34:9.49* `45//* 1."* !MK]?R!F* -./0/12* 7B@8./34*
-41:.8* E/193/A9.49* -.6C4@838/* 24* .4@:/:8/.4V* I1*
19:8.B* @98* -./1* 4CJ/09341:V* 9* /76L/3436.* -.4389:4*
I1* 762* 9L8A/0* I1* -4./6929* .45/7838/* C6781/@:* I1*
=67>1/9V* -.4C87* </* 9* 9.:"* F* 2/1* X.26191D9* 24*
8.541DB* 9* Z804.1838/* * 1."* QH]?RRR* -./0/12*
.4:.6C429.49* 816.* L818./* /76L/34* C9.4* 98*
9-9.D/18:*C83:436.*.43/5/69@4*2/1*=67>1/9*

W4C/A/9*1."*H?]?R!K*
`4549*1."*F!F]?R!K*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."NHN]?R!K*
`454*.4@-/1@B*
(CH@RO+>?@B++
W4C/A/9*1."PPQ]?R!K*
`4549*1."!RF]?R!M*

*;`OG*N!F]?!"!R"?R!K********

H"**

!

440

*****

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* ?K"!!*
`45//* -./0/12* 9-.6L9.49* X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9*
Z804.1838/*1."*!H]?R!K*-41:.8*C67-34:9.49*`45//*
927/1/@:.9D/4/* -8L3/C4* 36C934* 1."* ?!K]?RR!* </*
-41:.8*762/E/C9.49*9.:"*FQ*93/1"*aNbc*2/1*`4549*1."*
?NF]?RRM* -./0/12* E/191D434* -8L3/C4* 36C934**
;`OG*HFR]R?"RM"?R!K*

)ER>@BRO+>?@B+
W4C/A/9*1."PPP]?R!K*
`4549*1."FKK]?R!K*
*

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

8:;[+
!"+

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* FR"RF*
`45//*-./0/12*:.91@7/:4.49*818/*:4.41*2/1*
26741/83*-8L3/C*93*@:9:838/*</*2/1*927/1/@:.9.49*
S/1/@:4.838/*%.91@-6.:8./36.V*9E39:*I1*C61C4@/8149*
+67-91/4/*Y9D/61934*24*+B/*d4.9:4*e+"d"="fO*#"'"V*I1*
26741/83*-8L3/C*93*6.9<838/*%4/8<*</*I1*
927/1/@:.9.49*+61@/3/838/*36C93*93*6.9<838/*%4/8<V*
^824D83*'3L9*

(CH@RO+>?@B++
W4C/A/9*1."*HRM]?R!M*
`454*.4@-/1@B*+

*;`OG*NPR]RH"!!"?R!K*
?"+

F"*

*
*

#)#$_'=)*W)*Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
FQF]?RRH*-./0/12*#:9:8:83*934</36.*36C93/*

?N"RM*

;3OG*HQ?]??"RM"?R!K*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* !K"!!*
`45//**-./0/12*43/7/19.49*816.*:9G4*</*:9./E4V*
-.4C87*</*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*816.*
9C:4*16.79:/04*
;`OG*HNF]!P"!R"?R!M*

8:;X*
!"*

?"*

W4C/A/9*1."*KFM]?R!M*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*+

)ER>@BRO+>?@B+
W4C/A/9*1."NQK]?R!M*
`4549*1."!]?R!N*

*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RQ"!!*
`45//*-./0/12*9CJ/A/D/619.49*/76L/3838/*'1@97L383*
C619C838/*g.B:/918*[*d36./C9*ae\/39*d36./C9fcV*@/:89:*
I1*36C93/:9:49*h:4EB14<:/V*^824D83*'.54<V*24*CB:.4*
S/1/@:4.83*+83:8.//*</*$241:/:BD//*Y9D/61934**

(CH@RO+>?@B**

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RH"!?*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
!PP]!QQQ*-./0/12*#:9:8:83*E81CD/619./36.*-8L3/C/*

(CH@RO+>?@B++

;`OG*NN]R!"R?"?R!N*

;`OG*KKM]R!"RQ"?R!K*
*
!

(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."NNN]?R!N*
`454*.4@-/1@B**
*
*

W4C/A/9*1."F?]?R!P*
`4549*1."!KM]?R!P*

441

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

8:;\*
!"*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RH"R!*
`45//*-./0/12*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*8.541DB*9*
Z804.1838/*1."*QM]?R!M*-41:.8*762/E/C9.49*</*
C67-34:9.49*816.*9C:4*16.79:/04*I1*26741//34*
428C9D/4/V*C4.C4:B.//V*E6.7B.//*-.6E4@/61934*</*
@B1B:BD//**************************************;`OG*!?]R!"R?"?R!N*

?"*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* !!"R!*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*
927/1/@:.9D/4/*-8L3/C4*36C934*1."*?!K]?RR!**
;3OG*FMF]?F"!R"?R!N*

F"*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* !K"R!*
`45//*-./0/12*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*8.541DB*9*
Z804.1838/*1."*FF]?R!N*-41:.8*762/E/C9.49*</*
C67-34:9.49*9.:"*!!*2/1*X.26191D9*24*8.541DB*9*
Z804.1838/*1."*??]?RRQ*-./0/12*I1E//1D9.49*
'8:6./:BD//*Y9D/61934*-41:.8*'27/1/@:.9.4*</*
=4534741:9.4*I1*+6781/C9D//**
*;`OG*!PF]RF"RK"?R!N*

H"*

K"*

442
!

W4C/A/9*1."*MF]?R!P*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B**

(CH@RO+>?@B+++
W4C/A/9*1."*KF]?R!P*
`454*.4@-/1@B**

)ER>@BRO+>?@B+
W4C/A/9*1."*MH]?R!P*

;=*9*EBC8:*.44G*28-B*
W++=*
`4549*1."?HK]?R!P*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* !P"R!*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*`45//*1."*!M!]?RRF*
-./0/12*81434*7B@8./*-41:.8*9@/58.9.49*
:.91@-9.41D4/*I1*4G4.C/:9.49*2471/:BD/36.*-8L3/C4V*
9*E81CD//36.*-8L3/C4*</*I1*742/83*24*9E9C4./V*
-.4041/.49*</*@91CD/619.49*C6.8-D/4/*
;3OG*K?P]RH"!?"?R!N*
#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RP"RF*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
N]?RRM*-./0/12*@:9:8:83*E81CD/619.838/*-8L3/C*
-9.39741:9.*

W6@9.*1."*MQ'$]?R!P**

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RK"RH*
`45//*-./0/12*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*8.541DB*9*
Z804.1838/*1."*PK]?R!M*-41:.8*762/E/C9.49*</*
C67-34:9.49*X.26191D4/*24*8.541DB*9*Z804.1838/*
1."*?F]?RRP*-./0/12*-4@C8/:83*</*9C09C83:8.9*
*;`OG*!F?]?R"R?"?R!N*

W6@9.*1."*HQM'$]?R!P*

;3OG*?P?]!K"RM"?R!M*

M"*

(CH@RO+>?@B+*

(CH@RO+>?@B+

W4C/A/9*1."!RH*]?R!P*
`454*.4@-/1@B*

W6@9.*1."*FHH'$]?R!P*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*?QP]?R!P*
`454*.4@-/1@B**
(CH@RO+>?@B+

W4C/A/9*1."*F!?]?R!PO
;.4<42/1:434*=67>1/4/*9*
@4@/A9:*2/1*168*++=***

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

N"*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* !F"RH*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*
927/1/@:.9D/4/*-8L3/C4*36C934**1."*?!K]?RR!*</*9*
`45//*1."*FQF]?RRH*-./0/12*#:9:8:83*934</36.*36C93/*

W6@9.*1."*KFR'$]?R!P*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* ?R"RH*
`45//*-41:.8*C67-34:9.49*`45//*1."*!NM]?R!R*
-./0/12*/1:45./:9:49*I1*4G4.C/:9.49*E81CD//36.*</*
2471/:BD/36.*-8L3/C4V*-41:.8*762/E/C9.49*</*
C67-34:9.49*`45//*1."*!HH]?RRN*-./0/12*
I1E//1D9.49V*6.591/A9.49*</*E81CD/619.49*'541D/4/*
Y9D/61934*24*$1:45./:9:4V*-.4C87*</*-41:.8*
762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*93:6.*9C:4*16.79:/04*

W6@9.*1."*KN!'$]?R!P*

;3OG*?N?]!?"RQ"?R!N*
P"*

Q"*

;3OG*HP?]?!"!!"?R!N*

!!"*

T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B**

)ER>@BRO+>?@B+

W4C/A/9*1."*FFH]?R!P*
=$*

`4549*1."!?K]?R!P**
W6@9.*1."*MR!'$]?R!P*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* ?M"RH*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
?R?]!QQP*-./0/12*6.591/A9.49*S61/:6.838/*XE/C/93*
93*=67>1/4/**

W6@9.*1."*M!R'$]?R!P*

*

;3OG*H!!]FR"!R"?R!N*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RH"RK*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
FRH]?RRH*-./0/12*6.591/A9.49*^82/C/9.B*
;3OG*H!N]F!"!R"?R!N*

!?"*

W4C/A/9*1."*FPH]?R!P*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* ?K"RH*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*816.*9C:4*
16.79:/04*2/1*26741/83*@B1B:BD//*
;`OG*HK]R!"R?"?R!N*

!R*

(CH@RO+>J?T@JD+>?@B+

*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RN"RK*
`45//*-./0/12*9-.6L9.49*;.65.97838/*24*@8@D/14.4*
-41:.8*9C:/0/:9:49*24*.4-.628CD/4V*/1C8L9D/4*</*24*
C.4<:4.4*I1*@4C:6.83*90/C63********************************
**;`OG*HNR]?R"!!"?R!N*

(CH@RO+>?@B+

W4C/A/9*1."*FKK]?R!P*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

)ER>@BRO+>?@B++

W4C/A/9*1."*FPM]?R!P*
`4549*1."?RP]?R!P*

W6@9.*1."*MKR'$]?R!P*
)ER>@BRO++>?@B+

W4C/A/9*1."*FKN]?R!P*
`4549*1."?RN]?R!P*

W6@9.*1."*MM!'$]?R!P*
)ER>@BRO+>?@B++
W4C/A/9*1."**
FQ!]?R!P*=$*
`4549*1."??N]?R!P*
443

!

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

!F"*

!H"*

!K"*

!M"*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RN"RK*
`45//*-./0/12*9-.6L9.49*;.65.97838/*24*@8@D/14.4*
9*C.4@CB:6./36.*24*@8/14*-41:.8*9C:/0/:9:49*24*
.4-.628CD/4**
;`OG*HN!]?R"!!"?R!N*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RN"RK*
`45//*-41:.8*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*8.541DB*9*
Z804.1838/*1."*KK]?R!M*-./0/12*.46.591/A9.49*
+67-91/4/*Y9D/61934*24*'8:6@:.BA/*</*W.878./*
Y9D/61934*2/1*=67>1/9*[*#"'"*</*I1E//1D9.49*
+67-91/4/*Y9D/61934*24*$104@:/D//*=8:/4.4*#"'"V*
-.4C87*</*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*816.*9C:4*
16.79:/04*********************************
*;`OG*?M]R!"R?"?R!N*

W4C/A/9*1."*FQR]?R!P*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B**
*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* !P"RK*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
F]?RRR*-./0/12*6.591/A9.49*</*24@EB<8.9.49*
.4E4.41287838/*

W6@9.*1."*NM?'$]?R!P*

*;3OG*H!Q]F!"!R"?R!N*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RM"RM*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*
428C9D/4/*19D/61934*1."*!]?R!!V*9*`45//*-41:.8*
762/E/C9.49*9.:"*!M*2/1*`4549*428C9D/4/*19D/61934*
1."*!]?R!!*</*9*`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*
C67-34:9.49*816.*9C:4*16.79:/04*I1*26741/83*
428C9D/4/*
;3OG*HHN]!F"!!"?R!N*

!

(CH@RO+>?@B++

W6@9.*1."*NRH'$]?R!P**

;3OG*KMM]RN"!?"?R!N*

444

W6@9.*1."*MM?'$]?R!P*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* !!"RK*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
F!N]?RRH*-./0/12*+61@/3/83*#8-4./6.*93*
S95/@:.9:8.//*

*;`OG*?HR]?M"RM"?R!N*
!N"*

W6@9.*1."*MMR'$]?R!P*
)ER>@BRO+>?@B++
W4C/A/9*1."**
FQR]?R!P*=$*
`4549*1."!QK]?R!P*

;3OG*NF]?P"R?"?R!P*

)ER>@BRO+>?@B*W4C/A/9****************
1."*FPK]?R!P**=$*
`4549*1."?FH]?R!P*
)ER>@BRO+>?@B++
W4C/A/9*1."**

H!M]?R!P*=$*

`4549*1."!KQ]?R!P*

W6@9.*1."*PKH'$]?R!P*
(CH@RO+>J?T@JD*-./1**

W4C/A/9*1."*K?P]?R!P*
`4549*1."*KM]?R!Q*

;.4<42/1:434*=67>1/4/*9*
@4@/A9:*2/1*168*++=*
*

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

!P"**

!Q"*
?R"*

?!"*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RM"RM*
`45//*-./0/12*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*8.541DB*9*
Z804.1838/*1."*FF]?R!N*-41:.8*762/E/C9.49*</*
C67-34:9.49*9.:"*!!*2/1**X.26191D9*24*8.541DB*
Z804.1838/*1."*??]?RRQ*-./0/12*I1E//1D9.49*
'8:6./:BD//*Y9D/61934*-41:.8*'27/1/@:.9.4*</*
=4534741:9.4*I1*+6781/C9D//**

W6@9.*1."*PKF'$]?R!P*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* !!"RM**
`45//*-./0/12*9@/58.9.49*818/*1/043*C6781*./2/C9:*
24*@4C8./:9:4*9*.4D43436.*</*@/@:47436.*/1E6.79:/C4*
;`OG*?PR]R?"RK"?R!P*

W6@9.*1."*PPP'$]?R!P*
(CH@RO+>?@B++
W4C/A/9*1."*HKK]?R!P*
`4549*1."FM?]?R!P*
W6@9.*1."*Q!F'$]?R!P*

*;`OG*!PF]RF"RK"?R!N*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* !H"RM*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*********************
1."*!M!]?RRF*-./0/12*81434*7B@8./*-41:.8*
9@/58.9.49*:.91@-9.41D4/*I1*4G4.C/:9.49*
2471/:BD/36.*-8L3/C4V**9*E81CD//36.*-8L3/C4*</*I1*
742/83*24*9E9C4./V*-.4041/.49*</*@91CD/619.49*
C6.8-D/4/******************************
*;`OG*?H?]?F"RH"?R!P*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* ?P"RM*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
FRH]?RRH*-./0/12*6.591/A9.49*^82/C/9.B*
;3OG*H!N]F!"!R"?R!N*

??"*

?F"*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RH"RN*
`45//*-./0/12*I1E//1D9.49*d612838/*#804.91*24*
W4A063:9.4*</*$104@:/D//*[*#"'"V*-.4C87*</*-41:.8*
762/E/C9.49*816.*9C:4*16.79:/04*
;`OG*?FM]?F"RH"?R!P*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RH"RN*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
?KH]?R!F*-./0/12*4G4C8:9.49*-424-@436.*</*9*
7B@8./36.*-./09:/04*24*3/L4.:9:4*2/@-8@4*24*
6.591434*^82/C/9.4*I1*C8.@83*-.6C4@838/*-4193**
*;`OG*KKF]RN"!?"?R!N*

!

(CH@RO+>J?T@JD+>?@B++
W4C/A/9*1."*HK?]?R!P*
`4549*1."?HK]?R!P*

(CH@RO+>J?T@JD*-./1**

W4C/A/9*1."*HKM]?R!P*
`4549*1."KQ]?R!Q*

W6@9.*1."*QQP'$]?R!P*
)ER>@BRO+PJ+
BEWBKEHE@JKO*-./1*
W4C/A/9*1."*HPF]?R!P*
`4549*1."*?RN]?R!P*

W6@9.*1."*!RFN'$]?R!P*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*KF!]?R!P*
*

W6@9.*1."*!RFM'$]?R!P*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*KM!]?R!P*

W4C/A/9**1."*??]?R!Q*[*
14C61@:/:8D/6193B*I1*
91@97L38**
445

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

?H"*

?K"*

?M"*

?N"*

?P"*

?Q"*

446
!

#)#$_'=)*W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RM"RN*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
F!N]?RRH*-./0/12*+61@/3/83*#8-4./6.*93*
S95/@:.9:8.//*

W6@9.*1."*!RKQ'$]?R!P*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
!R"RN*
9@8-.9*`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*
`45//*1."*!FK]?R!R*-./0/12*+6283*24*-.6C428.B*
-4193BV*-.4C87*</*-41:.8*762/E/C9.49*</*
C67-34:9.49*`45//*1."*FRH]?RRH*-./0/12*
6.591/A9.49*^82/C/9.B*
*
;`OG*FNF]!F"RM"?R!P*
#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
!F"RN*
9@8-.9*`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*
`45//*927/1/@:.9D/4/*-8L3/C4*36C934*1."*?!K]?RR!*</*
-41:.8*9L.659.49*9.:"*?!*2/1*`4549*1."*?!F]!QQP***
-./0/12*L818./34*-.6-./4:9:4*-8L3/CB*
*
;3OG*FFQ]!N"!R"?R!N*

W6@9.*1."*!RQ!'$]?R!P*

;3OG*H!Q]F!"!R"?R!N*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
9@8-.9*`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*
`45//*1."*FRF]?RRH*-./0/12*@:9:8:83*^824CB:6./36.*
</*-.6C8.6./36.*
*
;3OG*H!P]F!"!R"?R!N*
*
#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
9@8-.9*`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*
`45//*1."*!Q?]?RRM*-./0/12*742/4.49*</*
6.591/A9.49*-.6E4@/4/*24*742/9:6.*
;`OG*HPF]?H"!R"?R!M*
*

?R"RN*

)ER>@BRO+PJ+
BEWBKEHE@JKO*-./1*
W4C/A/9*1."*KM?]?R!P**
`4549*1."?FH]?R!P*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*MFF]?R!P*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B**

W6@9.*1."*!!??'$]?R!P
*
*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*KP!]?R!P*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

W6@9.*1."*!!MP'$]?R!P*
)ER>@BRO+>?@B++

W4C/A/9*1."*KPF]?R!P*
?R"RN*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
?K"RN*
9@8-.9*`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*
`45//*1."*?PM]?RRQ*-./0/12*+6283*-4193V*-.4C87*</*
9*`45//*1."NP]?RRR*-41:.8*-.4041/.49V*
24@C6-4./.49*</*@91CD/619.49*E9-:436.*24*C6.8-D/4*
*
;`OG*HRM]RF"RN"?R!P*

`4549*1."?H?]?R!P*

W6@9.*1."*!!MN'$]?R!P*
(CH@RO+>J?T@JD**-./1*
W4C/A/9*1."*KMR]?R!P*

W4C/A/9*1."*H!K]?R!Q***

`4549*1."!K*]?R!Q*
*
*
W6@9.*1."*!!Q?'$]?R!P*
*

(CH@RO++>J?T@JD*-./1**
W4C/A/9*1."*MKR]?R!P*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B**

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

FR"*

F!"*

F?"*

FF"*

FH"**

FK"*

FM"*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
9@8-.9*`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*
9.:"*!?*2/1*`4549*1."*NP]?RRR*-41:.8*-.4041/.49V*
24@C6-4./.49*</*@91CD/619.49*E9-:436.*24*C6.8-D/4*
**
;`OG*FHR]?Q"RK"?R!P*

?M"RN*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
9@8-.9*`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*
`45//*1."*?]!QMP*-./0/12*6.591/A9.49*
927/1/@:.9:/0B*9*:4./:6./838/*=67>1/4/*
*;3OG*PN]!?"RF"?R!P*
#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
9@8-.9*`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*
`45//*1."*QH]!QQ?*-./0/12*6.591/A9.49*</*
E81CD/619.49*+8.D//*24*+61:8./*
;3OG*HH?]!F"!!"?R!N*
*
#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
9@8-.9*`45//*-./0/12*+6283*927/1/@:.9:/0*93*
=67>1/4/*
;`OG*FMQ]!?"RM"?R!P*

(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*KPH]?R!P**

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
?M"RN*
9@8-.9*`45//*-41:.8*762/E/C9.49*`45//*1."*
?!F]!QQP*-./0/12*L818./34*-.6-./4:9:4*-8L3/CB*</*
-41:.8*:.4C4.49*818/*/76L/3*2/1*26741/83*-8L3/C*93*
@:9:838/*</*2/1*927/1/@:.9.49*$1@:/:8D/4/*;.4E4C:838/*
[*U824D83*g9CB8V*I1*26741/83*-8L3/C*93*^824D838/*
g9CB8**************************************
*;`OG*?!Q]!P"RH"?R!P*
*
#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* ?M"RN*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
QM]?RRM*-./0/12*#:9:8:83*24-8:9D/36.*</*93*
@419:6./36.*
;3OG*FPP]?F"!R"?R!N*
#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
9@8-.9*`45//*-41:.8*762/E/C9.49*9.:"*!RQ*2/1*
X.26191D9*24*8.541DB*9*Z804.1838/*1."*!QK]?RR?*
-./0/12*C/.C839D/9*-4*2.878./34*-8L3/C4**
;`OG*!!?]!?"RF"?R!P*

W6@9.*1."*!!QN'$]?R!P*

?N"RN*

`4549*1."!MR]?R!Q*

W6@9.*1."*!!QQ'$]?R!P*
(CH@RO+>?@B++
W4C/A/9*1."*KMK]?R!P*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*
W6@9.*1."*!!QP'$]?R!P*
(CH@RO+>J?T@JD*-./1**
W4C/A/9*1."*M?Q]?R!P*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*
W6@9.*1."*!?RF'$]?R!P*
(CH@RO+>J?T@JD*-./1**

W4C/A/9*1."*MPH]?R!P*
FR"RN*

FR"RN*

F!"RN*

*

W6@9.*1."*!?!H'$]?R!P*
)ER>@BRO+>?@B****************
W4C/A/9*1."*M!Q]?R!P*
`4549*1."*?QR]?R!P*

W6@9.*1."*!?!F'$]?R!P*
(CH@RO+>?@B++
W4C/A/9*1."*MHM*]?R!P*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*
W6@9.*1."*!?!N'$]?R!P*

(CH@RO+>?@B+W4C/A/9*1."*
MP!]?R!PO*`454*
.4@-/1@B*
447

!

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

FN"**

FP"*

FQ"*

HR"*

H!"*

H?"*

448
!

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
9@8-.9*`45//*-41:.8*762/E/C9.49*`45//*1."*
FQF]?RRH*-./0/12*#:9:8:83*934</36.*36C93/*
;3OG*KMQ]!!"!?"?R!N*

R!"RP*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
9@8-.9*`45//*-41:.8*C67-34:9.49*`45//*1."*
!NM]?R!R*-./0/12*/1:45./:9:49*I1*4G4.C/:9.49*
E81CD//36.*</*2471/:BD/36.*-8L3/C4V*-41:.8*
762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*!HH]?RRN*
-./0/12*I1E//1D9.49V*6.591/A9.49*</*E81CD/619.49*
'541D/4/*Y9D/61934*24*$1:45./:9:4V*-.4C87*</*
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*93:6.*9C:4*
16.79:/04*****************************
*;3OG*KQN]?R"!?"?R!N*
#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
9@8-.9*`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*
`45//*1."*FK]!QQN*-./0/12*6.591/A9.49*</*
E81CD/619.49*/1@:/:8D/4/*'06C9:83*;6-6.838/**
*
;3OG*!]R!"R?"?R!P*

R?"RP*

W6@9.*1."*!???'$]?R!P*
(CH@RO++>J?T@JD*-./1**
W4C/A/9*1."*MHN]?R!P*
`4549*1."PP]?R!Q*

W6@9.*1."*!??K'$]?R!P*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*MP?]?R!P*
`4549*1."KH]?R!Q*

!?"!!*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
RN"!?*
9@8-.9*`45//*-./0/12*24C39@/E/C9.49*816.*
26C8741:4*
*
;`OG*M!M]?H"!R"?R!P*
*
#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
!R"!?*
9@8-.9*`45//*-./0/12*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*
8.541DB***9*Z804.1838/**1."*KM]?R!P*-41:.8*
C67-34:9.49*`45//**1."*!K]!QQR*-./0/12*
.46.591/A9.49*81/:BD/36.*4C6167/C4*24*@:9:*C9*.45//*
98:61674*</*@6C/4:BD/*C674.C/934*
*
;`OG*HP?]?M"RQ"?R!P*
#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
!!"!?*
9@8-.9**`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*
`45//*1."*P]?R!M*-./0/12*I1E//1D9.49*74C91/@7436.*
-.40BA8:4*24*+61041D/9*-./0/12*2.4-:8./34*
-4.@691436.*C8*2/A9L/3/:BD/*
*
;3OG*FR]!Q"R?"?R!P*

W6@9.*1."*!NKN*'$]?R!P*
(CH@RO+>J?T@JD*-./1**
W4C/A/9*1."*NN]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

W6@9.*1."*?!FR*'$]?R!P*
(CH@RO+>?@B++
W4C/A/9*1."*NH]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*
W6@9.*1."*?!FH'$]?R!P*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*?K]?R!Q*
`4549*1."!QK]?R!Q*

W6@9.*1."*?!KF'$]?R!P*
(CH@RO++>J?T@JD*-./1**
W4C/A/9*1."*MH*]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

HF"*

HH"*

8:;=+
!"*

?"**

F"**

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
!F"!?*
9@8-.9*`45//*-./0/12*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*
8.541DB*9*Z804.1838/*1."*QM]?R!M*-41:.8*
762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*816.*9C:4*16.79:/04*I1*
26741//34*428C9D/4/V*C4.C4:B.//V*E6.7B.//*
-.6E4@/61934*</*@B1B:BD//*
*
;`OG*!?]R!"R?"?R!N***
#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*
9@8-.9*`45//*-./0/12*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*
8.541DB*9*Z804.1838/*1."*!RK]?R!N*-41:.8*
762/E/C9.49*9.:"*?F*93/1"*a!c*3/:"*Cc*2/1*`4549*
0>1B:6.//*</*9*-.6:4CD/4/*E612838/*C/1454:/C*1."*
HRN]?RRM*
;`OG*!?M]!Q"RF"?R!P*
*
*
*

(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*NK]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

W6@9.*1."*??FR'$]?R!P*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."NM]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RN"R!*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*816.*9C:4*
16.79:/04*2/1*26741/83*6.2/1//*</*@/58.91D4/*
-8L3/C4*
*

W6@9.*1."*NH'$]?R!Q*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RN"R!*
`45//*-./0/12*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*8.541DB*9*
Z804.1838/*1."*PM]?R!P*-41:.8*762/E/C9.49*</*
C67-34:9.49*`45//*1."*F]?RRR*-./0/12*6.591/A9.49*
</*24@EB<8.9.49*.4E4.41287838/V*-.4C87*</*-41:.8*
81434****7B@8./*-41:.8*L819*6.591/A9.4*</*
24@EB<8.9.4*9*.4E4.41287838/**19D/6193*-41:.8*
.40/A8/.49*+61@:/:8D/4/*******

W6@9.*1."*N?'$]?R!Q*

;`OG*HRK]?N"RM"?R!P*

*;`OG*M!H]?H"!R"?R!P*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RN"R!*
`45//*-./0/12*I1E//1D9.49*+61@/3/838/*19D/6193*
-41:.8*24A063:9.49*.4@8.@436.*87914*2/1*
927/1/@:.9D/9*-8L3/CB*
*;`OG*KMN]??"!R"?R!P*

!

!N"!?*

W6@9.*1."*?!QN'$]?R!P*

(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*!HK]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

(CH@RO+>J?T@JD+>?@B++
W4C/A/9*1."*!HF]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

W6@9.*1."NF'$]?R!Q*

)ER>@BRO+PJ+
BEWBKEHE@JKO*W4C/A/9*
1."*!HH]?R!Q*
`4549*1."MQ]?R!Q*

449

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

H"**

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* !N"R!*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*816.*9C:4*
16.79:/04*I1*79:4./4*434C:6.93B****
*;`OG*H?N]RF"RQ"?R!P*
*
*

K"*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* ??"R?*
`45//*-41:.8*9-.6L9.49*-39E691436.*816.*
/12/C9:6./*@-4C/E/C9D/*I1*C92.83*E/@C93OL854:9.*-4*
9183*?R!Q*
;`OG*HK]!!"R?"?R!Q*

M"*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* ??"R?*
`45//*L854:838/*24*@:9:*-4*9183*?R!Q**
;`OG*?M]RQ"R?"?R!Q*

N"**

*

#)#$_'=)*W)*Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*
927/1/@:.9D/4/*-8L3/C4*36C934*1."*?!K]?RR!*

?R"RF*

;3OG*?KR]?K"RH"?R!P*

P"*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* R!"RH*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*816.*9C:4*
16.79:/04*I1*26741/83*428C9D/4/*
;3OG*NF]?P"R?"?R!P*

Q"*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9** RK"RH*
`45//*-./0/12*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*8.541DB*9*
Z804.1838/*1."*PK]?R!M*-41:.8*762/E/C9.49*</*
C67-34:9.49*X.26191D4/*24*8.541DB*9*Z804.1838/**
1."*?F]?RRP*-./0/12*-4@C8/:83*</*9C09C83:8.9*
;`OG*!F?]?R"R?"?R!N*
450

!

W6@9.*1."!?N'$]?R!Q*
(CH@RO+>J?T@JD+>?@B++
W4C/A/9*1."*!HM]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B**

W6@9.*1."*HRQ'$]?R!Q*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*!?P]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B**

W6@9.*1."*HRP'$]?R!Q*
)ER>@BRO+PJ+
BEWBKEHE@JKO*W4C/A/9*
1."*!?N]?R!Q*
`4549*1."*KR]?R!Q*

W6@9.*1."*M!K'$]?R!Q*
)ER>@BRO+PJ+
BEWBKEHE@JKO+
W4C/A/9*1."*F!!]?R!Q*
`4549*1."!FP]?R!Q*
W6@9.*1."*NMF'$]?R!Q*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*H!P]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

W6@9.*1."*P!P'$]?R!Q*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*FPF]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

!R"*

!!"**

!?"**

!F"**

!H"**

!K"**

#)#$_'=)*W)*Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9*
`45//*-41:.8*439L6.9.49*</*9C:893/A9.49**#:.9:45/4/*
19D/61934*-4*:4.741*3815*e=67>1/9*?RHRf*
;`OG*HFF]RF"RQ"?R!P*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9** !Q"RH*
`45//*-41:.8*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*8.541DB*9*
Z804.1838/*1."*H]?R!M*-./0/12*762/E/C9.49*</*
C67-34:9.49*`45//*428C9D/4/*19D/61934*1."*!]?R!!*
;`OG*MM]!H"RF"?R!M*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* ?K"RH*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*9.:"*Q*93/1"*a!c*2/1*`4549*
1."*?!F]!QQP*-./0/12*L818./34*-.6-./4:9:4*-8L3/CB*
</*-41:.8*:.4C4.49*818/*/76L/3*2/1*26741/83*-8L3/C*
93*@:9:838/*</*2/1*927/1/@:.9.49*$1@:/:8D/4/*
;.4E4C:838/*[*U824D83*g9CB8V*I1*26741/83*-8L3/C*93*
^824D838/*g9CB8*
;`OG*N!]?K"R?"?R!Q*

W6@9.*1."*!R??'$]?R!Q*
(CH@RO+>?@B++
W4C/A/9*1."*HRH]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*
W6@9.*1."*!RH!'$]?R!Q*
)ER>@BRO+PJ+
BEWBKEHE@JKO+

W4C/A/9*1."*H!?]?R!Q*
`4549*1."!FQ]?R!Q*

W6@9.*1."*!RQK'$]?R!Q*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*FPH]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* ?K"RH*
`45//*-41:.8*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*8.541DB*9*
Z804.1838/*1."*!RH]?R!P*-./0/12*/7-34741:9.49*
;.65.97838/*5804.19741:93*e5=Xi:J*[*+61:83*
/12/0/2893*24*4C6167//*U81/6.*+41:419.f***

W6@9.*1."*!RQH'$]?R!Q*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RN"RK*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*93/1"*a?c*93*9.:"*M*2/1*
`4549*@6C/4:BD/36.*1."*F!]!QQR*

W6@9.*1."*!?H!'$]?R!Q*

;`OG*HQ]!P"R?"?R!Q*
*

)ER>@BRO+PJ+
BEWBKEHE@JKO++

W4C/A/9*1."*FQ?]?R!Q*
`4549*1."*!KK]?R!Q*
)ER>@BRO+

;3OG*?QN]RN"RK"?R!P*

W4C/A/9*1."*H!Q]?R!Q*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* !R"RK*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49**</*C67-34:9.49*`45//*1."*
!FK]?R!R*-./0/12*+6283**24**-.6C428.B**-4193BV**
-.4C87*</**-41:.8**762/E/C9.49*`45//*1."*FRH]?RRH*
-./0/12*6.591/A9.49*^82/C/9.B*

W6@9.*1."*!FRN'$]?R!Q*

;`OG*FNF]!F"RM"?R!P*
!

!P"RH*

`4549*1."*!M?]?R!Q*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*HMN]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

451

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
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!M"**

!N"**

!P"**

!Q"**

?R"**
?!"*

??"*
452
!

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* !R"RK*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
?PM]?RRQ*-./0/12*+6283*-4193V*-.4C87*</*9*`45//***
1."NP]?RRR*-41:.8*-.4041/.49V*24@C6-4./.49*</*
@91CD/619.49*E9-:436.*24*C6.8-D/4**

W6@9.*1."*!FRM'$]?R!Q*
(CH@RO+>?@B++
W4C/A/9*1."HMM]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* ?H"RK*
`45//*-41:.8*C67-34:9.49*9.:"*!R*2/1*`4549*******************
1."*N]?RRM*-./0/12*@:9:8:83*E81CD/619.838/*-8L3/C*
-9.39741:9.********************************
*;`OG*M!]?K"R?"?R!Q*

W6@9.*1."*!KRF'$]?R!Q*
(CH@RO+>J?T@JD+>?@B++
W4C/A/9*1."H?R]?R!QOT1*
-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

*;`OG*HRM]RF"RN"?R!P*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)**
9@8-.9*`45//*-./0/12*81434*7B@8./*24*.45/7*E/@C93*
24.659:6./8*9-3/C9L/3*9187/:6.*:4.418./V*
C61@:.8CD//*42/E/C9:4*-4*9C4@:49*</*9187/:6.*
9C:/0/:BD/*4C6167/C4*98:6./A9:4O*

?H"RK*

*;`OG*HKF]!F"!!"?R!N*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* !?"RM*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*9.:"*!RQ*2/1*X.26191D9*
24*8.541DB*9*Z804.1838/*1."*!QK]?RR?*-./0/12*
C/.C839D/9*-4*2.878./34*-8L3/C4*
;`OG*!!?]!?"RF"?R!P*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* RQ"RN*
`45//*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
?QK]?RRH*-./0/12*.45/783*9.7436.*</*93*781/D//36.*
;`OG*NFH]RK"!?"?R!P*
#)#$_'=)**W)*Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* ?K"RN*
`45//*-./0/12*:.91@7/:4.49*818/*/76L/3*2/1*
26741/83*-8L3/C*93*@:9:838/*</*2/1*927/1/@:.9.49*
S/1/@:4.838/*'E9C4./36.*$1:4.14*O*$1@:/:8D/9*
;.4E4C:838/*O*^824D83*Z/8.5/8*I1*26741/83*-8L3/C*93*
^824D838/*Z/8.5/8*O**
;`OG*!M?]?P"RF"?R!P*

#)#$_'=)**W)**Y)+XY#%$%&($XY'`$%'%)*9@8-.9* ?K"RN*
`45//*-./0/12*:.91@7/:4.49*816.*/76L/34*9E4.41:4*
/1E.9@:.8C:8.//****-6.:89.4*2/1*26741/83*-8L3/C*93*

W6@9.*1."*!KRH'$]?R!Q*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."*FQF]?R!QOT1*
-.6C428.B*
-9.39741:9.B*
W6@9.*1."*!NFK'$]?R!Q*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."HFQ]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

W6@9.*1."?RPP'$]?R!Q*
=4@-/1@B*
W4C/A/9*1."KRN]?R!Q*
`4549*1."!QM]?R!Q*

W6@9.*1."*??FP'$]?R!Q*
(CH@RO+>?@B++

W4C/A/9*1."KFP*]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

W6@9.*1."*??FN'$]?R!Q*
(CH@RO+>?@B++

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

@:9:838/*</*2/1*927/1/@:.9.49*S/1/@:4.838/*
%.91@-6.:8./36.*9E39:4*I1*C61C4@/8149*+67-91/4/*
Y9D/61934*e'27/1/@:.9D/9*;6.:8./36.*W81B.//*
d380/934f*O*#"'"*Z/8.5/8*I1*26741/83*-8L3/C*93*
C67814/*+4:9:4*
;`OG*!RH]RM"RF"?R!Q*
+

W4C/A/9*1."*KFN]?R!Q*
T1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B*

+

*

+

+

+
+
+ +
+
+
$&,-(5&*+$,(,&$,&!4+
+
>?@A@BC+PE?E?@DE+CE+?EE]JH@BJ?E+UG?HIDJKE+CE+.?ELEC@BKEDE+)GHMB@E@+
+
+
+
+
+ +
+
+ +
+
+
(BIDN.E?@GJCJ+
#IHO?+ (CH@RE+ )ER>@BRE+
3B+>?GPECI?O+
+
KGKJD+
>J?DJHEBKJ?O+
^WB+DIP?I_+
7+

7+

7+

7+

?R!K*

;[+

!!*

K*

R*

?R!N*

8:+

!M*

!*

F*

/9189./4*O*K*24C47L./4*?R!Q*

24C47L./4*?R!H*
?R!M*

;X+

?R!P*

8:+

CEPEHQ?@E+8:;<++`+Y+CEPEHQ?@E+8:;=+

!R*

N*

8:+

P*

!R*

=a+

<[+

8Y+

!*

R*
?*

?*

!N*

88+

O53537!45!355P:17,:35!F931-.:;5!45!<35=547,;5.5!>91?,757!
&$!
&(!

&(!

)"!

)'!

&(!

&(!
)"!

)'!

)$!
))!

)(!

)(!

"!
$!

$!

#!

(!

!
!
!

)(!
%!

(! (! (! (!

(!

(!

+,-.!&()*!

+,-.!&()$!

+,-.!&()'!

G9;:.!

+417B5!

>5B87,B5!

&!

)!
+,-.!&()"!

+,-.!&()%!

)!

&!

+,-.!&()/!

Q,!839D54-32!8:3.:15,;:32!
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PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

'"1*#&&+*
!"
?"
F"
H"
K"
M"
N"

U8@:/D/4*</*/1:45./:9:4*[*P*
;.6:4CD/9*742/838/*[*F*
+93/:9:49*428C9D/4/*O*!M*
#/@:4783*24*@B1B:9:4*[*P*
'27/1/@:.9:/0*</*.4E6.79*/1@:/:8D/6193B*[*?K*
$1@:/:8D//*-63/:/C4V*E/191D9.49*-9.:/2436.*-63/:/C4*</*9*C97-91//36.*434C:6.934*[*H*
)C6167/C*</*E/@C93OL854:9.*[*?N*
M,B;7;-E77!89.7;7D5I!
F7,:,E:35:!
8:3;745.93!89.7;7D5!
=7!:!D:18:,77.93!
5.5D;93:.5!I!*!
A2,2;:;5I!%!

H-B;7E75!=7!
7,;5637;:;5I!%!

J4-D:E75I!)'!

454

N915,77!R7C:;5!45!D53537.5!45!355P:17,:35!
<39;5DE7:!
1547-.-7I!#!

JD9,917D!=7!F7BD:.K
L-65;:3!I!&"!

+417,7B;3:;7R!=7!
35F931:!
7,B;7;-E79,:.2!I!&$!

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

#?VP?K+

'*#-1&)*+

$,('&-++
8:;Y*

!"*

?"*

F"*

H"*
K"*
M"*

N"*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*9CC4-:9.49*^8./@2/CD/4/*6L3/59:6.//*9*
+8.D//*$1:4.19D/61934*24*U8@:/D/4*
;`OG*FHR]?F"RM"?R!H*

`4549*1."*!FN]?R!K*
*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
)ER>@BRO+
-41:.8*C61E4./.49*:/:3838/*24*e).68*93*Y9D/81//*
`4549*1."*?FR]?R!M*
=67>14f*38/*'0.97*$91C8V*-41:.8*0/9D9*
I1CJ/19:B*</*^4.:E/:B*@-.4*-.6-B</.49*1497838/*
.67>14@C*
;`OG*!QH]!H"RH"?R!H*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
(CH@RO+
-./0/12*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*
`4549*1."*!HQ]?R!K*
0>1B:6.//*</*9*-.6:4CD/4/*E612838/*C/1454:/C*1."*
HRN]?RRM*
;`OG*!F?]RN"RK"?R!F*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
HM]?RRP*[*+6283*@/30/C*
;`OG*HFM]!N"RQ"?R!H*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*
9-436.*1."*!RN]!QQM*;`OG*?P]RQ"R?"?R!K*

)ER>@BRO*

`4549*1."*!FF]?R!K*
)ER>@BRO*
`4549*1."!QM]?R!K*
*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
(CH@RO+
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
`4549*1."!!F]?R!K*
FFH]?RRM*-./0/12*E/191D9.49*9C:/0/:BD//*
-9.:/2436.*-63/:/C4*</*9*C97-91//36.*434C:6.934*
;3OG*QK]RF"RF"?R!H*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
?MR]?RRP*-./0/12*9@/58.9.49*6L3/59:6./4*9*
36C8/1D436.*I7-6:./09*C8:.478.436.V*
93814CB./36.*24*:4.41*</*/18129D//36.*
;`OG*H!!]RP"!R"?R!?*

!

(CH@RO+

(CH@RO*
`4549*1."!Q!]?R!K*

455
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P"*

Q"*

!R"*
!!"*

!?"*

!F"*

!H"*

!K"*

456
!

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*
2/9365838/*@6C/93*1."*M?]?R!!*

(CH@RO*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*C67-34:9.49*`45//*1."*QM]?RRM*
-./0/12*#:9:8:83*24-8:9D/36.*</*93*@419:6./36.**

(CH@RO+

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-./0/12*+6283*E/@C93*************;`OG*1."*FN!]?R!K*

(CH@RO+*

;`OG*HMR]!!"!!"?R!F*

;3OG*FPH]?Q"RH"?R!K*

`4549*1."!]?R!M*

`4549*1."*FKN]?R!K*

`4549*1."*??N]?R!K*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
)ER>@BRO+*
-41:.8*762/E/C9.49*9.:"*HK*2/1*`4549*1."*
`4549*1."*FKM]?R!K*
QM]?RRM*-./0/12*#:9:8:83*24-8:9D/36.*</*93*
@419:6./36.****************************;3OG*NQ]?F"R?"?R!K*
+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
(CH@RO+
-41:.8*.9:/E/C9.49*'C6.2838/*-./0/12*9@/@:41D9*
`4549*1."*Q!]?R!M*
E/191C/9.B*.97L8.@9L/3B*I1:.4*=67>1/9*</*
=4-8L3/C9*S632609V*@4719:*39*+J/</1B8V*39*N*
6C:67L./4*?R!K*
;`OG*MHH]!?"!R"?R!K*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-./0/12*.4534741:9.49*79.k4:/15838/*
I136C8/:6./36.*39-:438/*79:4.1**

(CH@RO+

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*762/E/C9.49*9.:"*!R*2/1*`4549*1."*
H!!]?RRH*-./0/12*E6128./34**24*-41@//*
927/1/@:.9:4*-./09:*</*-41:.8*C67-34:9.49*
9.:"*HH*2/1**`4549*1."*?RH]?RRM*-./0/12*
-41@//34*E9C83:9:/04********;`OG*NPK]RH"!!"?R!K*

)ER>@BRO++

;`OG*1."*NFH]?R!!*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-./0/12*29.49*I1*-39:B*9*816.*L818./*/76L/34*
I1*0424.49*@:/154.//*6L3/59D//36.*9@879:4*-./1*
C.42/:4*************************************;`OG*1."*NHF]?R!K*

`4549*1."?RN]?R!M*

`4549*1."K?]?R!N*

(CH@RO++
`4549*1."NN]?R!M*

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

!M"**
8:;[+
!"*

?"*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*762/E/C9.49*9.:"*!FF*2/1*`4549*
428C9D/4/*19D/61934*1."*!]?R!!**
;3OG*M!K]?P"RQ"?R!K*

(CH@RO+*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*762/E/C9.49*9.:"*!N*2/1*`4549*1."*
!HP]?RRR*-./0/12*-8L3/C/:9:49V**-.4C87*</*9*
`45//*982/60/A893838/**1."*KRH]?RR?*

(CH@RO+

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
FQF]?RRH*-./0/12*#:9:8:83*934</36.*36C93/*

)ER>@BRO++

;3OG*HKR]!R"RM"?R!K*

;3OG*HQ?]??"RM"?R!K*
*

F"*

H"*
K"*

M"*

`454*.4@-/1@B*

`454*.4@-/1@B*24E/1/:/0**
*

;.4<42/1:434*=67>1/4/**9*
@4@/A9:*++=*[*W4C/A/9*
KFM]?R!MO*24*927/:4.4*9*
6L/4CD/4/******************************+

`4549*@4*9E3B*I1*-.6C428.B*
-9.39741:9.B**

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
(CH@RO++
-41:.8*C67-34:9.49*93/1"*a!c*93*9.:"*F*2/1*
`454*.4@-/1@B*24E/1/:/0*
X.26191D9*Z804.1838/*1."N!]?RR?**-./0/12*
6.591/A9.49*</*E81CD/619.49*@4.0/C//36.*
*
-8L3/C4*24*927/1/@:.9.4*9*26741/838/*-8L3/C*
</*-./09:*24*/1:4.4@*36C93*;3OG*NN?]R?"!!"?R!K*
+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//*
`4549*1."*!MR]?R!P*
E9.79C/4/*1."*?MM]?RRP**;3OG*PRH]RQ"!!"?R!K*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//* 1."*
`454*.4@-/1@B*24E/1/:/0*
QK]?RRM* -./0/12* .4E6.79* I1* 26741/83*
@B1B:BD//***********************;`OG*PP!]!H"!?"?R!K*
*
+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-./0/12*@8-.9045J4.49*79C.6-.8241D/93B**9*
@/@:47838/*E/191C/9.*19D/6193*
;`OG*P!R]!M"!!"?R!K*

(CH@RO+

`4549*1."*!?]?R!N*

457
!

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

N"*

P"*

Q"*

!R"*

!!"*

!?"*
!F"*

458
!

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* )ER>@BRO+
-./0/12* 9-.6L9.49* X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9*
`4549*1."P]?R!P*
Z804.1838/* 1."* MP]?R!K* -41:.8* 9-.6L9.49*
816.* 7B@8./* 24* 54@:/619.4* 9* /1@:.8741:436.* *
@:.8C:8.934* 2/1* 26741/83* :.91@-6.:8./36.* O***
*
;`OG*PH]?!"RF"?R!M*
+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//*
-41:.8* 9-.6L9.49* X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9*
Z804.1838/*1."*H]?R!M*-./0/12*762/E/C9.49*</*
C67-34:9.49* `45//* 428C9D/4/* 19D/61934**
1."*!]?R!!****************************;`OG*MM]!H"RF"?R!M*

)ER>@BRO+

;.4<42/1:434*=67>1/4/**9*
@4@/A9:*++=*[*W4C/A/9*
M?H]?R!MO*24*927/:4.4*9*
6L/4CD/4/**`4549*1."!FQ]?R!Q*+

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* )ER>@BRO+
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//*
Z804.183* 9* @4@/A9:* ++=O****
2/9365838/*@6C/93*1."*M?]?R!!**
W4C/A/9*1."*MP!]?R!M*[*927/:4O
.4*
;3OG*FK]!N"R?"?R!M*****
T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*-41O )ER>@BRO*
:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* X.26191D4/*
`4549*1."*?RQ]?R!M**
24*8.541DB*9*Z804.1838/***********1."*!QF]?RR?*
-./0/12* /1:.628C4.49* @/@:47436.* 7624.14* 24*
-39:B***********************************;`OG*NHH]?P"!R"?R!K*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//*
`4549*1."?RF]?R!M*
414.5/4/* 434C:./C4* </* 9* 59A436.* 19:8.934* 1."*
!?F]?R!?*
;`OG*1."*??M]?R!M*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-./0/12*/7-6A/:83*@-4C/E/C*816.*9C:/0/:BD/*
`4549*1."!NR]?R!M*
;`OG*?M]!N"R?"?R!M*
+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* )ER>@BRO++
-./0/12* 9-.6L9.49* X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9*
`4549*1."?FK]?R!P*
Z804.1838/* 1."* M!]?R!K* -41:.8* -.6.659.49*
:4.741838/* 24* /1:.9.4* I1* 0/569.4* 9* `45//* 1."*
!K!]?R!K* -./0/12* -.6C428.9* /1@63041D4/*
-4.@691436.*E/A/C4***********;`OG*!RR]?Q"RF"?R!M*

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

!H"*

!K"*

!M"*
!N"*
8:;X*
!"*
?"*
F"*
H"*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//* 1."*
`4549*1."*!?P]?R!N*
!M!]?RRF* -./0/12* * 81434* 7B@8./* -41:.8*
9@/58.9.49* :.91@-9.41D4/* I1* 4G4.C/:9.49*
2471/:BD/36.*-8L3/C4V*9*E81CD//36.*-8L3/C4*</*I1*
742/83*24*9E9C4./V*-.4041/.49*</*@91CD/619.49*
C6.8-D/4/****************************;`OG*FPN]?N"RQ"?R!M*
+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-./0/12* I1E//1D9.49* $1@:/:8:838/* 24* #:82//*
`4549*1."*!!N]?R!N*
'091@9:4* -41:.8* +83:8.9* </* +/0/3/A9D/9*
`4091:838/*
;`OG*FNK]?M"RQ"?R!M*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO**
-41:.8* C67-34:9.49* `45//* 36C8/1D4/* 1."*
`4549*1."!HF]?R!N*
!!H]!QQM**************************;3OG*FPM]R?"RQ"?R!H*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
)ER>@BRO+
-./0/12*43/7/19.49*816.*:9G4*</*:9./E4V*-.4C87*
`4549*1."!]?R!N*
</*-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*816.*
9C:4*16.79:/04*********************;`OG*1."*HNF]?R!M*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO+
-41:.8* C67-34:9.49* `45//* 1."* F!Q]?RRF*
-./0/12* #:9:8:83* -4.@6193838/* 24* C4.C4:9.4O `454*1."*MQ]?R!P*
24A063:9.4**************************;3OG*HPQ]?H"!R"?R!M*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO**
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//* 1."*
!PP]!QQQ* -./0/12* #:9:8:83* E81CD/619./36.* `4549*1."!KM]?R!P*
-8L3/C/***********************************************;`jKKM]?R!K*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-41:.8* 762/E/C9.49* 9.:"* HMK* 2/1* `4549* 1."*
`4549*1."*!QM]?R!N*
??N]?R!K*-./0/12*+6283*E/@C93*
;3OG*FKF]?R"RQ"?R!M*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO**
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//* 1."*
FHM]?RRM*
-./0/12*
6.591/A9.49*
</* `4549*1."!MN]?R!N*
E81CD/619.49*S/1/@:4.838/*'-B.B.//*
;`OG*F?R]RM"RQ"?R!M*

!

459

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

K"*

M"**
N"*

P"*

Q"*

!R"*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO+
-41:.8* 9-.6L9.49* X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9*
Z804.1838/* 1."* !!]?R!N* -./0/12* 6.591/A9.49* `4549*1."*?HP]?R!N**
</* E81CD/619.49* '541:838/* 5804.19741:93* *
-41:.8*+8.:49*24*U8@:/D/4*9*&1/81//*)8.6-414V*
-.4C87* </* -41:.8* +8.:49* 24* U8@:/D/4* 9*
'@6C/9D/4/*)8.6-414*9*`/L4.838/*#CJ/7L**
;`OG*!K?]RM"RF"?R!N*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B**
-41:.8*9-.6L9.49*;.65.97838/*C9.14*24*-6.C*
***
2/1*E4.7434*.67>14<:/***
*;`OG*!NP]!P"RH"?R!N*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* *
-./0/12* 9-.6L9.49* X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9*
Z804.1838/* 1."* NQ]?R!M* -41:.8* 762/E/C9.49* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
</* C67-34:9.49* `45//* 1."* QK]?RRM* -./0/12* *
.4E6.79*I1*26741/83*@B1B:BD//***
;`OG*1."*?Q]?R!N*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO+
-41:.8*
762/E/C9.49*
</*
C67-34:9.49*
X.26191D4/* Z804.1838/* 1."* ??]!QQQ* -./0/12* `4549*1."?FK]?R!N**
927/1/@:.9.49* -6.:8./36.* </* 9* CB/36.*
190/59L/34V* 8:/3/A9.49* /1E.9@:.8C:8./36.* 24*
:.91@-6.:* 19093* 9-9.D/1>12* 26741/838/*
-8L3/CV* -.4C87* </* 24@EB<8.9.49* 9C:/0/:BD/36.*
24* :.91@-6.:* 19093* I1* -6.:8./* </* -4* CB/34*
190/59L/34*/1:4./69.4***
;3OG*H!F]RF"!R"?R!M*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-41:.8* 9-.6L9.49* X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9*
Z804.1838/* 1."* P!]?R!M* -./0/12* 762/E/C9.49* `4549*1."*P?]?R!P*
</* C67-34:9.49* `45//* 428C9D/4/* 19D/61934* * 1."*
!]?R!!*********************************;`OG*!!]R!"R?"?R!N*
+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* )ER>@BRO+
-41:.8* 9-.6L9.49* X.26191D4/* Z804.1838/* 1."*
N]?R!F* -./0/12* /1@:/:8/.49* /7-6A/:838/* `4549*1."NF]?R!P*
9@8-.9* 041/:8./36.* @8-3/741:9.4* 6LD/18:4* C9*
8.79.4* 9* 24.4534741:B.//* -.4D8./36.* 2/1*
@4C:6.83*59A436.*19:8.934*
;`OG*QN]?K"RF"?R!F*

460
!

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

!!"*

!?"*

!F"*

!H"*

!K"*

!M"*

!

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//*
-./0/12* 9-.6L9.49* X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9*
Z804.1838/* 1."* QM]?R!M* -41:.8* 762/E/C9.49*
</* C67-34:9.49* 816.* 9C:4* 16.79:/04* I1*
26741/83* 428C9D/4/V* C4.C4:B.//V* E6.7B.//*
-.6E4@/61934*</*@B1B:BD//*******************
*;`OG*!?]R!"R?"?R!N*
*

(CH@RO++
;.4<42/1:434* 9* @4@/A9:* ++=O*
W4C/A/9*1."*NK]?R!QO927/:4.4*
T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO+
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//* 1."*
FK]!QQN*-./0/12*6.591/A9.49*</*E81CD/619.49* `454*.4@-/1@B*24E/1/:/0*
/1@:/:8D/4/* '06C9:83* ;6-6.838/V* -.4C87* </* *
-41:.8*762/E/C9.49*9.:"*!M*93/1"*aFc*2/1*`4549*
1."* P]?R!M* -./0/12* I1E//1D9.49* 74C91/@7436.*
-.40BA8:4* 24* +61041D/9* -./0/12* 2.4-:8./34*
-4.@691436.*C8*2/A9L/3/:BD/*****
*;3OG*?KN]RP"RM"?R!M*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-41:.8* 9-.6L9.49* X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9*
Z804.1838/* 1."* ?F]?R!K* -./0/12* @:9L/3/.49* `4549*1."HN]?R!P*
816.* 7B@8./* I1* 26741/83* C4.C4:B.//O
24A063:B.//* </* /160B.//* I1* 0424.49* 9@/58.B.//*
-.6:4CD/4/*/1:4.4@436.*4@41D/934*934*@/58.91D4/*
@:B.//*24*@B1B:9:4*9*-6-839D/4/*[**
;`OG*M?N]FR"RQ"?R!K*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-./0/12*+41:419.83*=BAL6/838/*-41:.8*
T1:.45/.49*Y497838/**a!Q!MO!Q!Pc*</*
+41:419.83*S9.//*&1/./*
;3OG*1."*HMM]?R!M*

(CH@RO+*

`4549*1."Q!]?R!P*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-41:.8* C67-34:9.49* 9.:"* ?KP* 2/1* `4549*
`454*.4@-/1@B*24E/1/:/0*
428C9D/4/*19D/61934*1."*!]?R!!*
;3OG*1."*?R]?R!N*

*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO+
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*816.**9C:4*
;.4<42/1:434* 9* @4@/A9:* ++=O*
16.79:/04*2/1*26741/83*@B1B:BD//*
W4C/A/9*1."*FKK]?R!PO927/:4.4*
;`OG*1."*HK]?R!N*
T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B**
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PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

!N"*

!P"*

!Q"*

?R"*
8:;\*
!"*

?"*

F"*

462
!

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*8.541DB*9*
Z804.1838/*1."*F?]?R!K*-./0/12*I1E//1D9.49*
ZB.A/36.*E6.4@:/4.4******************

(CH@RO++

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
H!]!QQH*-./0/12*6.591/A9.49*</*E81CD/619.49*
#6C/4:BD//*=67>14*24*=92/62/E8A/814*</*
#6C/4:BD//*=67>14*24*%4340/A/814*

T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*

*;`OG*1."*N!N]?R!K**

`4549*1."?MK]?R!P*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
(CH@RO+
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
?KK]?R!R*-./0/12*4G-.6-./4.49*-41:.8*C98AB* `4549*1."*?FF]?R!P*
24*8:/3/:9:4*-8L3/CBV*14C4@9.B*.493/AB.//*816.*
6L/4C:/04*24*/1:4.4@*19D/6193V*^824D491*</*36C93*******************
;3OG*1."*`H?]?R!M*

;3OG*FP]??"R?"?R!M*

*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*
428C9D/4/*19D/61934*1."!]?R!!*

(CH@RO++

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*8.541DB*9*
Z804.1838/*1."*FP]?R!N*-./0/12*762/E/C9.49*
</*C67-34:9.49*`45//*428C9D/4/*E/A/C4*</*
@-6.:838/*1."*MQ]?RRR**

(CH@RO++

;3OG*!P!]R?"RK"?R!N*

`4549*1."KN]?R!Q*
*

`4549*1."*QR]?R!P*

;`OG*?NH]!?"RQ"?R!N*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
)ER>@BRO+
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
`4549*1."*NH]?R!P*
P]!QQM*-./0/12*2.4-:83*24*98:6.*</*2.4-:8./34*
C614G4************************
*;`OG*HK?]!F"!!"?R!N*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*I1E//1D9.49*+41:.838/*S8A493*93*
`6C676:/0436.******************;`OG*PK]R!"R?"?R!N*

)ER>@BRO+
`4549*1."?HH]?R!P*

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

H"*

K"*

M"*

N"*

P"*

Q"*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*`45//*1."*
?R?]!QQP*-./0/12*6.591/A9.49*S61/:6.838/*
XE/C/93*93*=67>1/4/*******

)ER>@BRO+

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-./0/12*9-.6L9.49*;.65.97838/*24*@8@D/14.4*
9*C.4@CB:6./36.*24*@8/14*-41:.8*9C:/0/:9:49*24*
.4-.628CD/4*********************;`OG*HN!]?R"!!"?R!N*

(CH@RO++

;3OG*H!!]FR"!R"?R!N*

`4549*1."*?RP]?R!P*

`4549*1."*!QK]?R!P*

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-./0/12*9-.6L9.49*;.65.97838/*24*@8@D/14.4*
-41:.8*9C:/0/:9:49*24*.4-.628CD/4V*/1C8L9D/4*
</*24*C.4<:4.4*I1*@4C:6.83*90/C63*[**

(CH@RO++

+)=)=)*W)*=))j'S$Y'=)*9@8-.9*`45//*
-41:.8*9-.6L9.49*X.26191D4/*24*8.541DB*9*
Z804.1838/*1."*NR]?R!N*-./0/12*762/E/C9.49*
</*C67-34:9.49*`45//*1."*!MR]!QQP**-41:.8*
6.591/A9.49*</*4G4.C/:9.49*-.6E4@/81//*24*
742/C*04:4./19.*

)ER>@BRO+

;`OG*HNR]?R"!!"?R!N*

`4549*1."*??N]?R!P*

`4549*1."*!KK]?R!P*

;`OG*HKR]!F"!!"?R!N**

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* )ER>@BRO+
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//* 1."*
`4549*1."*!KQ]?R!P*
F]?RRR* -./0/12* 6.591/A9.49* </* 24@EB<8.9.49*
.4E4.41287838/**
;`OG*?HR]?M"RM"?R!N*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* )ER>@BRO++
-41:.8*C67-34:9.49*`45//**********1."*!NM]?R!R*
`4549*1."*!?K]?R!P*
-./0/12* /1:45./:9:49* I1* 4G4.C/:9.49* E81CD//36.*
</*2471/:BD/36.*-8L3/C4V*-41:.8*762/E/C9.49*</*
C67-34:9.49* `45//* 1."* !HH]?RRN* -./0/12*
I1E//1D9.49V* 6.591/A9.49* </* E81CD/619.49*
'541D/4/* Y9D/61934* 24* $1:45./:9:4V* -.4C87* </*
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*93:6.*9C:4*
16.79:/04***************************;3OG*HP?]?!"!!"?R!N*
463

!

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

!R"*

!!"*

!?"*

!F"*

!H"*

!K"*

!M"*
464
!

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-41:.8* 762/E/C9.49* 9.:"* !Q* 2/1* `4549* 1."*
*
H!]!QQH*-./0/12*6.591/A9.49*</*E81CD/619.49*
#6C/4:BD//* =67>14* 24* =92/62/E8A/814* </*
#6C/4:BD//*
=67>14*
24*
%4340/A/814********************************************************************
;3OG*?QF]?K"RQ"?R!N*
+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-./0/12* 9-.6L9.49* X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9*
`4549*1."*?HK]?R!P*
Z804.1838/* 1."* FF]?R!N* -41:.8* 762/E/C9.49*
</* C67-34:9.49* * * 9.:"* !!* 2/1* X.26191D9* 24*
8.541DB* 9* Z804.1838/* 1."* ??]?RRQ* -./0/12*
I1E//1D9.49* '8:6./:BD//* Y9D/61934* -41:.8*
'27/1/@:.9.4*</*=4534741:9.4*I1*+6781/C9D//*
;`OG*!PF]RF"RK"?R!N*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-./0/12* 9-.6L9.49* ;.65.97838/* 24* /104@:/D//*
-41:.8* I1E//1D9.49* C41:.436.* 24* C634C:9.4* `4549*1."*?QM]?R!P*
</]@98*-.438C.9.4*9*39-:438/*I1*A619*761:91B**
;`OG*NQ]RK"RF"?R!P*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-./0/12* =45/@:.83* Y9D/6193* 24* ;8L3/C/:9:4*
S6L/3/9.B* </* -41:.8* 9L.659.49* X.26191D4/* `4549*1."?QN]?R!P*
Z804.1838/*1."*PQ]?RRR*-./0/12*81434*7B@8./*
-41:.8*98:6./A9.49*6-4.9:6./36.*</*4E4C:89.49*
I1@C./4./36.* I1* '.J/09* )34C:.61/CB* 24* Z9.91D//*
=4934*S6L/3/9.4*************;`OG*HQF]?N"!!"?R!N*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* )ER>@BRO+
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//* 1."*
`4549*1."*?RN]?R!P*
FRH]?RRH*-./0/12*6.591/A9.49*^82/C/9.B*[**
;3OG*H!N]F!"!R"?R!N*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* )ER>@BRO+
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//* 1."*
F!N]?RRH* -./0/12* +61@/3/83* #8-4./6.* 93* `4549*1."*?FH]?R!P*
S95/@:.9:8.//*********************
*;3OG*H!Q]F!"!R"?R!N**

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-41:.8* 762/E/C9.49* `45//* 428C9D/4/* 19D/61934*
1."*!]?R!!*************************;3OG*!MQ]RF"RH"?R!P* `4549*1."*HP]?R!Q*

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

!N"**
!P"*

!Q"*

?R"*

8:;=+
!"*

?"**

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* )ER>@BRO+
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//* 1."*
FRF]?RRH* -./0/12* @:9:8:83* ^824CB:6./36.* </* `4549*1."*?H?]?R!P*
-.6C8.6./36.***********************;3OG*H!P]F!"!R"?R!N*
+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* )ER>@BRO+
-./0/12*9-.6L9.49*X.26191D4/*Z804.1838/*1."*
H!]?R!K* -41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `4549*1."?H!]?R!P*
X.26191D4/* Z804.1838/* 1."* KN]?RR?* -./0/12*
C4.C4:9.49*
<://1D/E/CB*
</*
24A063:9.49*
:4J16365/CB***********************;`OG*PFQ]?K"!!"?R!K*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B**
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//*
@4.0/C/838/* -8L3/C* 24* 93/741:9.4* C8* 414.5/4*
:4.7/CB* 1."* F?K]?RRMV* -41:.8* 762/E/C9.49*
93/1"* aKc* 93* 9.:"* !R* 2/1* `4549* 1."* !?!]?R!H*
-./0/12* 4E/C/41D9* 414.54:/CB* </* -41:.8*
C67-34:9.49*93/1"*aFc*93*9.:"*?Q!*2/1*`4549*1."*
??N]?R!K*-./0/12*+6283*E/@C93**
;`OG*KMN]?H"RQ"?RRP*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-./0/12* 81434* 7B@8./* 14C4@9.4* -41:.8*
/7-34741:9.49* 6-4.9D/81/36.* -4:.63/4.4* 24* `4549*1."*?KM]?R!P*
CB:.4* :/:839.//* 24* 9C6.28./* -4:.63/4.4* *
.4E4./:69.4*39*-4./74:.4*-4:.63/4.4*6EE@J6.4*
*
;`OG*FF]!Q"R?"?R!P**
+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* (CH@RO++
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//*
`4549*1."??!]?R!Q*
428C9D/4/*19D/61934*1."*!]?R!!*********************
;3OG*F!M]!M"RK"?R!P**

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-./0/12*9-.6L9.49*X.26191D4/*Z804.1838/*1."*
*
!K]?R!P* -41:.8* C67-34:9.49* 9.:"* !K* 2/1*
X.26191D9* 24* 8.541DB* 9* Z804.1838/* 1."*
QR]?R!N* -./0/12* 81434* 7B@8./* E/@C93O
L854:9.4V* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* 816.*
9C:4* 16.79:/04* </* -.6.659.49* 816.* :4.7414*****************************************
;`OG*KPQ]??"!R"?R!P*
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!

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49* `45//* 1."*
*
!M]?RRR* -./0/12* I1E//1D9.49V* 6.591/A9.49* </*
E81CD/619.49* +61@/3/838/* Y9D/6193* 93*
;4.@691436.*\>.@:1/C4*******************
*;`OG*MM!]F!"!R"?R!P*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-./0/12*9-.6L9.49*X.26191D4/*Z804.1838/*1."*
*
H]?R!N* -41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49*
`45//*1."*??N]?R!K*-./0/12*+6283*E/@C93*
*;`OG*FHP]!N"!R"?R!N*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* )ER>@BRO+
L854:838/*24*@:9:*-4*9183*?R!Q***
`4549*1."*KR]?R!Q*
;`OG*?M]RQ"R?"?R!Q*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-41:.8* C67-34:9.49* 9.:"* NR* 2/1* `4549*
*
428C9D/4/*19D/61934**1."*!]?R!!**
;3OG*H]R?"R?"?R!K*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-41:.8* 9-.6L9.49* X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9*
*
Z804.1838/*1."*QR]?R!P*-./0/12*81434*7B@8./*
-41:.8* 6-4.9D/6193/A9.49* #4CD/4/* -41:.8*
/104@:/59.49*/1E.9CD/81/36.*2/1*^8@:/D/4*
*;`OG*KFF]!K"!R"?R!P*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-41:.8*762/E/C9.49*`45//*1."*KR]!QQ!*-./0/12*
*
98:6./A9.49* 4G4C8:B./36.* 38C.B./36.* 24*
C61@:.8CD//******************************************
*;`OG*K?!]!R"!R"?R!P*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-./0/12*@:9:8:83*-4.@6193838/*E4.60/9.*
*
;`OG*FN]R!"R?"?R!N*
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!R"*

!!"*

!?"*

!F"*

!H"**

!K"*

!

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* )ER>@BRO+
-41:.8*762/E/C9.49*</*C67-34:9.49*9.:"*!K*2/1*
`4549*1."*?FM]?R!Q*
X.26191D9* Z804.1838/* 1."* H?]?RRH* -./0/12*
6.591/A9.49* 9C:/0/:BD//* @91/:9.O04:4./19.4* </*
-41:.8* @/58.91D9* 93/741:436.V* -.4C87* </*
-41:.8*762/E/C9.49*816.*9C:4*16.79:/04**
;3OG*!HP]?R"RF"?R!Q*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-41:.8*762/E/C9.49*`45//*E612838/*E81C/9.*1."*
*
!P]!QQ!***
;3OG*!KN]?R"RF"?R!Q*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-41:.8* C67-34:9.49* 9.:"* K* 2/1* `4549* 1."*
*
FF]!QQH* -./0/12* 4G-.6-./4.49* -41:.8* C98AB*
24*8:/3/:9:4*-8L3/CB*
;`OG*?HH]!F"RK"?R!Q*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-41:.8*762/E/C9.49*9.:"*?MR*93/1"*a!c*3/:"*/c**2/1***
*
`4549*1."*KF]?RRF*O*+6283*781C//**
;3OG*FQQ]?K"RM"?R!P*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-./0/12* 9-.6L9.49* ;.65.97838/O-/36:* 24*
*
-.4389.4* 9* -4.@6193838/* 9159^9:* C8* -.45B:/.4*
-9.9742/C93B* 2/1* C92.83* 4CJ/-9^436.* #S&=W*
@-4C/93/A9:4* I1* 9C6.29.49* -./7838/O9^8:6.*
C93/E/C9:V* 9E39:4* I1* E/191D9.49* 98:6./:BD/36.*
927/1/@:.9D/4/*-8L3/C4*36C934**
*;3OG*NK!]!Q"!?"?R!P*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-41:.8*
762/E/C9.49*
</*
C67-34:9.49*
*
X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9* Z804.1838/******************
1."* FF]?RRN* -./0/12* 6.591/A9.49* </*
E81CD/619.49* '8:6./:BD//* Y9D/61934* 24*
=4534741:9.4* I1* W6741/83* )14.5/4/*********************
;3OG*!K]RM"R?"?R!Q*
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!M"*

!N"**

!P"**

!Q"**
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!

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//*
-./0/12* 9-.6L9.49* ;.65.97838/* 24* @8@D/14.4*
9* 9C:/0/:BD//* 24* .4-.628CD/4* I1* @4C:6.83* 24*
C.4<:4.4*9*L8L93/1436.****************************
**;`OG*!FF]!Q"RF"?R!P*
*
+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//*
-41:.8*C67-34:9.49*`45//*428C9D/4/*19D/61934*
1."*!]?R!!*
;3OG*HMF]?R"!!"?R!N*

T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
*

T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-41:.8*
762/E/C9.49*
</*
C67-34:9.49*
*
X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9* Z804.1838/********************
1."* ?!N]?RRR* -./0/12* 9-.6L9.49* C6<838/*
7/1/7*24*C61@87*3819.*
;3OG*?MF]?K"RH"?R!P*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-41:.8* 762/E/C9.49* 9.:"* FR* 2/1* `4549* 1."*
*
F!?]?RRH*-./0/12*#:9:8:83*gB1C//*Y9D/61934*9*
=67>1/4/*
;`OG*?!?]RF"RH"?R!Q*

+)=)=)* W)* =))j'S$Y'=)* * 9@8-.9* `45//* T1*-.6C428.B*-9.39741:9.B*
-41:.8* 9-.6L9.49* X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9*
*
Z804.1838/* 1."* HP]?R!P* -./0/12* 2.4-:8./34*
4340/36.* <C639./A9D/* I1* 81/:BD/* 24* I10BDB7>1:*
I1E//1D9:4* I1* -.6C4@83* 24* 6.591/A9.4* 9* .4D434/*
<C639.4* </* -41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49*
`45//*428C9D/4/*19D/61934*1."*!]?R!!V*-.4C87*
</* -41:.8* 762/E/C9.49* </* C67-34:9.49*
X.26191D4/* 24* 8.541DB* 9* Z804.1838/*********************
1."* NK]?RRK* -./0/12* 9@/58.9.49* C93/:BD//*
428C9D/4/***********************
**;`OG*FPM]?R"RM"?R!P*
+

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR
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În !inalul discursului său, Președintele României a men"ionat că unul dintre
obiectivele majore ale sistemului judiciar trebuie să !ie ridicarea Mecanismului de
Cooperare și Veri!icare și pentru îndeplinirea acestui obiectiv, toate institu"iile din
Justi"ie, dar și Parlamentul și puterea executivă trebuie să contribuie. Totodată,
Președintele i‐a încurajat pe judecători și procurori și i‐a îndemnat să continue munca
de schimbare la fa"ă a României, să nu se lase intimida"i, să nu se lase pradă in!luen‐
"elor politice sau amenin"ărilor! Pentru că nu există altă șansă a acestei "ări decât cu
un stat de drept consolidat și cu o justi"ie independentă.
n 06 ianuarie 2017

Participare la ședin"a de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii
Președintele României, Klaus Iohannis a participat la ședin"a privind consti‐
tuirea Consiliului Superior al Magistraturii și, desigur, alegerii primei conduceri în
Consiliul Superior al Magistraturii.

6 Ianuarie 2017
Ședința de constituire
a Consiliului Superior
al Magistraturii
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La începutul discursului său, Președintele a amintit de obliga"ia Consiliului
Superior al Magistraturii de a garanta independen"a justi"iei, precizând că nicio de‐
mocra"ie, niciun stat de drept nu poate să func"ioneze fără o justi"ie independentă.
Justi"ia independentă înseamnă, și asta în"eleg to"i foarte ușor, că nimeni nu trebuie
să se amestece în treaba judecătorilor și în treaba procurorilor. Președintele a făcut
referire la unii care chiar au impresia că lor poate li se cuvine să !ie deasupra legii,
persoane care, de regulă, au pozi"ii publice și pentru a combate astfel de comporta‐
mente toată lumea trebuie să se implice deoarece o democra"ie puternică, fără stat
de drept, fără justi"ie independentă, nu există.
Întregul aparat de stat, toate institu"iile statului, trebuie nu doar să conștien‐
tizeze importan"a acestui lucru, ci să se implice activ pentru a sprijini sistemul judi‐
ciar în a rămâne independent. Un sistem judiciar vulnerabil este ceea ce își doresc
dușmanii României, !iindcă, dacă sistemul judiciar devine vulnerabil, nimic nu mai
stă în picioare în România.
Președintele a amintit faptul că judecătorii și procurorii sunt repere morale,
și atunci trebuie în"eles că opinia lor nu este doar valoroasă, este importantă pentru
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publicul general și după părerea sa, ar !i greșit, să se izoleze și să nu comunice cu ce‐
lelalte institu"ii și totodată, să nu comunice opinii care "in de independen"a justi"iei
și de statul de drept. Președintele a încurajat magistra"ii să spună aceste lucruri cu
voce tare, să nu se s!iască deoarece se va ajunge în situa"ii paradoxale, când infractorii
spun cu voce tare ce gândesc și cum vor să îndoaie statul de drept, iar cei care fac
dreptate, nu reac"ionează din modestie. De asemenea, a men"ionat că din sistemul
judiciar nu trebuie să emane doar dreptate și jurispruden"ă, ci și moralitate, ori mo‐
ralitatea trebuie spusă.
Totodată, Președintele a amintit de politicienii care vor să acapareze tot, să
exercite în mod excesiv puterea. Astfel, a considerat că este necesar ca și cei din
Consiliul Superior al Magistraturii să prevină aceste imixtiuni, când simt că presiunea
asupra justi"iei devine mare, refuzând imixtiunea politicului în actul de justi"ie.
La !inalul discursului, Președintele României a vorbit despre spe"a nefericită
a amnistiei și gra"ierii, odată acceptată ideea unei legi care amnistiază și gra"iază in‐
clusiv politicieni corup"i, oricare Parlament ar putea să facă la fel. Un astfel de prece‐
dent creat ar duce la dispari"ia egalită"ii în fa"a legii și ar duce la dispari"ia statului
de drept din România, ce ar duce România pe o traiectorie care o depărtează de va‐
lorile europene, pe o traiectorie care ar îndepărta‐o de la valorile, cum se spune, eu‐
roatlantice, în care românii cred. Totodată, a precizat că un astfel de demers, o lege a
amnistiei și gra"ierii, care ar spăla păcatele nu numai ale unor ho"i care pot !i pericu‐
loși pentru persoane, poate și pentru societate, dar ar albi dosarele politicienilor, ar
!i o catastrofă pentru democra"ia românească. Mai mult, Președintele a precizat că
dacă ar exista o astfel de ini"iativă, el se va opune cu toată greutatea și puterea func"iei
preziden"iale.
n 01 februarie 2017

Participare la ședin"a Consiliului Superior al Magistraturii
În data de 1 februarie 2017, în urma adoptării de către Guvern în seara zilei
de 31 ianuarie 2017 a trei proiecte de acte normative, respectiv a proiectului de lege
pentru gra"ierea unor pedepse, proiectul de lege pentru completarea Legii
nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dis‐
puse de organele judiciare în cursul procesului penal, respectiv proiectul ordonan"ei
de urgen"ă pentru modi!icarea și completarea Codului penal și a Codului de proce‐
dură penală, Președintele României, Klaus Iohannis a participat la ședin"a Consiliului
Superior al Magistraturii.
Președintele a subliniat că modi!icările realizate de Guvern în mod intem‐
pestiv într‐un domeniu extrem de sensibil, cel al legisla"iei penale, fără ca proiectul
ordonan"ei de urgen"ă să !i fost avizat de Consiliul Superior al Magistraturii repre‐
zintă o încălcare a competen"ei CSM și a rolului său de garant al independen"ei justi‐
"iei. În acest sens, Președintele României a propus membrilor CSM suplimentarea
ordinii de zi cu un punct referitor la sesizarea Cur"ii Constitu"ionale cu un con!lict ju‐
ridic de natură constitu"ională de către Președintele CSM, ivit în urma adoptării or‐
donan"ei de urgen"ă de modi!icare a legisla"iei penale.
Membrii plenului CSM iau act de faptul că Ordonan"a de urgen"ă adoptată
de Guvern în sera zilei de 31 ianuarie 2017 a fost publicată în Monitorul O!icial, iar
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în ceea ce privește primul punct al ordinii de zi, avizarea respectivului act normativ,
se constată că acest punct a rămas fără obiect. De asemenea, membrii plenului CSM
au luat act de faptul că ordonan"a de urgen"ă adoptată de Guvern cu o zi înainte
cuprinde dispozi"ii diferite fa"ă de cea pentru care s‐a solicitat un aviz al Consiliului
Superior al Magistraturii.
De asemenea, în unanimitate, membrii Plenului CSM au aprobat suplimen‐
tarea ordinii de zi a ședin"ei CSM cu un punct referitor la sus"inerea Plenului CSM a
ini"iativei președintelui CSM de a sesiza Curtea Constitu"ională cu un con!lict juridic
de natură constitu"ională între Guvern și CSM, potrivit art. 146 lit. e), precum și trans‐
miterea unui mesaj public al Plenului CSM cu privire la apărarea independen"ei
justi"iei în contextul adoptării actelor normative. În aceeași ședin"ă, Plenul CSM a
aprobat, în unanimitate, adoptarea unei pozi"ii publice de apărare a independen"ei
sistemului judiciar.
n 05 ianuarie 2018

Participare la ședin"a plenului Consiliului Superior al Magistraturii
În prima parte a discursului său, Președintele României a felicitat activitatea
CSM și modalitatea de a ac"iona și de a se implica în garantarea independen"ei justi"iei
în România, în condi"iile în care în cursul anului 2017 au fost foarte multe discu"ii în
spa"iul public despre ce fac judecătorii, mai mult poate despre ce fac procurorii și ce
se întâmplă în sistemul de justi"ie, mai ales pentru că mai multe persoane condam‐
nate penal, urmărite penal, judecate penal, se a!lă chiar în conducerea statului.
Președintele a amintit de: ac"iunea reprobabilă a Guvernului de a promova
ordonan"e care urmau să schimbe fundamental politica penală a statului român, fără
o discu"ie, fără o dezbatere publică, fără o argumenta"ie serioasă; de cele mai mari
demonstra"ii publice pe care le‐am avut după Revolu"ie; de nefericita Ordonan"ă 13
ce a fost hotărâtă în Guvern și pe urmă a fost retrasă; de discu"iile netransparente în
jurul modi!icărilor legilor justi"iei și de avizele CSM care au fost negative acestor mo‐
di!icări. Mai mult, Președintele a atras aten"ia asupra nemul"umirii partenerilor noștri
din Uniunea Europeană, din Consiliul Europei, care au spus că pentru aceste modi!i‐
cări ale legilor justi"iei trebuie mai multă dezbatere, mai multă transparen"ă.
Președintele și‐a exprimat regretul că s‐a ajuns în România în situa"ia în care
legile justi"iei, care sunt foarte importante, să !ie discutate în proceduri neclare, ad–
hoc, sub presiunea timpului, cu nerespectarea unor cutume în procedura parlamen‐
tară și, în !inal, aprobate în mare viteză, viteză neexplicată în spa"iul public și ajunse,
toate, să !ie contestate la Curtea Constitu"ională.
În !inalul discursului său, Președintele le‐a dorit membrilor CSM mult succes
în anul 2018 și să realizeze cel mai important lucru– să păstreze, să garanteze, să în‐
tărească independen"a justi"iei din România.
n 12 decembrie 2018
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Alocu"iunea sus"inută de Președintele României în cadrul ședin"ei plenului
Consiliului Superior al Magistraturii
În prima parte a discursului său, Președintele României a felicitat CSM pen‐
tru echilibrul pe care a reușit să îl păstreze în sistem, în ciuda unui an di!icil, cu multe
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cumpene pentru sistemul judiciar din România, generate de modi!icarea legilor de
organizare și func"ionare a sistemului judiciar și a legisla"iei penale și a precizat că
punerea în acord a acestor acte normative cu standardele europene este obligatorie
și va prezenta o provocare pentru perioada următoare. Așadar, Consiliului Superior
al Magistraturii îi va reveni o misiune deosebit de importantă, ce presupune, poate
mai mult ca niciodată, a!irmarea rolului său constitu"ional de garant al independen"ei
justi"iei.
Președintele consideră că, în ceea ce privește justi"ia, Consiliul Superior
al Magistraturii poate și trebuie să promoveze o viziune unitară și să fie chiar el
un exemplu de unitate și efort comun reunit în jurul principiilor și valorilor celor
mai de pre" ale unei democra"ii consolidate: independen"a justi"iei, separa"ia pu‐
terilor în stat, un echilibru al puterilor și, foarte important, o colaborare loială
între acestea.
Cu privire la legisla"ia penală și legile justi"iei, modi!icate în anul 2018,
Președintele a amintit de faptul că acestea au făcut obiectul unor opinii extrem de
critice ale Comisiei de la Vene"ia, iar Parlamentul European chiar a adoptat și o rezo‐
lu"ie care vizează direct Guvernul României. Astfel, tot ceea ce s‐a întâmplat în justi"ie
în ultimii doi ani este un puternic semnal de alarmă că România poate progresa numai
prin politici publice elaborate temeinic și implementate în concordan"ă cu valorile
europene.
Din acest punct de vedere, CSM trebuie să devină pentru Parlament un au‐
tentic partener de dialog în procesul de legiferare, !iind autoritatea care exprimă
vocea sistemului de justi"ie, nevoile sale reale și provocările cu care judecătorii și
procurorii se confruntă astăzi.
Totodată a amintit că, în domeniul justi"iei, Consiliului Superior al Magistraturii
îi revine un rol activ în aducerea la îndeplinire a obliga"iilor rezultate din calitatea de
stat membru al Uniunii Europene și are o misiune extrem de grea, care înseamnă, pe
de o parte, să militeze pentru asigurarea stabilită"ii actului de justi"ie și, pe de altă
parte, să ac"ioneze împotriva atacurilor la adresa independen"ei judecătorilor și pro‐
curorilor, indiferent de unde vin acestea.
În !inalul discursului, Președintele României a asigurat că va face tot ceea ce
depinde de el pentru ca România să nu se întoarcă în timp și a reasigurat CSM de spri‐
jinul său necondi"ionat pentru a garanta buna func"ionare și independen"a justi"iei,
în bene!iciul direct al românilor.
n 10 decembrie 2019

Alocu"iunea sus"inută de Președintele României în cadrul ședin"ei Consiliului
Superior al Magistraturii
În prima parte a discursului său, Președintele României, Klaus Iohannis, a
amintit de referendumul din 26 mai 2019 prin care cetă"enii au protejat, prin votul
lor independen"a justi"iei și buna sa func"ionare în fa"a unor demersuri sistematice
de slăbire a sistemului judiciar. Totodată, a amintit că în tot cursul mandatului său a
ac"ionat ori de câte ori s‐a încercat destabilizarea sistemului de justi"ie, utilizând
toate mijloacele constitu"ionale pentru a înlătura prevederile controversate ale legilor
justi"iei, apelând inclusiv la expertiza Comisiei de la Vene"ia, oprind intrarea în
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10 Decembrie 2019
Ședinţa plenului
Consiliului Superior
al Magistraturii

vigoare a modi!icărilor nocive și lipsite de o fundamentare temeinică aduse legisla"iei
penale și s‐a opus periclitării bunei func"ionări a parchetelor, din perspectiva numi‐
rilor și revocărilor procurorilor cu func"ii înalte din conducerea acestor institu"ii. Mai
mult, a organizat o largă dezbatere pe tema situa"iei din justi"ie, cu participarea re‐
prezentan"ilor autorită"ii judecătorești și ai asocia"iilor profesionale ale judecătorilor
și procurorilor, a organizat consultări cu partidele politice și a ini"iat Acordul pentru
continuarea parcursului european al României.
Președintele consideră că societatea românească, în general, și sistemul ju‐
diciar, în special, așteaptă de la cei chema"i să garanteze independen"a justi"iei o abor‐
dare matură, în"eleaptă, cu bună credin"ă și lipsită de partizanat. În acest sens,
păstrarea independen"ei și a conștiin"ei profesionale a magistra"ilor, dar și a mem‐
brilor CSM sunt esen"iale. Consiliul Superior al Magistraturii are un rol fundamental
în buna func"ionare a sistemului judiciar și pentru ca acest deziderat să se realizeze,
este necesar un echilibru chiar în interiorul CSM, Președintele făcând referire la unele
dintre deciziile luate de CSM, în plen sau în sec"ii, ce au părut contradictorii, iar altele
au fost puternic contestate chiar de membrii CSM.
În opinia Președintelui României, o bună func"ionare a Consiliului Superior
al Magistraturii, atât la nivelul Plenului, dar mai ales al sec"iilor, implică predictibili‐
tate în luarea deciziilor, respect reciproc și atenuarea eventualelor divergen"e. Numai
astfel, pozi"iile CSM și demersurile de asigurare a independen"ei justi"iei se pot bu‐
cura de o mai mare credibilitate în rela"ia cu celelalte autorită"i, în rândul magistra‐
"ilor și, în același timp, în ochii cetă"enilor.
La !inalul alocu"iunii sale, Președintele României și‐a exprimat încrederea
că, în calitate de garant al independen"ei justi"iei, Consiliul Superior al Magistraturii
va găsi modalitatea de conectare la societate și va ac"iona având în centrul preocu‐
părilor sale realizarea dezideratului unei justi"ii moderne și de calitate. În acest sens,
a făcut un apel către CSM în vederea sus"inerii în mod efectiv implementarea reco‐
mandărilor Comisiei de la Vene"ia, MCV și GRECO, în scopul alinierii legisla"iei actuale
la standardele europene.
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Au fost numi#i în func#ii de conducere la Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie,
la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie, la Direc"ia de Investigare
a Infrac"iunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Direc"ia Na"ională
Anticorup"ie următoarele persoane:
2015

1. Mirela Sorina Popescu ‐ președinte al Sec"iei penale a Înaltei Cur"i de
Casa"ie și Justi"ie ‐ Decret nr. 33/2015 din 23 ianuarie 2015;
2. Ionel Barbă ‐ președinte al Sec"iei de contencios administrativ și !iscal a
Înaltei Cur"i de Casa"ie și Justi"ie ‐ Decret nr. 630/2015 din 08 iulie 2015;
3. Aurel Cristian Lazăr ‐ procuror șef adjunct al Sec"iei de urmărire penală
și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casa"ie și Justi"ie ‐ Decret nr. 989/2015 din 15 decembrie 2015;
4. Daniel‐Constantin Horodniceanu ‐ procuror‐șef al Direc"iei de Investigare
a Infrac"iunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Decret
nr. 474/2015 din 19 mai 2015.

2016
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1. Iulia‐Cristina Tarcea ‐ președinte al Înaltei Cur"i de Casa"ie și Justi"ie –
Decret nr. 809/2016 din 14 septembrie 2016;
2. Gabriela‐Elena Bogasiu ‐ vicepreședinte al Înaltei Cur"i de Casa"ie și
Justi"ie ‐ Decret nr. 973/2016 din 21 noiembrie 2016;
3. Ilie‐Iulian Dragomir ‐ vicepreședinte al Înaltei Cur"i de Casa"ie și Justi"ie
‐ Decret nr. 974/2016 din 21 noiembrie 2016;
4. Eugenia Voicheci ‐ președinte al Sec"iei a II‐a civile a Înaltei Cur"i de
Casa"ie și Justi"ie ‐ 1103/2016 din 06 decembrie 2016;
5. Laura Codru"a Kovesi se reînvestește în func"ia de procuror‐șef al
Direc"iei Na"ionale Anticorup"ie – Decret nr. 376/2016 din 07 aprilie 2016;
6. Augustin Lazăr ‐ procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casa"ie și Justi"ie ‐ Decret nr. 444/2016 din 28 aprilie 2016;
7. Călin Nistor se reînvestește în func"ia de procuror șef adjunct al Direc"iei
Na"ionale Anticorup"ie ‐ Decret nr. 532/2016 din 23 mai 2016;
8. Marius Constantin Iacob se reînvestește în func"ia de procuror‐șef
adjunct al Direc"iei Na"ionale Anticorup"ie ‐ Decret nr. 531/2016 din 23
mai 2016;
9. Ioana Bogdana Albani ‐ procuror șef adjunct al Direc"iei de Investigare a
Infrac"iunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Decret
nr. 636/2016 din 30 iunie 2016;
10. Marius Bogdan Bulancea ‐ procuror șef al Sec"iei de combatere a infrac‐
"iunilor asimilate infrac"iunilor de corup"ie din cadrul Direc"iei Na"ionale
Anticorup"ie ‐ Decret nr. 1130/2016 din 14 decembrie 2016;
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11. Silviu Paul Dumitriu – procuror șef adjunct al Sec"iei de combatere a in‐
frac"iunilor asimilate infrac"iunilor de corup"ie din cadrul Direc"iei
Na"ionale Anticorup"ie – Decret nr. 1131/2016 din 14 decembrie 2016;
12. Cameluș Păduraru – procuror‐șef al Sec"iei judiciare penale din cadrul
Direc"iei Na"ionale Anticorup"ie – Decret nr. 1132/2016 din 14 decem‐
brie 2016;
13. Carmen Doini"a Bălășoiu – procuror‐șef adjunct al Sec"iei judiciare pe‐
nale din cadrul Direc"iei Na"ionale Anticorup"ie – Decret nr. 1133/2016
din 14 decembrie 2016;
14. Laura Oprean – prim‐adjunct al procurorului general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie – Decret nr. 1178/2016 din 30
decembrie 2016;
15. Dimitrie Bogdan Licu – adjunct al procurorului general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie – Decret nr. 1179/2016 din 30
decembrie 2016.
2017

1. Romulus‐Dan Varga – procuror‐șef al Sec"iei de urmărire penală și cri‐
minalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și
Justi"ie– Decret nr. 4/2017 din 04 ianuarie 2017;
2. Ion Alexandru – procuror‐șef adjunct al Sec"iei parchetelor militare din
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie – Decret
nr. 5/2017 din 04 ianuarie 2017;
3. Gheorghe Cosneanu – procuror‐șef al Sec"iei parchetelor militare din ca‐
drul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie – Decret
nr. 6/2017 din 04 ianuarie 2017.

2018

1. Corina‐Alina Corbu – președinte al Sec"iei de contencios administrativ
și !iscal a Înaltei Cur"i de Casa"ie și Justi"ie – Decret nr. 615/2018 din
25 iulie 2018;
2. Oliver‐Felix Bănilă – procuror‐șef al Direc"iei de Investigare a Infrac"iunilor
de Criminalitate Organizată și Terorism – Decret nr. 600/2018 din
23 iulie 2018.

2019

1. Antonia‐Eleonora Constantin ‐ procuror‐șef al Sec"iei Judiciare din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie ‐ Decret nr.
124/2019 din 26 februarie 2019;
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2. Iuliana Nedelcu – procuror‐șef adjunct al Sec"iei Judiciare din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie – Decret nr.
125/2019 din 26 februarie 2019;
3. Elena Giorgiana Hosu – procuror‐șef adjunct al Direc"iei de Investigare
a Infrac"iunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Decret
nr. 126/2019 din 26 februarie 2019;
4. Bogdan Felician Voicu – procuror‐șef al Sec"iei de combatere a tra!icului
de droguri din cadrul Direc"iei de Investigare a Infrac"iunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism – Decret nr. 127/2019 din
26 februarie 2019;
5. Alina Albu ‐ procuror șef al Sec"iei de combatere a criminalită"ii organi‐
zate din cadrul Direc"iei de Investigare a Infrac"iunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism ‐ Decret nr. 128/2019 din 26 februarie 2019;
6. Doru‐Gabriel Stoica – procuror șef al Sec"iei de combatere a infrac"iuni‐
lor de terorism și a criminalită"ii informatice din cadrul Direc"iei de
Investigare a Infrac"iunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –
Decret nr. 129/2019 din 26 februarie 2019.

Președintele României a semnat următoarele 3 decrete de eliberare din
func"ii de conducere la Direc"ia Na"ională Anticorup"ie, respectiv la DIICOT:
1. Decretul nr. 616/2015 pentru eliberarea din func"ie a procurorului mi‐
litar șef al Sec"iei de combatere a infrac"iunilor de corup"ie săvârșite de
militari din cadrul Direc"iei Na"ionale Anticorup"ie ‐ Ion Alexandru;
2. Decretul nr. 526/2018 privind revocarea din func"ia de procuror‐șef al
Direc"iei Na"ionale Anticorup"ie ‐ Laura Codru"a Kovesi;
3. Decretul nr. 712/2019 privind eliberarea din func"ie a procurorului șef
al Direc"iei de Investigare a Infrac"iunilor de Criminalitate Organizată și
Terorism – Oliver‐Felix Bănilă.
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n În anul 2015: Roman Petre, Voiculescu Gelu – Voican, Stănculescu Victor

Atanasie și Videanu Adriean
n În anul 2016: Homoștean George, Nica Dan, (icău Silvia Adriana, Athanasiu
Alexandru, Tobă Petre, Tănăsescu Nicolae Mihai, Popescu Ioan Dan,
Vlădescu Teodor Gheorghe Sebastian, Pogea Gheorghe și Oprea Gabriel
n În anul 2017: Sandu Gabriel, Valerian Vreme
n În anul 2018: Dumitrescu (Cico) Emil, Iliescu Ion, Roman Petre și Voiculescu
Gelu ‐ Voican, Sandu Gabriel, Vlădescu Sebastian‐Teodor Gheorghe
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26 Mai 2019
Votarea la
referendumul național

!

Decretul nr. 420/2019 pentru organizarea unui referendum na"ional, prin
care poporul român a fost chemat să își exprime voin"a cu privire la următoarele pro‐
bleme de interes na"ional:
1. interzicerea amnistiei și gra"ierii pentru infrac"iuni de corup"ie;
2. interzicerea adoptării de către Guvern a ordonan"elor de urgen"ă în dome‐
niul infrac"iunilor, pedepselor și al organizării judiciare corelată cu dreptul altor auto‐
rită"i constitu"ionale de a sesiza direct Curtea Constitu"ională cu privire la ordonan"e.
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n 24
+ ianuarie 2017 - Convorbiri cu Președintele Comisiei de la Vene#ia,

Gianni Buquicchio
*
* * o!icială a Președintelui
*
* României,
*
* *Iohannis,* la Consiliul
* Europei
Vizita
Klaus
n 6 aprilie 2017
+
+
+
Întrevederile Președintelui României, Klaus Iohannis, cu Secretarul General
* Consiliului *Europei, Președintele
*
*
* * Parlamentare
*
* *
Adjunct al
Adunării
a* Consiliului
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Europei și Președintele Comisiei de la Vene"ia
* 24 aprilie
* * 2019
*
*
n
Primirea
+
+
* de către Președintele României, Klaus Iohannis, a delega"iei Comisiei
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*
*
* *
*
* * *
Primirea de către Președintele României a delega"iei Comisiei de la Vene"ia
+
+
+
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7 Februarie 2017
Mesajul adresat
Parlamentului României

1. În mesajul adresat Parlamentului în data de 6 februarie 2015, după o serie de
consultări cu partidele politice, cu Președin"ii celor două Camere și cu reprezentan"i ai so‐
cietă"ii civile, Președintele României și‐a arătat deschiderea pentru o rela"ie de colaborare
institu"ională corectă și de parteneriat cu Parlamentul. A supus aten"iei Parlamentului o
serie de chestiuni precum: alegerea dintr‐un singur tur de scrutin a președin"ilor de
Consilii Jude"ene sau a primarilor; reducerea numărului de parlamentari; votul românilor
din diaspora; modi!icarea legisla"iei privind !inan"area partidelor și a campaniilor electo‐
rale, precum și o nouă lege a partidelor politice; o solu"ie legislativă pentru accelerarea și
simpli!icarea procedurilor pentru cererile de încuviin"are a re"inerii, arestării sau perche‐
zi"iei parlamentarilor și pentru cele de efectuare a urmăririi penale pentru miniștri și foști
miniștri membri ai Parlamentului; instabilitatea și lipsa de predictibilitate în legisla"ie.
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐fata‐camerelor‐reunite‐ale‐parlamentului‐romaniei

2. În mesajul adresat Parlamentului în data de 16 septembrie 2015,
Președintele României a a!irmat că‐și dorește o legisla"ie de calitate și raporturi func‐
"ionale cu celelalte puteri din stat, toate acestea, desigur, în bene!iciul cetă"eanului. A
atras aten"ia Parlamentului asupra modului în care legiferează, precizând că de la in‐
trarea în vigoare și până în prezent, legi care privesc domenii fundamentale pentru
func"ionarea economiei și societă"ii românești au fost modi!icate în nenumărate rân‐
duri, precum Codul Fiscal, Legea Educa"iei, Legea privind reforma în domeniul sănătă"ii,
Legea administra"iei publice locale, Codul Muncii ș.a. Președintele amintește membrilor
forului legislativ că un Parlament puternic înseamnă și o pozi"ionare corectă fa"ă de
justi"ie. Respectul fa"ă de lege nu poate !i disociat de rela"ia cu justi"ia. Mai mult, o altă
temă abordată de Președinte în acest discurs s‐a referit la criza refugia"ilor.
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐adresat‐parlamentului‐romaniei

3. În mesajul adresat Parlamentului în data de 16 decembrie2015,
Președintele României a prezentat activită"ile întreprinse în primul său an de mandat
amintind de: semnarea de către toate forma"iunile politice a Acordului privind creș‐
terea bugetului pentru Apărare la 2% din PIB până în 2017; Strategia Na"ională de
Apărare a (ării; restabilirea prestigiului României în exterior, pro!ilarea sa în cadrul
NATO și al Uniunii Europene și întărirea parteneriatelor noastre strategice; cea mai
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tragică lec"ie a lui 2015 ‐ „Colectiv”; o nevoie de moment, limitată la o înlocuire de
guvern sau de putere politică, ci de o schimbare profundă a politicului, de o înnoire
care să !ie pe măsura așteptărilor și realită"ilor din societate; tema propusă în per‐
spectiva anului 2016 ‐Reconstruc"ia încrederii în politică.
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐adresat‐parlamentului‐romaniei1450361272

4. În mesajul adresat Parlamentului în data de 22 februarie 2016, Președintele
României invită parlamentarii să‐și asume câteva mize majore pentru anul 2016:
prima vizează începutul recâștigării încrederii în politică; a doua "ine de func"ionarea
institu"iilor într‐un stat democratic; a treia privește continuarea eforturilor în domenii
în care România a făcut progrese și a câștigat respectul partenerilor externi; și, în !ine,
dar nu în ultimul rând, în zona marilor sisteme publice, propune punerea câtorva pie‐
tre de temelie pe care să se poată construi în 2017, indiferent cine va !i la putere. În
planul politicii, în ceea ce privește consolidarea statului de drept, independen"a justi‐
"iei și lupta anticorup"ie. În materie de politică externă și securitate, priorită"ile și
obiectivele majore rămân aceleași. 2016 întrunește toate premisele pentru a însemna
o creștere calitativă a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, cu precă‐
dere în domeniul economic, în paralel cu întărirea componentei politico‐militare.
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐adresat‐parlamentului‐romaniei1456152007

5. În mesajul adresat Parlamentului în data de 7 februarie 2017, Președintele
României a vorbit despre problemele legate de modi!icarea legilor justi"iei, demons‐
tra"iile care au avut loc în Pia"a Victoriei, dar și în multe alte localită"i din România și
din străinătate.
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/mesaj‐adresat‐parlamen‐
tului‐romaniei

6. În data de 9 mai 2017, Președintele României a adresat un mesaj forului
legislativ cu ocazia sărbătoririi a 140 de ani de la Proclamarea Independen"ei de Stat
a României, precum și cu ocazia Zilei Europei.
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/mesaj‐adresat‐parlamen‐
tului‐cu‐prilejul‐sarbatoririi‐a‐140‐de‐ani‐de‐la‐proclamarea‐independentei‐de‐stat‐
a‐romaniei‐precum‐si‐cu‐ocazia‐zilei‐europei
7. Președintele României, a adresat miercuri, 28 noiembrie 2018, un
mesaj Parlamentului României în cadrul ședin"ei solemne consacrate celebrării
Centenarului Marii Uniri.
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/mesajul‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐adresat‐parlamentului‐romaniei‐in‐cadrul‐sedintei‐
solemne‐consacrate‐celebrarii‐centenarului‐marii‐uniri
8. Președintele României, a sus"inut luni, 2 decembrie 2019, la Palatul
Parlamentului, un discurs în cadrul ședin"ei solemne comune a Senatului și Camerei
Deputa"ilor consacrată celebrării Zilei Na"ionale a României.
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐in‐cadrul‐sedintei‐solemne‐comune‐a‐
senatului‐si‐camerei‐deputatilor‐consacrata‐celebrarii‐zilei‐nationale‐a‐romaniei
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n 17 noiembrie 2015

20 Decembrie 2018
Participare la ședința
de Guvern

Participarea Președintelui României la ședin"a de Guvern

n 18 ianuarie 2017

Participarea Președintelui României la ședin"a de Guvern

n 20 decembrie 2018

Participare Președintelui României la ședin"a de Guvern

n 06 noiembrie 2019

Participarea Președintelui României la ședin"a de Guvern
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Decembrie 2014
n 29 decembrie 2014

La Palatul Cotroceni, s‐au desfășurat o serie de întâlniri între Președinte și
Miniștrii Afacerilor Interne, Apărării Na"ionale și Afacerilor Externe. S‐a discutat des‐
pre domeniile de care Președintele este direct responsabil: securitatea na"ională, apă‐
rarea și politica externă, în cadrul unei prime luări de contact cu activitatea
miniștrilor Gabriel Oprea, Mircea Dușa și Bogdan Aurescu și a celor trei ministere pe
care aceștia le conduc.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalniri‐intre‐
presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐werner‐iohannis‐si‐ministrii‐afacerilor‐in‐
terne‐apararii‐nationale‐si‐afacerilor‐externe
n 29 decembrie 2014

Președintele României, Klaus Iohannis, l‐a primit la Palatul Cotroceni, pe
Prim‐ministrul României, Victor Ponta, cu care a discutat despre bugetul de stat și
alocarea suplimentară de 0,3% din PIB pentru Ministerul Apărării.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐
catre‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐prim‐ministrului‐romaniei‐
domnul‐victor‐ponta
n 30 decembrie 2014

Președintele României, Klaus Iohannis, s‐a întâlnit la Palatul Cotroceni, cu
Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. La întâlnire s‐au discutat priorită"ile
politicii externe și calendarul vizitelor pe care Președintele le va face în străinătate
în prima parte a anului 2015. Întâlnirea a durat o oră.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/presedintele‐
romaniei‐l‐a‐primit‐pe‐ministrul‐afacerilor‐externe
2015

n 12 ianuarie - consultări cu partidele și forma"iunile politice privind acor‐
dul politic cu scopul asigurării, în anul 2017, a unui prag minimal de 2% din PIB pen‐
tru Ministerul Apărării Na"ionale.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/invitatie‐
adresata‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐partidelor‐si‐formatiu‐
nilor‐politice‐reprezentate‐in‐parlamentul‐romaniei1435304326
n 28 ianuarie - consultări cu partidele și forma"iunile politice reprezentate în

Parlamentul României referitoare la priorită"ile legislative ale următoarei sesiuni parla‐
mentare; buna organizare a votului in străinătate, !inan"area campaniilor electorale și a
partidelor politice și accelerarea procedurilor privind ridicarea imunită"ii parlamentare.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/invitatie‐
adresata‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐partidelor‐si‐formatiu‐
nilor‐politice‐reprezentate‐in‐parlamentul‐romaniei1435303269
n 20 aprilie ‐ consultări cu partidele și forma"iunile politice reprezentate în

Parlamentul României, referitoare la stadiul legisla"iei electorale, inclusiv cel al re‐
glementărilor necesare asigurării dreptului de vot al românilor care trăiesc în afara
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grani"elor; discu"ii referitoare la procedurile parlamentare de încuviin"are a cererilor
de urmărire penală, re"inere, arestare sau perchezi"ie a membrilor Parlamentului,
precum și alte teme de interes public.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/invitatie‐
adresata‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐partidelor‐si‐formatiu‐
nilor‐politice‐reprezentate‐in‐parlamentul‐romaniei
n 6 mai ‐ consultări cu partidele și forma"iunile politice parlamentare refe‐

ritoare la cadrul juridic privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protec"ia
vie"ii private în sectorul comunica"iilor electronice.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/invitatie‐
adresata‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐liderilor‐partidelor‐si‐
formatiunilor‐politice‐parlamentare

n 5-6 noiembrie - consultări cu partidele și forma"iunile politice reprezen‐
tate în Parlamentul României, în vederea desemnării unui candidat pentru func"ia
de prim‐ministru.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/consultari‐cu‐
partidele‐politice

n 9 noiembrie ‐ o nouă rundă de consultări cu partidele și forma"iunile po‐

litice reprezentate în Parlamentul României în vederea desemnării unui candidat
pentru func"ia de prim‐ministru.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/consultari‐cu‐
partidele‐politice1448280322

n 23 noiembrie - întâlnire de lucru după învestirea noului Cabinet. Discu"i‐
ile au vizat probleme de actualitate, precum situa"ia refugia"ilor în contextul ultimelor
evenimente din Europa și construcţia bugetului de stat pentru anul 2016.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐guvernului‐dom‐
nul‐dacian‐ciolos

2016

n 12-13 aprilie - consultări cu partidele și forma"iunile politice reprezentate

în Parlamentul României, pe tema legisla"iei în domeniul securită"ii na"ionale.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/consultari‐cu‐
partidele‐politice1460012561

n 4 iulie ‐ consultări cu Prim‐ministrul Dacian Cioloș, Guvernatorul Băncii
Na"ionale Române, Mugur Isărescu, și liderii partidelor parlamentare pe tema situa‐
"iei create în urma referendumului din Regatul Unit al Marii Britanii.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/consultari‐pe‐
tema‐situatiei‐create‐in‐urma‐referendumului‐din‐regatul‐unit‐al‐marii‐britanii
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n 14 decembrie ‐ consultări cu partidele și forma"iunile politice, în vederea
desemnării unui candidat pentru func"ia de Prim‐ministru.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/consultari‐cu‐
partidele‐politice1481624789
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2017
26 iunie - consultări cu partidele și forma"iunile politice în Parlamentul
României, în vederea desemnării unui candidat pentru func"ia de Prim‐ministru.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/consultari‐cu‐
partidele‐si‐formatiunile‐politice‐reprezentate‐in‐parlamentul‐romaniei
2018

n 17 ianuarie - consultări cu partidele și forma"iunile politice reprezentate
în Parlamentul României, în vederea desemnării unui candidat pentru func"ia de
Prim‐ministru
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/consultari‐cu‐
partidele‐si‐formatiunile‐politice‐reprezentate‐in‐parlamentul‐
romaniei1516099213

n 15 mai - consultare cu Prim‐ministrul României, doamna Viorica Dăncilă,
pe tema relocării ambasadei României din statul Israel
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/invitatie‐
adresata‐de‐catre‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐prim‐ministrului‐
romaniei‐doamna‐viorica‐dancila

6 septembrie - consultare cu Prim‐ministrul României, doamna Viorica
Dăncilă, referitoare la opiniile exprimate de Guvern în legătură cu necesitatea recti‐
!icării bugetului de stat pe anul 2018 (participare refuzată de către prim‐ministru).
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/scrisoarea‐
transmisa‐prim‐ministrului‐romaniei
n

n 24 octombrie - consultări cu partidele și forma"iunile politice reprezen‐

tate în Parlamentul României pe tema legisla"iei din domeniul justi"iei.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/consultari‐cu‐
partidele‐si‐formatiunile‐politice‐parlamentare

24 Octombrie 2018
Consultări cu partidele
și formaţiunile politice
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2019
n 11-12 aprilie – consultări cu partidele și forma"iunile politice reprezen‐

tate în Parlamentul României pe tema situa"iei din justi"ie.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/consultari‐cu‐
partidele‐si‐formatiunile‐politice‐parlamentare1554463319

n 4-5 iunie – consultări cu partidele și forma"iunile politice reprezentate în

Parlamentul României, pentru stabilirea direc"iilor de ac"iune necesare punerii în
aplicare a referendumului na"ional din data de 26 mai 2019 în vederea consolidării
parcursului european al României.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/consultari‐cu‐
partidele‐si‐formatiunile‐politice‐parlamentare1559228350
n 2 octombrie – consultare cu Prim‐ministrul României, doamna Viorica
Dăncilă, pe tema nominalizării persoanei pentru func"ia de membru al Comisiei
Europene (participare refuzată de către prim‐ministru).
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/consultari‐cu‐
prim‐ministrul‐romaniei‐doamna‐vasilica‐viorica‐dancila

15 Octombrie 2019
Desemnarea candidatului
pentru funcția
de prim-ministru

n 11 octombrie – consultări cu partidele și forma"iunile politice reprezen‐
tate în Parlamentul României, în vederea desemnării unui candidat pentru func"ia
de prim‐ministru.
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/consultari‐cu‐
partidele‐si‐formatiunile‐politice‐parlamentare1570713906
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1. Decizia nr. 259/2015: Curtea Constitu"ională constată că nu există un
con$lict juridic de natură constitu#ională între Ministerul Public – Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie și Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o
parte, și Parlamentul României, respectiv Camera Deputa"ilor și Senatul, pe de altă
parte, generat de omisiunea Camerei Deputa"ilor și a Senatului de a modi!ica dispo‐
zi"iile art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputa"ilor și al senatorilor, res‐
pectiv dispozi"iile art. 173 din Regulamentul Senatului.
Con!lictul a fost generat de refuzul Senatului de a adopta o hotărâre prin care
să solu"ioneze cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa"ie și Justi"ie de
ridicare a imunită"ii senatorului (la vremea respectivă) Dan Șova

2. Decizia nr. 63/2017: Curtea Constitu"ională constată că nu a existat un
con$lict juridic de natură constitu#ională între autoritatea executivă – Guvernul
României, pe de o parte, și autoritatea legiuitoare ‐ Parlamentul României, pe de altă
parte, Ordonan"a de urgen"ă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modi!icarea și
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală !iind adoptată în exercitarea unei competen"e proprii a
Guvernului, prevăzute expres de dispozi"iile art. 115 din Legea fundamentală.
Totodată, constată că nu a existat un con$lict juridic de natură constitu#ională
între autoritatea executivă ‐ Guvernul României, pe de o parte, și autoritatea judecă‐
torească ‐ Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, prin adoptarea
Ordonan"ei de urgen"ă nr. 13/2017, Guvernul neîmpiedicând autoritatea judecăto‐
rească, reprezentată de Consiliul Superior al Magistraturii, să își realizeze o atribu"ie
constitu"ională referitoare la avizarea actului normativ.
3. Decizia nr. 538/2018: Curtea Constitu"ională respinge cererea formulată
de Președintele României și constată că nu există con$lict juridic de natură constitu#ională între prim‐ministrul României, pe de o parte, și Președintele României,
pe de altă parte, în legătură cu emiterea de către prim‐ministru a Deciziei
nr. 247/2018 pentru exercitarea unor atribu"ii. Acest con!lict a fost promovat în con‐
textul în care se vorbea de iminen"a emiterii unei OUG de amnistie și gra"iere pe pe‐
rioada absen"ei prim‐ministrului. Deși în spa"iul public s‐a speculat că acest con!lict
s‐a referit la concediul prim‐ministrului, în realitate această ac"iune a vizat modul în
care își exercită atribu"iile constitu"ionale prim‐ministrul. Cu toate că CCR a constatat
că nu există con!lict, în realitate CCR a validat întregul ra"ionament al Președintelui,
statuând că un prim –ministru nu își poate delega atribu"iile constitu"ionale.
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1. Decizia nr. 358/2018: Curtea Constitu"ională constată existen#a unui
con$lict
de natură
constitu#ională
între
ministrul
justi"iei
+
+ juridic
+
*
*
*
+
+ și Președintele
+
+
+
României,
generat
de
refuzul
Președintelui
României
de
a
da
curs
propunerii
de
re‐
+
+
*
*
*
* *
*
*
* *
vocare
din
func"ie
a
procurorului‐șef
al
Direc"iei
Na"ionale
Anticorup"ie,
doamna
*
*
* * * *
*
* *
*
*
* *
Laura Codru"a
Președintele
României
urmează
* Kovesi.
*
*
*
* să emită* decretul
* de revocare
*
*
din func"ie
a
procurorului‐șef
al
Direc"iei
Na"ionale
Anticorup"ie,
doamna
Laura
*
*
* *
*
* *
* *
* *
Codru"a Kovesi.
* *
*
*
*
*
*
*
*

2. Decizia nr. 875/2018: Curtea Constitu"ională admite cererea formulată
de prim‐ministrul României și constată existen#a con$lictului juridic de natură
+ constitu#ională
+
+
*
*României, pe de o
* parte, și* Guvern, *reprezentat*
****************
între Președintele
*
*
*
+
+
+
+
+
+
de prim‐ministru, pe de altă parte, generat de refuzul Președintelui României de a
* de* revocare din* func"ie a doi
* *miniștri
* *
* * de a emite
*
* de
*
emite decretele
și/sau
decretele
* * a* vacantării
*
* func"iilor
* de
* ministru
*
* * celor
*
* mi‐
*
constatare
ca urmare* a demisiilor
doi
* niștri, stabilind:
* *
* * *
*
* * *
*
* *
* *
*
* *Președintele
* * României
* * urmează *să emită
* *de îndată* decretele* de constatare
a vacantării celor două func"ii de ministru;
*
*
* *
* *
*
* *
* *
Președintele României urmează să răspundă, de îndată, în scris și motivat,
*
*
*
* *
***
propunerilor înaintate de prim‐ministrul României cu privire la numirile în func"ia
o ministru.
*
*
* *
* *
* *
* *
*
de
*
* *
*
* *
* *
* * 501 *
*
*
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Cu toate acestea:
prin această decizie, CCR a recunoscut dreptul Președintelui de a respingere
nelimitat pe motive de legalitate propunerile de miniștri;
în acest mod, prim‐ministrul Dăncilă a fost sanc"ionat că nu a transmis
Președintele României dosarul complet al candida"ilor la func"ia de ministru.
stată:

3. Decizia nr. 504/2019: Curtea Constitu"ională admite cererea și con-

a) existen#a unui con$lict juridic de natură constitu#ională între
prim‐ministru, pe de o parte, și Președintele României, pe de altă parte, determinat
de refuzul revocării unor miniștri, la propunerea prim‐ministrului, potrivit art. 85,
alin. (2) din Constitu"ia României, republicată, precum și de refuzul tacit al Președin‐
telui României de a numi miniștri interimari, la propunerea prim‐ministrului, potrivit
art. 107, alin. (3) din Constitu"ia României, republicată, stabilind:
Președintele României urmează să emită de îndată decretele de revocare a
miniștrilor, solicitate de prim‐ministru prin adresele nr. 5/5.321 și nr. 5/5.324 din
26 august 2019, precum și decretele de desemnare a miniștrilor interimari propuși
prin adresele nr. 5/5.362, nr. 5/5.363 și nr. 5/5.364 din 27 august 2019;
Președintele României urmează să răspundă, de îndată, în scris și motivat,
cu privire la refuzul propunerilor de numire în func"ia de ministru titular, înaintate
de prim‐ministru prin adresele nr. 5/5.321, nr. 5/5.322, nr. 5/5.323, nr. 5/5.324 și
nr. 5/5.325 din 26 august 2019;
b) nu există con$lict juridic de natură constitu#ională între prim‐ministru,
pe de o parte, și Președintele României, pe de altă parte, generat de refuzul
Președintelui de a numi miniștrii titulari propuși de prim‐ministru prin adresele
nr. 5/5.321, nr. 5/5.322, nr. 5/5.323, nr. 5/5.324 și nr. 5/5.325 din 26 august 2019.

Referitor la această decizie:
această decizie s‐a publicat în data de 3 octombrie a.c., însă o mo"iune de
cenzură fusese depusă cu 2 zile înainte (1 octombrie a.c.);
mo"iunea a fost adoptată în data de 10 octombrie a.c., moment la care
Guvernul Dăncilă a fost demis;
la momentul publicării deciziei situa"ia de fapt cali!icată juridic de Curtea
Constitu"ională se modi!icase: pe de o parte prin depunerea unei mo"iuni de cenzură,
iar pe de altă parte prin modi!icarea propunerilor prim‐ministrului. În contextul
adoptării mo"iunii de cenzură, revocarea miniștrilor ar !i însemnat ca un Guvern și
așa incomplet ‐ în contextul refuzul prim‐ministrului de a se prezenta în Parlament
– să devină nefunc"ional în lipsa unui ministru al justi"iei;
la acestea se adaugă și solicitările absurde ale prim‐ministrului de a numi
interimari, deși interimatul nu mai era posibil.
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2015
Decretul nr. 857 din 17 noiembrie pentru numirea Guvernului României,
în următoarea componen#ă:
1. Dacian Julien Cioloș ‐ prim‐ministru;
2. Vasile Dîncu ‐ viceprim‐ministru, ministrul dezvoltării regionale și ad‐
ministra"iei publice;
3. Costin Grigore Borc ‐ viceprim‐ministru, ministrul economiei, comer"ului
și rela"iilor cu mediul de afaceri;
4. Lazăr Comănescu ‐ ministrul afacerilor externe;
5. Petre Tobă ‐ ministrul afacerilor interne;
6. Achim Irimescu ‐ ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
7. Mihnea Ioan Motoc ‐ ministrul apărării na"ionale;
8. Vlad Tudor Alexandrescu ‐ ministrul culturii;
9. Victor Vlad Grigorescu ‐ ministrul energiei;
10. Adrian Curaj ‐ ministrul educa"iei na"ionale și cercetării știin"i!ice;
11. Anca Dana Dragu ‐ ministrul !inan"elor publice;
12. Carmen Aura Răducu ‐ ministrul fondurilor europene;
13. Raluca Alexandra Prună ‐ ministrul justi"iei;
14. Cristiana Pașca Palmer ‐ ministrul mediului, apelor și pădurilor;
15. Claudia‐Ana Costea ‐ ministrul muncii, familiei, protec"iei sociale și per‐
soanelor vârstnice;
16. Marius‐Raul Bostan ‐ ministrul comunica"iilor și pentru societatea infor‐
ma"ională;
17. Patriciu‐Andrei Achimaș‐Cadariu ‐ ministrul sănătă"ii;
18. Elisabeta Lipă ‐ ministrul tineretului și sportului;
19. Dan Marian Costescu ‐ ministrul transporturilor;
20. Victoria‐Violeta Alexandru ‐ ministrul pentru consultare publică și dialog
civic;
21. Ciprian Bucur ‐ ministrul delegat, Departamentul pentru rela"ia cu
Parlamentul;
22. Dan Stoenescu ‐ ministrul delegat pentru rela"iile cu românii de pretu‐
tindeni;
23. Ioan‐Dragoș Tudorache ‐ șeful Cancelariei Primului‐Ministru.
2017
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Decretul nr. 7 din 4 ianuarie pentru numirea Guvernului României, în
următoarea componen#ă:
1. Sorin Mihai Grindeanu ‐ prim‐ministru;
2. Sevil Shhaideh ‐ viceprim‐ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administra"iei publice și fondurilor europene;
3. Daniel Constantin ‐ viceprim‐ministru, ministrul mediului;
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4. Carmen Daniela Dan ‐ ministrul afacerilor interne;
5. Teodor‐Viorel Meleșcanu ‐ ministrul afacerilor externe;
6. Gabriel‐Beniamin Leș ‐ ministrul apărării na"ionale;
7. Viorel Ștefan ‐ ministrul !inan"elor publice;
8. Florin Iordache ‐ ministrul justi"iei;
9. Petre Daea ‐ ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
10. Pavel Năstase ‐ ministrul educa"iei na"ionale;
11. Lia‐Olgu"a Vasilescu ‐ ministrul muncii și justi"iei sociale;
12. Alexandru Petrescu ‐ ministrul economiei;
13. Toma‐Florin Petcu ‐ ministrul energiei;
14. Alexandru‐Răzvan Cuc ‐ ministrul transporturilor;
15. Florin Nicolae Jianu ‐ ministrul pentru mediul de afaceri, comer" și an‐
treprenoriat;
16. Florian‐Dorel Bodog ‐ ministrul sănătă"ii;
17. Ioan Vulpescu ‐ ministrul culturii și identită"ii na"ionale;
18. Adriana Petcu ‐ ministrul apelor și pădurilor;
19. Șerban‐Constantin Valeca ‐ ministrul cercetării și inovării;
20. Augustin Jianu ‐ ministrul comunica"iilor și societă"ii informa"ionale;
21. Marius‐Alexandru Dunca ‐ ministrul tineretului și sportului;
22. Mircea‐Titus Dobre ‐ ministrul turismului;
23. Andreea Păstîrnac ‐ ministrul pentru românii de pretutindeni;
24. Gabriel Petrea ‐ ministrul consultării publice și dialogului social;
25. Gra"iela‐Leocadia Gavrilescu ‐ ministrul pentru rela"ia cu Parlamentul;
26. Mihaela Virginia Toader ‐ ministrul delegat pentru fonduri europene;
27. Ana Birchall ‐ ministrul delegat pentru afaceri europene.

Decretul nr. 608 din 29 iunie pentru numirea Guvernului României, în
următoarea componen#ă:
1. Mihai Tudose ‐ prim‐ministru;
2. Sevil Shhaideh ‐ viceprim‐ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administra"iei publice și fondurilor europene;
3. Gra"iela Leocadia Gavrilescu ‐ viceprim‐ministru, ministrul mediului;
4. Ion‐Marcel Ciolacu ‐ viceprim‐ministru;
5. Carmen Daniela Dan ‐ ministrul afacerilor interne;
6. Teodor‐Viorel Meleșcanu ‐ ministrul afacerilor externe;
7. Adrian (u"uianu ‐ ministrul apărării na"ionale;
8. Ionu" Mișa ‐ ministrul !inan"elor publice;
9. Tudorel Toader ‐ ministrul justi"iei;
10. Petre Daea ‐ ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
11. Liviu‐Marian Pop ‐ ministrul educa"iei na"ionale;
12. Lia‐Olgu"a Vasilescu ‐ ministrul muncii și justi"iei sociale;
13. Mihai‐Viorel Fifor ‐ ministrul economiei;
14. Toma‐Florin Petcu ‐ ministrul energiei;
15. Alexandru‐Răzvan Cuc ‐ ministrul transporturilor;
16. Ilan Laufer ‐ ministrul pentru mediul de afaceri, comer" și antreprenoriat;
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17. Florian‐Dorel Bodog – ministrul sănătă"ii;
18. Lucian Romașcanu – ministrul culturii și identită"ii na"ionale;
19. Adriana‐Doina Pană – ministrul apelor și pădurilor;
20. Puiu‐Lucian Georgescu – ministrul cercetării și inovării;
21. Lucian Șova – ministrul comunica"iilor și societă"ii informa"ionale;
22. Marius‐Alexandru Dunca – ministrul tineretului și sportului;
23. Mircea‐Titus Dobre – ministrul turismului;
24. Andreea Păstîrnac – ministrul pentru românii de pretutindeni;
25. Gabriel Petrea – ministrul consultării publice și dialogului social;
26. Viorel Ilie – ministrul pentru rela"ia cu Parlamentul;
27. Rovana Plumb – ministrul delegat pentru fonduri europene;
28. Victor Negrescu – ministrul delegat pentru afaceri europene.
2018

506

Decretul nr. 76 din 29 ianuarie pentru numirea Guvernului României,
în următoarea componen#ă:
1. Vasilica‐Viorica Dăncilă – prim‐ministru;
2. Paul Stănescu – viceprim‐ministru, ministrul dezvoltării regionale și
administra"iei publice;
3. Gra"iela Leocadia Gavrilescu – viceprim‐ministru, ministrul mediului;
4. Viorel Ștefan – viceprim‐ministru;
5. Ana Birchall – viceprim‐ministru pentru implementarea parteneriatelor
strategice ale României;
6. Carmen Daniela Dan – ministrul afacerilor interne;
7. Teodor‐Viorel Meleșcanu – ministrul afacerilor externe;
8. Mihai‐Viorel Fifor – ministrul apărării na"ionale;
9. Eugen Orlando Teodorovici – ministrul !inan"elor publice;
10. Tudorel Toader – ministrul justi"iei;
11. Petre Daea – ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
12. Valentin Popa – ministrul educa"iei na"ionale;
13. Lia‐Olgu"a Vasilescu – ministrul muncii și justi"iei sociale;
14. Dănu" Andrușcă – ministrul economiei;
15. Anton Anton – ministrul energiei;
16. Lucian Șova – ministrul transporturilor;
17. Rovana Plumb – ministrul fondurilor europene;
18. Ștefan‐Radu Oprea – ministrul pentru mediul de afaceri, comer" și
antreprenoriat;
19. Sorina Pintea – ministrul sănătă"ii;
20. George Vladimir Ivașcu – ministrul culturii și identită"ii na"ionale;
21. Ioan Deneș – ministrul apelor și pădurilor;
22. Nicolae Burnete – ministrul cercetării și inovării;
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23. Petru Bogdan Cojocaru – ministrul comunica"iilor și societă"ii
informa"ionale;
24. Ioana Bran – ministrul tineretului și sportului;
25. Bogdan Gheorghe Trif – ministrul turismului;
26. Natalia‐Elena Intotero – ministrul pentru românii de pretutindeni;
27. Viorel Ilie – ministrul pentru rela"ia cu Parlamentul;
28. Victor Negrescu – ministrul delegat pentru afaceri europene.
2019

Decretul nr. 783 din 4 noiembrie pentru numirea Guvernului României,
în următoarea componen#ă:
1. Ludovic Orban – prim‐ministru;
2. Raluca Turcan – viceprim‐ministru;
3. Vasile‐Florin Cî"u – ministrul !inan"elor publice;
4. Marcel Ion Vela – ministrul afacerilor interne;
5. Bogdan Lucian Aurescu – ministrul afacerilor externe;
6. Marian Cătălin Predoiu – ministrul justi"iei;
7. Ionel Nicolae Ciucă – ministrul apărării na"ionale;
8. Virgil‐Daniel Popescu – ministrul economiei, energiei și mediului de afa‐
ceri;
9. Lucian Nicolae Bode – ministrul transporturilor, infrastructurii și comu‐
nica"iilor;
10. Nechita‐Adrian Oros – ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
11. Costel Alexe – ministrul mediului, apelor și pădurilor;
12. Ion Ștefan – ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administra"iei;
13. Ioan Marcel Boloș – ministrul fondurilor europene;
14. Victor Sebastian Costache – ministrul sănătă"ii;
15. Cristina Monica Anisie – ministrul educa"iei și cercetării;
16. Bogdan Gheorghiu – ministrul culturii;
17. Marian Ionu" Stroe – ministrul tineretului și sportului;
18. Victoria Violeta Alexandru – ministrul muncii și protec"iei sociale.

507

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
*** *
* KLAUS IOHANNIS
**

***
***
*

*
*

*

*

*

*

**

*
**

***

*

*

* *

* *

$&,-(5&*+$,(,&$,&!4+

***

*

*

>?@A@BC+BIH@?@+CE+H@B@LK?@+WB+PJS+CE+?EHJB@E?E+FIAE?BJHEBKJDO++++++++++++++++++++++++++++++
+RJI+CE+AJPJBTO+J+>GRKIDI@+
.E?@GJCJ+

#IHO?+KGKJD+

24C47L./4*?R!H*

O*

?R!K*

F*

?R!M*

!R*

?R!P*

Q*

?R!N*

!!*

/9189./4*O*!!*24C47L./4*?R!Q*

P*

CEPEHQ?@E+8:;<+7+;;+CEPEHQ?@E+8:;=+

<;+

0-1737!45!17,7=;37!S,!D:C!45!351:,7535!6-R53,:15,;:.2!B:-!
45!R:D:,E2!:!89B;-.-7!
)&!

))!
)(!

)(!

/!
%!

%!
'!
*!

#!

&!
(!

(!
+,-.!&()*!

+,-.!&()$!

+,-.!&()'!

+,-.!&()"!

+,-.!&()%!

+,-.!&()/!

0-1737!45!17,7=;37!S,!D:C!45!351:,7535!6-R53,:15,;:.2!B:-!45!R:D:,E2!:!89B;-.-7!

!
508

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

2015
1. Sevil Shhaideh, ministru al dezvoltării regionale și administra"iei publice
‐ Decretul nr. 477/2015;
2. Eugen Orlando Teodorovici, ministru al !inan"elor publice ‐ Decretul
nr. 372/2015;
3. Marius Nica, ministru al fondurilor europene‐ Decretul nr. 373/2015.

2016

1. Dragoș‐Nicolae Pîslaru, ministrul muncii, familiei, protec"iei sociale și
persoanelor vârstnice ‐ Decretul nr. 424/2016;
2. Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene ‐ Decretul nr. 435/2016;
3. Corina Șuteu, ministrul culturii ‐ Decretul nr. 468/2016;
4. Vlad Vasile Voiculescu, ministru al sănătă"ii ‐ Decretul nr. 519/2016;
5. Mircea Dumitru ‐ ministrul educa"iei na"ionale și cercetării știin"i!ice
Decretul nr. 666/2016;
6. Petru Sorin Bușe ‐ ministrul transporturilor ‐ Decretul nr. 666/2016;
7. Maria Ligor ‐ ministrul delegat pentru rela"iile cu românii de pretutin‐
deni‐ Decretul nr. 666/2016;
8. Ioan‐Dragoș Tudorache, ministrul afacerilor interne ‐ Decretul
nr. 666/2016‐ Decretul nr. 796/2016;
9. Paul Gheorghiu, șeful Cancelariei Primului‐Ministru ‐ Decretul
nr. 797/2016;
10. Dragoș Cristian Dinu, ministrul fondurilor europene ‐ Decretul
nr. 894/2016.

2017

1. Mihai Tudose, ministrul economiei ‐ Decretul nr. 253/2017;
2. Rovana Plumb, ministrul delegat pentru fonduri europene – Decretul
nr. 255/2017;
3. Tudorel Toader, ministrul justi"iei‐ Decretul nr. 256/2017;
4. Alexandru Petrescu, ministrul pentru mediul de afaceri, comer" și
antreprenoriat‐ Decretul nr. 257/2017;
5. Gra"iela‐Leocadia Gavrilescu, viceprim‐ministru, ministrul mediului –
Decretul nr. 345/2017;
6. Viorel Ilie, ministrul pentru rela"ia cu Parlamentul – Decretul
nr. 346/2017;
7. Mihai‐Viorel Fifor, ministrul apărării na"ionale‐ Decretul nr. 864/2017;
8. Gheorghe Șimon, ministrul economiei‐ Decretul nr. 865/2017;
9. Paul Stănescu, viceprim‐ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administra"iei publice și fondurilor europene‐ Decretul nr. 944/2017;
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10. Felix Stroe, ministrul transporturilor – Decretul nr. 946/2017;
11. Marius Nica, ministrul delegat pentru fonduri europene – Decretul
nr. 948/2017.
2018

1. Nicolae Hurduc, ministrul cercetării și inovării‐ Decretul nr. 854/2018;
2. George Ciamba, ministrul delegat pentru afaceri europene – Decretul
nr. 901/2018;
3. Ecaterina Andronescu, ministrul educa"iei na"ionale – Decretul
nr. 909/2018;
4. Gabriel‐Beniamin Leș – ministrul apărării na"ionale – Decretul
nr. 925/2018;
5. Marius‐Constantin Budăi ‐ ministrul muncii și justi"iei sociale‐ Decretul
nr. 925/2018;
6. Niculae Bădălău ‐ ministrul economiei‐ Decretul nr. 925/2018;
7. Valer‐Daniel Breaz ‐ ministrul culturii și identită"ii na"ionale ‐ Decretul
nr. 925/2018;
8. Alexandru Petrescu ‐ ministrul comunica"iilor și societă"ii informa"ionale
– Decretul nr. 925/2018;
9. Constantin‐Bogdan Matei ‐ ministrul tineretului și sportului – Decretul
nr. 925/2018.

2019

1. Domnul Alexandru‐Răzvan Cuc, ministrul transporturilor – Decretul
nr. 122/2019;
2. Domnul Vasile‐Daniel Suciu, viceprim‐ministru, ministrul dezvoltării
regionale și administra"iei publice‐ Decretul nr. 122/2019;
3. Doamna Roxana Mînzatu, ministrul fondurilor europene‐ Decretul nr.
507/2019;
4. Doamna Ana Birchall, ministrul justi"iei‐ Decretul nr. 506/2019;
5. Doamna Natalia‐Elena Intotero, ministrul pentru românii de pretutindeni
– Decretul nr. 508/2019;
6. Domnul Mihai‐Viorel Fifor, viceprim‐ministru pentru implementarea
parteneriatelor strategice ale României‐ Decretul nr. 624/2019;
7. Doamna Ramona‐Nicole Mănescu, ministrul afacerilor externe – Decretul
nr. 626/2019;
8. Domnul Nicolae Moga, ministrul afacerilor interne – Decretul
nr. 628/2019.
510

CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT,
LEGI TEMEINICE ȘI ÎNTĂRIREA INSTITUȚIILOR

$&,-(5&*+$,(,&$,&!4+
>?@A@BC+WBPEKO?@DE+C@B+UIBPT@J+CE+HEHQ?I+JD+0IAE?BIDI@++

.E?@GJCJ+

3BPEKO?@+PJ+
I?HJ?E+J+
?EAGPO?@@+

3BPEKO?@+PJ+I?HJ?E+J+
CEH@R@E@+

24C47L./4*?R!H*

7+

O*

?R!K*

!*

H*

?R!N*

K*

N*

?R!M*

M*

?R!P*

K*

K*

/9189./4*O*!!*24C47L./4*?R!Q*

K*

F*

CEPEHQ?@E+8:;<+7+;;+CEPEHQ?@E+
8:;=+

!!*

8:+

a8+

!Q,D5;237.5!47,!F-,DE7:!45!151L3-!:.!W-R53,-.-7!
)&!

))!

)(!
%!

"!
'!

'!

$!

$!

$!

*!

*!

#!

&!
(!

$!

)!
(!

(!

+,-.!&()*!

+,-.!&()$!

+,-.!&()'!

Q,D5;237!D:!-31:35!:!35R9D2377!

+,-.!&()"!

+,-.!&()%!

+,-.!&()/!

Q,D5;237!D:!-31:35!:!4517B757!

511
!

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

Persoane revocate din func#ia de membru al Guvernului
2015
1. Domnul Eugen Orlando Teodorovici, ministru al fondurilor europene –
revocare, Decretul nr. 371/2015.

2016

1. Domnul Vlad Tudor Alexandrescu, ministrul culturii – revocare, Decretul
nr. 467/2016;
2. Domnul Adrian Curaj, ministrul educa"iei na"ionale și cercetării știin"i‐
!ice – revocare, Decretul nr. 666/2016;
3. Domnul Dan Marian Costescu, ministrul transporturilor – revocare,
Decretul nr. 666/2016;
4. Domnul Dan Stoenescu, ministrul delegat pentru rela"iile cu românii de
pretutindeni – revocare, Decretul nr. 666/2016;
5. Domnul Marius‐Raul Bostan, ministrul comunica"iilor și pentru societa‐
tea informa"ională – revocare, Decretul nr. 666/2016;
6. Domnul Ioan‐Dragoș Tudorache, șeful Cancelariei Prim‐Ministrului – re‐
vocare, Decretul nr. 795/2016.

2017

1. Domnul Mihai‐Viorel Fifor, ministrul economiei‐ Decretul nr. 863/2017;
2. Domnul Daniel Constantin, viceprim‐ministru, ministrul mediului –
Decretul nr. 343/2017;
3. Doamna Gra"iela‐Leocadia Gavrilescu, ministrul pentru rela"ia cu Parla‐
mentul – Decretul nr. 344/2017;
4. Doamna Mihaela Virginia Toader, ministrul delegat pentru fonduri
europene‐ Decretul nr. 254/2017;
5. Domnul Alexandru Petrescu, ministrul economiei – Decretul
nr. 252/2017.

2018
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1. Doamna Lia‐Olgu"a Vasilescu, ministrul muncii și justi"iei sociale‐ Decre‐
tul nr. 925/2018;
2. Domnul Dănu" Andrușcă, ministrul economiei‐ Decretul nr. 925/2018;
3. Domnul George Vladimir Ivașcu ‐ ministrul culturii și identită"ii na"io‐
nale‐ Decretul nr. 925/2018;
4. Domnul Petru Bogdan Cojocaru ‐ ministrul comunica"iilor și societă"ii
informa"ionale‐ Decretul nr. 925/2018;
5. Doamna Ioana Bran ‐ ministrul tineretului și sportului‐ Decretul nr.
925/2018.
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2019
1. Doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educa"iei na"ionale – Decretul
nr. 657/2019;
2. Domnul Teodor‐Viorel Meleșcanu, ministrul afacerilor externe – Decretul
nr. 625/2019;
3. Doamna Ana Birchall, viceprim‐ministru pentru implementarea
parteneriatelor strategice ale României‐ Decretul nr. 505/2019.
Persoane care și-au dat demisia din func#ia de membru al Guvernului
2015
1. Domnul Nicolae‐Liviu Dragnea, ministru al dezvoltării regionale și
administra"iei publice – Decretul nr. 476/2015;
2. Domnul Ioan Rus, ministru al transporturilor – Decretul nr. 653/2015;
3. Domnul Victor‐Viorel Ponta, prim‐ministru al Guvernului României –
Decretul nr. 803/2015;
4. Domnul Gabriel Oprea, viceprim‐ministru, ministrul afacerilor interne –
Decretul nr. 822/2015.

2016

1. Doamna Claudia‐Ana Costea, ministrul muncii, familiei, protec"iei sociale
și persoanelor vârstnice – Decretul nr. 423/2016;
2. Doamna Carmen Aura Răducu, ministrul fondurilor europene – Decretul
nr. 434/2016;
3. Domnul Patriciu‐Andrei Achimaș‐Cadariu, ministrul sănătă"ii – Decretul
nr. 490/2016;
4. Domnul Petre Tobă, ministrul afacerilor interne – Decretul nr. 794/2016;
5. Domnul Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene – Decretul nr.
893/2016.

2017

1. Doamna Rovana Plumb, ministrul delegat pentru fonduri europene –
Decretul nr. 947/2017;
2. Domnul Alexandru‐Răzvan Cuc, ministrul transporturilor – Decretul
nr. 945/2017;
3. Doamna Sevil Shhaideh, viceprim‐ministru, ministrul dezvoltării
regionale, administra"iei publice și fondurilor europene – Decretul
nr. 943/2017;
4. Domnul Adrian (u"uianu, ministrul apărării na"ionale – Decretul
nr. 860/2017;
5. Domnul Florin Nicolae Jianu, ministrul pentru mediul de afaceri, comer"
și antreprenoriat‐ Decretul nr. 236/2017;
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6. Domnul Florin Iordache, ministrul justi"iei‐ Decretul nr. 234/2017;
7. Domnul Achim Irimescu, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale –
Decretul nr. 1/2017.

2018

1. Domnul Victor Negrescu, ministrul delegat pentru afaceri europene –
Decretul nr. 900/2018;
2. Domnul Valentin Popa, ministrul educa"iei na"ionale – Decretul
nr. 808/2018;
3. Domnul Nicolae Burnete, ministrul cercetării și inovării – Decretul
nr. 801/2018;
4. Domnul Mihai‐Viorel Fifor, ministrul apărării na"ionale – Decretul
nr. 925/2018;
5. Domnul Mihai Tudose, prim‐ministru al Guvernului României – Decretul
nr. 49/2018.

2019

1. Domnul Viorel Ilie, ministrul pentru rela"ia cu Parlamentul – Decretul
nr. 678/2019;
2. Domnul Anton Anton, ministrul energiei‐ Decretul nr. 677/2019;
3. Doamna Gra"iela Leocadia Gavrilescu, viceprim‐ministru, ministrul
mediului‐ Decretul nr. 676/2019;
4. Domnul Nicolae Moga, ministrul afacerilor interne – Decretul
nr. 644/2019;
5. Doamna Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne – Decretul
nr. 627/2019;
6. Domnul Viorel Ștefan, viceprim‐ ministru‐ Decretul nr. 555/2019;
7. Doamna Natalia‐Elena Intotero, ministrul pentru românii de pretutindeni
– Decretul nr. 387/2019;
8. Doamna Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene – Decretul
nr. 385/2019;
9. Domnul Tudorel Toader, ministrul justi"iei‐ Decretul nr. 383/2019;
10. Domnului Lucian Șova, ministrul transporturilor‐ Decretul nr. 6/2019;
11. Domnul Paul Stănescu, viceprim‐ministru, ministrul dezvoltării regio‐
nale și administra"iei publice‐ Decretul nr. 5/2019.
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2014
1. Decretul nr. 950/2014 privind numirea domnului general‐locotenent –
cu trei stele Ciucă Nicolae‐Ionel în func"ia de șef al Statului Major,
începând cu data de 1 ianuarie 2015.

6 Ianuarie 2015
Ceremonia de învestitură
a domnului
general-locotenent
cu trei stele
Nicolae-Ionel Ciucă
în funcția de șef al SMG

2015
1. Decretul nr. 301/2015 pentru numirea președintelui Plenului Consiliului
Concuren"ei ‐ domnul Bogdan‐Marius Chiri"oiu;
2. Decretul nr. 302/2015 pentru numirea vicepreședintelui Plenului
Consiliului Concuren"ei ‐ domnul Otilian Neagoe;
3. Propunere pentru numirea directorului Serviciului de Informa"ii Externe
– domnul Mihai Răzvan Ungureanu – Hotărârea Parlamentului
nr. 34/2015;
4. Propunere pentru numirea directorului Serviciului Român de Informa"iidomnul Hellvig Eduard Raul- Hotărârea Parlamentului nr. 15/2015;
5. Propunere privind numirea unor membri ai Consiliului Na"ional al
Audiovizualului doamna Bârsan Daniela, membru supleant și doamna
Rusu Dorina, membru titular‐ Hotărârea Parlamentului nr. 4/2015.

2016
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1. Decretul nr. 400/2016 privind numirea unui vicepreședinte al Autorită"ii
Electorale Permanente ‐ domnul Marian Muhule";
2. Decretul nr. 594/2016 privind numirea unui judecător la Curtea
Constitu"ională‐ doamna Livia Doina Stanciu;
3. Decretul nr. 917/2016 pentru numirea unui membru în Consiliul de
administra"ie al Casei Na"ionale de Asigurări de Sănătate – doamna Aura
Cristina Mihăilă;
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4. Decretul nr. 716/2016 privind numirea în func"ia de adjunct al
directorului Serviciului Român de Informa"ii – domnul Adrian Ciocîrlan;
5. Decretul nr. 715/2016 privind numirea în func"ia de adjunct al
directorului Serviciului Român de Informa"ii – domnul Bizadea Rădu"ă
Romeo‐Cristian;
6. Decret nr. 1144/2016 privind numirea în func"ia de adjunct al
directorului Serviciului de Protec"ie și Pază – domnul Bălașa Niculae
Daniel‐Ion.

2017

1. Decretul nr. 17/2017 pentru numirea unui vicepreședinte al Plenului
Consiliului Concuren"ei – doamna Elena Kleininger;
2. Decretul nr. 18/2017 pentru numirea unui membru al Plenului
Consiliului Concuren"ei – domnul Cosmin Belacurencu;
3. Decretul nr. 19/2017 pentru numirea unui membru al Plenului
Consiliului Concuren"ei – domnul Dragoș Constantin Vasile;
4. Decretul nr. 387/2017 pentru numirea unui membru în Consiliul de
administra"ie al Casei Na"ionale de Asigurări de Sănătate – doamna Irina
Boncea;
5. Decretul nr. 384/2017 privind numirea unui membru în Consiliul
director al Fondului Român de Dezvoltare Socială – doamna Alexandra
Toader;
6. Decretul nr. 385/2017 privind numirea unui membru în Consiliul director
al Fondului Român de Dezvoltare Socială – doamna Cătălina Galer;
7. Decretul nr. 386/2017 privind numirea unui membru în Consiliul director
al Fondului Român de Dezvoltare Socială – doamna Ioana‐Irina Rusu;
8. Decretul nr. 983/2017 privind numirea unui membru în Consiliul director
al Fondului Român de Dezvoltare Socială – doamna Irina‐Dumitri"a
Solomon;
9. Decretul nr. 562/2017 pentru numirea unui membru în Consiliul de
conducere al Institutului Cultural Român ‐ doamna Mihaela Miroiu;
10. Decretul nr. 318/2017 privind numirea în func"ia de prim‐adjunct al
directorului Serviciului Român de Informa"ii – domnul Ionescu Marcel
Răzvan;
11. Propunere privind director Serviciului de Telecomunica"ii Speciale –
domnul Ionel‐Sorinel Vasilca – Hotărârea CSAT nr. 83/1 august 2017.
2018

1. Propunere privind numirea unor membri ai Consiliului Na"ional al Audiovizualului
– doamna Pocora Cristina‐Ancu"a, membru titular, și doamna Pop Alexandra
Daria, membru supleant‐ Hotărârea Parlamentului nr. 38/2018;
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2. Decretul nr. 473/2018 pentru numirea unui membru al Plenului
Consiliului Concuren"ei ‐ domnul Dan Ionescu;
3. Decretul nr. 472/2018 pentru numirea unui membru al Plenului
Consiliului Concuren"ei ‐ domnul Laszlo Gyerko;
4. Decretul nr. 735/2018 pentru numirea unor membri în Consiliul Statistic
Na"ional ‐ doamna Diana Raluca Lupescu și domnul Alexandru Avram;
5. Decretul nr. 807/2018 privind numirea unui membru în Consiliul director
al Fondului Român de Dezvoltare Socială – domnul Dan Mihai (ălnaru;
6. Decretul nr. 847/2018 privind numirea unor membri în Colegiul na"ional
al Institutului Revolu"iei Române din Decembrie 1989 – Ion Leonida
Horia Caramitru, Radu Filipescu, Nicoleta‐Lorena Giurcanu (Matei),
Teodor Doru Mărieș, Florian Răzvan‐Mihalcea,Dan Voinea;
7. Propunere pentru numirea directorului Serviciului de Informa"ii Externe –
Domnul Vlase Petru Gabriel‐ Hotărârea Parlamentului nr. 23/2018;
8. Decretul nr. 1331/2018 privind mandatul șefului Statului Major al
Apărării‐ domnul general Ciucă Gheorghe Nicolae‐Ionel;
9. Propunere privind desemnarea membrilor Consiliului de administra"ie al
Societă"ii Române de Televiziune – doamna (opescu Christel și domnul
Cuza Bogdan‐Alexandru‐ Hotărârea Parlamentului nr. 14/2018;
10. Propunere privind numirea unor membri ai Colegiului Consiliului Na"ional
pentru Studierea Arhivelor Securită"ii- Hotărârea Parlamentului nr.
13/2018- doamna Toader Alexandra.
2019
1. Decretul nr. 431/2019 privind numirea unui judecător la Curtea
Constitu"ională ‐ doamna Elena‐Simina Tănăsescu;
2. Decretul nr. 933/2019 privind numirea în func"ia de șef al Statului Major
al Apărării – domnul Petrescu Luca Daniel.
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Relația cu cetățenii,
cu societatea civilă,
cu autoritățile
publice
și cu clasa politică
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1. Reforma clasei politice: reforma electorală, a finanțării
partidelor politice și a campaniilor electorale,
deschiderea spațiului politic, promovarea integrității
și a profesionalismului
Președintele Klaus Iohannis a utilizat toate instrumentele constitu"ionale
pe care le‐a avut la dispozi"ie pentru ca în România să %ie schimbat modul de func‐
"ionare a institu"iilor statului, să %ie reformate mecanismele electorale, dar și pentru
ca partidele și clasa politică să se reformeze. Institu"iile servesc cu adevărat interesele
cetă"enilor dacă oamenii politici sunt integri și profesioniști.

1.1. Partide politice și campanii electorale:
transparență și echitate în finanțare
Președintele României a transmis primul semnal că sus!ine demersurile
pentru reconstruc!ia institu!iilor politice chiar prin programul său de candidat
în alegerile preziden"iale din 2014, „România lucrului bine făcut”, unde atrăgea aten‐
"ia asupra unei probleme sensibile a societă"ii românești: slaba implementare a me‐
canismelor de control prevăzute de legea %inan"ării partidelor politice și a
campaniilor electorale. Discrepan"ele evidente între cheltuielile raportate o%icial de
partidele politice și costul vizibil al campaniilor electorale nu erau doar o dovadă a
lipsei de fair play între candida"i, dar afectau, inevitabil, încrederea cetă"enilor în co‐
rectitudinea întregului proces electoral.
Președintele României și‐a reluat angajamentul chiar prin alocu!iunea sus!inută în fa!a membrilor Parlamentului, la depunerea jurământului de învestitură în func!ie, în 21 decembrie 2014, când a men"ionat în mod explicit nevoia
de a interveni asupra cadrului legal care guvernează activitatea partidelor și %inan‐
"area partidelor și a campaniilor electorale.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐sustinut‐de‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐depunere‐a‐juramantului‐de‐investitura‐in‐
functie

Cu ocazia consultărilor cu partidele politice din 28 ianuarie 2015,
Președintele Klaus Iohannis a transmis reprezentan"ilor forma"iunilor parlamentare
că este imperativă schimbarea legilor electorale și a legii partidelor, pozi"ie reiterată
și în cadrul întâlnirii Președintelui României cu Președintele Senatului și cu
Președintele Camerei Deputa"ilor, din data de 2 februarie 2015.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐%inalul‐consultarilor‐cu‐partidele‐si‐formatiunile‐politice‐
reprezentate‐in‐parlamentul‐romaniei1435303044
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De %iecare dată, mesajul Președintelui României a fost unul ferm: toate for!ele politice relevante trebuie să se mobilizeze în sprijinul consolidării institu!iilor politice în vederea lărgirii accesului cetă!enilor la via!a politică,
garantării integrită!ii proceselor electorale și durabilită!ii reformelor.
În completarea acestei viziuni, întâlnirea Președintelui României cu reprezentan!i ai coali!iei „Politica fără bariere” (5 februarie 2015), cea mai largă
coali"ie de organiza"ii non‐guvernamentale de până atunci pe teme electorale (18
ONG‐uri ini"iatoare și 31 de organiza"ii sus"inătoare), a transmis un semnal puternic
atât societă"ii civile, care a fost încurajată să participe la dezbaterile parlamentare,
cât și clasei politice care evita să răspundă revendicărilor pentru lărgirea accesului
în spa"iul politic și transparentizarea surselor %inanciare și a modului de cheltuire a
acestora venite de la cetă"eni și ONG‐uri.
În mesajul adresat Parlamentului României, la data de 9 februarie
2015, Președintele Klaus Iohannis a subliniat că modi%icarea legisla"iei privind %i‐
nan"area partidelor și a campaniilor electorale, precum și o nouă lege a partidelor
politice trebuie să conducă la o creștere a transparen"ei, integrită"ii și participării.
Președintele a atras aten"ia încă de atunci că schimbarea de legisla"ie trebuie să %ie
înso"ită de o schimbare de conduită, mentalitate și atitudine, partidele politice %iind
cele care în procesul de selec"ie a celor care ocupă func"ii de demnitate publică să
"ină cont de performan"ă, profesionalism, prestigiu și integritate.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/discursul‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐fata‐camerelor‐reunite‐ale‐parlamentului‐romaniei

În urma dezbaterilor parlamentare, dar și prin integrarea recomandărilor
Președintelui României, formulate prin cererea de reexaminare a proiectului, trans‐
misă Parlamentului României în 10 aprilie 2015, noua formă a Legii nr. 334/2006
privind $inan!area activită!ii partidelor politice și a campaniilor electorale a
fost supusă unor transformări considerabile: 1) împrumuturile în bani de la per‐
soane %izice și juridice, dar și dona"iile, sunt supuse unor rigori noi în privin"a cuan‐
tumului și a transparen"ei surselor; 2) au fost instituite limite maxime ale
contribu"iilor pentru campania electorală, dar și reguli pentru cheltuirea acestora;
3) decontarea cheltuielilor de campanie ale partidelor sau candida"ilor independen"i
se face mai prompt și mai echitabil; 4) au fost standardizate materialele electorale
folosite pentru promovarea candida"ilor; 5) conturile bancare au devenit un instru‐
ment cheie în gestionarea %inan"elor partidelor și campaniilor.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/presedintele‐romaniei‐a‐tri‐
mis‐spre‐reexaminare‐parlamentului‐legea‐pentru‐modi%icarea‐si‐completarea‐legii‐nr‐334‐2006‐
privind‐%inantarea‐activitatii‐partidelor‐politice‐si‐a‐campaniilor‐electorale
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/cerere‐de‐reexaminare‐asu‐
pra‐legii‐pentru‐modi%icarea‐si‐completarea‐legii‐nr‐334‐2006‐privind‐%inantarea‐activitatii‐parti‐
delor‐politice‐si‐a‐campaniilor‐electorale

Astfel, măsurile adoptate au crescut gradul de transparen"ă a surselor de %inan‐
"are și a modului de cheltuire a resurselor, atât în activitatea curentă a partidelor politice,
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cât și pe durata campaniilor electorale, au crescut echitatea procesului electoral, prin
stabilirea unor limite maxime ale contribu"iilor private pentru campania electorală și
au rupt cercul vicios al dependen"ei dintre partidele politice și %inan"atorii priva"i.

În cadrul Consultărilor Președintelui României cu reprezentan!ii partidelor politice din Parlament pe marginea reformei legisla!iei electorale (20
aprilie 2015), tema transparen"ei %inan"ărilor partidelor politice și a campaniilor
electorale a generat consens, iar participan"ii la dialog și‐au luat angajamentul să co‐
recteze prevederile în baza cărora organiza"iile politice ar %i putut contracta împru‐
muturi ilicite de la persoane %izice și să consolideze normele de asigurare a
transparen"ei, dar și mecanismele de veri%icare a conformită"ii.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐%inalul‐consultarilor‐cu‐partidele‐si‐formatiunile‐politice‐
reprezentate‐in‐parlamentul‐romaniei

În cadrul conferin!ei de presă din 18 mai 2015 dedicată anun!ului privind semnarea decretelor de promulgare a legilor electorale, Președintele Klaus
Iohannis anun"a că deși nu sunt legi perfecte, le consideră „un progres într‐o direc"ie
bună”, „un câștig în această etapă”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/decrete‐semnate‐de‐prese‐
dintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1435229687

Declara!ia Președintelui României după alegerile locale (13 iunie 2016)
avea să clari%ice pozi"ia sa cu privire la efectele modi%icărilor aduse legii %inan"ării par‐
tidelor politice și a campaniilor electorale și oportunitatea unor interven"ii viitoare
asupra textului de lege. Prin interven"ia sa, Președintele Klaus Iohannis aducea în aten‐
"ie atât premierele apreciate ale acestui scrutin unde s‐au exercitat „un control mai
bun al "inan#ării campaniei, reducerea drastică a posibilită#ilor de a cumpăra voturi, interzicerea materialelor care puteau constitui mită electorală”, cât și neajunsurile con‐
statate pe durata campaniei, în special lipsa instrumentelor pentru informarea
cetă"enilor cu privire la derularea procesului electoral și la con"inutul platformelor
candida"ilor. Continuarea demersurilor de îmbunătă"ire a legisla"iei electorale trebuia
să aibă în vedere păstrarea echilibrului între două principii de o importan"ă egală: ac‐
cesul cetă"enilor la informa"iile relevante pentru exercitarea votului în cunoștin"ă de
cauză și transparen"a și legalitatea cheltuielilor în campaniile electorale.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1465830082

1.2. Deschiderea spațiului politic:
lărgirea accesului cetățenilor la viața politică
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Klaus Iohannis a transmis primul semnal că încurajează deschiderea spa!iului politic chiar prin programul de candidat, „România lucrului bine făcut”, unde
preciza că „modi"icarea legisla#iei partidelor politice, atât în privin#a condi#iilor
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de în"iin#are a unor noi forma#iuni, cât și a "inan#ării acestora” este necesară. În opinia
sa, „legisla#ia nu trebuie să "ie o barieră în calea libertă#ii de asociere”; „votul popular
este acela care decide asupra viabilită#ii unor structuri politice, și nu constrângerile
legislative”.
Alocu!iunea Președintelui României, sus!inută în fa!a membrilor
Parlamentului, la depunerea jurământului de învestitură în func!ie (21 decembrie
2014) relua angajamentul ca, în cadrul procesului de amendare a legisla"iei electorale,
pe lângă legea %inan"ării partidelor și a campaniilor electorale, să %ie aduse modi%icări și
legii partidelor politice și celei privind alegerea membrilor Parlamentului.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐sustinut‐de‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐depunere‐a‐juramantului‐de‐investitura‐in‐
functie

În cadrul Consultărilor cu partidele politice (28 ianuarie 2015) și în ca‐
drul Întâlnirii Președintelui României cu Președintele Senatului și cu Președintele
Camerei Deputa!ilor (2 februarie 2015), Președintele României s‐a exprimat din
nou în favoarea acestui proces de reformă: toate for"ele politice relevante erau aș‐
teptate să se mobilizeze în sprijinul consolidării institu"iilor politice în vederea lărgirii
accesului cetă"enilor la via"a politică.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐%inalul‐consultarilor‐cu‐partidele‐si‐formatiunile‐politice‐
reprezentate‐in‐parlamentul‐romaniei1435303044

Întâlnirea cu reprezentan!ii coali!iei „Politică fără bariere” (5 februarie
2015) a dat acestora ocazia să prezinte Președintelui Klaus Iohannis o serie de
propuneri de modi%icare a legisla"iei referitoare la partidele și forma"iunile politice,
necesare pentru garantarea exercitării drepturilor la asociere politică și participare
în alegeri. Membrii societă"ii civile au fost încuraja"i să le sus"ină public și în dia‐
logul cu liderii politici, să ia parte la dezbaterile parlamentare, %iind asigura"i că
Președintele României va încuraja deciden"ii politici să dea curs cât mai multora din‐
tre solicitările lor.
În urma dezbaterilor parlamentare, Legea partidelor politice nr. 14/2003,
supusă unor transformări considerabile, era promulgată de Președintele României
în 18 mai 2015. Președintele Klaus Iohannis declara atunci: „Pentru mine este foarte
important ca modi"icările legislative în domeniul partidelor, al campaniilor și alegerilor
să ducă la o îmbunătă#ire a situa#iei, îmbunătă#ire vizând creșterea performan#ei partidelor politice, creșterea transparen#ei în gestionarea banilor, și publici, și priva#i în
timpul campaniilor și de către partidele politice, în ansamblu creșterea performan#ei
clasei politice românești.”
Cele mai notabile amendamente aduse legii partidelor politice au in‐
trodus următoarele noută"i: 1) în%iin"area partidelor politice a devenit posibilă cu
doar trei membri, fără criteriu de teritorialitate (fa"ă de 25.000 de semnături din cel
pu"in 18 jude"e cum era înainte); 2) s‐au impus condi"ii egale pentru înregistrarea
candidaturilor, fără diferen"e între candida"ii independen"i și cei sus"inu"i de partide
politice; 3) a fost redus numărul de semnături necesar pentru înscrierea candida"ilor
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în competi"ia electorală. În cadrul conferin"ei de presă din 18 mai 2015 dedicată
anun"ului privind semnarea decretelor de promulgare a legilor electorale, Președintele
Klaus Iohannis anun"a că deși „nu sunt legi perfecte”, le consideră „un progres într-o
direc#ie bună”, „un câștig în această etapă”.
În cadrul declara"iei sale din 13 iunie 2016, la încheierea procesului de des‐
emnare a aleșilor locali, Președintele României a apreciat că este mul"umit „că au
existat mul#i candida#i independen#i și partide nou create care au intrat în competi#ia
electorală pentru alegerile locale”.

1.3. Un ”altfel” de Președinte: consultarea cetățenilor
pe temele mari de interes ale societății românești
Întâlnirea din februarie 2015 cu reprezentan"ii Coali"iei „Politica fără ba‐
riere” a constituit un semnal puternic că Președintele Klaus Iohannis va lucra îndeaproape cu reprezentan!i ai societă!ii civile pe marile teme ale societă!ii
românești. În această linie, și într‐un gest fără precedent în politica românească, în
urma demisiei Guvernului condus de Victor Ponta, Președintele Iohannis a decis să
cheme la consultări, pe lângă partidele politice, și reprezentan"i ai societă"ii civile
(noiembrie 2015).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/consultarea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐reprezentanti‐ai‐societatii‐civile
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1448280979

De o relevan"ă egală, este și consultarea societă"ii civile înaintea convocării re‐
ferendumului pe justi"ie din 26 mai 2019. Dincolo de aceste consultări formale,
Președintele Iohannis s‐a alăturat protestatarilor în momente de cumpănă ale societă"ii
românești (protestele masive ale românilor împotriva OUG nr.13/2017 din ianuarie‐
februarie 2017). De asemenea, Președintele a girat cu prezen"a sa multe ini"iative civice,
de la încurajarea mersului pe bicicletă la salvarea mediului înconjurător.

26 Mai 2019
Votarea
la referendumul
național
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Consultarea societă"ii civile în mod direct, pe temele arzătoare de pe agenda
publică, reprezintă în mod clar un model de bune practici ini!iat de Președintele
Klaus Iohannis și care îi diferen!iază mandatul de to"i de"inătorii anteriori ai aces‐
tei func"ii. Decizia invitării reprezentan"ilor societă"ii civile la consultări o%iciale este
unul din cele mai puternice argumente privind noul model de Președinte pe care
Klaus Iohannis l-a promovat.
Consultatea societă"ii civile de către Președinte, după modelul consacrat con‐
stitu"ional al consultării forma"iunilor politice parlamentare ilustrează cu claritate
importan"a acordată de Președintele Klaus Iohannis implicării cetă!enilor în decizie, ca mecanism fundamental al bunei guvernări și guvernării deschise, dar și
al democra!iei participative ‐ toate valori incluse în programul preziden"ial din
2014 și care i‐au ghidat deciziile, ac"iunile și luările de pozi"ie din primii cinci ai de
mandat.
Președintele Klaus Iohannis a reformat institu!ia preziden!ială prin orien‐
tarea către clară către dialogul cu cetă!enii ca parte a deciziilor politice și de guver‐
nare, dar – prin modul în care s‐a înfăptuit – chiar prin ridicarea la un alt nivel,
aproape de un rang constitu!ional, a acestui mecanism. Decizia Președintelui
Klaus Iohannis a ilustrat în mod nemijlocit viziunea sa privind:
n respectarea angajamentului de a %i garantul principiului potrivit căruia ce‐
tă"eanul va sta mereu înaintea statului, iar institu"iile statului servesc și
respectă cetă"eanul;
n respectarea angajamentului privind deschiderea spre un dialog autentic,
comunicarea permanentă și transparentă și consultarea ‐ ca mod principal
de comportament public și instrument în sprijinul adoptării deciziilor;
n respectarea angajamentului de a %i un factor de echilibru, de a ac"iona ca
mediator și integrator, de a %i capabil să genereze consens între institu"ii
și în societate, mobilizând energii și capabilită"i, gestionând riscuri și ge‐
nerând oportunită"i;
n respectarea angajamentului de a păstra contactul permanent cu cetă"enii
de la care se informează (direct sau prin intermediul ONG‐urilor) când in‐
teresele lor au fost încălcate;
n nevoia de încredere și respect reconstruit între institu"ii și cetă"eni, între
aleși și alegători, ca fundament pentru ini"iative și decizii durabile;
n necesitatea interven"iei ferme când sesizează derapaje politice, ori de câte
ori interesul cetă"eanului este încălcat.

Dialogul cu societatea civilă a îmbrăcat, în mandatul Președintelui Klaus
Iohannis, mai multe forme: consultare directă cu Președintele sub forma consacrată
cu forma"iunilor politice sau dialog în format restrâns pe teme arzătoare de pe agenda
publică, consultare a reprezentan"ilor societă"ii civile cu reprezentan"i ai institu"iei
preziden"iale pe teme arzătoare de pe agenda publică, grupuri de lucru pe teme
sectoriale.
Primul mandat al Președintelui Klaus Iohannis a început sub semnul aștep‐
tărilor presante ale publicului privind reforma clasei politice și reforma electorală,
mai ales în perspectiva anului electoral 2016 ‐ %iind, de altfel, și obiective ale
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mandatului Președintelui. În acest context, Președintele Klaus Iohannis a invitat reprezentan!ii Coali!iei „Politică fără Bariere” pentru discu!ii aplicate privind re‐
forma legisla"iei electorale, deschiderea barierelor politice prin scăderea numărului
de membri pentru în%iin"area unui partid politic, dar și plafonarea %inan"ării parti‐
delor și campaniilor electorale (5 februarie 2015). Acest moment a deschis seria
unui dialog direct al Președintelui cu reprezentan"ii societă"ii civile ‐ prin consultări
în momente cheie ale guvernării ‐ formarea Cabinetului Dacian Cioloș sau lupta pen‐
tru apărarea independen"ei justi"iei.
Luna noiembrie 2015, marcată de valul de nemul"umire populară în urma
tragediei de la Clubul Colectiv, la adresa autorită"ilor statului și clasei politice, aduce
o serie de proteste care conduc la demisia cabinetului condus de Prim‐ministrul
Victor Ponta. În acest context, se punea extrem de acut problema găsirii unei formule
de guvernare care să bene%icieze de su%icientă legitimitate în ochii publicului, mai
ales în condi"iile în care nu se contura o majoritate parlamentară alternativă celei
care sus"inuse cabinetul Victor Ponta. Președintele Klaus Iohannis a convocat la consultări reprezentan!ii societă!ii civile și ai „străzii” în vederea formării guvernului (6 noiembrie 2015).
Succesul acestui demers a fost apreciat public de Președintele României mai
ales din perspectiva provocărilor complexe ale momentului care au generat decizia
completării formatului clasic de consultări cu forma"iunile politice: „au venit cu idei
foarte bune, concepte gândite, abordări care pentru mine în această etapă sunt de un
real folos. Voi prelua bună parte din aceste idei și le voi duce înspre partidele politice.
A fost evident, în discu#ia cu reprezentan#ii societă#ii civile și ai pie#ei că așteptările
sunt multiple și cu siguran#ă toate sunt îndreptă#ite, dar în această etapă putem să constatăm, am putut eu să constat încă o dată în plus că nu este nevoie de o simplă schimbare de Guvern. Este nevoie de o schimbare complexă în politica românească”.
La %inalul primului an de mandat, în mesajul adresat Parlamentului (16
decembrie 2015), Președintele Klaus Iohannis remarca faptul că dialogul cu socie‐
tatea civilă devenise parte a exercitării mandatului său: „În doar un an a devenit deja
un lucru "iresc să avem consultări, să ne așezăm la masa dezbaterii - Președinte, partide,
societate civilă.(…) Ceea ce mi-aș dori eu ca peste timp să se spună despre 2015 este

16 Decembrie 2015
Mesaj adresat
Parlamentului
României
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însă altceva: că a fost anul în care a început schimbarea modului de a face politică în
România, anul care a însemnat deschiderea către societate și începutul înnoirii clasei
politice”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐adresat‐parlamentului‐romaniei1450361272

La începutul anului 2019, Președintele României a luat din nou decizia convocării reprezentan!ilor societă!ii civile la consultări privind posibilitatea organizării unui referendum pe tema justi!iei (26 martie 2019), în contextul crizei
prelungite generate de atacurile la adresa independen"ei justi"iei de către majoritatea
parlamentară și Guvernul PSD. Tema discu"iei viza convocarea referendumul pe jus‐
ti"ie ‐ anun"at, de altfel, de Președintele Klaus Iohannis încă din anul 2017 la începutul
crizei ‐ chiar pe 26 mai, concomitent cu alegerile pentru Parlamentul European din
2019. Decizia Președintelui de a organiza această rundă specială de consultări a fost
determinată de dorin"a de a evalua cât mai atent oportunitatea unui astfel de demers
și modalitatea realizării lui, dar și sondarea sus"inerii publice: „Dacă fac referendum
atunci vreau să am parteneri nu numai partidele, probabil mai mult din opozi#ie, societatea civilă, românii care doresc să dea un semnal clar și pentru asta pot să vă spun
că, de o săptămână încoace, lucrăm foarte intens”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐sustinuta‐
de‐catre‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis

Dialogul cu societatea civilă pe tema justi"iei s‐a concretizat, de altfel, și în anul
2017, prin intermediul întâlnirii reprezentan!ilor Administra!iei Preziden!iale cu
o delega!ie a 21 de grupuri de ini!iativă civică și organiza!ii nonguvernamentale
(27 septembrie 2017) privind demersurile legislative cu impact asupra independen"ei
justi"iei și a luptei anticorup"ie.
Întâlnirea a avut loc pe fondul continuării crizei pe tema justi"iei, Președin‐
tele Klaus Iohannis luând pozi"ie foarte ferm și explicit cu privire la necesitatea im‐
plicării societă"ii civile pentru a preveni și opri derapajele și riscurile poten"iale în
acest domeniu: „Este foarte mare nevoie de foarte mult aten#ie, de dezbatere publică.
Nu putem să nu constatăm că de la alegerile parlamentare încoace un număr impresionant de politicieni in"luen#i se ocupă cu a ataca justi#ia, procurorii, procedurile din
justi#ie, inducând către popula#ie ideea ca justi#ia nu func#ionează. (…) Este nevoie de
o implicare civică maximă, este nevoie ca to#i cei care își doresc o Românie stat de drept
și care doresc o justi#ie independentă să se anun#e și să-și spună opinia. (…) O societate
sănătoasă (…)este obligată să discute public aceste chestiuni "iindcă ele ne afectează,
în de"initiv, pe to#i”.
De altfel, rela"ia Președintelui cu societatea civilă a fost în mod semni%icativ
fundamentată și pe aprecierea pentru maturizarea progresivă a reprezentan!ilor
societă!ii civile, de care au dat dovadă în ultimul deceniu ‐ %ie ONG‐uri, %ie lideri de
opinie și activiști din societatea civilă, %ie grupuri civice, %ie miile de cetă"eni care s‐
au implicat activ nu doar în proteste de stradă, ci în multiple forme de monitorizare
a deciziilor și ac"iunii liderilor politici și institu"iilor statului, sanc"ionând derapajele.
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Agregarea și articularea voin"ei cetă"enilor au cunoscut o evolu"ie care i‐a transformat
și mai mult pe reprezentan"ii societă"ii civile în interlocutori ai liderilor politici și in‐
stitu"iilor care sus"in democra"ia participativă, dincolo de respectarea din ce în ce
mai deasă a unor mecanisme formale de consultare: „în toată perioada din decembrie
‚89 până astăzi, cred că putem să evaluăm că implicarea societă#ii a crescut, practic,
tot timpul. Deci este o creștere evidentă, foarte bună și foarte binevenită. E nevoie în
continuare de consolidare și, pentru mine, acum, calitatea de Președinte trebuie să spun
că această creștere a implicării, a gradului de implicare, a numărului de participan#i
mă bucură foarte mult și mă ajută, mă ajută enorm, "iindcă eu nu sunt un fel de director
general sau un fel de agent care trebuie să rânduiască lucruri concrete, sunt Președintele
care trebuie să aibă grijă de o rela#ie potrivită între stat și societate, între entită#ile
statului și, ști#i foarte bine, dacă în orice ecua#ie păr#ile sunt dezechilibrate, a crea un
echilibru între ele este extrem de di"icil”, a precizat Președintele României în cadrul
dezbaterii „Președinte sau cetă!ean/ om politic și societate civilă”, organizată
în cadrul Festivalului Interna"ional de Film Documentar și Drepturile Omului, de către
Asocia"ia One World Romania (19 martie 2019).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐dezbaterea‐presedinte‐
sau‐cetatean‐om‐politic‐si‐societate‐civila‐organizata‐in‐cadrul‐festivalului‐international‐de‐%ilm‐do‐
cumentar‐si‐drepturile‐omului‐de‐catre‐asociatia‐one‐world‐romania

Președintele Klaus Iohannis a subliniat, de altfel, și în diverse instan"e nece‐
sitatea unui dialog cu societatea civilă pe teme de importan"ă specială la nivel na"io‐
nal, cum ar %i solicitarea explicită de a %i consultată în procesul actualizării legilor
securită!ii na!ionale, în luna martie 2016: „E nevoie de actualizarea legilor, e nevoie
de consultare atât în zona politică, cât și cu zona societă#ii civile, că e nevoie de o abordare care duce la largi majorită#i. (…) Legile securită#ii na#ionale nu privesc un partid,
ci ne privesc pe to#i, politicieni și cetă#eni. Legisla#ia poate "i stabilă și bună doar dacă
e însușită de cea mai mare parte a politicienilor și larg aprobată de societatea civilă .
E foarte important în acest domeniu să în#elegem că pe de o parte avem drepturile civile
care trebuie garantate, pe de altă parte avem nevoie de securitate, mai ales securitatea
cetă#eanului”.
În mod egal, întregul demers de consultare extinsă din cadrul proiectului
preziden"ial România Educată a implicat și un dialog amplu și extins cu societatea
civilă.

Implicarea tinerilor în viața cetății
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Președintele Klaus Iohannis a participat frecvent la evenimente organizate
în mod special pentru tineri și de către tineri. A sus"inut proiectul Capitalei
Tineretului din România conferindu‐i, de altfel, și Înaltul Patronaj în anul 2016. A
dezbătut alături de tineri viitorul lor și al "ării în aula Bibliotecii Centrale Universitare
(9 noiembrie 2016) sau în cadrul manifestărilor legate de Capitala Tineretului din
România, la Bacău (26 aprilie 2018). Prin participarea la Gala Ligii Studen"ilor
Români din Străinătate ‐ LSRS) (8 ianuarie 2015) în primele săptămâni de mandat,
Președintele Românei a dat un semnal puternic că este alături de tinerii români,
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8 Ianuarie 2015
Gala LSRS

oriunde s-ar a$la ei, că sus!ine excelen!a în educa!ie și că îi dorește implica!i în
via!a economică, socială și politică a României.
Conștient de faptul că viitorul se construiește în %iecare zi, de către noi to"i,
Președintele Klaus Iohannis a încurajat ini"iativele tinerilor, participând la evenimen‐
tele acestora sau transmi"ând mesaje în chestiunile care îi privesc în mod direct.
Președintele României a participat la Gala Ligii Studen!ilor Români din
Străinătate (8 ianuarie 2015) unde a avut ocazia să prezinte viziunea sa asupra
unei Românii „în care își fac loc stabilitatea, aprecierea valorii și calmul dat de a avea
op#iuni și a putea alege”, a unei Românii în care tinerii școli"i peste hotare aleg să se
întoarcă acasă, să %ie actori în via!a publică și politică românească, să devină modele pentru societatea românească.
Mesajele transmise cu prilejul Galelor LSRS din anii următori reiterează în‐
demnul Președintelui Klaus Iohannis la adresa tinerilor merituoși „să își folosească
talentul și competen#ele pentru a contribui la progresul economic și social și pentru ași folosi energia în proiecte de succes. Pune#i în valoare educa#ia pe care a#i primit-o, și
arăta#i întregii lumi că românii sunt un popor deschis și creativ!”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐la‐gala‐studentilor‐romani‐din‐strainatate‐2015

Președintele Iohannis a sus"inut constant programul na"ional Capitala
Tineretului din România, care își propune să dezvolte modul în care autorită"ile locale
colaborează cu ONG‐urile de tineret și cu mediul privat pentru a pune tinerii din
România în centrul procesului de dezvoltarea urbană. Astfel, la Summitul Tinerilor
(13 noiembrie 2016, Timișoara) a fost anun"ată acordarea „Înaltului Patronaj
al Președintelui României” edi!iei din 2017 a programului „Capitala Tineretului din România”, ca punct de pornire în efortul comun de a readuce problemele ti‐
nerilor în prim‐planul spa"iului public din România. În mesajul transmis cu această
ocazie, ca și în cel transmis la cea de a 3-a edi!ie a Summitului Tinerilor
(8 noiembrie 2018, Baia Mare), Președintele Klaus Iohannis a subliniat încă o dată
importan"a tinerilor pentru %iecare comunitate și pentru statul român și societatea
românească, și și‐a asumat responsabilitatea de a‐i sus"ine, îndemnând clasa politică
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la un comportament similar: „Este responsabilitatea noastră, a politicienilor, să vă
acordăm sus#inere pentru întemeierea unei familii sau deschiderea unei afaceri, și, evident, pentru construirea unei cariere de succes. Altfel, riscăm să rămânem fără un poten#ial valoros, pentru că dezvoltarea vie#ii noastre sociale, culturale sau economice nu
poate ignora contribu#ia tinerilor.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐acordarii‐inaltului‐patronaj‐pentru‐programul‐capitala‐tineretu‐
lui‐din‐romania‐editia‐2017
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐celei‐de‐a‐iii‐a‐editii‐a‐summitului‐tinerilor

Pe parcursul primului mandat, Președintele Klaus Iohannis a participat frec‐
vent la întâlniri cu tineri ‐ elevi, studen"i, tineri interesa"i de politică, tineri politicieni,
pe care i‐a încurajat să se implice activ în via"a socială și politică românească. „Este
nevoie de for#a lor analitică în institu#iile noastre. Că decidem sau nu să ne implicăm,
spa#iul politic nu rămâne nepopulat. Haide#i atunci să îl populăm cu exper#i, cu oameni
competen#i, integri, care vor să contribuie la bunăstarea colectivă, care vor să se pună
în serviciul cetă#enilor”, le‐a spus Președintele Iohannis studen"ilor Facultă"ilor de
Știin"e Politice din București participan"i la dezbaterea „Politica: De la teorie la
practică” din data de 9 noiembrie 2016.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐dezbaterea‐politica‐de‐la‐
teorie‐la‐practica‐un‐dialog‐deschis‐cu‐studentii‐la‐stiinte‐politice‐de‐la‐universitatea‐din‐bucuresti‐
si‐scoala‐nationala‐de‐studii‐politice‐si‐administrative

„Istoria ne arată că tinerii au for#a să facă diferen#a prin implicare”, a subliniat
Președintele Klaus Iohannis la întâlnirea cu tinerii participan"i la dezbaterea na!ională „Viziunea tinerilor pentru viitorul României” (26 aprilie 2018, Bacău) în
marja programului Capitala Tineretului din România: „A#i fost în prima linie a protestelor pentru cauze nobile - de la protec#ia mediului înconjurător la sus#inerea statului
de drept, ceea ce demonstrează adeziunea la un sistem de valori esen#iale într-o societate modernă și democratică. De aceea, îmi doresc să văd mai mul#i tineri merituoși
care intră în politică, o via#ă politică în care nu se mai regăsesc actele de imoralitate și
fuga de responsabilitate.”
Președintele României a subliniat, de asemenea, că pentru a avea o scenă po‐
litică responsabilă este imperios necesară implicarea tinerilor: „Participarea civică
și dezbaterile publice sunt binevenite și pot in"luen#a deciziile, dar nu au cum să se substituie actului de guvernare dacă tinerii stau departe de politică”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐si‐transcrierea‐dezbaterii‐nationale‐viziunea‐tinerilor‐pentru‐viitorul‐
romaniei
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De o relevan"ă importantă au fost întâlnirile Președintelui Klaus Iohannis cu
organiza"ia de tineret a Partidului Na"ional Liberal la Gala Premiilor TNL „Mircea
Ionescu-Quintus” (23 martie 2019, Sinaia) și la Școala de Vară a TNL (14 septembrie 2019, Venus). Președintele României a arătat, în ambele ocazii, că implica‐
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23 Martie 2019
Gala Premiilor TNL

rea tinerilor în deciziile politice și în actul de guvernare aduc bene%icii sporite socie‐
tă"ii „de la înaltul grad de profesionalizare pe domenii speci"ice, până la participare
activă și deschiderea pentru dialog prin mecanisme "lexibile și inovatoare”, și și‐a ex‐
primat convingerea că România va avea un viitor mai bun și pentru că genera"ia tâ‐
nără are informa"ia, are pregătirea, are optimismul și dorin"a de a se implica în
politică și în via"a societă"ii.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐galei‐premiilor‐tnl‐mircea‐ionescu‐quintus

1.4. Promovarea integrității și profesionalismului
în politică și în funcția publică
Președintele Klaus Iohannis propunea cetă"enilor, prin programul „România
lucrului bine făcut”, „o nouă etică politică și publică”, unde conduita decidentului po‐
litic nu se limita la conformarea fa"ă de un set de constrângeri impuse de cadrul le‐
gislativ, ci își a%la bazele în „(auto)asumarea unor limite nescrise care #in de
maturizarea democratică”. Această nouă etapă de consolidare a democra"iei trebuia
să își aibă originea într‐un nou comportament al clasei politice „întemeiat pe respectarea regulilor și acordurilor legale, politice și sociale, pe ac#iune în acord cu declara#iile
și promisiunile făcute și pe e"icien#ă.”
Discursul Președintelui României sus!inut în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului de învestitură în func!ie (21 decembrie 2014) relua în‐
demnul adresat clasei politice de a da curs așteptărilor cetă"enilor români pentru un
nou mod de a face politică: votul din cel de al doilea tur de scrutin pentru alegerea
Președintelui României, în 16 noiembrie 2014, a fost doar un prim semnal că socie‐
tatea se transformă, iar clasa politică %ie răspunde acestor noi așteptări, %ie va %i înlo‐
cuită. Reprezentan"ii institu"iilor politice erau îndemna"i să se desprindă din rutina
de a lua decizii limitând accesul altor actori în sfera politică sau consolidându‐și pro‐
pria pozi"ie, în perspectiva unor câștiguri pe termen scurt.
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Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐sustinut‐de‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐depunere‐a‐juramantului‐de‐investitura‐in‐
functie

Două luni mai târziu, prin mesajul adresat Parlamentului României (9
februarie 2015), Președintele Klaus Iohannis sublinia importan$a restabilirii încre‐
derii cetă$enilor în Parlament ca parte din procesul de angrenare a acestora în politică
în general. Pentru Președintele României, un Parlament puternic este: „ferm în materie de integritate, corect în raport cu cererile justi!iei, responsabil în actul de legiferare, activ în atribu!iile de control și transparent în conduită”. În cadrul aceluiași mesaj,
Președintele României saluta deschiderea declarată pentru reformă a reprezentan‐
$ilor institu$iilor politice și solicita clasei politice să renun$e la populism și electora‐
lism ‐ în contradic$ie cu așteptările cetă$enilor de a deschide o nouă etapă a
consolidării democra$iei în România.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐in‐fata‐camerelor‐reunite‐ale‐parlamentului‐romaniei

Declara$ia din 26 mai 2015 prin care Președintele României își anun$a public
nemul$umirea fa$ă de inten$ia Parlamentului de a modi#ica Art. 301 din Codul Penal
în vederea dezincriminării con#lictul de interese venea să întărească nevoia pentru a
politică orientată spre nevoile cetă$eanului, și nu ale politicienilor: „Nimeni nu poate
să favorizeze membri ai propriei sale familii în exercitarea func!iilor și demnită!ilor
publice”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/modi#icari‐ale‐codului‐penal‐
in‐materia‐con#lictului‐de‐interese

Mesajul Președintelui României adresat Parlamentului (16 septembrie
2015) cu ocazia debutului celei de a doua sesiuni parlamentare din acel an, relua an‐
gajamentul pentru o rela$ie institu$ională corectă între cele două puteri ale statului
și adresa recomandări membrilor legislativului pornind de la necesitatea întăririi în‐
crederii cetă$enilor în Parlament, pe de o parte, și în lege, pe de altă parte. Rea#irma‐
rea forului legislativ drept institu$ia cu cea mai largă reprezentativitate trebuia să
înceapă, în viziunea Președintelui Klaus Iohannis, cu așezarea Parlamentului în cen‐
trul unui demers de „asanare, simpli$icare și sistematizare a legisla!iei din România,
care s-o facă mai coerentă, mai stabilă și mai predictibilă”. Un legislativ care își exercită
atribu$iile în mod responsabil, a#irma Președintele, reduce în mod implicit nevoia le‐
giferării prin ordonan$e de urgen$ă, fenomen blamat de societatea civilă, dar și de
membrii Parlamentului, nemul$umi$i că executivul li se substituie ca for legiuitor.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐adresat‐parlamentului‐romaniei
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Cu ocazia Zilei Na$ionale, la 1 decembrie 2015, pe fondul tragediei Colectiv,
care a impulsionat o serie de transformări pe scena politică românească, Președintele
României a propus cetă$enilor și clasei politice, în mod special, să se raporteze la
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sărbătoarea na"ională din acel an ca la „un nou început, în materie de practici, comportamente și mentalită#i”. Un nou început în politica românească trebuia, conform
Președintelui Klaus Iohannis, să %ie fundamentat pe „idei noi, abordări și atitudini noi,
oameni noi, păstrând în același timp stabilitatea și echilibrul sistemului politic românesc”. Așteptarea era ca anul 2016 să %ie unul în care „reconstruim încrederea cetă#enilor în institu#ii, în partide, dar și în oamenii care candidează în numele lor”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐cu‐ocazia‐zilei‐nationale‐a‐romaniei

Viziunea Președintelui Klaus Iohannis cu privire la nevoia de a reînnoi via"a
politică în România a fost expusă pe larg în cadrul mai multor evenimente publice,
alocu"iuni și declara"ii de presă sus"inute pe parcursul anului 2016, începând cu dis‐
cursul sus"inut în deschiderea dezbaterii „Dialog pentru România. Primăvara po-

17 Februarie 2016
Dezbaterea publică
„Dialog pentru România.
Primăvara politică
a societății civile”

litică a societă!ii civile” (17 februarie 2016), organizată de mișcarea civică Ini"iativa
România, și continuând cu declara"iile de presă sus"inută înainte și după cele două
momente electorale ale anului, alegerile locale și alegerile parlamentare din iunie, res‐
pectiv noiembrie 2016. Mesajele Președintelui au fost adresate și cetă"enilor, și parti‐
delor politice, deopotrivă. Schimbarea politică în România anului 2016 depindea,
în accep!iunea sa, nu atât de mult de cadrul electoral formal, supus la numeroase transformări în ultimii ani și ale căror efecte nu fuseseră însă su$icient
testate, ci de toate elementele care contribuie la conturarea op!iunii electorale.
Cea mai amplă detaliere a viziunii sale cu privire la condi"iile înfăptuirii refor‐
mei politice a fost prezentată cu ocazia Dezbaterii „Dialog pentru România. Primăvara
politică a societă"ii civile” (17 februarie 2016), când Președintele Klaus Iohannis a pre‐
zentat efortul de înnoire a clasei politice drept rezultatul sinergiei eforturilor de
asumare a responsabilită!ii pentru acest proces de către oamenii politici - în plan
individual-, dar și de către partidele politice. Prima transformare necesară viza
oferta electorală. Astfel, este necesar ca „alegătorii să poată opta pentru politicieni care
de#in calită#ile personale și profesionale ce garantează (...) o administrare reală a nevoilor
și oferirea de solu#ii pentru comunitate”. În viziunea Președintelui, exercitarea func"iei
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publice se bazează pe seriozitatea, expertiza și profesionalismul alesului. În al doilea
rând, „aleșii trebuie să cunoască îndeaproape nevoile, dorin#ele și aspira#iile cetă#enilor
pe care vor să-i reprezinte cu privire la dezvoltarea propriei comunită#i”. Și, în al treilea
rând, „candida#ii trebuie să vină în fa#a alegătorilor cu un proiect comunitar vizionar
pentru viitor: cu obiective clare, cu politici publice coerente și e"iciente, îndreptate spre
nevoile comunită#ilor și care să servească intereselor cetă#enilor, nu politicienilor.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterii‐publice‐dialog‐pentru‐romania‐primavara‐po‐
litica‐a‐societatii‐civile

În ce privește dezideratul public al înnoirii clasei politice, Președintele
României și-a exprimat speran!a ca fenomenul să ia forma unei revolu!ii pașnice - „o revolu#ie de jos în sus, în care nevoile și interesele cetă#enilor sunt transpuse
în obiective ale partidelor și asumate de cei aleși” și a expus convingerea sa că „înnoirea
clasei politice nu trebuie percepută ca o schimbare a politicienilor cu oameni care nu
vor să aibă nimic de a face cu politica”, ci ca „o asumare clară a no#iunilor de competen#ă, integritate, egalitate de gen, legitimitate în fa#a comunită#ii și responsabilitate”.
Președintele Klaus Iohannis observa că partidele politice se arătau receptive la sem‐
nalul de schimbare primit din partea cetă"enilor și demaraseră chiar transformări la
nivel intern prin „stabilirea unor criterii de integritate, amendarea în spa#iul public și
combaterea unor fenomene precum traseismul politic și nepotismul”. Astfel, partidele
politice au datoria să respecte câteva criterii: 1) să aplice un riguros control al calită"ii
oamenilor din interiorul lor, 2) să men"ină legătura permanentă cu societatea civilă
și cu to"i cei care o reprezintă, și 3) să instituie reguli de selec"ie clare și transparente.
Alegerile locale din iunie 2016 au fost un prim test al reformei legisla"iei elec‐
torale din primăvara anului 2015 prin care fusese introdusă o serie de prevederi noi
de natură să asigure o mai mare transparen"ă a %inan"ării campaniilor electorale, pe
de o parte, și o mai mare prezen"ă în candida"ilor în dialogul nemijlocit cu cetă"enii,
pe de alta. Prin Declara!ia de presă din 5 mai 2016, Președintele României a for‐
mulat două îndemnuri, cel în aten!ia cetă!enilor, să se informeze cu privire la
candida!i și la proiectele lor, și cel adresat partidelor politice și candida!ilor, să
intre în dialog cu cetă!enii și să desfășoare o campanie electorală curată, axată
pe proiecte. Alegerile locale erau în viziunea Președintelui Klaus Iohannis o oportu‐
nitate de a valida sau de a sanc"iona eforturile de reformă internă ale partidelor poli‐
tice. Le‐a recomandat votan"ilor să evalueze ce fel de candidat sus"in: dacă este un om
integru sau certat cu legea, dacă este bun gospodar și dacă echipa sa de consilieri este
formată din oameni serioși, care cunosc problemele comunită"ii și propun solu"ii. Nu
în ultimul rând, Președintele României formula un avertisment împotriva curentelor
de opinie defetiste conform cărora „toate partidele sunt la fel” și aten"iona că doar
unele forma"iuni au luat în serios avertismentul că trebuie să se reformeze.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐sustinuta‐
de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1462455058
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La %inalul exerci"iului electoral, în declara!ia de presă din 13 iunie 2016,
Președintele Klaus Iohannis sublinia următoarele: cadrul legislativ nou a contribuit
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la „un control mai bun al "inan#ării campaniei, reducerea drastică a posibilită#ilor de a
cumpăra voturi, interzicerea materialelor care puteau constitui mită electorală și așa
mai departe”, dar rolul fundamental în reformarea și înnoirea clasei politice îl au ale‐
gătorii și integritatea candida"ilor trebuie să înceapă să cântărească mai mult în eva‐
luările cetă"enilor decât experien"a anterioară în administra"ie, având în vedere că
„administra#ie se poate învă#a, politica se poate învă#a, integritatea însă nu”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1465830082

Cu ocazia alegerilor parlamentare din toamna aceluiași an, Președintele Klaus
Iohannis a transmis mesaje reînnoite de a%irmare a angajamentului său în sprijinul re‐
formei clasei politice și al consacrării principiului integrită"ii. Astfel, în cadrul unei declara!ii de presă sus!inute în 4 octombrie 2016, Președintele României își întărea
angajamentul de a respecta deplin rigorile legii în desemnarea Prim‐ ministrului și pre‐
ciza că abaterile de la criteriile de integritate atrag eliminarea candidatului la func!ia de șef al executivului: „în niciun caz, nu voi desemna o persoană care este urmărită
penal, sau condamnată penal, sau are probleme de integritate de altă natură. Eu am spus
demult. Clasa politică trebuie să se reformeze, trebuie să avem politicieni cura#i și acest
criteriu va "i, evident, unul din criteriile, nu cele mai importante, va "i criteriul eliminatoriu.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐%inalul‐primei‐sedinte‐a‐comisiei‐prezidentiale‐
privind‐proiectul‐de‐tara

Angajamentul Președintelui de a respecta întru totul spiritul și litera legii a
fost ulterior reluat în cadrul declara!iei de presă din 13 decembrie 2016, când pre‐
ciza, cu privire la criteriile de integritate în numirea viitorului Prim‐ministru: „le-am
enun#at înainte de campania electorală, ca să nu "ie discu#ii după, și ele rămân în picioare”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa‐sustinuta‐
de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1481616184

În declara!ia de presă din 9 decembrie 2016, cu ocazia Zilei Interna"ionale
a Luptei împotriva Corup"iei, Președintele Klaus Iohannis a reluat îndemnul adresat
cetă"enilor să se prezinte la vot, sugerând posibilele efecte negative ale absenteismului ridicat la alegerile parlamentare.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa1481271226

1.5. Acțiuni ferme pentru respectarea criteriilor integrității
și profesionalismului în relația cu Guvernul
Pe durata mandatului său, Președintele României a solicitat mai multor
miniștri și Prim-miniștri să își prezinte demisia din func!ie când în spa"iul public
existau informa"ii de natură să in%luen"eze încrederea în profesionalismul lor, în con‐
formarea lor la deontologia func"iei publice sau atunci când ac"iunile lor se abăteau
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semni%icativ de la mandatul primit în alegeri și de la votul de învestitură din
Parlamentul României. Klaus Iohannis a urmărit, încă de la alegerea sa în func"ia de
Președinte al României, să consolideze încrederea cetă!enilor, dar și a partenerilor externi, în institu!iile statului român, iar prezen!a unor persoane asupra
cărora plana sau fusese con$irmată suspiciunea de corup!ie era în profund dezacord cu acest angajament. Pe de altă parte, proiectele politice asumate în Guvern,
fără o minimă consultare publică, ocolind dezbaterile parlamentare, prin utilizarea
excesivă și nejusti%icată a ordonan"elor de urgen"ă pentru a aduce amendamente unor
acte normative deosebit de importante în arhitectura statului român și pentru echi‐
librul balan"ei bugetare, au constituit o altă sursă de nemul"umire a cetă"enilor.
Președintele României a solicitat demisia acelor membri ai executivului, miniștri sau
prim‐miniștri care nu au tratat cu responsabilitate func"ia publică.
În acest spirit, ghidat permanent de principiile integrită"ii și profesionalis‐
mului, Președintele Klaus Iohannis a respins nominalizarea unui prim‐ministru de
către partidul câștigător al alegerilor parlamentare din 2016 (Sevil Shhaideh din par‐
tea PSD) și a solicitat demisia unor prim‐miniștri care, prin activitatea lor trecută sau
curentă, încălcau unul din aceste principii (Victor Ponta în 2015, Viorica Dăncilă în
2018). Pe aceleași criterii, Președintele Klaus Iohannis a respins o serie de nomina‐
lizări de miniștri PSD, începând chiar cu anul 2015.
În acest registru se înscriu:
n 5 iunie 2015 ‐ Solicitarea adresată Prim‐ministrului Victor Ponta de a‐l re‐
voca din func"ia de Ministru de Finan"e pe Darius Vâlcov, având în vedere
dispunerea urmăririi penale fa"ă de acesta într‐un dosar al Direc"iei
Na"ionale Anticorup"ie.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1435314993
n 9 iunie 2015 ‐ Cererea de demisie din func"ia de Prim‐ministru a lui Victor

Ponta, în urma votului prin care Parlamentul României a blocat începerea
urmăririi penale împotriva acestuia, refuzând să îi %ie ridicată imunitatea.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis

n 15 iulie 2015 ‐ Respingerea propunerii de numire a lui Mihai‐Viorel Fifor

în func"ia de Ministru al Transporturilor, după demisia lui Ioan Rus, pentru
că „persoana nominalizată nu are expertiza și experien#a managerială necesare gestionării domeniului complex al transporturilor”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/propunerea‐de‐numire‐in‐
functia‐de‐ministru‐al‐transporturilor
n 27

decembrie 2016 ‐ Respingerea propunerii de numire a doamnei Sevil
Shhaideh în func"ia de Prim‐ministru.
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Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa1482829338
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n 27 aprilie 2018 ‐ Solicitarea demisiei Prim‐ministrului Viorica Dancilă în

urma declara"iilor publice ale acesteia privind mutarea Ambasadei
României în Israel din Tel Aviv Ierusalim și al refuzului de a da curs invita‐
"iei Președintelui Klaus Iohannis de a participa la un dialog pe marginea
con%lictului dintre Guvernul României și Banca Na"ională a României.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐sustinuta‐
de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1524818164

mai 2018 ‐ Solicitarea „în mod imperios” a demisiei Prim‐ministrului
Viorica Dăncilă în urma analizei execu"iei bugetare din primul trimestru
al anului 2018.

n7

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa1525698284
n 20

noiembrie 2018 ‐ Respingerea propunerii de numire a Liei Olgu"a
Vasilescu func"ia de Viceprim‐ministru, Ministru al Transporturilor a lui Ilan
Laufer în func"ia de Ministru al Dezvoltării, numiri considerate „nepotrivite”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa1542708307

n 10 ianuarie 2019 ‐ Respingerea mai multor propuneri de numire în func"ia

de membru al Cabinetului Viorica Dăncilă (numirea lui Ilan Laufer în func"ia
de Viceprim‐ministru, Ministru al Dezvoltării Regionale și Administra"iei
Publice și a Liei‐Olgu"a Vasilescu în func"ia de Ministru al Transporturilor,
respectiv numirea Liei‐Olgu"a Vasilescu în func"ia de Viceprim‐ministru,
Ministru al Dezvoltării Regionale și Administra"iei Publice și a lui Mircea‐
Gheorghe Drăghici în func"ia de Ministru al Transporturilor).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/scrisori‐transmise‐de‐catre‐
presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐prim‐ministrului‐romaniei‐doamna‐vasilica‐viorica‐
dancila
n7

februarie 2019 ‐ Respingerea propunerii de numire a Liei Olgu"a
Vasilescu func"ia de în func"ia de Viceprim‐ministru, Ministru al Dezvoltării
Regionale și Administra"iei Publice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/scrisoare‐transmisa‐de‐catre‐
presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐prim‐ministrului‐romaniei‐doamna‐vasilica‐viorica‐
dancila1549526155
n 23

aprilie 2019 ‐ Respingerea propunerii de numire în Cabinetul Viorica
Dăncilă a lui Eugen Nicolicea, în func"ia de Ministru al Justi"iei, a Oanei
Florea în func"ia de Ministru al Fondurilor Europene, și a Liviu Brăiloiu în
func"ia de Ministru pentru Românii de Pretutindeni.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratii‐de‐presa‐sustinute‐
de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1556030329
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1.6. Dialogul cu partidele politice: promovarea
unei reforme de substanță a clasei politice
Președintele României a păstrat un dialog constat cu partidele politice par‐
lamentare. Partidele politice au fost convocate la consultări cu Președintele la
Palatul Cotroceni în nenumărate ocazii, nu doar cu ocazia formării unui nou
guvern. Au avut loc 11 consultări formale ale Președintelui României cu partidele
parlamentare, dintre care 5 pe teme cruciale pentru mersul înainte al societă"ii ro‐
mânești: alocarea a 2% pentru apărare (7 ianuarie 2015), elaborarea Strategiei Na‐
"ionale de Apărare a 'ării (8 iunie 2015), modi%icarea legilor justi"iei (24 octombrie
2018), situa"ia din justi"ie înaintea convocării referendumului na"ional (11,12 aprilie
2019), aplicarea rezultatelor referendumului na"ional din 26 mai 2019 (4, 5 iunie
2019). În anul 2019, a fost semnat, la ini!iativa Președintelui Klaus Iohannis,

13 Iunie 2019
Ceremonia publică de
semnare a Acordului
Politic Național pentru
consolidarea parcursului
european al României

Acordul Politic Na!ional pentru consolidarea parcursului european al României
de către, PNL, USR, PMP, Pro România, UDMR și Grupul parlamentar al Minorită"ilor
Na"ionale din Parlamentul României (13 iunie și 23 iulie 2019).
Președintele României, Klaus Iohannis, a acordat o aten"ie deosebită eforturilor tuturor organiza!iilor politice din România de a cultiva și consolida democra!ia la nivel intern, ca prim exerci"iu al acestora pentru aplicarea principiilor
de integritate și profesionalism în politica na"ională. Încă de la începutul mandatului
său, și mai ales în apropierea momentelor electorale, Președintele Klaus Iohannis a
transmis puternice mesaje de încurajare partidelor politice pentru a se reforma,
pentru a se reorienta către cetă!eni și pentru a promova pe listele de candida!i
și în pozi!iile publice oameni fără probleme de integritate și cu o expertiză solidă și recunoscută. Mesajele adresate cu ocazia Congreselor unor partide politice
precum PNL sau UDMR au avut în centru aceste principii.
Prin Mesajele adresate Congreselor Uniunii Democrate a Maghiarilor
din România în 2015, 2017 și 2019, Președintele Klaus Iohannis a urmărit nu doar
să exprime respectul pe care îl poartă comunită"ii maghiare, ca și tuturor minorită‐
"ilor etnice na"ionale, dar și să încurajeze demersurile de rede$inire a clasei po-
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litice în acord cu așteptările cetă!enilor, începând cu punerea pe prim plan a in‐
tegrită"ii liderilor politici și continuând cu asumarea unui proiect politic vizionar,
modernizator, ancorat în valorile și aspira"iile euro‐atlantice ale României.
Mesajul Președintelui României, transmis cu prilejul celui de-al XII-lea
Congres al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (17 aprilie 2015) re‐
cunoștea contribu"ia UDMR la stabilitatea sistemului politic, la promovarea unor va‐
lori și principii democratice, dar și bene%iciile aduse comunită"ii maghiare de
deschiderea UDMR pentru cooperare cu celelalte partide, tradusă prin consolidarea
drepturilor minorită"ilor și cultivarea bunelor rela"ii între majoritate și minoritate.
Apelul Președintelui Klaus Iohannis la împlinirea a 25 de ani de existen"ă a Uniunii
Democrate Maghiare din România exprima, în primul rând, speran"a că UDMR se va
alătura proiectului na!ional pentru o „politică altfel”, aderând la %iloso%ia politicii
bazate pe performan"ă, profesionalism, bună guvernare. Liderii comunită"ii maghiare
erau invita"i să participe la procesul de modernizare a statului român, proces în care
valorile democratice și integritatea trebuie să %ie fundamentul ac"iunii politice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐celui‐de‐al‐xii‐lea‐congres‐al‐uniunii‐democrate‐a‐maghiarilor‐
din‐romania

Doi ani mai târziu, în mesajul transmis cu ocazia celui de-al XIII-lea
Congres al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (13 mai 2017),
Președintele României îndemna toate organiza!iile politice din România să urmeze exemplul UDMR de a se angaja într-un amplu proces de reconstruc!ie internă pentru a deveni cu adevărat reprezentative, moderne și performante.
Recomandarea viza înlocuirea vechiului mod de a evalua reușitele forma"iunilor po‐
litice în func"ie de cele electorale cu o nouă metodologie, în care accentul este pus pe
„cine servește cât mai bine interesul public și interesul cetă#enilor, o cursă pentru cine
propune pentru func#ii publice oameni cât mai integri, mai profesioniști și mai dedica#i
#ării și comunită#ilor lor”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐celui‐de‐al‐xiii‐lea‐congres‐al‐uniunii‐democrate‐a‐maghiarilor‐
din‐romania

Prin cel mai recent mesaj adresat comunită!ii maghiare, cu prilejul celui
de-al XIV-lea Congres al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România
(22 februarie 2019), Președintele Klaus Iohannis recunoștea contribu!ia UDMR
la democratizarea României, ca societate deschisă, care a început odată cu Revolu"ia
din decembrie 1989, și invita liderii maghiari să nu neglijeze responsabilitatea lor pen‐
tru protejarea acestui prestigiu câștigat cu mari eforturi. Respectul pentru interesele
cetă"enilor maghiari, aceleași ca și cele ale popula"iei majoritare, obliga UDMR la ac‐
"iune împotriva oricăror demersuri în dezacord cu principiile statului de drept.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐celui‐de‐al‐xiv‐lea‐congres‐al‐uniunii‐democrate‐a‐maghiarilor‐
din‐romania

543

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

Mesajele Președintelui României adresate membrilor Partidului
Na!ional Liberal la scurt timp după câștigarea alegerilor preziden"iale din 2014, și
cu pu"in timp înaintea primelor alegeri din 2019, respectiv alegerile europarlamen‐
tare și referendumul pentru protejarea justi"iei, care deschideau o serie de alegeri în
România (alegerile preziden"iale din noiembrie 2019, alegerile locale din iunie 2020
și alegerile parlamentare din decembre 2020), sintetizează provocările cu care s‐a
confruntat acest partid politic, cele mai mari %iind ridicate de %inalizarea cu succes a
fuziunii Partidului Na"ional Liberal cu Partidul Democrat Liberal și con%irmarea vic‐
toriei ob"inute prin alegerea Primului Președinte al României cu sus"inerea liberalilor,
prin noi rezultate electorale notabile. Totodată, tema asumării unei politici în interesul cetă!eanului și în conformitate cu așteptările acestuia se pre%igurează în
toate alocu"iunile, mai întâi ca îndemn, în 2015, și ulterior ca recunoaștere a efortu‐
rilor întreprinse în această direc"ie de liberali.
Discursul sus!inut la evenimentul aniversar „PNL – 140 de ani de viziune,
onoare și patriotism” (20 mai 2015) a prilejuit prima întâlnire a Președintelui Klaus
Iohannis cu partidul care l‐a sus"inut în campania pentru alegerile preziden"iale din
2014, iar alocu"iunea sa a urmărit să încurajeze membrii partidului politic să se rapor‐
teze cu mândrie și responsabilitate la istoria organiza"iei, care se confundă în bună mă‐
sură cu istoria statului român, și să își asume împlinirea aspira"iilor cetă"enilor. Mesajul
său cinstea împlinirea unui deziderat exprimat la scurt timp după Revolu"ia din 1989,
uni$icarea dreptei românești, și %ixa reperul ac"iunii membrilor care se regăseau pen‐
tru prima dată laolaltă în PNL: să %ie întruparea schimbării în politica românească.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐la‐evenimentul‐aniversar‐pnl‐140‐de‐ani‐de‐viziune‐onoare‐si‐patriotism
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Cu ocazia primului congres al PNL după $inalizarea fuziunii PNL-PDL (17
iunie 2017), când partidul urma să desemneze primul președinte unic după perioada
de tranzi"ie și de conduceri interimare, Președintele Klaus Iohannis a transmis un
mesaj cu îndemnul să continue procesul de a%irmare ca partid politic puternic, subli‐
niind însă că un partid este puternic nu pentru că este condus de un lider puternic,
ci pentru că se guvernează printr-o democra!ie internă vibrantă. Mai mult, un par‐
tid puternic este unul care „în#elege preocupările, grijile, nevoile și aspira#iile electoratului său și răspunde articulând programe și politici publice e"iciente și responsabile”.
Cu ocazia aniversării a 143 de ani de la în$iin!area PNL (în 24 mai 2018),
Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj în care a subliniat aportul inesti‐
mabil al liberalilor la desăvârșirea idealului unirii, la 1 decembrie 1918, dar și la re‐
nașterea democra"iei în România după 1989, Președintele României le cerea acestora
să continue să se implice activ în solu"ionarea disfunc"ionalită"ilor "ării noastre.
Partidului Na"ional Liberal i se cerea „să contribuie la prezervarea valorilor euro-atlantice, la reforma sistemelor publice, la modernizarea societă#ii, la promovarea toleran#ei, a consensului și a solidarită#ii, la men#inerea statului de drept și la respectarea
drepturilor și libertă#ilor cetă#enești”, să rămână „profund angaja#i în sus#inerea cu
prioritate a angajamentelor României care rezultă din calitatea de stat membru al
NATO și al Uniunii Europene”. Cea mai e%icientă protec!ie în fa!a curentului iliberal
care străbate Europa, se a%irma în mesaj, este asumarea liberalismului.
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Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐implinirii‐a‐143‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐partidului‐national‐liberal

Participarea Președintelui Klaus Iohannis la Consiliul Na!ional al PNL
(4 august 2018) a subliniat nevoia implicării urgente a PNL în frânarea derapajelor
grave ale Guvernului Viorica Dăncilă pe care îl caracteriza ca un „guvern ira#ional”.
Liberalii erau îndemna"i să se bazeze pe cetă"enii români, dar și pe partidele de opo‐
zi"ie bine inten"ionate, să alcătuiască programe de guvernare care să demonstreze
că au solu"ii și să demonstreze că este posibilă o guvernare pentru oameni.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐reuniunii‐consiliului‐national‐al‐partidului‐national‐
liberal

4 August 2018
Reuniunea
Consiliului Național
al Partidului
Național Liberal

Alocu!iunea Președintelui României sus!inută în cadrul evenimentului
de aniversare a 144 de ani de la în$iin!area PNL (24 mai 2019), exprima apre‐
cierea sa pentru hotărârea cu care liderii partidului au tratat obiectivul fuziunii ve‐
chiului Partid Na"ional Liberal și al vechiului Partid Democrat Liberal, la nivelul
tuturor structurilor sale, centrale și locale. În aprecierea sa, în anul 2019, la %inalizarea
acestui proces de rede%inire în plan intern, PNL se prezenta ca „un partid cu o voca#ie
europeană, un partid cu voca#ia guvernării în România” și apt să ofere „guvernare responsabilă, o guvernare care vine pentru România, o guvernare pentru români, o guvernare cu oameni dedica#i României, o guvernare cu oameni dedica#i viitorului
european al României”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐de‐aniversare‐a‐144‐de‐ani‐de‐la‐in%iin‐
tarea‐partidului‐national‐liberal

Demersurile Președintelui României pentru promovarea transparen!ei și
integrită!ii în mediul politic nu s‐au limitat la transmiterea mesajelor de încurajare
a acestei reforme sau de denun"are a abuzului de putere al unor actori pe scena
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politică românească, ci s‐au concretizat și sub forma promovării unor demersuri
independente care urmăreau să deschidă dialogul între diferitele organiza!ii
politice sau să aducă în spa"iul public teme sensibile sau care depășeau agenda cu‐
rentă a mass‐media.
Astfel, demersul Institutului Republican Interna"ional (IRI) și al asocia"iei
Expert Forum (EFOR) de a organiza conferin!a „Transparen!ă și integritate în
via!a publică românească” (14 septembrie 2016), pentru a genera o dezbatere
publică pe teme legate de transparen"ă și integritate, a primit sprijinul institu"iei pre‐
ziden"iale.

1.7. Gestionarea crizei politice din 2015:
șansă de reformare a partidelor politice parlamentare
În noiembrie 2015, Președintele Klaus Iohannis a propus partidelor parla‐
mentare solu"ia unui guvern tehnocrat ca răspuns la grava criză de încredere în par‐
tidele politice după momentul Colectiv. Obiectivul Președintelui, explicat în momentul
învestirii guvernului, a fost de a da răgaz partidelor politice de a se reforma. Alegerile
pentru Parlamentul European din mai 2019 arată că insisten!ele Președintelui
Klaus Iohannis pentru deschiderea spa!iului politic și pentru reformarea partidelor politice a dat roade. Partidele care nu au în"eles mesajele repetate ale
Președintelui au pierdut masiv sprijinul electoratului.
Protestele de o amploare fără precedent din noiembrie 2015, declanșate de
nemul"umirea cetă"enilor fa"ă de răspunsul autorită"ilor la două evenimente tragice
petrecute la scurtă distan"ă unul fa"ă de celălalt, decesul poli"istului Bogdan Gigină
într‐un accident petrecut în timp ce făcea parte din coloana o%icială a unui înalt dem‐
nitar și incendiul de la clubul Colectiv, au impus prezen"a Președintelui României în
spa"iul public și politic. În primul rând, în virtutea prerogativelor sale de mediator
și, în al doilea rând, pentru că larga sus"inere de care se bucurase la alegerea sa, cu
doar un an în urmă, fusese expresia aceleiași nemul"umiri fa"ă de clasa politică.
Președintele Klaus Iohannis sublinia, în cadrul declara!iei de presă din
4 noiembrie 2015, că România se confrunta, practic, cu o dublă criză, una a legiti‐
mită"ii puterii, incapabilă și dezinteresată să răspundă cerin"elor cetă"enilor, și o alta
a statului de drept, întrucât ambele evenimente au avut loc pentru că „legi și norme
au fost ignorate, "iindcă cei care au fost responsabili de veri"icarea, care au fost responsabili de impunerea legii, nu și-au făcut datoria”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1448280200

Președintele României transmitea, în acest context, mesaje puternice. Primul
lua forma unui avertisment îndreptat spre clasa politică, aten"ionată că revendicările
cetă"enilor sunt deplin justi%icate, iar manifesta"iile de stradă din seara de 3 noiembrie
s‐au desfășurat pașnic. În accep"iunea sa, cetă"enii exprimau revendicări legitime: de‐
misiile celor vinova"i, răspunsuri și clari%icări, dar cel mai important ‐ schimbarea. Cel
de al doilea mesaj, îndreptat spre cetă"eni, clari%ica pozi"ia Președintelui în raport cu
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așteptările lor: solicitările sunt corecte și politicienii vor trebui să $ie mult mai deschiși spre consultarea cu cetă!enii pentru a da curs cerin!elor lor legitime.
Consultările declanșate în vederea formării noului Guvern, ulterior sem‐
nării decretului de acceptare a demisiei Prim‐ministrului Victor Ponta și a celui de
învestire a Prim‐ministrului interimar, Sorin Cîmpeanu, au pre$igurat o premieră
în politica românească: pe lângă actorii consulta"i în mod tradi"ional în acest proces,
partidele politice parlamentare, Președintele Klaus Iohannis invita la consultări
și societatea civilă (6 noiembrie 2015), %iind așteptate la discu"ii persoane cu me‐
rite și competen"e recunoscute în protejarea democra"iei și a drepturilor omului, dar
și exponen"i ai „străzii”, persoane care s‐au remarcat în cadrul protestelor.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1448280402

La %inalul primei runde de consultări care a adus în fa"a Președintelui
României și liderii partidelor politice, și membri ai societă"ii civile (6 noiembrie
2015), Președintele Klaus Iohannis transmitea mai multe asigurări cetă"enilor: aștep‐
tarea lor „să vină în fa#ă politicieni noi, politicieni care nu au avut nimic de-a face cu
corup#ia, care nu au fost urmări#i penal, care nu au făcut afaceri dubioase” a fost re‐
ceptată de partidele politice și exista un angajament de conformare la aceste reven‐
dicări pentru „mai multă cură#enie, mai multă seriozitate, mai multe solu#ii, mai multă
transparen#ă în politică”. Forma viitorului guvern era încă supusă discu"iilor, dar cele
două solu"ii avansate de partidele parlamentare vizau %ie organizarea de alegeri par‐
lamentare anticipate, %ie numirea unui Prim‐ministru tehnocrat.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1448280979

Solu"ia care a întrunit cel mai larg consens în cadrul celei de a doua runde
de consultări cu partidele politice, organizată la Palatul Cotroceni în data de
10 noiembrie 2015, a fost învestirea unui Prim ministru tehnocrat care să formeze
un cabinet împreună cu miniștri care se bucură de o bună reputa"ie atât sub aspectul
competen"elor, cât și al integrită"ii lor. Cea mai importantă misiune a noului guvern
avea să %ie organizarea în bune condi"ii a celor două scrutine electorale din anul 2016,
pentru desemnarea aleșilor locali și a membrilor Parlamentului României, alături de
păstrarea orientării euro‐atlantice în politica externă și asigurarea premiselor creș‐
terii economice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1448282231

În viziunea Președintelui Klaus Iohannis, anul guvernării tehnocrate trebuia
să %ie folosit cu deplină responsabilitate, ca o fereastră de oportunitate pentru conso‐
lidarea democra"iei. Reforma clasei politice depindea de parcurgerea a două procese:
o cură"enie în interior în rândul partidelor politice, cărora li se cerea să îndepărteze
persoanele a căror reputa"ie era pătată de fapte de corup"ie, și deschiderea competi"iei
politice prin a%irmarea unei clase politice noi, formată din oameni noi.
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Discursul Președintelui Klaus Iohannis în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului de învestitură în func!ie a membrilor Guvernului Dacian
Cioloș (17 noiembrie 2015), relua, mai succint, îndemnurile adresate membrilor
clasei politice de la izbucnirea protestelor de stradă deoarece partidele politice se
confruntau cu „o criză de încredere a cetă#eanului fa#ă de politicianul pe care l-a ales
să-i reprezinte interesele”. Președintele României sublinia nevoia pentru ac"iuni con‐
crete care să reducă distan"a dintre alegător și ales având în vedere că „este foarte
adevărat, politică fără partide politice nu se poate, dar într-o democra#ie, nici fără
popor nu se poate”.

2. Promovarea bunei guvernări la nivel central și local:
transparență, modernizarea administrației publice,
descentralizare și orașe ”smart”
Președintele Klaus Iohannis a fost în întreg mandatul său un sus!inător
ferm al bunei guvernări. A pledat constant și în mod repetat în fa"a reprezen‐
tan"ilor autorită"ilor publice centrale sau locale pentru descentralizare, pentru
transparen!ă, eficien!ă în cheltuirea banului public, pentru cultivarea și
formarea permanentă a resursei umane, pentru dialogul sus!inut și de substan!ă cu cetă!enii și reprezentan!i ai societă!ii civile, pentru modernizarea
și digitalizarea proceselor administrative, pentru trecerea la orașe „smart”.
Fie că a fost vorba de o alocu"iune în Palatul Parlamentului la Forumul Adminis‐
tra"iei Publice Locale (5 iulie 2016), fie că a fost vorba de unul din multe dialo‐
guri cu aleșii locali din Târgu Jiu, Suceava, Miercurea Ciuc, Ploiești, Blaj, Craiova,
Cluj‐Napoca, Iași, Timișoara sau Alba Iulia, Președintele Klaus Iohannis a dus
mesajul de reformare a administra"iei publice și de bună guvernare în Parlamen‐
tul României la București, și în toate regiunile României, cu aceeași intensitate
în cei cinci ani de mandat.
Buna guvernare la nivel central și local a fost una din temele de for!ă
din toate interven!iile Președintelui României pe plan intern. Buna guver‐
nare înglobează valorile centrale asumate de Președintele Klaus Iohannis
în programul său de mandat – integritate și responsabilitate, participare, dia‐
log, deschidere, consultare, eficien"ă și sustenabilitate – în fapt, punerea cetă"ea‐
nului înaintea institu"iilor, chemate să func"ioneze în primul rând în interesul
acestuia.
Sunt incluse în eforturile Președintelui privind buna guvernare în România
mesajele adresate Parlamentului privind stabilitatea și coeren"a legislativă ca fun‐
dament al guvernării; luările de pozi!ie în rela!ie cu Guvernul în efortul de a
sanc"iona derapajele în cheltuirea banilor publici și în privin"a independen"ei
justi"iei; dialogul cu reprezentan!ii administa!iei publice locale care a acoperit
toate regiunile "ării – dezbateri tematice %iind organizate la Alba Iulia, Blaj, Cluj Na‐
poca, Craiova, Iași, Ploiești, Miercurea Ciuc, Suceava, Târgu Jiu, Timișoara, etc.; dialogul constant cu societatea civilă și ca mecanism de implicare a cetă"enilor în
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Vizită în Iași

luarea deciziei; sus!inerea prin ac!iuni concrete arătată pentru deschiderea și
transparen!a guvernării; deciziile luate având în vedere principiile bunei guvernări în cazul $iecărei legi promulgate, trimise la reexaminare sau pentru care a cerut
controlul Cur"ii Constitu"ionale; participarea și diverse mesaje transmise, an de an,
la numeroase evenimente de pro%il.
Imperativul bunei guvernări a fost, alături de integritate și independen!a justi!iei, $irul roșu al mandatului Președintelui României. A de%init ac!iunile
și deciziile sale indiferent de domeniul sectorial – economie, educa"ie, sănătate, ad‐
ministra"ie publică, etc. – dar mai ales raportarea Președintelui României la numeroase evenimente de pe agenda publică.
Implicarea Președintelui Klaus Iohannis în tot ceea ce "ine de buna guvernare
a statului sau a comunită"ilor locale a fost fundamentată pe viziunea sa privind rolul
unui președinte, de%inită în programul de mandat din 2014:
n „Președintele României, dincolo de prerogativele sale strict constitu#ionale,
are o in"luen#ă majoră asupra climatului general din societate. (…)
n Prima obliga#ie a Președintelui României este aceea de a asigura func#ionarea e"icientă și integrată a institu#iilor statului. (…)
n Ca Președinte al României, voi urmări proactiv ca și celelalte angajamente
ale României care au un impact asupra bunei guvernări (…) să "ie puse în
practică”.

2.1. Momente și decizii cheie
în spiritul valorilor bunei guvernări
Multe momente cheie ale primului său mandat ‐ decizii luate și ac"iuni în‐
treprinse ‐ sunt exemple‐simbol ale unei pledoarii ale Președintelui pentru bună
guvernare. Sunt gesturi aparte cu for!ă simbolică, care au diferen!iat modelul
de Președinte asumat și reprezentat de Klaus Iohannis, generând o puternică mobilizare la nivelul societă!ii prin for!a exemplului.
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1. În prima lună de mandat, Președintele Klaus Iohannis reușește semnarea
Acordului politic na!ional privind creșterea $inan!ării pentru armată la 2% din
PIB (13 ianuarie 2015), un eveniment cu încărcătură simbolică pentru buna guver‐
nare, prin reușita de a genera consens politic al partidelor în jurul unei teme cu va‐
len"e reale de interes na"ional. Consensul tuturor deciden"ilor privind teme de interes
major pentru o comunitate reprezintă o componentă fundamentală a bunei guver‐
nări.

2. Dialogul cu cetă"enii și societatea civilă – deveni"i parte a deciziilor luate
de institu"ii într‐un proces de guvernare deschisă – sunt instrumente ale bunei gu‐
vernări care au stat la baza invitării reprezentan!ilor Coali!iei „Politică fără Bariere” (5 februarie 2015), încă din a doua lună de mandat, pentru discu"ii directe
cu Președintele României privind reforma legisla"iei electorale, deschiderea barie‐
relor politice prin scăderea numărului de membri pentru în%iin"area unui partid po‐
litic, dar și plaformarea %inan"ării partidelor și campaniilor electorale. Temele ‐
obiective de mandat ale Președintelui României ‐ erau puncte arzătoare a%late pe
agenda opiniei publice la acel moment, mai ales în perspectiva anului electoral 2016.
Acest moment a deschis seria unui dialog direct și constant al Președintelui cu re‐
prezentan"ii societă"ii civile ‐ prin consultări în momente cheie ale guvernării ‐ for‐
marea cabinetului Dacian Cioloș sau lupta pentru apărarea independen"ei justi"iei.

3. Prezen!a Președintelui României la protestele generate de tragedia
din Clubul Colectiv (8 noiembrie 2015), în Pia"a Universită"ii, este o pledoarie sim‐
bol pentru buna guvernare. Producerea tragediei și modul de reac"ie al autorită"ilor
au fost o ilustrare ‐ dramatică și fără echivoc ‐ privind lipsa oricărei forme de bune
guvernare: ea depășește grani"ele simple ale atribu"iilor și legalită"ii ac"iunilor unor
institu"ii sau func"ionari, %iind un exemplu de lipsă de bune practici în a gestiona în
mod responsabil aspecte care "in de siguran"a și via"a cetă"enilor unei comunită"i.
Președintele Klaus Iohannis a arătat sus"inerea sa totală pentru legitimitatea nemul‐
"umirii cetă"enilor, raliindu‐se protestelor, ca membru al comunită"ii amenin"ate de
efectele ucigașe ale corup"iei, indiferen"ei și incompeten"ei.

8 Noiembrie 2015
Protestul din
Piața Universității
pe fondul tragediei
din Colectiv
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Protestul din
Piața Universității

4. Prezen!a Președintelui României la protestele generate de adoptarea
OUG nr. 13/2017 (22 ianuarie 2017), în Pia"a Universită"ii, a fost un gest în care
Președintele "ării s‐a alăturat miilor de cetă"eni din întreaga "ară care cereau răspicat
ca noua majoritate parlamentară și noul Guvern să ia decizii pornind de la principiile
democra"iei și statului de drept ‐ cereau, pe fond, să %ie respectat întregul set de valori
care de%inește buna guvernare, depășind respectarea mecanică a unor proceduri de
adoptare a deciziilor (care cel pu"in aparent fuseseră respectate) și înglobând în mod
autentic spiritul legii, nu doar litera sa.

5. Foarte puternice pledoarii pentru transparen"ă decizională sunt prezen!ele Președintelui României la ședin!ele de Guvern. Prima dată, în 18 ianuarie 2017, când se contura riscul adoptării unor ordonan"e pentru gratiere și pentru
modi%icarea Codurilor Penale, fără a %i respecta"i pașii procedurali ceru"i de lege și
mai ales fără a informa publicul în mod adecvat privind inten"ia reglementării unor
chestiuni de o asemenea importan"ă pentru "ară. Nu în ultimul rând, erau teme fa"ă
de care o bună parte a popula"iei își exprimase dezacordul total. A doua oară, pre‐
zen"a Președintelui Klaus Iohannis la ședin"a de Guvern din data de 20 decembrie
2018 și scrisoarea transmisă Prim-ministrului Viorica Dăncilă (17 decembrie
2018) în care îi solicită agenda de lucru a %iecărei ședin"e a Guvernului, în contextul
vehiculării adoptării unei ordonan"e privind amnistia și gra"ierea. Ambele sunt de‐
mersuri concrete în care Președintele Klaus Iohannis a apărat transparen"a institu‐
"ională prin ac"iuni în limita mandatului, dar deosebit de ferme în raport cu Guvernul.
Interven"ia Președintelui României a ilustrat, de altfel, viziunea sa exprimată
încă din programul de mandat privind rolul func"iei preziden"iale: „președintele trebuie să "ie ferm, să intervină atunci când sesizează derapaje politice, atunci când ac#iunile deciden#ilor politici nu sunt în acord cu angajamentele luate, cu promisiunile
făcute și, mai ales, când nu servesc în mod real interesul public”.
6. Invita!iile repetate la dialog adresate Prim-ministrului Viorica Dăncilă
și membrilor cabinetului său pe chestiuni bugetare, dar și luările de pozi!ie publice
foarte ferme în contextul riscului unor derapaje serioase în planul cheltuielilor
bugetare pe întreg parcursul anilor 2018 și 2019 ‐ alcătuirea bugetului na"ional,
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măsuri %iscale incoerente și imprevizibile foarte dăunătoare pentru mediul de afaceri,
politici economice, angajamente de politici salariale și de pensii peste limitele buge‐
tare permise etc. ‐ se subscriu în mod clar eforturilor constante ale Președintelui Ro‐
mâniei de a se asigura că sunt respectate principiile sustenabilită"ii, predictibilită"ii,
consultării și transparen"ei în activitatea Guvernului, cu impact asupra tuturor poli‐
ticilor sectoriale și asupra bunăstării cetă"enilor.

7. Condamnarea reprimării violente a manifesta!iei din 10 august 2018
din Pia!a Victoriei ‐ ca %iind poate cazul cel mai vădit de încălcare cu bună știin"ă a tu‐
turor principiilor bunei guvernări de către reprezentan"i ai unor institu"ii ale statului,
pe durata primului mandat al Președintelui. Acesta a fost momentul în care Președintele
Klaus Iohannis a solicitat cel mai ferm ca autorită"ile statului și liderii politici să arate
respect cetă"enilor săi și își exercite atribu"iile în baza valorilor și principiilor care de‐
%inesc spa"iul de libertate, democra"ie și stat de drept la care România a aderat după
prăbușirea regimului totalitar. Președintele României a cerut răspicat ca statul să se
pună în slujba cetă!eanului și nu să își folosească for!a represivă împotriva unor
cetă"eni care își exercită pașnic și legal dreptul la liberă exprimare și protest.
Din nou, interven"ia Președintelui Klaus Iohannis a ilustrat viziunea sa
exprimată încă din programul de mandat privind rolul func"iei preziden"iale:
„președintele trebuie să intervină ferm ori de câte ori interesul cetă#eanului este încălcat, indiferent de costurile electorale ori politice ale deciziilor sale.”
8. Semnarea Acordului politic na!ional pentru consolidarea parcursului
european al României, la 13 iunie și 23 iulie 2019, reprezintă, de asemenea, un de‐
mers fundamentat pe sus"inerea pe care partidele politice au în"eles să o acorde princi‐
piilor bunei guvernări în politica internă, dar și în cea externă a României ‐ pentru a
asigura o dezvoltare normală și sustenabilă în plan intern, într‐un stat de drept func"ional
care își respectă cetă"enii și urmează principiile și valorile la care aderă majoritatea co‐
vârșitoare a cetă"enilor săi. Angajamentul semnatarilor avea ca obiectiv ca „toate ac#iunile
noastre să "ie îndreptate în direc#ia respectării pe deplin a principiilor, valorilor europene,
a drepturilor și libertă#ilor fundamentale ale cetă#enilor, a democra#iei și a statului de drept,
a interesului public al cetă#enilor, care sunt singura sursă legitimă a puterii democratice.
Numai astfel vom putea asigura prosperitatea, siguran#a și bunăstarea cetă#enilor noștri.
Apărarea acestor drepturi și valori va %i o prioritate absolută pentru noi”. Acordul a fost
semnat de PNL, USR, PMP, ProRomânia și ulterior de UDMR și Grupul parlamentar al mi‐
norită"ilor na"ionale, ca răspuns la mesajul ferm transmis de cetă"enii români prin rezul‐
tatul alegerilor europarlamentare și, mai ales, prin op"iunea privind independen"a justi"iei
și bună guvernare exprimată cu ocazia referendumului convocat de Președintele
Klaus Iohannis (26 mai 2019). De altfel, convocarea referendumului este la rândul său
un simbol al pledoariei Președintelui României pentru bună guvernare în toate domeniile
de ac"iune guvernamentală, politică și, în linii generale, statală – atacurile la independen"a
sistemului de justi"ie au afectat negativ toate aceste paliere.
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rile cetă"enilor exaspera"i de incapacitatea institu"iilor statului, dar mai ales a parti‐
dului a%lat la putere, PSD, de a rezolva chestiuni fundamentale pentru dezvoltarea și
modernizarea statului și, mai ales, pentru func"ionarea economiei și creșterea calită"ii
vie"ii cetă"enilor. Lipsa infrastructurii rutiere este unul din cele mai dureroase exem‐
ple de lipsă de bună guvernare în România ultimilor 30 de ani și Președintele Klaus
Iohannis s‐a alăturat prin gestul său cetă"enilor, autorită"ilor locale și reprezentan"i‐
lor mediului de afaceri care au participat la protest în întreaga "ară. Luări de pozi"ie
similare au fost călătoria cu trenul pe ruta București–Ploiești făcută de Președintele
României și o parte a echipei de consilieri pentru a participa la dezbaterea pe tema
„Orașele României la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor SMART pentru
Ploiești”(22 noiembrie 2017), dar și organizarea unei ceremonii speciale pentru
promulgare a Legii privind aprobarea obiectivului de investi"ii Autostrada Iași – Târgu
Mureș – „Autostrada Unirii” (29 noiembrie 2018)

22 Noiembrie 2017
Dezbaterea
„Orașele României
la 100 de ani
de la Marea Unire”

10. În ultimele luni ale primului mandat, Președintele Klaus Iohannis s‐a po‐
zi"ionat ferm solicitând institu"iilor statului să se implice în mod e%icient în solu!ionarea anchetei privind cazul Caracal și, în special, să ia măsurile necesare pentru
a preveni viitoare tragedii ‐ cauzate, în mod covârșitor de lipsa bunei guvernări în co‐
munită"ile locale, private adesea de mijloacele necesare asigurării siguran"ei publice,
tocmai de către autorită"ile centrale. Protejarea cetă"enilor și asigurarea unui nivel
minim de bunăstare care să permită traiul în siguran"ă pentru to"i membrii comuni‐
tă"ii ‐ mai ales cei vulnerabili, cum sunt copii, femeile sau bătrânii ‐ reprezintă ra"iu‐
nea din spatele oricărui demers centrat pe bună guvernare.

2.2 Un Președinte partener al administraţiei publice:
bună guvernare și dezvoltarea comunităţilor locale
Președintele Klaus Iohannis s‐a implicat activ în mai multe domenii cheie
ale bunei guvernări pentru a pune în aplicare întregul set de mecanisme speci$ice acesteia, în func!ionarea statului și, mai ales, a administra!iei publice.
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Dialogul cu autorită"ile publice, cu aleșii locali sau cu parlamentarii, cu societatea ci‐
vilă sau asocia"iile profesionale ale primarilor de orașe sau municipii, dar și cu exper"i
și cetă"eni a fundamentat numeroase decizii luate în decursul mandatului său privind
direc"ia guvernării, dar și privind cadrul legal.
Mesajele de for!ă transmise de Președintele Klaus Iohannis au vizat: ne‐
voia de politici coerente și responsabile, fără culoare și interese politice; de solu"ii
integratoare și pe termen lung, axate în mod fundamental pe sustenabilitate în abso‐
lut orice demers; de guvernare deschisă bazată pe transparen"ă și dialog între auto‐
rită"i și comunită"i, între deciden"i și cetă"eni; de modernizare a administra"iei
publice ca instrument pentru dezvoltarea și bunăstarea comunită"ilor locale; de ur‐
banizare, de orașe ca poli de dezvoltare; de descentralizare reală, atât a deciziilor, cât
și a resurselor necesare comunită"ilor.
Parteneriatul între stat și cetă!ean, în care rolul preeminent îl are cetă‐
"eanul, a fost viziunea care a ghidat ac"iunile și deciziile Președintelui României, în
acord cu demersurile sale de a promova un nou mod de a face politică și de reformă
a clasei politice. Președintele Klaus Iohannis și-a exercitat mandatul cu convingerea fermă că dezvoltarea unei comunită!i nu poate exista în absen!a unei rela!ii
corecte între cetă!eni și institu!ii ‐ cetă"enii sunt cei mai importan"i alia"i, cei mai
onești și de încredere, pentru că este comunitatea lor; la rândul lor, liderii comunită‐
"ilor trebuie să devină din „inamici” ‐ așa cum încă sunt percepu"i din păcate de mul"i
cetă"eni ‐ , parteneri onești ai acestora.
De la bun început, Președintele Klaus Iohannis a exprimat în mod foarte ferm
și explicit sus"inerea sa pentru o guvernare transparentă și deschisă în România, prin
mesajul transmis cu ocazia Conferin!ei Open Data Day (20 februarie 2015,
București). Președintele României a subliniat importan"a deschiderii datelor de"in‐
ute de institu"ii, adică a punerii lor la dispozi"ia tuturor celor interesa"i pentru a %i
cunoscute și folosite inovativ ‐ cetă"eni, societate civilă sau mediu de afaceri.
Președintele a de%init clar viziunea sa privind modul în care institu"iile statului tre‐
buie să se raporteze la cetă"eni ‐ deschis, transparent, pe baza unui dialog de sub‐
stan"ă între păr"i, ca formă reală de consultare și participare, ca instrument cheie al
oricărei guvernări, %ie la nivel local, %ie la nivel central.
Președintele în mesajul său a subliniat că „statul român și procesul de guvernare - atât la nivel central, cât și la nivel local - au nevoie de o deschidere substan#ială
către cetă#eni, iar Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă este instrumentul care trebuie să răspundă nevoilor noastre curente. (…) Datele deschise și guvernarea deschisă
sunt instrumente prin care drepturile cetă#enești înscrise în Constitu#ie sunt exercitate
în mod real. (…) Deschiderea și democratizarea datelor este următorul pas pe care institu#iile ar trebui să-l facă în lupta împotriva corup#iei, la orice nivel”. Sus"inerea politică
este însă esen"ială pentru un astfel de demers, Președintele Klaus Iohannis eviden"iind
acest aspect foarte clar în mesajul său, care a fost bine primit de societatea civilă.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐conferintei‐open‐data‐day‐2015
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mijlocul reprezentan"ilor administra"iei publice locale, ca parteneri de dialog pe du‐
rata întregului mandat. Buna guvernare a fost tema în care s‐au înscris toate dialo‐
gurile purtate de Președinte cu aleșii locali și cu reprezentan"ii serviciilor publice
deconcentrate din întreaga "ară. Președintele Klaus Iohannis a dat un semnal puternic
privind coordonatele cheie ale performan!ei în administra!ie, dar și în politică:
transparen!ă, integritate, dialog constant și parteneriat între stat (aleși locali,
func"ionari, etc.) și cetă"ean: „Acestea vor restabili încrederea între administra#ie și
cetă#eni, acolo unde ea s-a pierdut, și o vor întări acolo unde ea există.(…) Reducerea
decalajelor de dezvoltare între regiunile României și o administra#ie publică e"icientă,
capabilă să pună cetă#eanul pe primul loc și să ofere servicii publice de calitate.”
Modernizarea administra!iei publice ca instrument de dezvoltare și bunăstare este o temă asupra căreia Președintele României a insistat în toate inter‐
ven"iile sale publice, subliniind importan"a conectării la noile tehnologii menite să
crească e%icien"a func"ionării institu"iilor publice, calitatea rela"iei cu cetă"enii, dar și
să permită implicarea membrilor %iecărei comunită"i în luarea deciziilor care îi privesc.
Președintele României a fost un promotor al orașelor smart ‐ orașe ale viitorului,
care utilizează tehnologia pentru bună guvernare ‐ pentru e%icien"ă și consultare în
de%inirea politicilor locale, dar și pentru creșterea calită"ii vie"ii cetă"enilor.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐forumul‐administratiei‐publice‐locale

Cu ocazia participării la dezbaterea „Orașele României la 100 de ani de
la Marea Unire. Un viitor SMART pentru Ploiești” (22 noiembrie 2017, Ploiesti),
Președintele Klaus Iohannis a pledat pentru dezvoltarea orașelor smart în
România, apreciind că au „un poten#ial uriaș de a transforma cu adevărat România
într-o #ară prosperă”, cu condi"ia să reprezinte instrumente ale bunei guvernări ‐ teh‐
nologia ca unealtă a consultării, consultarea ca mecanism de decizie, decizia punând
cetă"eanul mereu pe primul loc: „Progresul unei na#iuni se produce atunci când în centrul preocupărilor deciden#ilor politici se a"lă cetă#eanul, cu problemele sale, care impune cele mai potrivite reglementări. Iar orașele smart tocmai spre astfel de aspecte se
orientează, propunându-și să folosească tehnologiile moderne pentru a îmbunătă#i
via#a cotidiană a oamenilor”.
Președintele Klaus Iohannis a insistat asupra avantajelor nete ale implicării
actorilor din comunitate în luarea deciziilor în special prin compensarea vitezei cu
care se dezvoltă lumea și cu care institu"iile nu au cum să "ină pasul: „Transformarea
într-un oraș inteligent presupune cunoștin#e și abilită#i variate și complexe, dar și plani"icare pe termen lung, imposibil de gestionat doar de câ#iva func#ionari sau oameni
politici. (…) administra#ia publică devine mai e"icientă și mai performantă prin dialog
și lucru în echipă, în parteneriat strâns cu cetă#enii, cu actorii economici, cu universită#ile, dar și cu societatea civilă. Comunicarea și cooperarea aduc expertiza pe care administra#ia nu o poate de#ine, oricât de modernă și de profesionistă ar "i, dar și un nivel
sporit de transparen#ă și implicare civică, și de acestea avem mare nevoie.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterii‐orasele‐romaniei‐la‐100‐de‐ani‐de‐la‐marea‐
unire‐un‐viitor‐smart‐pentru‐ploiesti
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Aten"ia acordată de Președintele Klaus Iohannis orașelor și fenomenului ur‐
banizării este fundamentată pe convingerea privind corela!ia strânsă între performan!a întregii !ări și gradul de urbanizare.
For!a orașelor (smart) ca factori și resurse de dezvoltare în plan regional ‐ una dintre mărcile trendurilor de dezvoltare regională la nivel mondial ‐ a fost
eviden"iată în mesajul transmis de Președintele României cu ocazia Conferin!ei
Urban Talks (4 octombrie 2019, Timișoara): „Orașele sunt agen#ii modernizării
deoarece au resursele atât de necesare unei competitivită#i înalte: infrastructura și resursă umană educată. Acestea atrag investi#ii și antrenează inclusiv dezvoltarea comunită#ilor învecinate”. Președintele a salutat cu această ocazie coagularea din ce în ce
mai vizibilă a unor comunită"i de exper"i și reprezentan"i ai autorită"ilor locale preo‐
cupa"i de bună guvernare, dezvoltarea urbană, orașe smart, dezvoltarea conectivită"ii
și a sustenabilită"ii. În acord cu viziunea sa privind impactul reformei clasei politice
asupra bunei guvernări, Președintele a reiterat importan"a unui nou mod de a face
politică, la nivelul comunită"ilor locale: „Liderii comunită#ilor trebuie să devină din
„inamici”, așa cum încă sunt percepu#i din păcate de mul#i cetă#eni, parteneri onești ai
acestora, ai exper#ilor, ai func#ionarilor, ai oamenilor de afaceri preocupa#i de bunăstarea comunită#ii. (…) Dezvoltarea urbană în România poate ajuta inclusiv la recâștigarea încrederii cetă#enilor în politică și la con"igurarea unui nou mod de a face politică,
bazat pe onestitate și profesionalism și centrat pe interesul public și al cetă#eanului.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐conferintei‐urban‐talks

Rolul orașelor ca poli de dezvoltare ca posibilă solu"ie a unei viitoare reforme
administrative a fost și subiectul dialogului dintre Președintele României și participan"ii
la dezbaterea pe tema „Blaj 1848-2018: conștiin!ă na!ională și destin european”
(12 mai 2018, Blaj). În interven"ia sa, Președintele Klaus Iohannis a subliniat, în paralel,
și necesitatea unei descentralizări %inanciare împreună cu cea decizională pentru a res‐
pecta principiile bunei guvernări până la capăt: dacă în comunită"i există expertiză, idei,
voin"ă politică și cetă"eni implica"i, trebuie să aibă acces în mod egal și la resurse %inanciare.
Democra"ia autentică – ca formă de bună guvernare – presupune inclusiv descentralizare.

12 Mai 2018
Vizită în Blaj
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Descentralizarea și problema %inan"ării au fost abordate în numeroase inter‐
ven"ii ale Președintelui României, în care s‐a de%init un sus"inător fără echivoc al re‐
formei administrative a statului român pe baza unui proces de descentralizare
decizională și $inanciară, fără de care nu va exista dezvoltare.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐din‐cadrul‐dezbaterii‐blaj‐1848‐2018‐constiinta‐nationala‐si‐destin‐
european

Tema asigurării resurselor necesare comunită"ilor locale a fost abordată și
la Adunarea Generală a Asocia!iei Muncipiilor din România (12 noiembrie
2018, București): „Politica, mai ales fa#ă de comunită#ile locale, trebuie să "ie făcută
transparent, predictibil și, de ce să nu o spunem, trebuie să "ie o politică sustenabilă.
Această veșnică #opăială "iscală cu care ne-au obișnuit ultimele guverne este nu numai
de prost gust, ci și de rău augur, și vă pune și pe dumneavoastră (n. primari), și pe
români, în di"icultate.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐adunarii‐generale‐a‐asociatiei‐municipiilor‐din‐romania

Președintele României a îndemnat, de asemenea, explicit aleșii locali să se
implice activ în modul în care va %i de%init proiectul de descentralizare, care trebuie
făcut pe baza unei largi consultări. Un instrument atât de important al bunei guver‐
nări nu poate %i de%init abdicând de la principiile bunei guvernări: „vă încurajez să vă
asuma#i responsabilitatea de a participa cu solu#ii la această dezbatere. Nu lăsa#i pe
al#ii să decidă în locul dumneavoastră, întrucât de dumneavoastră depinde via#a cetă#enilor din comunită#ile pe care le reprezenta#i”, a spus Președintele Klaus Iohannis la
dezbaterea „Modernizare, dezvoltare, descentralizare. Administra!ia locală vorbește!” (3 mai 2017, Suceava). Viziunea sa accentuează, de altfel, poten!ialul comunită!ilor locale de a dinamiza procesul de modernizare al statului prin
puterea exemplului bunei guvernări: administra"ia locală s‐a schimbat mult mai re‐
pede după căderea comunismului pentru că reprezintă direct interesul comunită"ii
și a experimentat mult mai mult abilită"i de bună guvernare %ie și punctual, în timp
ce institu"iile centrale ale statului au rămas profund ancorate în trecutul statului di‐
nainte de revolu"ie.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐si‐transcrierea‐dezbaterii‐din‐cadrul‐evenimentului‐modernizare‐dezvoltare‐
descentralizare‐administratia‐locala‐vorbeste

Buna guvernare este, în viziunea Președintelui Klaus Iohannis, garan"ia pros‐
perită"ii: „România va "i puternică atunci când "iecare din regiunile și "iecare jude# vor
"i puternice prin prosperitate, servicii publice de calitate și oportunită#i pentru cetă#eni”,
așa cum a subliniat în toate luările publice de pozi"ie privind o abordare sustenabilă
pe termen lung a administra"iei publice, a serviciilor publice ca sănătatea și educa"ia
sau a politicilor salariale, %iscale, investi"ionale și economice, dar și la dezbaterea
pe tema „România puternică: viziune politică și servicii publice în slujba
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cetă!eanului” (28 octombrie 2016, Târgu Jiu). De altfel, principalul inamic al bunei
guvernări este politizarea administra"iei publice, dar mai ales politizarea deciziilor
care privesc soarta comunită"ilor locale: „Comunită#ile locale au nevoie de un alt mod
de a face administra#ie - transparent, e"icient, responsabil, cu respectarea legii, cu preocupare pentru cetă#ean, nu pentru câștigul propriu sau pentru câștigul unui partid politic. (….) Transparen#a în func#ionarea administra#iei locale, a serviciilor publice
jude#ene și deschiderea pentru dialogul cu societatea civilă sunt primii indicatori ai bunelor inten#ii în guvernarea comunită#ii și prima șansă către dezvoltare.”
Președintele Klaus Iohannis a insistat ferm în toate interven"iile sale pe par‐
cursul întregului mandat privind efectele dezastroase pentru dezvoltare pe care le
are politizarea deciziilor în administra!ie sau în marile sisteme publice, deoarece
generează decizii în favoarea unor grupuri de interese, care nu coincid niciodată cu in‐
teresele unei comunită"i și nu aduc bunăstare pentru un număr cât mai mare de cetă"eni.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/dezbatere‐pe‐tema‐romania‐puternica‐
viziune‐politica‐si‐servicii‐publice‐in‐slujba‐cetateanului

În mod similar, Președintele a lansat un apel foarte ferm privind evitarea unei
abordări pe criterii etnice în gestionarea comunită"ilor locale și concentrarea pe buna
guvernare care, prin transparen"ă și consultare, asigură includerea și medierea tuturor
decizii. Buna guvernare este în mod egal o solu"ie pentru comunită"ile multietnice așa
cum este pentru orice fel de comunitate locală: „Intoleran#a, respingerea celor de altă
etnie, indiferent dacă sunt practicate de reprezentan#i ai minorită#ilor sau ai majorită#ii,
sunt căi sigure pentru blocarea evolu#iei atât a comunită#ilor, cât și a #ării în ansamblu.
(…) La fel cum izolarea acestor comunită#i nu este de natură să favorizeze progresul.
Dimpotrivă, tocmai participarea la via#a publică a întregii societă#i este cea care conduce
la o mai bună apărare a intereselor legitime ale acestor comunită#i.”, a apreciat Preșe‐
dintele Klaus Iohannis la dezbaterea „Coeren!ă și transparen!ă - exemple de bune
practici la nivelul jude!elor Harghita și Covasna” (18 iulie 2017, Miercurea Ciuc).
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterii‐coerenta‐si‐transparenta‐exemple‐de‐bune‐
practici‐la‐nivelul‐judetelor‐harghita‐si‐covasna

18 Iulie 2017
Dezbaterea „Coerență și
transparență – exemple
de bune practici la nivelul
județelor Harghita
și Covasna”
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Nu în ultimul rând, Președintele Klaus Iohannis a aplicat cu convingere
principiile bunei guvernări și în raportarea la situa!iile de criză traversate pe
parcursul primului mandat ‐ de la cele politice (atacul asupra justi"iei, rela"ia ex‐
trem de dificilă cu Guvernul, nemul"umiri populare transformate în proteste
ample), la crizele care au afectat siguran"a cetă"eanului ‐ tragedia Colectiv, tragedia
de la Caracal, criza pestei porcine, inunda"ii etc. ‐ toate fiind în felul lor generate
de lipsa bunei guvernări.
În domeniul speci%ic al siguran"ei vie"ii cetă"enilor, Președintele Klaus Iohan‐
nis a luat pozi"ie tot în baza principiilor bunei guvernări în cadrul dezbaterii
„Managementul reducerii riscurilor la dezastre” (13 octombrie 2016,
București), organizată, în contextul „Zilei interna"ionale pentru reducerea riscului
dezastrelor naturale”. Cel mai bun exemplu al de%icien"elor în materie de bună gu‐
vernare a fost sintetizat de Președintele Klaus Iohannis prin faptul că „noi suntem
#ara care tot timpul este luată prin surprindere”, prin referire la inunda"ii și la zăpezile
cu care ne confruntăm an de an și ale căror efecte pot %i prevenite adesea prin lucrări
fără o complexitate deosebită.
Abordarea situa"iilor de criză din perspectiva bunei guvernări nu este,
de altfel, cu mult diferită de cea a situa"iilor obișnuite, necesitând cel pu"in la
un prim nivel de preven"ie și pregătire „proceduri simple, proceduri clare, fiindcă
oamenii din teritoriu care le aplică, de regulă, nu sunt profesori universitari în management, sunt oameni simpli. Și procedura trebuie scrisă de așa natură încât și
omul simplu, când o citește, în#elege ce are de făcut, cu cine se rela#ionează și care
e scopul ac#iunii. Fără aceste norme simple, nu este posibil să avem interven#ii eficiente”. În mod egal, abordarea Președintelui privind factorii care pot contribui
la reducerea riscurilor la dezastre vizează elemente ale bunei guvernări locale
sau na"ionale, fie în privin"a liderilor, fie a cetă"enilor: „educa#ia și solidaritatea.
Oamenii trebuie educa#i. După părerea mea, oamenii trebuie învă#a#i ce să facă.
Nu au de unde să știe dacă nu le spune nimeni. (…) Iar solidaritatea, cred că nu
trebuie să explic de ce avem nevoie de solidaritate, doar că, din când în când, trebuie să o și dovedim”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐dezbaterea‐managemen‐
tul‐reducerii‐riscurilor‐la‐dezastre

În ultimul an de mandat, Președintele a avut, de asemenea, o serie de
întâlniri cu autorită!ile locale din diverse regiuni (14 mai 2019, Ploiești;
17 mai 2019, Timisoara; 21 mai 2019, Craiova; 23 mai 2019, Cluj Napoca;
7 iunie 2019, Alba Iulia). Toate aceste întâlniri au fost dedicate dialogului pe
teme de bună guvernare a comunită"ilor locale cu primari, consilieri jude"eni și
locali.
Nu în ultimul rând, deciziile și ac"iunile Președintelui Klaus Iohannis în
privin"a legilor primite spre promulgare au stat mereu sub semnul viziunii sale
privind buna guvernare a unei întregi "ări. Însuși sistemul legal, de norme, trebuie
să se supună imperativelor bunei guvernări într‐o democra"ie și un stat de drept
reale. Astfel, în mesajul adresat Parlamentului din 16 septembrie 2015,
Președintele României sublinia impactul negativ al incoeren"ei și infla"iei legislative

559

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

7 Iunie 2019
Vizită în Alba-Iulia

asupra bunei func"ionări a statului și societă"ii în ansamblul ei: „Marile sisteme
publice, educa#ia și sănătatea, au suferit probabil cel mai mult de pe urma incertitudinii, a schimbărilor frecvente și punctuale, deseori generate de calcule politice
sau conjuncturi. Cred că felul în care se fac, dar mai ales în care se schimbă legile
în România, este una din sursele profunde ale ineficien#ei acestor sisteme. (…) O legisla#ie flexibilă, elaborată în directă legătură cu nevoile și așteptările societă#ii,
eliberată de populism și durabilă în timp reprezintă fundamentul oricărui stat de
drept și trebuie să devină o prioritate a întregii clase politice. Parlamentul poate și
ar trebui să se plaseze în centrul unui demers de asanare, simplificare și sistematizare a legisla#iei din România, care s-o facă mai coerentă, mai stabilă și mai predictibilă.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐adresat‐parlamentului‐romaniei

În mesajul adresat Parlamentului pe 7 februarie 2017, în plină criză
privind sistemul de justi"ie, Președinte Klaus Iohannis a reiterat ferm importan"a
calită"ii legilor și respectarea principiilor statului de drept, ca formă elementară
de bună guvernare: „A#i câștigat, acum guverna#i și legifera#i, dar nu oricum! Nu
oricum! România are nevoie de un guvern puternic, nu de un guvern care cu sfială
execută ordinele de la partid. România are nevoie de un guvern care lucrează
transparent, care guvernează predictibil, la lumina zilei, nu noaptea, pe furiș. Legifera#i pentru România, da#i legi bune pentru România, nu pentru un grup de politicieni cu probleme! Conduce#i, cei care a#i câștigat alegerile, dar conduce#i
responsabil!”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/mesaj‐adresat‐parlamentului‐romaniei
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3. Relația cu autoritățile publice
19 februarie 2015 – Vizită la Centrul de Cercetare ELI-NP (Infrastructura Luminii Extreme - Fizică Nucleară) din cadrul Institutului Na!ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (Măgurele,
jude"ul Ilfov)
Președintele României a fost primit de către Directorul General al Institutului
și director de proiect, Nicolae Zam%ir. Președintelui Klaus Iohannis i s‐au prezentat
Acceleratorul Linear de Particule Tandem 9 MV și șantierul ELI‐NP. Totodată,
Președintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu conducerea Proiectului ELI‐NP.
În cadrul vizitei, Președintele Iohannis a declarat că proiectul va pune România foarte
sus pe harta "ărilor unde se face cercetare fundamentală și că va forma specialiști de
foarte înaltă cali%icare.

19 octombrie 2015 – „Magna Carta, fundamentul statului de drept britanic,
cu o istorie de 800 de ani” (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, București)
Conferin"a a avut loc în contextul aniversării a 800 de ani de la semnarea
Magna Carta. Președintele Klaus Iohannis a subliniat importan"a Magna Carta în
istoria omenirii, precizând că reprezintă un act constitu"ional cu o valoare excep"io‐
nală, un document istoric simbol al patrimoniului juridic interna"ional, al statului
de drept, al libertă"ilor și drepturilor individuale. În cadrul conferin"ei, Președintele
României a vorbit și despre pericolele și provocările cu care democra"ia se con‐
fruntă, dar și despre elementele care întăresc democra"ia: participarea cetă"enilor,
comportamentul responsabil al actorilor politici și soliditatea institu"iilor și mecan‐
ismelor democratice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romanie‐
sustinut‐in‐cadrul‐evenimentului‐magna‐carta‐fundamentul‐statului‐de‐drept‐britanic‐cu‐o‐istorie‐
de‐800‐de‐ani‐desfasurat‐la‐bcu‐carol‐i‐din‐bucuresti

31 octombrie 2016 – Primirea Președintelui director-general al Societă!ii Române de Televiziune, Irina Radu, și a Președintelui director-general al
Societă!ii Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu (Palatul Cotroceni)
În cadrul întrevederii, conducerile celor două institu"ii au prezentat situa"ia
în care se aflau în acel moment Televiziunea și Radioul publice. Discu"ia a avut
loc în contextul votului dat de plenul Parlamentului în data de 25 octombrie
2016 asupra Legii privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completare unor acte normative, lege care vizează și eliminarea taxei
radio‐tv.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐director‐general‐al‐societatii‐romane‐de‐tele‐
viziune‐doamna‐irina‐radu‐si‐a‐presedintelui‐director‐general‐al‐societatii‐romane‐de‐radiodifuziun
e‐domnul‐ovidiu‐miculescu
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10 Noiembrie 2016
Dezbaterea „Eliminarea
taxei radio-tv – sprijin
sau amenințare
a misiunii societăților
publice de radio
și televiziune?”

10 noiembrie 2016 – Dezbaterea „Eliminarea taxei radio-tv – sprijin
sau amenin!are a misiunii societă!ilor publice de radio și televiziune?”
(Biblioteca Na"ională a României, București)
Dezbaterea „Eliminarea taxei radio‐tv – sprijin sau amenin"are a misiunii
societă"ilor publice de radio și televiziune?” a fost organizată de Asocia"ia Active‐
Watch, cu sprijinul Administra"iei Preziden"iale, cu scopul de a asigura un dialog
între Președintele României și jurnaliști, reprezentan"i ai organiza"iilor de media
și membri ai societă"ii civile despre situa"ia serviciilor publice de radio și televiz‐
iune, în special, în urma votării Legii privind eliminarea unor taxe și tarife, precum
și pentru modificarea și completare unor acte normative, lege care vizează și elim‐
inarea taxei radio‐tv.Președintele Klaus Iohannis a sus"inut după adoptarea Legii
de către Parlament căeste absolut necesară o dezbatere publică cu specialiști din
domeniu și reprezentan"i ai societă"ii civile asupra implica"iilor eliminării taxei
radio‐tv.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐dezbaterea‐eliminarea‐
taxei‐radio‐tv‐sprijin‐sau‐amenintare‐a‐misiunii‐societatilor‐publice‐de‐radio‐si‐televiziune

3 mai 2017 – Vizită în jude!ul Suceava
În cadrul vizitei efectuate în Suceava, Președintele Klaus Iohannis a avut
o întrevedere cu reprezentan"ii Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomie
Suceava – Botoșani, a participat la dezbaterea „Modernizare, dezvoltare, descen‐
tralizare. Administra"ia locală vorbește!” și a vizitat mănăstirile Vorone" și
Dragomirna. Întrevederea Președintelui României cu reprezentan!ii Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani a avut loc la Aeropor‐
tul Interna"ional „Ștefan cel Mare”. Reprezentan"ii Clusterului i‐au prezentat
Președintelui României planurile de viitor și inten"ia asocia"iei de a se profila ca
organiza"ie regională performantă și pregătită să pună în practică proiecte cu fi‐
nan"are europeană menite să asigure dezvoltarea durabilă a zonei. În cadrul în‐
trevederii, Președintele Klaus Iohannis și‐a exprimat sus"inerea pentru această
ini"iativă aflată într‐o regiune cu un important poten"ial de dezvoltare. Președintele
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României a subliniat că vizita sa are tocmai rolul de a sprijini astfel de proiecte
inovative, în special pentru cei care activează în sectorul bioeconomiei, siguran"ei
alimentare a popula"iei şi protec"iei mediului, și că asemenea viziuni integrate pot
genera progresul economic în zona Suceava‐Botoșani. Președintele Klaus Iohannis
a apreciat că prin astfel de ini"iative se poate spera ca dezvoltarea spa"iului rural
să devină reală și durabilă, iar România poate deveni numărul 1 în Uniunea
Europeană în privin"a agriculturii ecologice. În cadrul discu"iilor, participan"ii au
accentuat nevoia de cooperare între jude"ele implicate. Cu acest prilej, s‐a discutat
și despre Aeroportul Interna"ional „Ștefan cel Mare”, unul dintre aeroporturile cele
mai noi și moderne din regiune. Atât Președintele României, cât și reprezentan"ii
clusterului au punctat beneficiile deosebite pe care acest tip de infrastructură le
aduce regiunii.Al doilea punct al vizitei a inclus participarea la dezbaterea
„Modernizare, dezvoltare, descentralizare. Administra!ia locală vorbește!”
care a avut loc la Teatrul Municipal „Matei Vişniec”, Suceava. Președintele Klaus
Iohannis s‐a aflat în dialog direct cu reprezentan"ii administra"iei publice locale,
iar pe agenda întâlnirii s‐au aflat subiecte precum regionalizarea, descentralizarea,
modernizarea administra"iei, Programul Na"ional de Dezvoltare Locală, infrastruc‐
tură, bugetele locale, agricultură. Ultimul punct de pe agenda Președintelui
României a fost reprezentat de vizitarea Mănăstirilor Vorone! și Dragomirna,
obiective incluse în patrimoniul mondial UNESCO.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐in‐judetul‐suceavahttps://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐
presa/intalnirea‐presedintelui‐romaniei‐cu‐reprezentantii‐clusterului‐regional‐inovativ‐de‐bioecono
mie‐suceava‐botosanihttps://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐transcrierea‐dezbaterii‐din‐cadrul‐evenimentului‐modernizare‐
dezvoltare‐descentralizare‐administratia‐locala‐vorbeste

18 iulie 2017 – Vizită în jude!ele Covasna și Harghita
Programul vizitei a inclus o dezbatere cu reprezentan"ii administra"iei
publice locale din jude"ele Harghita şi Covasna – „Coeren"ă și transparen"ă –
exemple de bune practici la nivelul jude"elor Harghita și Covasna”, care a avut loc
la sediul CJ Harghita din Miercurea Ciuc. În cadrul evenimentului au fost abordate
subiecte de importan"ă majoră pe plan local, cum ar fi autonomia, dezvoltarea
turismului și valorificarea poten"ialului din zonă, modernizarea infrastructurii ru‐
tiere, aspecte de ordin economic, educa"ia, dar și subiecte de actualitate la nivel
na"ional – descentralizarea și regionalizarea.Președintele Klaus Iohannis a vizitat
Catedrala Episcopală Ortodoxă „Sfântul Nicolae” din Miercurea Ciuc, jude"ul
Harghita, dar și Complexul monahal Șumuleu‐Ciuc și Bazilica „Sfânta Maria” din
Șumuleu Ciuc, jude"ul Harghita. Următorul punct pe agenda Președintelui
României a fost vizitarea Căminului „Sfântul Ștefan” din Miercurea Ciuc și a unor
standuri de prezentare a întreprinzătorilor, meșteșugarilor şi producătorilor locali.
Vizita în jude"ul Harghita s‐a finalizat la Fabrica Perla Harghitei din comuna Sân‐
crăieni, Președintele Klaus Iohannis având și o întâlnire cu reprezentan"ii
fabricii.În jude"ul Covasna, Președintele României s‐a întâlnit cu reprezentan"ii
principalelor clustere din cele două jude"e. Evenimentul, la care au participat 32
de reprezentan"i din 19 clustere, asocia"ii profesionale și incubatoare din zonă, a
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avut loc la Consiliul Jude"ean Covasna, din municipiul Sfântu Gheorghe. La discu"ii
au fost prezente și conducerile celor două consilii jude"ene, alături de alte au‐
torită"i locale.Ini"iativele de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi aportul
acestora la dezvoltarea economică a jude"elor Harghita şi Covasna au fost subiecte
abordate în cadrul întâlnirii. Totodată, s‐a pus accent pe faptul că cele două jude"e
beneficiază de resurse majore în ceea ce privește capacitatea de clusterizare, prin
urmare colaborarea pe acest palier fiind binevenită.Participan"ii au pus accent pe
crearea și continuarea unor colaborări cros‐sectoriale, interregionale și chiar in‐
terna"ionale de succes, ceea ce ar conduce la dezvoltarea sustenabilă a celor două
jude"e și a Regiunii de dezvoltare Centru. În aceeași timp, astfel de măsuri ar reuși
să pună mai mult în valoare atuurile locale, stimulând o evolu"ie economică armo‐
nioasă cu restul "ării și Uniunea Europeană, un aspect major fiind constituit de
atragerea fondurilor europene.Președintele României a arătat că încurajează acest
tip de asociere, subliniind faptul că "ara noastră are deosebită nevoie de o creștere
a capacită"ii de clusterizare, ceea ce ar conduce la dezvoltare economică la nivel
regional și na"ional. Aceasta ar implica și dezvoltarea, pe viitor, a învă"ământului
tehnologic, formă de educa"ie care ar impulsiona orientarea în domenii‐cheie, în
care este o foarte mare nevoie de competen"e practice.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterii‐coerenta‐si‐transparenta‐exemple‐de‐bune‐
practici‐la‐nivelul‐judetelor‐harghita‐si‐covasnahttps://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de
‐presa/intalnirea‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐reprezentantii‐principalelor‐
clustere‐din‐judetele‐covasna‐si‐harghita

31 octombrie 2018 – Vizită în jude!ul Suceava
În contextul împlinirii a 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu România,
Președintele Klaus Iohannis a efectuat o vizită în jude"ul Suceava care a cuprins mai
multe puncte:Participare la Ceremonia oferirii Drapelului Na"ional al României Cetă"ii
de Scaun a Sucevei;Vizită la Muzeul Bucovinei;Depunerea unei coroane de %lori la
bustul marelui om politic Iancu Flondor.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/ceremonia‐oferirii‐drapelului‐national‐
al‐romaniei

12 noiembrie 2018 – Adunarea Generală a Asocia!iei Municipiilor din
România (Athénée Palace Hilton, București)
Adunarea Generală a Asocia"iei Municipiilor din România din data de
12 noiembrie 2018 a precedat Gala Asocia"iei Municipiilor din România – Edi"ia 2018,
desfășurată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.Pe agenda Adunării
Generale a AMR s‐au a%lat subiecte de importan"ă majoră pentru activitatea au‐
torită"ilor publice locale, două dintre ele %iind tratate pe larg: %inan"area autorită"ilor
locale și stadiul procesului de descentralizare.Președintele Klaus Iohannis i‐a felicitat
pe primarii de municipii prezen"i la întâlnire pentru realizările ob"inute în comu‐
nită"ile locale pe care le administrează și a atras aten"ia asupra problemelor de ordin
%iscal generate de autorită"ile centrale, care au avut un puternic impact negativ asupra
bugetelor locale.

564

RELAȚIA CU CETĂȚENII, CU SOCIETATEA CIVILĂ,
CU AUTORITĂȚILE PUBLICE ȘI CU CLASA POLITICĂ

12 Noiembrie 2018
Adunarea Generală
a Asociației Municipiilor
din România

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐adunarii‐generale‐a‐asociatiei‐municipiilor‐din‐romania

25 martie 2019 – Dezbaterea privind „Viitorul orașelor românești în
contextul european al conceptului de dezvoltare locală” (Phoenicia Grand Hotel,
București)
Dezbaterea, organizată de Asocia"ia Orașelor din România, în marja eveni‐
mentului „Gala A.O.R. – 25 de ani”, desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui
României, a reunit o parte dintre primarii orașelor din România.Tema centrală a dez‐
baterii a constat în viitorul orașelor românești în contextul european al conceptului
de dezvoltare locală. În cadrul evenimentului, au fost abordate principalele probleme
cu care administra"ia publică locală se confruntă, Președintele Klaus Iohannis asig‐
urându‐i pe primari de sprijinul său.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/interventiile‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐din‐cadrul‐dezbaterii‐privind‐viitorul‐oraselor‐romanesti‐in‐
contextul‐european‐al‐conceptului‐de‐dezvoltare‐locala

9 decembrie2019 – Adunarea Generală a Asocia!iei Municipiilor din
România (Hotel JW Marriott, București)
Adunarea Generală a Asocia"iei Municipiilor din România din data de
9 decembrie 2018 a precedat Gala Asocia"iei Municipiilor din România – Edi"ia 2019,
desfășurată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.Pe agenda Adunării Generale
a AMR s‐au a%lat subiecte de importan"ă majoră pentru activitatea autorită"ilor publice
locale, două dintre ele %iind tratate pe larg: %inan"area autorită"ilor locale, alegerea
primarilor în două tururi, digitalizarea și stadiul procesului de descentralizare.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐adunarii‐generale‐a‐asociatiei‐municipiilor‐din‐romania
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4. Relația cu societatea civilă
18 martie 2015 – Concertul Speran!ei „Hope and Homes for Children
România” (Ateneul Român, București)
Președintele Klaus Iohannis a participat la Concertul Speran"ei „Hope and
Homes for Children România”, organizat de Hope & Homes for Children România,
prilej cu care a apreciat demersurile organizaţiei, care promovează posibilitatea ac‐
cesării de fonduri europene pentru reforma sistemului de protec"ie a copilului din
România. Totodată, Președintele Klaus Iohannis a transmis faptul că este nevoie de
efortul tuturor actorilor din societate pentru a le oferi copiilor care se confruntă cu
di%icultă"i un viitor mai bun.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐concertului‐sperantei‐hope‐and‐homes‐for‐children‐romania

6 noiembrie 2015 – Consultare cu reprezentan!i ai societă!ii civile
(Palatul Cotroceni)
Tragedia care a avut loc în clubul Colectiv a declanșat o adevărată revoltă,
pentru o mișcare care a dus la căderea Guvernului. Președintele României a invitat
coali"iile de organiza"ii non‐guvernamentale cu largă recunoaștere publică să desem‐
neze câte un reprezentant care să participe la consultările privind învestirea unui
nou cabinet. Președintele Klaus Iohannis s‐a întâlnit, la Palatul Cotroceni, cu
reprezentan"i ai societă"ii civile, în urma unei proceduri de selec"ie a participan"ilor,
pe baza propunerilor primite în cursul zilei de joi, 5 noiembrie 2015. Pe adresa con‐
sultari@presidency.ro, au sosit un număr de 5.520 de mesaje, în care au fost propuse
una sau mai multe persoane cu grad ridicat de reprezentativitate din partea mani‐
festan"ilor, precum și din partea ONG‐urilor.Delega"ia a fost formată din 20 de membri
ai societă"ii civile, ONG‐uri, precum şi reprezentan"i ai protestatarilor din Piaţa Uni‐
versită"ii: Sorin Ioni"ă (Expert Forum), Elena Calistru (Funky Citizens), Nicușor Dan

6 Noiembrie 2015
Consultare
cu reprezentanți
ai societății civile
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(Asocia"ia Salva"i Bucureștiul), Mihai Dragoș (Consiliul Tineretului din România),
Ionu" Sibian (Funda"ia pentru Dezvoltarea Societă"ii Civile), Cristina Guseth (Free‐
dom House), Liviu Mihaiu (Salva"i Dunărea şi Delta), Ema Stoica (studentă la Facul‐
tatea de Jurnalism), Adrian Despot, Tudor Benga (OKIAN), Alexandru Bindar(Uniunea
Studen"ilor din România), Cătălin Drulă (Asocia"ia Pro Infrastructura), Edmond Nicu‐
luşcă (Asocia"ia pentru Cultură, Educa"ie şi Normalitate), Horia Oniţă (Consiliul
Naţional al Elevilor), Claudia Postelnicescu (Ini"iativa România), Ștefan Dărăbuş (HHC
România), Andrei Cornea (GDS), Clara Matei (Asocia"ia Medicilor Reziden"i din Româ‐
nia), Dragoș Slavescu, medic, Octavian Berceanu.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/consultarea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐societatea‐civilahttps://www.presidency.ro/ro/media/comunic‐
ate‐de‐presa/consultarea‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐reprezentanti‐ai‐societa
tii‐civilehttps://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐
presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1448280979

17 februarie 2016 – Dezbaterea publică „Dialog pentru România.
Primăvara politică a societă!ii civile” (Biblioteca Centrală Universitară
„Carol I”, București)
Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a participat la dezbaterea
publică „Dialog pentru România. Primăvara politică a societă"ii civile”, organizată de
Ini"iativa România. În cadrul dezbaterii au fost abordate următoarele teme: strategiile
de coagulare civico‐politică ale noii genera"ii de cetă"eni implica"i, o agendă de schim‐
bare a legisla"iei electorale în sensul deschiderii competi"iei politice, sesizarea Comisiei
de la Vene"ia pentru o opinie privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi de
scrutin și guvernarea deschisă – cetă"enii ca parte a deciziei politice și
administrative.Evenimentul a urmărit identi%icarea unor strategii pentru schimbarea
fundamentală a rela"iei dintre cetă"ean și institu"iile publice, înnoirea clasei politice, pe
baza unei competi"ii şi selec"ii autentice, bazată pe criterii de competen"ă şi integritate.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterii‐publice‐dialog‐pentru‐romania‐primavara‐po‐
litica‐a‐societatii‐civile

19 aprilie 2016 – Primirea Președintelui Comitetului Mondial al
Organiza!iei Mondiale a MişcăriiScout, João Armando Gonçalves, şi a reprezentanţilor Organiza!iei Na!ionale „Cercetașii României” (Palatul Cotroceni)
Președintele Klaus Iohannis, a avut o întrevedere cu Președintele Comitetului
Mondial al Organiza"iei Mondiale a Mişcării Scout, João Armando Gonçalves, şi reprezen‐
tan"ii Organiza"iei Na"ionale „Cercetașii României”. În cadrul întâlnirii, cele două păr"i au
discutat despre posibilitatea ini"ierii demersurilor pentru rea%irmarea Înaltului Patronaj
al Președintelui României asupra Organiza"iei Na"ionale „Cercetașii României”. În acest
context, au fost amintite primele grupări cercetășești din România, apărute cu peste 100
de ani în urmă. Ulterior, parteneriatul de încredere a făcut posibilă organizarea Jamboreei
Na"ionale a ONCR ‐ RoJAM 2011 (Săliște, Sibiu) și celebrarea Centenarului Cercetășiei
Românești, care a avut loc în 2013 (Mogoșoaia).Alături de delega"ia interna"ională,
Președintele României a primit cu entuziasm vizita a 13 copii cercetași care i‐au oferit
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19 Aprilie 2016
Primirea reprezentanţilor
Organizației Naționale
„Cercetașii României”

eșarfa na"ională și un vas de ceramică, produs de cercetași în atelierul de olărit deschis în
cadrul Centrului Cercetășesc Nocrich ‐ H.C. Habermann. O oportunitate de revedere a
Președintelui Klaus Iohannis cu cercetașii a fost identi%icată ca %iind cel mare eveniment
de educa"ie nonformală din 2017 ‐ RoJAM 2.0 17 (Cristian, jud. Brașov).În oglinda intere‐
sului reciproc de continuare a dialogului institu"ional, întrevederea a reprezentat un pas
%iresc de transpunere a parteneriatului în ac"iuni concrete. Programul educa"ional cercetășesc
de care bene%iciază peste 4000 de copii și tineri din România va %i oferit de către Organiza"ia
Na"ională “Cercetașii României”, sub Înaltul Patronaj al Președintelui din România.

17 mai 2016 – Primirea lui Dumitru-Dorin Prunariu şi a unei delega!ii
de astronau!i şi cosmonau!i, cu ocazia aniversării a 35 de ani de la primul zbor
cosmic al unui român (Palatul Cotroceni)
Preşedintele României l‐a primit pe Dumitru Prunariu, înso"it de o delega"ie for‐
mată din astronau"i şi cosmonau"i, cu ocazia aniversării a 35 de ani de la primul zbor cosmic
al unui român. La reuniune a participat şi Marius‐Ioan Piso, Președintele Agen"iei Spa"iale
Române (ROSA).În cadrul discu"iilor, Președintele Klaus Iohannis a subliniat importan"a
sprijinirii eforturilor europene și interna"ionale de explorare a spa"iului în scop pașnic și
de promovare a educa"iei prin știin"ă.Președintele României a men"ionat faptul că proiectul
de "ară pe care şi l‐a asumat, „România Educată”, include sus"inerea evenimentelor care
promovează știin"a spa"iului, tehnologia şi ingineria spa"ială. De asemenea, ambele păr"i
au convenit asupra faptului că educa"ia trebuie să devină o sursă de inspira"ie care să asigure
condi"iile optime de dezvoltare a celor care își doresc o carieră în domeniul știin"ei
spa"iale.Au fost abordate teme legate de contribu"ia şi implicarea deosebită a României în
numeroase proiecte interna"ionale de cercetare şi dezvoltare a tehnologiei spa"iale, precum
şi despre participarea activă, prin institutele de cercetare şi exper"ii în domeniu, la efortul
comun al statelor în materie de cooperare interna"ională în explorarea spa"iului cosmic.În
acest context, sărbătorirea a 35 de ani de la primul zbor în spa"iu al unui român contribuie
la rea%irmarea rolului pe care România îl poate avea în cercetarea spa"iului cosmic.
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Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐domnului‐dumitru‐
dorin‐prunariu‐si‐a‐unei‐delegatii‐de‐astronauti‐si‐cosmonauti‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐35‐de‐ani‐
de‐la‐primul‐zbor‐cosmic‐al‐unui‐roman
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28 septembrie 2017 – Evenimentul „United WayRoundtable On
Philanthropy” (Hotel Hilton, București)
Președintele Iohannis a participat la evenimentul „United Way Roundtable
On Philanthropy”, organizat de funda"ia United Way România, forum în cadrul căruia
aproximativ 100 de lideri au schimbat idei și solu"ii cu privire la marile probleme
globale precum educa"ia, sănătatea sau combaterea sărăciei. Discu"iile la Masa
Rotundă United Way de la București au pus accentul pe diminuarea inegalită"ii eco‐
nomice și sociale, prin îmbunătă"irea accesului la educa"ie, servicii de sănătate și ven‐
ituri pentru un trai decent pentru to"i membrii comunită"ii, precum și pe modul în
care donatorii individuali și companiile de succes pot contribui la rezolvarea pro‐
blemelor din comunitate.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐evenimentului‐united‐way‐roundtable‐on‐philanthropy

25 octombrie 2018 – Primirea unei delega!ii formate din reprezentan!i
ai asocia!iilor „Moldova Vrea Autostradă”, „Împreună pentru A8” și „Pro
Infrastructura” (Palatul Cotroceni)
În cadrul întâlnirii a fost abordată situa"ia actuală a proiectului Autostrăzii
Târgu Mureș–Iași–Ungheni, analizându‐se posibile solu"ii pentru deblocarea acestuia.
Președintele României a reiterat sus"inerea pentru acest proiect, precizând că este
nevoie de responsabilitate și de asumarea unor termene clare de către Guvern în ved‐
erea realizării acestei investi"ii, care reprezintă o prioritate na"ională.De asemenea,
Președintele Klaus Iohannis a eviden"iat că, în po%ida sus"inerii constante din partea
Comisiei Europene și a disponibilită"ii fondurilor europene necesare, nu există voin"ă
la nivel guvernamental pentru materializarea proiectului. Guvernul României a
dovedit lipsă totală de implicare și viziune în privin"a acestei investi"ii, ca și a tuturor
celorlalte mari proiecte de infrastructură. Referitor la realizarea tronsonului de au‐
tostradă Iași–Târgu Neam" prin parteneriat public‐privat, Președintele României a
precizat că decizia este criticabilă atât la nivelul Comisiei Europene, cât și la nivelul
altor structuri de specialitate de la nivel european, pentru că dovedește o deprioriti‐
zare a investi"iei.Președintele Klaus Iohannis și‐a manifestat aprecierea fa"ă de efor‐

25 Octombrie 2018
Primirea unei delegații
formate din reprezentanți
ai asociațiilor „Moldova
Vrea Autostradă”,
„Împreună pentru A8”
și „Pro Infrastructura”
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turile celor trei asocia"ii pentru sus"inerea construc"iei Autostrăzii Târgu Mureș‐Iași‐
Ungheni și a subliniat importan"a implicării societă"ii civile în a‐i determina pe cei
responsabili să ac"ioneze pentru concretizarea acestor proiecte esen"iale dezvoltării
"ării noastre. Președintele României i‐a încurajat pe reprezentan"ii celor trei asocia"ii
să continue, cu aceeași determinare, ac"iunile în sprijinul dezvoltării infrastructurii
Moldovei, asigurându‐i de întreaga sa sus"inere.La rândul lor, reprezentan"ii celor
trei asocia"ii au reclamat dezinteresul autorită"ilor în ceea ce privește construirea
autostrăzii și au reliefat efectele negative pe care lipsa Autostrăzii Târgu Mureș–Iași–
Ungheni le are asupra Regiunii Nord‐Est: migra"ia masivă a for"ei de muncă, dimi‐
nuarea competitivită"ii și a nivelului investi"iilor. Realizarea autostrăzii ar contribui
semni%icativ la reducerea decalajelor dintre regiunile "ării, atragerea de investi"ii
străine directe, crearea de conexiuni rapide și de noi locuri de muncă.Reprezentan"ii
celor trei asocia"ii i‐au înmânat Președintelui României un memoriu cu privire la au‐
tostrăzile Moldovei, document care cuprinde parcursul ac"iunilor societă"ii civile,
coresponden"a cu autorită"ile responsabile, dar și aspecte de ordin istoric, tehnic,
economic, geostrategic și social.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐reprezentantilor‐
asociatiilor‐moldova‐vrea‐autostrada‐impreuna‐pentru‐a8‐si‐pro‐infrastructura

18 decembrie 2018 – Întâlnire cu premian!ii competi!iei „Civic
Avengers” (București)
Președintele României a participat la întâlnirea cu premian"ii competi"iei
civice „Civic Avengers” care face parte din proiectul Once upon a Time in Romania,
demarat în 2017 de Ini"iativa România și Funda"ia Friedrich Naumann pentru
Libertate. În cadrul acestei întâlniri a existat o dezbatere între cei 10 premian"i și
Președintele Klaus Iohannis despre următoarele subiecte: implicare civică, rolul
Președintelui României, proiectul România Educată, rela"ia dintre Palatul Cotroceni
și Palatul Victoria, tendin"ele din politica externă, situa"ia politicii interne etc.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/interventiile‐presedintelui‐romaniei‐din‐
cadrul‐intalnirii‐cu‐premiantii‐competitiei‐civic‐avengers

18 Decembrie 2018
Întâlnire cu premianții
competiției
„Civic Avengers”
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26 Martie 2019
Consultări
cu reprezentanți
ai societății civile
pe tema referendumului
pentru justiție

26 martie 2019 – Consultări cu reprezentan!i ai societă!ii civile pe tema
referendumului pentru justi!ie (Palatul Cotroceni)
Președintele Klaus Iohannis a organizat o consultare cu reprezentan"i ai soci‐
etă"ii civile pe tema situa"iei actuale din sistemul judiciar determinată de modi%icările
recente și succesive aduse legilor justi"iei, ce au generat reac"ii atât în plan intern, cât și
european.Din partea societă"ii civile au participat reprezentan"ii următoarelor organi‐
za"ii neguvernamentale: Funky Citizens, Expert Forum, Centrul de Resurse Juridice,
Ini"iativa România, Asocia"ia Decembrie 89, Freedom House România, Centrul Român
de Politici Europene, Asocia"ia Pro Democra"ia, APADOR‐CH, Centrul pentru Inovare
Publică, Geeks for Democracy, #Rezisten"a, Vă Vedem din Sibiu, Curaj înainte, Umbrela
Anticorup"ie Cluj‐Napoca, VeDEM Just, Consiliul Tineretului din România, Grupul pentru
Dialog Social, Active Watch, Corup"ia Ucide, precum și Emilia Șercan și Mădălina Roșca.
27 martie 2019 – Întâlnire cu reprezentan!i ai asocia!iilor profesionale
ale magistra!ilor pe tema situa!iei actuale din sistemul judiciar (Palatul
Cotroceni)
Președintele Klaus Iohannis a organizat o consultare cu reprezentan"i ai asocia‐
"iilor profesionale ale magistra"ilor pe tema situa"iei actuale din sistemul judiciar de‐
terminată de modi%icările recente și succesive aduse legilor justi"iei, ce au generat reac"ii
atât în plan intern, cât și european.La discu"ii au luat parte reprezentan"i din următoarele
asocia"ii profesionale ale magistra"ilor: VeDem Just, Uniunea Na"ională a Judecătorilor
din România, Asocia"ia Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, Asocia"ia
Ini"iativa pentru Justi"ie, Asocia"ia Procurorilor din România, Asocia"ia LiderJust.

4 iunie 2019 – Forumul Interna!ional al Societă!ii Civile (Hotel Sheraton,
București)
Președintele Klaus Iohannis a participat la Forumul Interna"ional al Societă"ii
Civile, organizat de Funda"ia pentru Dezvoltarea Societă"ii Civile din România (FDSC)
și CNVOS Slovenia (Centrul de Informare, Cooperare și Dezvoltare ONG), cu sprijinul
European Civic Forum și Active Citizens Fund, în contextul Președin"iei României la
Consiliul Uniunii Europene. Forumul a reunit peste 200 de participan"i din 28 de "ări
europene, inclusiv re"ele și platformele societă"ii civile din Europa, precum și lideri
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și personalită"i din societatea civilă care bene%iciază de vizibilitate la nivel european.
Președintele României a declarat, în deschiderea Forumului, că atât în România, cât
și în alte state ale Uniunii Europene, cetă"enii au respins discursul antieuropean. Prin
alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, majoritatea cetă"enilor statelor membre
au dovedit că în"eleg pericolele pe care le presupun curentele eurofobe, extremiste,
na"ionaliste și populiste. Totodată, Președintele Klaus Iohannis a subliniat că Forumul
contribuie la identi%icarea de solu"ii pentru apărarea democra"iei, a statului de drept,
a valorilor europene, considerând că aceste lucruri sunt posibile prin educa"ie. Mai
mult, Președintele Iohannis a transmis că genera"iile viitoare trebuie să moștenească
o tradi"ie în implicarea civică la toate nivelurile societă"ii. Cetă"enii europeni trebuie
să %ie și pe mai departe aten"i și pregăti"i să sanc"ioneze imediat derapajele, abuzurile
și ac"iunile care nu sunt în concordan"ă cu valorile și regulile europene.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐forumul‐international‐al‐
societatii‐civile

10 septembrie 2019 – Evenimentul „Future Skills & Future of Work”,
organizat de Liga Studen!ilor Români din Străinătate (Romexpo, Pentagon
Events, București)
Evenimentul, care a reunit aproximativ 200 de participan"i, membri ai co‐
munită"ii academice (preponderent studen"i din "ară și din străinătate), a constat
într‐o dezbatere cu privire la nevoia de schimbare și de adaptare a abilită"ilor nece‐
sare pe pia"a muncii în viitorul apropiat. Având în vedere faptul că, încă de la în‐
ceputul mandatului, Președintele Klaus Iohannis a fost un promotor al ini"iativelor
și proiectelor tinerilor, evenimentul organizat de Liga Studen"ilor Români în străină‐
tate a avut rolul de a crea cadrul pentru un dialog fructuos între studen"ii români și
Președintele României.Președintele Klaus Iohannis a subliniat necesitatea unei
corelări a sistemului educa"ional cu pia"a muncii și a insistat asupra faptului că este
nevoie de o abordare strategică în ceea ce privește rela"ia dintre educa"ie și economie.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentul‐future‐skills‐future‐of‐work‐organizat‐de‐
liga‐studentilor‐romani‐din‐strainatate

10 Septembrie 2019
Evenimentul
„Future Skills & Future
of Work”, organizat de
Liga Studenților Români
din Străinătate
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5. Prezervarea memoriei naționale
și onorarea victimelor regimurilor dictatoriale
22 decembrie 2014 – Ceremonia de decorare a domnului Octav Bjoza,
președintele Asocia!iei Foștilor De!inu!i Politici din România (Palatul
Cotroceni)
Președintele Klaus Iohannis l‐a decorat pe președintele Asocia"iei Foștilor
De"inu"i Politici din România, Octav Bjoza, cu Ordinul Steaua României în grad de
Cavaler, în semn de deosebită apreciere pentru înalta sa ţinută morală, pentru dem‐
nitatea și curajul cu care a militat, de‐a lungul timpului, pentru libertate și democraţie,

22 Decembrie 2014
Ceremonia de decorare
a domnului Octav Bjoza

remarcându‐se ca unul dintre cei mai importanţi luptători împotriva regimului co‐
munist, pentru eforturile pe care le face, în numele Asociaţiei Foștilor Deţinuţi Politici
din România, pentru a păstra vie memoria victimelor comunismului (Decret nr.
928/22.12.2014).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/ceremonia‐de‐decorare‐a‐
domnului‐octav‐bjoza‐presedintele‐asociatiei‐fostilor‐detinuti‐politici‐din‐
romaniahttps://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/decret‐de‐decorare‐semnat‐de‐
presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐werner‐iohannis

26 ianuarie 2015 – Vizită la depozitele de arhivă ale Consiliului
Na!ional pentru Studierea Arhivelor Securită!ii (Popești Leordeni, jude"ul
Ilfov)
La invita"ia conducerii C.N.S.A.S., Președintele Klaus Iohannis a efectuat o
vizită la depozitele de arhivă ale Consiliului Na"ional pentru Studierea Arhivelor
Securită"ii, a treia arhivă ca mărime după cele de"inute de Germania și Polonia, ocazie
cu care a subliniat importan"a existen"ei acestor documente pentru păstrarea vie a
memoriei comunismului. Totodată, Președintele Klaus Iohannis a discutat și despre
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nevoia de a avea un muzeu al comunismului în România, proiect la care arhiva fostei
securită"i va avea o contribu"ie esen"ială.

27 ianuarie 2015 – Ceremonia de decorare a unor supravie!uitori ai
lagărelor de concentrare de la Auschwitz-Birkenau (Palatul Cotroceni)
În contextul împlinirii a 70 de ani de la eliberarea lagărelor de concentrare
de la Auschwitz‐Birkenau, Președintele României, Klaus Iohannis, a conferit, în semn
de profund respect pentru suferin"ele îndurate în timpul celui de‐al Doilea Război
Mondial în lagărele de concentrare de la Auschwitz‐Birkenau, dorind a păstra vie
memoria Holocaustului – o tragedie pe care omenirea nu trebuie să o mai cunoască,
Ordinul Na"ional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler doamnei Elizabeta Asztalos,
doamnei Gabriela Bone, doamnei Viora Braun, doamnei Susana Diamantstein, doam‐
nei Marta Marmor, domnului Vasile Szekely și doamnei Etelca Tusa (Decret nr.
64/23.01.2015).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/discursul‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐unor‐supravietuitori‐ai‐la‐
garelor‐de‐concentrare‐de‐la‐auschwitz‐birkenauhttps://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐pres
edintelui/decret‐de‐decorare‐semnat‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1451295985

27 ianuarie 2015 – Aniversarea a 25 de ani de la în$iinţarea Grupului
pentru Dialog Social şi de la apariţia primului număr al Revistei 22 (Sediul
Grupului pentru Dialog Social, București)
Președintele României, Klaus Iohannis, a participat la recep"ia organizată cu
prilejul aniversării a 25 de ani de la în%iin"area Grupului pentru Dialog Social și de la
apari"ia primului număr al Revistei 22, prilej cu care a subliniat contribu"ia Grupului
pentru Dialog Social la promovarea și apărarea valorilor democra"iei și ale pluralis‐
mului. Președintele Klaus Iohannis a remarcat că existen"a unui club de dezbateri
între intelectuali de diferite profesii, orientări politice și viziuni asupra societă"ii
reprezintă o maturizare a societă"ii românești.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐aniversarii‐a‐25‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐grupului‐
pentru‐dialog‐social‐si‐de‐la‐aparitia‐primului‐numar‐al‐revistei‐22
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22 mai 2015 – Evenimentul-dezbatere „Decalogul - fundament al
justi!iei” (Templul Coral din București)
Președintele României, Klaus Iohannis, a participat la evenimentul‐dezbatere
„Decalogul ‐ fundament al justi"iei”, organizat de Federa"ia Comunită"ilor Evreiești
din România. În cadrul dezbaterii, Președintele Klaus Iohannis a a%irmat că România
este datoare na"iunii evreiești pentru ceea ce a devenit ca societate democratică. To‐
todată, Președintele României a subliniat importan"a promovării diversită"ii și a to‐
leran"ei în societatea românească ca principii fundamentale pentru o "ară mai
puternică și prosperă. Cu acest prilej, Președintele Klaus Iohannis a adus un omagiu
tuturor celor care au suferit pentru credin"a lor iudaică.
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Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐evenimentul‐dezbatere‐decalogul‐fundament‐al‐justitiei

27 mai 2015 – Primirea unei delega!ii din partea Muzeului Memorial
al Holocaustului din Statele Unite ale Americii (Palatul Cotroceni)
Președintele României, Klaus Iohannis, i‐a primit pe directorul Centrului de
Studii Avansate, Paul Shapiro, și pe directorul Diviziei de Programe Arhivistice Inter‐
na"ionale, Radu Ioanid, din cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele
Unite ale Americii (Washington DC). La întâlnire au mai luat parte Însărcinatul cu
Afaceri al misiunii diplomatice a SUA, Dean Thompson, și directorul general al Insti‐
tutului Na"ional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Alexandru
Florian.În cadrul întrevederii, Președintele Klaus Iohannis a subliniat că România
este angajată ferm şi fără echivoc pe calea asumării trecutului, comemorării vic‐
timelor Holocaustului, luptei împotriva antisemitismului şi xenofobiei, iar demer‐
surile concrete făcute de autorită"ile române în această direcţie de peste un deceniu
sunt recunoscute pe plan interna"ional.
Totodată, reprezentan"ii Muzeului Memorial al Holocaustului şi‐au exprimat
aprecierea pentru eforturile făcute de România în această direc"ie și au subliniat
necesitatea în%iin"ării unui Muzeu al Evreilor la București, importan"a îmbunătă"irii
legisla"iei românești în domeniul combaterii antisemitismului, rasismului, xenofobiei
și interzicerii manifestărilor extremiste, precum și nevoia unei monitorizări atente a
unor institu"ii și organiza"ii care promovează și între"in reabilitarea unor persoane
care au sus"inut sau au participat la represiunea împotriva popula"iei evreiești.În
cadrul discu"iilor, Președintele României, Klaus Iohannis, a eviden"iat importan"a
preluării de către România, în 2016, a președin"iei International Holocaust Remem‐
brance Alliance (IHRA), arătând, totodată, că pregătirea acestui mandat este esen"ială
și reprezintă o misiune foarte importantă pentru to"i factorii deciden"i implica"i. De
asemenea, șeful statului a exprimat convingerea că este foarte important să existe
un plan concret în această direc"ie, asumat din timp, iar oportunitatea de a găzdui
reuniunea este un bun prilej de a sublinia reușitele României în acest domeniu.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unei‐delegatii‐din‐partea‐muzeului‐memorial‐al‐holocaus‐
tului‐din‐statele‐unite‐ale‐americii

30 mai 2016 – Inaugurarea monumentului „Aripi” (Pia"a Presei Libere,
București)
Președintele Klaus Iohannis a participat la evenimentul de inaugurare a mon‐
umentului „Aripi”, dedicat memoriei luptătorilor din rezisten"a anticomunistă (1945‐
1989). Cu acest prilej, Președintele Klaus Iohannis a adus un omagiu celor care și‐au
riscat via"a și libertatea pentru ca democra"ia și demnitatea poporului român să nu
%ie înfrânte și a rea%irmat sprijinul pentru crearea unui muzeu na"ional al comunis‐
mului. Președintele Klaus Iohannis a solicitat factorilor de decizie sa ia măsuri pentru
continuarea investiga"iilor în privin"a crimelor comunismului. Cu ocazia inaugurării
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monumentului „Aripi” Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat de‐
cretul de decorare a unor foști de"inu"i politic (Decret nr. 565/30.05.2016).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
m a n i e i ‐ d o m n u l ‐ k l a u s ‐ i o h a n n i s ‐ s u s t i n u t a ‐ c u ‐ p r i l e j u l ‐ i n a u g u ra r i i ‐ m o n u m e n t u l u i ‐
aripihttps://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/decorarea‐unor‐fosti‐detinuti‐politi
c‐de‐catre‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis

7 iulie 2016 – Primirea delega!iei Comitetului Evreiesc American (AJC)
– (Palatul Cotroceni)
Președintele României, Klaus Iohannis, a primit o delega"ie a Comitetului
Evreiesc American, condusă de David Harris, director executiv, înso"it de rabinul An‐
drew Baker.În cadrul discu"iilor, reprezentan"ii Comitetului Evreiesc American au fe‐
licitat România pentru modul în care exercită președin"ia Alian"ei Interna"ionale
pentru Memoria Holocaustului, cât și pentru adoptarea de%ini"iei antisemitismului
la ultima sesiune plenară a organiza"iei.În același timp, Președintele Klaus Iohannis
a subliniat sarcina importantă asumată prin preluarea președin"iei Alian"ei Inter‐
na"ionale pentru Memoria Holocaustului. Partea română a reiterat ideea că "ara noas‐
tră are nevoie de o structură educa"ională institu"ionalizată care să furnizeze cursuri
de pregătire pe tema Holocaustului și combaterea antisemitismului, xenofobiei,
rasismului pentru func"ionari, oameni politici, diploma"i, precum și pentru personalul
din institu"iile publice. O astfel de formulă educa"ională va contribui semni%icativ în
procesul de anihilare a formelor incipiente de ură, discriminare, violen"ă. Președintele
României a reiterat angajamentul ferm al "ării noastre în lupta împotriva manifestă‐
rilor extremiste, a rasismului, antisemitismului și a xenofobiei, precum și pe calea
asumării trecutului și a comemorării victimelor Holocaustului. Delega"ia Comitetului
Evreiesc American a felicitat România pentru performan"ele ob"inute în această di‐
rec"ie și a încurajat autorită"ile române să acorde o aten"ie sporită educa"iei pe tema
Holocaustului.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐delegatiei‐comite‐
tului‐evreiesc‐american‐ajc
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3 August 2016
Ceremonia de decorare a
unor foști deţinuţi politic

3 august 2016 – Ceremonie de decorare a unor foști de!inu!i politic
(Palatul Cotroceni)
Preşedintele României, Klaus Iohannis, a organizat o ceremonie de decorare
a unor foști de"inu"i politic. Astfel, în semn de înaltă apreciere a înaltei ţinute morale,
pentru demnitatea cu care au militat pentru democraţie, plătind cu propria lor liber‐
tate pentru curajul de a se %i împotrivit regimului totalitar comunist, Preşedintele
României a conferit Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler preacu‐
viosului părinte Nicolae Tomaziu, doamnei Elena Ion‐Arnăuţoiu, domnului Nicolae
Ciurică şi domnului Dumitru Moldovan (Decret nr. 565/30.05.2016).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/ceremonia‐de‐decorare‐
a‐unor‐fosti‐detinuti‐politichttps://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/decorarea‐
unor‐fosti‐detinuti‐politic‐de‐catre‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis

21 septembrie 2016 – Primirea reprezentan!ilor Asocia!iei „21 Decembrie 1989” (Palatul Cotroceni)
În debutul întrevederii, Preşedintele României a exprimat recunoștin"a fa"ă de
sacri%iciul și curajul participan"ilor la Revolu"ia din 1989 și a reiterat, totodată,
aprecierea faţă de acţiunile iniţiate, de‐a lungul timpului, de membrii asocia"iei pentru
ca institu"iile statului să restabilească adevărul şi pentru tragerea la răspundere a celor
vinova"i.Președintele Klaus Iohannis a subliniat importan"a deosebită a cauzelor
privind Revolu"ia din 1989 și Mineriada, întrucât o democraţie veritabilă este așezată
doar pe bazele solide ale adevărului și dreptă"ii. Preşedintele României a evidenţiat că
Justiţiei îi revine responsabilitatea de a stabili adevărul, arătându‐şi, în același timp,
convingerea că Ministerul Public va întreprinde toate demersurile în vederea
solu"ionării acestor cauze. De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a arătat că cele
două cauze reprezintă o restanţă majoră a Justiţiei şi a accentuat necesitatea unei decizii
clare şi rapide, stabilirea adevărului cu privire la evenimentele din decembrie 1989
şi din timpul Mineriadei.Preşedintele României a subliniat că adevărul trebuie să
iasă la suprafaţă şi că îşi va exercita toate atribuţiile constituţionale astfel încât să existe
o soluţionare temeinică şi legală a acestor cauze. De asemenea, Președintele
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Klaus Iohannis și‐a exprimat încrederea că Procurorul General va urma întocmai progra‐
mul la care s‐a angajat la începutul mandatului în fruntea Ministerului Public: realizarea
unor anchete efective în Dosarele Revoluţiei şi Mineriadei şi %inalizarea investigaţiilor în
sensul identi%icării persoanelor responsabile, inclusiv a deciden"ilor politici.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐
presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐reprezentantilor‐asociatiei‐21‐decembrie‐1989

18 ianuarie 2017 – Ceremonia de decorare a domnului Aurel Vainer,
Președintele Federa!iei Comunită!ilor Evreiești din România (Palatul
Cotroceni)
Preşedintele României, Klaus Iohannis, în semn de apreciere pentru înalta
ţinută morală şi profesională de care a dat dovadă de‐a lungul întregii cariere, pentru
contribuţia determinantă pe care a avut‐o în conservarea moştenirii iudaice şi în îm‐

18 Ianuarie 2017
Ceremonia de decorare
a domnului Aurel Vainer

bunătăţirea dialogului interreligios, pentru implicarea deosebită în combaterea an‐
tisemitismului, xenofobiei, rasismului și a negării Holocaustului, precum şi pentru
consolidarea legăturilor româno‐israeliene şi promovarea imaginii României în lume,
a conferit Ordinul Na"ional „Steaua României” în grad de Comandor domnului dr.
Aurel Vainer, președinte al Federa"iei Comunită"ilor Evreiești din România (Decret
nr. 1177/30.12.2016).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐domnului‐
aurel‐vainer‐presedintele‐federatiei‐comunitatilor‐evreiesti‐din‐romaniahttps://www.presidency.ro/
ro/media/agenda‐presedintelui/decret‐de‐decorare‐semnat‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis1483104846
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5 iunie 2017 – Decernarea distinc!iei „Light Unto the Nations”, cel mai
prestigios premiu acordat de către Comitetul Evreiesc American (Washington,
Statele Unite ale Americii)
Președintele României, Klaus Iohannis, a primit distinc"ia „Light Unto the
Nations”, cel mai prestigios premiu acordat de către Comitetul Evreiesc American
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(American Jewish Committee ‐ AJC) șe%ilor de stat care s‐au remarcat, de‐a lungul
timpului, prin promovarea valorilor democratice.Ceremonia s‐a desfășurat în cadrul
Forumului Global al AJC, care are loc în capitala Statelor Unite ale Americii în perioada
4‐6 iunie, cu peste 3.000 de participanţi din peste 70 de state. Forumul Global al AJC
este cea mai mare întrunire a unei organiza"ii evreiești la nivel mondial, la care par‐
ticipă șe%i de state, de guverne, miniștri ai afacerilor externe, precum și reprezentan"i
ai Congresului SUA și ai institu"iilor federale.Distinc"ia i‐a fost decernată Președintelui
României, Klaus Iohannis, pentru rolul său decisiv în consolidarea democra"iei și stat‐
ului de drept, pentru eforturile sale sus"inute în combaterea antisemitismului și pen‐
tru întărirea rela"iilor "ării noastre cu SUA și Israel. Premiul a fost înmânat
Președintelui României de către Allen J. Reich, membru al Consiliului Executiv al AJC.
Acesta a subliniat, în numele organiza"iei, că șeful statului român a urmărit continuu
„o viziune tenace pentru o lume mai justă și mai armonioasă”, %iind o voce a clarită"ii
morale și a amintit de protestele anti‐corup"ie din România de la începutul anului
curent, arătând că Președintele Klaus Iohannis s‐a pozi"ionat ,,de partea dreaptă a
istoriei, impunându‐se pentru statul de drept, democra"ie, libertate și transparen"ă.
(...) Bucureștiul a ridicat atunci standardele morale”.Președintele României a evi‐
den"iat, cu acest prilej, şi angajamentul său personal pentru promovarea unei
Românii puternice, în Europa și în lume, toate măsurile și ac"iunile de politică externă
şi în cadrul parteneriatelor strategice, inclusiv cu SUA, %iind coerente cu acest
deziderat.Președintele Klaus Iohannis a remarcat şi faptul că anul 2017 este unul
special în relaţia bilaterală cu SUA, împlinindu‐se două decenii de la fondarea Partene‐
riatului Strategic între cele două ţări, care are ca bază valorile democratice, statul de
drept şi o puternică pozi"ie comună pentru securitatea euro‐atlantică.În%iin"ată în
anul 1906, American Jewish Committee este o organiza"ie care militează pentru com‐
baterea antisemitismului la nivel global, promovarea drepturilor omului, a pluralis‐
mului religios, consolidarea comunită"ilor evreiești din Statele Unite și de
pretutindeni.În perioada martie 2016 – martie 2017, România a exercitat Președin"ia
Alian"ei Interna"ionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), organiza"ie din care
fac parte 31 de "ări. AJC a apreciat în mod deosebit mandatul României, care s‐a re‐
marcat prin promovarea educa"iei și cercetării în ceea ce privește Holocaustul și mai
ales prin adoptarea de%ini"iei de lucru a antisemitismului, instrument important în
combaterea acestuia.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐ocazia‐primirii‐distinctiei‐light‐unto‐the‐nations‐in‐
cadrul‐forumului‐global‐american‐jewish‐committee‐ajc‐sesiunea‐formala‐destinata‐liderilor‐interna
tionalihttps://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐i‐a‐fost‐decernata‐distinctia‐light‐unto‐the‐nations‐cel‐mai‐prestigios‐premiu‐acor‐
dat‐de‐catre‐comitetul‐evreiesc‐american

19 ianuarie 2018 – Primirea delega!iei Comitetului Evreiesc American
(AJC) – (Palatul Cotroceni)
Delega"ia Comitetului Evreiesc American (American Jewish Committee ‐ AJC) a
fost condusă de președintele executiv, David Harris. La întrevedere a participat și Aurel
Vainer, președintele Federa"iei Comunită"ilor Evreiești din România (FCER).Președintele
României a reînnoit, cu acest prilej, mul"umirile adresate AJC pentru invitarea sa, ca
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oaspete de onoare, la Forumul Global al organiza"iei, care s‐a desfășurat la Washington în
iunie 2017, și pentru acordarea prestigioasei distinc"ii ,,Light Unto the Nations”. De aseme‐
nea, Președintele Klaus Iohannis și‐a exprimat aprecierea pentru întreaga activitate a AJC,
inclusiv pentru buna cooperare cu FCER, și a asigurat că autorită"ile române vor continua
să manifeste deschidere deplină fa"ă de comunitatea evreiască, în spiritul toleran"ei și al
diversită"ii și în baza angajamentului ferm pentru combaterea manifestărilor extremiste,
a rasismului, antisemitismului şi a xenofobiei, precum şi pentru asumarea trecutului şi
comemorarea victimelor Holocaustului.La rândul său, Președintele executiv al AJC a felici‐
tat România pentru performanţele obţinute în această direcţie şi a încurajat autorită"ile
române să continue să dezvolte educaţia pe tema Holocaustului. David Harris a apreciat
în mod deosebit modul în care România a exercitat președin"ia Alian"ei Interna"ionale
pentru Memoria Holocaustului (IHRA), în perioada martie 2016 – martie 2017, remarcând
rezultatele ob"inute în domeniul educa"iei și cercetării pe tema Holocaustului, mai ales
adoptarea de%ini"iei de lucru a antisemitismului, instrument important în combaterea
acestuia.Întâlnirea a reprezentat un bun prilej pentru un schimb de opinii deschis privind
Parteneriatul Strategic dintre România și SUA și rela"iile privilegiate dintre România și
Israel, la aprofundarea cărora AJC dorește să își aducă contribu"ia în continuare.În cadrul
întâlnirii, au fost împărtășite evaluări cu privire la situa"ia din Vecinătatea Estică, inclusiv
din Republica Moldova şi Ucraina, relaţiile cu Rusia, evolu"iile în dosarul Procesului de
Pace din Orientul Mijlociu, situa"ia din Iran, procesul de pregătire a Summitului „Iniţiativei
celor 3 Mări” de la Bucureşti din toamna acestui an, riscurile creșterii curentelor extremiste
în Europa și modalită"ile de combatere a acestora.Totodată, discu"iile au vizat aspecte de
interes pentru comunitatea evreiască din România, cum ar %i restituirea proprietăţilor şi
proiectul Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐delegatiei‐comitetului‐evreiesc‐american‐ajc
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26 iunie 2018 – Ceremonie de decorare a unor foști de!inu!i politic
(Palatul Cotroceni)
Președintele României, Klaus Iohannis, în semn de apreciere pentru înalta
"inută morală și profesională de care au dat dovadă, de‐a lungul vie"ii, în semn de
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profund respect pentru cutremurătoarele suferin"e îndurate în temni"ele comuniste,
precum și pentru demnitatea și curajul cu care au luptat pentru sus"inerea valorilor
democratice, a conferit:Ordinul Na"ional „Serviciul Credincios” în grad
de Cavaler domnului Andreescu Mihail, domnului Ciobâncan Vasile, domnului
Dumitrescu Cristinel‐Florin, domnului Man Nistor, domnului Mihai Dionisie, domnu‐
lui Mu"iu Caius Vladimir, domnului Stanca Teodor, doamnei Sturza Valentina, dom‐
nului Voican Nicolae, domnului Avram Pavel, domnului Baurceanu Ion, domnului
Bayer Francisc‐Ricard, doamnei Calotă Ana, domnului Gherga Petru, domnului Giuran
Mihail, domnului Li"u Dumitru, domnului Pepene Grigore, domnului Pricope Vasile,
domnului Radu Ion, domnului Ștefănescu Mihail‐Dan, domnului Torok Ștefan, dom‐
nului Tudorean Ion și domnului Vlădău Ion;Ordinul Na"ional „Pentru Merit” în grad
de Cavaler domnului Bazon Dumitru, domnului Boiangiu Cornel, domnului Dragomir
Silviu, domnului Grama Ioan, domnului Nicoară Ioan, domnului Ottulescu Dan,
domnului Rizescu Sergiu, domnului Bădescu Octavian, domnului Buburuzan Vasile,
domnului Bucelea Vasile, domnului Chirca Eugen, domnului Chistol Alexandru,
domnului Gheţu Adrian, domnului Ilinca Toma Mirea, doamnei Iorgulescu Anastasia,
domnului Ivănescu Gheorghe, domnului Kantor Iuliu, domnului Lay Emeric, domnu‐
lui Lay Gheorghe, domnului Lupu Cornel, domnului Mihăilescu Emanoil, doamnei
Moica Niculina, domnului Pârvu Mircea, domnului Pencea Paul, domnului Schlattner
Kurtfelix, domnului Tomuș Tiberiu și domnului Ulrich Ernest (Decrete nr.
491/20.06.2018; 492/20.06.2018; 500/25.06.2018; 501/25.06.2018).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐unor‐fosti‐det‐
inuti‐politichttps://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/decrete‐de‐decorare‐semnat
e‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1530031592

9 octombrie 2018 – Ceremonie de decorare a unor supravie!uitori ai
Holocaustului (Palatul Cotroceni)
Președintele României, Klaus Iohannis, în semn de deosebit respect pentru
suferin"ele îndurate în timpul deportărilor din cel de‐al Doilea Război Mondial, pentru
înalta "inută morală de care au dat dovadă de‐a lungul vie"ii, precum și pentru efor‐

9 Octombrie 2018
Ceremonia de decorare
a unor supraviețuitori
ai Holocaustului
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turile depuse pentru păstrarea vie a memoriei victimelor Holocaustului – o tragedie
pe care omenirea nu trebuie să o mai cunoască, a conferit:Ordinul Na"ional „Serviciul
Credincios” în grad de Cavaler: domnului Blei Arno, doamnei Acs Frima, domnului
Braustein Iancu, domnului Decsei Nicolae, domnului Deutsch Otto, doamnei Ellenbogen
Erica, doamnei Grunstain Ingeborg, domnului Guttmann Bernhard, doamnei
Guttmann Ruth, doamnei Hoisie Sylvia, domnului Kassovitz Toma, doamnei Milea Isa
Iacobina, doamnei Năstase Rachel, domnului Rotariu Saul, doamnei Salmanovici
Pavlina, domnului Steiner Nicolae, domnului Steinic Isac, domnului Sternin Martin,
domnului Tanner Israel și domnului Wolcovici Carl;Medalia Na"ională „Serviciul
Credincios” Clasa a III‐a domnului Blum Zoltan, domnului Calanter Boris, domnului
Cohn Marcel, doamnei Deutsch Rozalia, doamnei Fatyol Ana, domnului Fulop Desideriu,
domnului Genad Eugen, doamnei Gridea Sonia, doamnei Haritver Iulia, domnului Joger
Kormen, domnului Karpelesz Leopold, domnului Klain Nero Elemer, doamnei Kopper
Magdolina, doamnei Lazăr Dorothea, domnului Leb Martin, doamnei Leibovici Ietti,
doamnei Lowy Malvine, doamnei Misareș Iudita Delia, doamnei Naftali Iolanda, doam‐
nei Popescu Clarisa, doamnei Saia Hana, doamnei Schwartz Anişoara, doamnei
Steinberger Ecaterina și domnului Zelingher Herman (Decret nr. 816/4.10.2018).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐unor‐supravi‐
etuitori‐ai‐holocaustuluihttps://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/decrete‐de‐dec
orare‐semnate‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1539091647
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6 decembrie 2018 – Primirea unei delega!ii din partea Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii (Palatul Cotroceni)
Președintele României, Klaus Iohannis, i‐a primit, la Palatul Cotroceni, pe di‐
rectorul Biroului de Rela"ii interna"ionale, Paul Shapiro, și pe directorul Diviziei de
Programe Arhivistice Interna"ionale, Radu Ioanid, din cadrul Muzeului Memorial al
Holocaustului din Statele Unite ale Americii (Washington D.C.). La întâlnire au mai
luat parte ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, și directorul general
al Institutului Na"ional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”,
Alexandru Florian.În cadrul discu"iilor, au fost abordate aspecte legate de evolu"ia
proiectului „Muzeul Nat*ional de Istorie a Evreilor s*i al Holocaustului din România”
și men"inerea pe agenda publică a subiectelor legate de prezervarea memoriei Holo‐
caustului și combaterea antisemitismului. Participan"ii au subliniat importan"a celor
două subiecte, având în vedere recentele evolu"ii europene, precum și faptul că, în
timpul Președin"iei române a Consiliului Uniunii Europene, mandatul va avea ca
obiectiv inclusiv consolidarea valorilor europene și contracararea antisemitismului,
rasismului și intoleran"ei.În cadrul întrevederii, s‐a discutat și despre evolu"iile în‐
grijorătoare care au loc la nivel interna"ional, respectiv tendin"ele xenofobe, antise‐
mite și de negare a Holocaustului. În acest context, participan"ii la întâlnire au
sus"inut că derapajele unor persoane publice sunt extrem de nocive pentru că ele pot
anula sau periclita progresul pe care România l‐a făcut în ultimele două decenii, iar
acest simulacru de cultură și istorie din spa"iul public, folosit în scop politic, de de‐
făimare a unor reprezentan"i ai autorită"ilor sau a unor categorii din societate, trebuie
să înceteze.În cadrul discu"iilor, s‐a convenit continuarea eforturilor întreprinse în
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vederea cunoașterii adevărului istoric, a prezervării memoriei victimelor, cu accent
pe educa"ia și cercetarea știin"i%ică cu privire la Holocaust. În acest sens, Președintele
Klaus Iohannis a subliniat că autorită"ile române și cele europene trebuie să %ie atente
la men"inerea pe agenda publică a subiectului istoriei Holocaustului, nu doar din per‐
spectiva omagiului adus memoriei victimelor, ci și ca sursă a unei strategii de con‐
tracarare a intensi%icării antisemitismului și xenofobiei, fenomene strâns legate de
discursul populist al partidelor extremiste.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐de‐catre‐
presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unei‐delegatii‐din‐partea‐muzeului‐memorial‐al‐
holocaustului‐din‐statele‐unite‐ale‐americii1544096690

28 ianuarie 2019 – Ceremonia de decorare a unor supravie!uitori ai
Holocaustului (Palatul Cotroceni)
Președintele României, Klaus Iohannis, în semn de deosebit respect pentru
suferin"ele îndurate în timpul celui de‐al Doilea Război Mondial, pentru înalta "inută
morală de care au dat dovadă de‐a lungul vie"ii, precum şi pentru eforturile depuse
pentru păstrarea vie a memoriei victimelor Holocaustului – o tragedie pe care
omenirea nu trebuie să o mai cunoască, a conferit:Ordinul Naţional „Serviciul
Credincios” în grad de Cavaler doamnei Davidovits Rachel, doamnei Pardău Lea, dom‐
nului Schwartz Paul, doamnei Segal Sandra, domnului Shai Meir, doamnei Szinetar
Iudita Agneta și doamnei Vainer Anette;Medalia Naţională „Serviciul Credincios”
Clasa a III‐a domnului Klein Andrei (Decret nr. 87/25.01.2019).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐unor‐supravi‐
etuitori‐ai‐holocaustului1548692401https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/de
cret‐de‐decorare‐semnat‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1548580431

11 februarie 2019 – Inaugurarea Spa!iului 80east (optzecist) – „Acasă
în comunism” (București)
Participarea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, la evenimentul
de inaugurare a Spa"iului 80east (optzecist) – „Acasă în comunism” – un laborator

11 Februarie 2019
Inaugurarea Spațiului
80east (optzecist) –
„Acasă în comunism”
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interactiv de educa"ie civică despre trecutul comunist, organizat de Asocia"ia Funky
Citizens. Participarea Președintelui Românei la evenimentul de inaugurare a inclus,
pe lângă vizitarea spa"iului, împărtășirea experien"elor din perioada comunismului,
nașterea societă"ii deschise, modul în care a evoluat "ara noastră de la comunism la
membru cu drepturi depline al NATO și UE, importan"a implicării civice și a remem‐
orării trecutului recent cu elevii Colegiului Na"ional Bilingv „George Coșbuc”, precum
și sublinierea importan"ei educa"iei civice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/participare‐la‐evenimentul‐
de‐inaugurare‐a‐spatiului‐80east‐optzecist‐acasa‐in‐comunism‐un‐laborator‐interactiv‐de‐educatie‐
civica‐despre‐trecutul‐comunist

19 martie 2019 – Dezbaterea „Președinte sau cetă!ean/ om politic și
societate civilă” (Palatul Universul, București)

19 Martie 2019
Dezbaterea „Președinte
sau cetățean om politic
și societate civilă”

Tema principală a celei de‐a 12‐a edi"ii a festivalului One World Romania a
fost împlinirea a 3 decenii de democra"ie în România și în Europa de Est, 3 decenii
de la Revolu"ia care a încheiat dictatura lui Nicolae Ceaușescu în România, dar și de
la căderea Zidului Berlinului, sau de la primele alegeri libere din Cehoslovacia și
Polonia. În cadrul dezbaterii, au fost abordate teme care privesc contextul social ac‐
tual din perspectiva trecutului, dar și a viitorului, cum se construiește o societate mai
incluzivă și mai echitabilă pentru to"i membrii săi, cum apare revolta împotriva ne‐
dreptă"ilor și ilegalită"ilor, cum au deraiat unele societă"i democratice și cum se poate
lupta împotriva abuzului de putere. De asemenea, au fost punctate teme care privesc
rolul politicienilor/Președintelui României în societatea de astăzi și cum pot aceștia
proteja și promova interesele cetă"enilor, rela"ia dintre Președintele României și so‐
cietatea civilă, rolul mișcărilor civice și formarea cetă"eniei active, drepturile mino‐
rită"ilor și drepturile omului.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/participare‐la‐dez‐
baterea‐presedinte‐sau‐cetatean‐om‐politic‐si‐societate‐civila‐organizata‐in‐cadrul‐festivalului‐in‐
ternational‐de‐%ilm‐documentar‐si‐drepturile‐omului‐de‐catre‐asociatia‐one‐world‐romania
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8 octombrie 2019 – Ceremonia publică de promulgare a legii privind
în$iin!area Muzeului Na!ional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România (Palatul Cotroceni)
La eveniment au participat ini"iatorii legii, reprezentan"i ai Institutului
Na"ional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, reprezentan"i
ai Federa"iei Comunită"ilor Evreiești din România, reprezentan"i ai institu"iilor
publice centrale, membri ai Corpului Diplomatic, reprezentan"i ai asocia"iilor pentru
victimele Holocaustului, membri ai societă"ii civile. În cadrul evenimentului,
Președintele Klaus Iohannis a subliniat importan"a Muzeului Na"ional de Istorie a
Evreilor și al Holocaustului din România, care va deschide un nou capitol al asumării
și recunoașterii trecutului istoric ca element fondator pentru în"elegere, progres și
pentru omagierea tuturor celor care au trudit pentru valorile României de astăzi.
Președintele României a propus ca prima întrunire a Consiliului de Onoare al

8 Octombrie 2019
Ceremonia publică de
promulgare a legii privind
înființarea Muzeului
Național de Istorie
a Evreilor
și al Holocaustului
din România

Muzeului să aibă loc la Palatul Cotroceni.Organizarea ceremoniei la Palatul Cotroceni
a recon%irmat angajamentul ferm al Președintelui României pentru recuperarea
memoriei Holocaustului și sus"inerea, încă de la preluarea mandatului, a Muzeului
Na"ional de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România (Decret nr.
731/8.10.2019).
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐publice‐de‐promulgare‐a‐legii‐
privind‐in%iintarea‐muzeului‐national‐de‐istorie‐a‐evreilor‐si‐al‐holocaustului‐din‐romania

6 noiembrie 2019 – Primirea Preşedintelui Organizaţiei Mondiale Sioniste, Avraham Duvdevani (Palatul Cotroceni)
Discu"iile abordate în cadrul întrevederii au vizat rela"ia bilaterală dintre
România și Israel, precum și demersurile "ării noastre în direc"ia combaterii an‐
tisemitismului, xenofobiei și intoleran"ei.Președintele Klaus Iohannis a subliniat
faptul că Statul Israel este un partener de încredere al României, între cele două
state existând 71 de ani de rela"ii diplomatice neîntrerupte, bazate pe dialog po‐
litic și bună colaborare. Totodată, Președintele României a afirmat că va acorda
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în continuare o aten"ie deosebită parteneriatului dintre România și Statul
Israel.În ceea ce privește combaterea antisemitismului, xenofobiei și intoleran"ei,
Președintele Klaus Iohannis a prezentat eforturile României în acest sens și a pre‐
cizat că este nevoie, și în viitor, de o implicare accentuată a factorilor responsabili,
de aplicarea cu rigoare a legisla"iei în domeniu și de promovarea educa"iei despre
Holocaust.Președintele Organiza"iei Mondiale Sioniste și‐a manifestat aprecierea
pentru implicarea Președintelui României în dezvoltarea rela"iilor dintre cele
două state, dar și pentru demersurile întreprinse în direc"ia promovării istoriei
și culturii comunită"ii evreiești. În acest sens, Avraham Duvdevani i‐a mul"umit
Președintelui Klaus Iohannis pentru promulgarea Legii privind înfiin"area
Muzeului Na"ional de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.Din dele‐
ga"ia prezentă la întâlnirea cu Președintele României a mai făcut parte Dubi
Bergman, consilier al Președintelui Organiza"iei Mondiale Sioniste și director în
cadrul organiza"iei, Remus Pricopie, rectorul SNSPA, și Liviu Rotman, directorul
Centrului de Studii Israeliene din cadrul SNSPA.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐presedintelui‐
organizatiei‐mondiale‐sioniste‐domnul‐avraham‐duvdevani

28 noiembrie 2019 – Vernisajul expozi!iei „Rezisten!ii. Amintire și recunoștin!ă” (Muzeul Na!ional Cotroceni)
Expozi"ia „Rezisten"ii. Amintire și recunoștin"ă”, desfășurată sub Înaltul
Patronaj al Președintelui României, a fost organizată de Muzeul Na"ional Cotroceni,
în parteneriat cu Asocia"ia Forum Apulum Alba Iulia și Consiliul Na"ional pentru
Studierea Arhivelor Securită"ii. Proiectul și‐a propus să aducă în aten"ia publicului o
galerie de portrete din rândul foștilor disiden"i și opozan"i ai regimului comunist, re‐
alizate într‐o manieră artistică de către tineri gra%icieni considera"i a %i reprezentativi
pentru tânăra genera"ie.Participarea Președintelui României, Klaus Iohannis, la
vernisajul expozi"iei „Rezisten"ii. Amintire și recunoștin"ă” și acordarea Înaltului
Patronaj al Președintelui României, face parte din angajamentul Președintelui Klaus
Iohannis fa"ă de prezervarea memoriei na"ionale și omagierea eroilor și martirilor
români.

28 Noiembrie 2019
Vernisajul expoziției
„Rezistenții. Amintire
și recunoștință”
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6. Susținerea și promovarea sportului
10 martie 2015 – Lansarea o$icială a proiectului „Candidatura
României pentru Universiada de Vară 2021” (București)
În cadrul evenimentului, Președintele României a precizat că organizarea
Universiadei de Vară 2021 în România ar însemna, pe de o parte, bene%icii economice
și sociale, capital de imagine, investi"ii și încurajarea turismului, iar pe de altă parte,
prin participarea unui număr ridicat de sportivi universitari, recunoașterea și răs‐
plătirea valorii, muncii și dedica"iei.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/discursul‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐ocazia‐lansarii‐o%iciale‐a‐proiectului‐candidatura‐romaniei‐pen‐
tru‐universiada‐de‐vara‐2021

19 iulie 2016 – Ceremonia de decorare a domnului Ilie Năstase (Palatul
Cotroceni)
Președintele României, Klaus Iohannis, în semn de înaltă apreciere şi re‐
cunoaştere pentru întreaga carieră sportivă, pentru rezultatele remarcabile obţinute
în calitate de reprezentant al României, precum şi pentru implicarea în popularizarea
sportului în rândul tinerilor, a conferit Ordinul Na"ional „Steaua României” în grad
de Comandor Excelenţei Sale Ilie Gheorghe Năstase, jucător profesionist de tenis de
câmp (Decret nr. 704/19.07.2016).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐decorarii‐domnului‐ilie‐
nastasehttps://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/decret‐de‐decorare‐semnat‐de‐p
resedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1469181727

21 iulie 2016 – Ceremonia de predare a drapelului Echipei Olimpice a
României, înainte de participarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro
(Palatul Cotroceni)

21 Iulie 2016
Ceremonia de predare
a drapelului Echipei
Olimpice a României
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La eveniment au participat membrii Echipei Olimpice, ministrul Tineretului
și Sportului, Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.Preşedintele
României, Klaus Iohannis, i‐a înmânat drapelul Cătălinei Ponor, le‐a urat succes
sportivilor români și i‐a asigurat de întreaga sa sus"inere.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐ceremoniei‐de‐predare‐a‐drapelului‐echipei‐
olimpice‐a‐romaniei‐inainte‐de‐participarea‐la‐jocurile‐olimpice‐de‐la‐rio‐de‐janeiro

22 septembrie 2016 – Campania „Pedalăm pentru Invictus 2017”
(București)
Campania „Pedalăm pentru Invictus 2017” a fost demarată de Asocia"ia
Povestașii şi Invictus România.Președintele Klaus Iohannis a pedalat pentru militarii
români care urmau să participe la Jocurile Paralimpice Invictus 2017. Președintele
României a transmis că militarii sunt „adevăra"ii eroi, nu numai în teatrele de opera"ii,
ci și prin exemplul de voin"ă și for"ă pe care ni‐l oferă”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/anunturi‐de‐presa/programul‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis1474535006

27 septembrie 2016 – Ceremonia de decorare a sportivilor care au
ob!inut rezultate la Jocurile Olimpice de Vară moderne – Rio 2016 (Palatul
Cotroceni)
Preşedintele României, Klaus Iohannis, în semn de înaltă apreciere şi re‐
cunoştinţă pentru rezultatele remarcabile obţinute la Jocurile Olimpice de vară
moderne – a XXXI‐a ediţie, Rio 2016 (Rio de Janeiro, Brazilia), pentru dăruirea, de‐
votamentul şi profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc şi a
imaginii României în lume, a conferit:Ordinul „Meritul Sportiv”, Clasa I, doamnelor
Loredana Dinu, Simona Gherman, Simona Pop, Ana‐Maria Popescu, sportive
scrimă;Ordinul „Meritul Sportiv”, Clasa a II‐a, cu o baretă, domnilor Florin Mergea
și Horia Tecău, sportivi tenis;Ordinul „Meritul Sportiv”, Clasa a II‐a, doamnei Roxana
Gabriela Cogianu, sportivă canotaj;Ordinul „Meritul Sportiv”, Clasa a III‐a, cu două
barete, doamnelor Mădălina Bereş, Andreea Nicoleta Boghian, Adelina Maria Boguş,
Daniela Druncea, Laura Oprea, Mihaela Petrilă, Iuliana Popa, Ioana Strungaru,
sportive canotaj, respectiv Albert Saritov, sportiv lupte libere.Totodată, în semn de
înaltă apreciere şi recunoştinţă pentru rezultatul de exceptie obţinut la Jocurile
Paralimpice de vară moderne – a XV‐a ediţie, Rio 2016 – Jogos Paralímpicos
(Rio de Janeiro, Brazilia), pentru dăruirea, devotamentul şi profesionalismul puse
în slujba afirmării sportului românesc şi a imaginii României în lume, Președintele
Klaus Iohannis a conferit Ordinul „Meritul Sportiv”, Clasa a III‐a, cu două barete,
domnului Florin‐Alexandru Bologa, sportiv judo (Decrete nr. 819/27.09.2016;
820/27.09.2016).
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐sportivilor‐medaliati‐
la‐jocurile‐olimpice‐si‐la‐jocurile‐paralimpice‐de‐la‐rio‐de‐janeiro‐2016https://www.presidency.ro/r
o/media/agenda‐presedintelui/decrete‐de‐decorare‐semnate‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis1474990295
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26 Septembrie 2017
Ceremonia de decorare
a gimnaștilor Cătălina
Ponor, Marian Drăgulescu
și Larisa Iordache

26 septembrie 2017 – Ceremonia de decorare a gimnaștilor Cătălina
Ponor, Marian Drăgulescu și Larisa Iordache (Palatul Cotroceni)
Preşedintele României, Klaus Iohannis, în semn de înaltă apreciere pentru
rezultatele remarcabile obţinute la Campionatele Europene de Gimnastică Artistică
de la Cluj‐Napoca (19‐23 aprilie a.c.), pentru talentul, pasiunea, devotamentul şi pro‐
fesionalismul puse în slujba a%irmării sportului românesc pe plan internaţional, a
conferit Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de O%iţer doamnei Cătălina
Ponor şi domnului Marian Drăgulescu, precum şi Ordinul „Meritul Sportiv”, Clasa a
III‐a, cu o baretă, doamnei Larisa Iordache.Cu acest prilej, Preşedintele României a
felicitat sportivii pentru rezultatele deosebite obţinute la competi"ia europeană.De
asemenea, Președintele Klaus Iohannis apreciază performan"ele excep"ionale înre‐
gistrate pe parcursul carierei, precum şi modul onorabil în care ei reprezintă
România. Prin munca, determinarea şi perseveren"a de care au dat dovadă, cei trei
sportivi au adus încă o dată recunoaştere internaţională gimnasticii
româneşti.Preşedintele României, Klaus Iohannis, i‐a asigurat pe sportivii români de
sprijin necondiţionat şi îi încurajează să rămână la fel de consecvenţi şi competitivi
(Decret nr. 421/27.04.2017).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐gimnastilor‐catalina‐
ponor‐marian‐dragulescu‐si‐larisa‐iordachehttps://www.presidency.ro/ro/media/decrete‐si‐acte‐o%i
ciale/decrete‐de‐decorare‐semnate‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1493303920

30 iulie 2019 – Ceremonia de decorare a Simonei Halep (Palatul
Cotroceni)
Ca urmare a performan"ei extraordinare ob"inute la Turneul de Tenis de la
Wimbledon, precum și în semn de recunoaștere și apreciere pentru întreaga activ‐
itate, Președintele României, Klaus Iohannis, a decis acordarea celei mai înalte dis‐
tinc"ii a statului român, Ordinul Na"ional „Steaua României” în grad de Cavaler,
sportivei Simona Halep.Prin dăruirea, devotamentul și profesionalismul său,
demonstrate atât pe terenul de tenis, cât și în afara sa, Simona Halep a promovat
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30 Iulie 2019
Ceremonia de decorare
a Simonei Halep

numele "ării noastre în întreaga lume. Simona Halep este un model pentru tânăra
genera"ie, iar implicarea sa în popularizarea tenisului în rândul copiilor reprezintă
un uriaș câștig pentru sportul românesc.Preşedintele României, Klaus Iohannis, în
semn de înaltă apreciere și recunoaștere pentru câștigarea Trofeului de Tenis de la
Wimbledon, pentru rezultatele sportive excep"ionale ob"inute de‐a lungul carierei,
pentru desăvârșirea pozi"iei în rândul celor mai bune jucătoare ale lumii, precum
și pentru talentul, dăruirea, devotamentul și profesionalismul puse în slujba afir‐
mării sportului românesc pe plan interna"ional și popularizării acestuia în rândul
tinerilor, fiind un simbol al tinerei genera"ii de sportivi, a conferit Ordinul Na"ional
„Steaua României” în grad de Cavaler sportivei Simona Halep (Decret
nr.643/26.07.2019).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐simonei‐
halephttps://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/presedintele‐romaniei‐acorda‐ordi
nul‐national‐steaua‐romaniei‐simonei‐halephttps://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐
presa/decret‐de‐decorare‐semnat‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1564133384

12 septembrie 2019 – Ceremonia de decorare a alpinistului Horia-Dan
Colibășanu (Palatul Cotroceni)
Preşedintele României, Klaus Iohannis, în semn de înaltă apreciere și re‐
cunoaștere pentru performan"a sportivă deosebită ob"inută în expedi"ia din mun"ii
Himalaya, pentru determinarea, pasiunea și perseveren"a cu care și‐a desăvârșit
pozi"ia de alpinist ultra‐performant la nivel na"ional și interna"ional, precum și pen‐
tru contribu"ia semni%icativă adusă alpinismului românesc, a conferit Ordinul
Na"ional Steaua României” în grad de Cavaler domnului Horia‐Dan Colibăşanu,
alpinist (Decret nr. 541/14.06.2016).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐alpinistului‐horia‐dan‐
colibasanuhttps://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/decret‐de‐decorare‐semnat‐d
e‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1497451110
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26 noiembrie 2019 – Ceremonia de decorare a domnului Ivan
Patzaichin (Palatul Cotroceni)
Președintele României, Klaus Iohannis, în semn de înaltă apreciere şi re‐
cunoaștere pentru excep"ionala carieră sportivă, pentru rezultatele remarcabile
obţinute în calitate de reprezentant al României, precum şi pentru implicarea în
popularizarea sportului în rândul tinerei genera"ii de sportivi, Președintele Klaus
Iohannis a conferit Ordinul Na"ional „Steaua României” în grad de Cavaler domnului
Ivan Patzaichin (Decret nr. 854/25.11.2019).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐domnului‐ivan‐patzaichin

26 Noiembrie 2019
Ceremonia de decorare a
domnului Ivan Patzaichin
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7. Evenimente de lansare a volumului EU.RO
Volumul „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa” a avut mai multe
evenimente de lansare:
n 17 aprilie 2019 – Sala Studio, Teatrul Na"ional București;
n 11 mai 2019 – Teatrul National „Vasile Alecsandri”, Iași;
n 14 mai 2019 – Casa de Cultură a Sindicatelor, Ploiești;
n 17 mai 2019 – Centrul de Conferin"e al Universită"ii Politehnica, Timișoara;
n 21 mai 2019 – Filarmonica Oltenia, Craiova;
n 23 mai 2019 – Sala Auditorium Maximum, Universitatea Babeș‐Bolyai,
Cluj‐Napoca;
n 29 mai 2019 – Salonul Interna"ional de Carte Bookfest, București;
n 7 iunie 2019 – Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia, Alba Iulia;
n 26 septembrie 2019 – Liederkranz Foundation New York, Statele Unite
ale Americii.

592

„EU.RO – Un dialog deschis despre Europa” este o invita"ie la dezba‐
tere, la analiză și cunoaștere, astfel încât să le ofere cititorilor informa"ii de care
au nevoie pentru a deveni cetă"eni europeni implica"i, alături de instrumente care
să le contureze o pozi"ie articulată fa"ă de Uniune și fa"ă de viitorul ei. Cartea
Președintelui Klaus Iohannis este un gest necesar în anul în care România a pre‐
luat Președin"ia Consiliului Uniunii, precum și în contextul unei Europe determi‐
nate să devină din ce în ce mai conștientă de rolurile sale strategice ca urmare a
frământărilor care îi pun la încercare din interior idealul de unitate.Deși toată
lumea știe câte ceva despre Uniunea Europeană, cartea acoperă nevoia unui ghid
structurat, echilibrat și concis, care să răspundă într‐o manieră accesibilă unui
întreg spectru de întrebări și care să abordeze de la cele mai simple no"iuni și in‐
forma"ii istorice despre proiectul comunitar, până la aspectele problematice pe
care le implică în prezent punerea în act a idealurilor sale.„Am încercat să prezint,
într‐o manieră accesibilă, principalele mecanisme, valori și teme politice rele‐
vante pentru constructul european. Inten"ia mea a fost aceea de a oferi unui citi‐
tor nespecialist explica"ii concise și răspunsuri la întrebări esen"iale, dar
sensibile, care preocupă un număr mare de cetă"eni și care pot genera confuzii.
Întrebările la care am încercat să ofer răspunsuri în această carte sunt foarte va‐
riate, iar ele încep de la legitimitatea noastră istorică de a apar"ine spa"iului co‐
munitar și se încheie cu modul în care ne proiectăm prezen"a în Uniune, în
viitoarea perioadă. De asemenea, ele au la bază convingerea că este de datoria
politicienilor să informeze propriii cetă"eni despre modul de func"ionare al me‐
canismelor politice și despre marile teme care solicită, astăzi, aten"ia lumii în‐
tregi”, afirmă Klaus Iohannis în introducerea căr"ii.Solu"ia istorică gândită să
prevină distrugeri similare celor din al Doilea Război Mondial și‐a dovedit vala‐
bilitatea timp de aproape șapte decenii. La moment de răscruce, Klaus Iohannis
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17 Aprilie 2019
Lansarea volumului
„EU.RO – Un dialog
deschis despre Europa”
în București

explică valorile care definesc Uniunea Europeană și care au dus la cea mai lungă
perioadă de pace din istoria continentului, importan"a Flancului Estic, dar și ce
implică pentru România apartenen"a la proiectul comunitar, într‐o pledoarie con‐
vingătoare pentru spirit civic și responsabilitate. Astfel, cartea urmărește o mai
bună în"elegere a proiectului european de către cetă"eni, prin prezentarea unor
teme și concepte de bază pentru politica europeană, precum și prin descrieri, ar‐
gumente și explica"ii legate de UE și rolurile acesteia.
Evenimentele au fost organizate de Editura Curtea Veche Publishing

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/evenimentul‐de‐lansare‐a‐
volumului‐eu‐ro‐un‐dialog‐deschis‐despre‐europa
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/participare‐la‐evenimentul‐
de‐lansare‐a‐cartii‐eu‐ro‐un‐dialog‐deschis‐despre‐europa
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/evenimentul‐de‐lansare‐a‐
cartii‐eu‐ro‐un‐dialog‐deschis‐despre‐europa
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/evenimentul‐de‐lansare‐a‐
volumului‐eu‐ro‐un‐dialog‐deschis‐despre‐europa1557924622
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/evenimentul‐de‐lansare‐a‐
volumului‐eu‐ro‐un‐dialog‐deschis‐despre‐europa1558348941
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/evenimentul‐de‐lansare‐a‐
volumului‐eu‐ro‐un‐dialog‐deschis‐despre‐europa1558522668
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/interventiile‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐din‐cadrul‐evenimentului‐de‐lansare‐a‐volumului‐eu‐ro‐un‐dialog‐
deschis‐despre‐europa
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/interventiile‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐din‐cadrul‐evenimentului‐de‐lansare‐a‐volumului‐eu‐ro‐un‐dialog‐
deschis‐despreeuropa1559918895
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/interventiile‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐din‐cadrul‐evenimentului‐de‐lansare‐a‐volumului‐eu‐ro‐un‐dialog‐deschis‐
despre‐europa1569572301
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8. Relația cu cetățenii
Președintele Klaus Iohannis și‐a dorit ca cetă"enii să simtă că institu"ia pre‐
ziden"ială este aproape de %iecare dintre aceștia. Totodată, Președintele Iohannis și‐
a respectat angajamentul de a %i un Președinte „altfel” ‐ implicat, responsabil și atent
la nevoile tuturor cetă"enilor.

9 Mai 2019
Interacțiune cu cetățenii
cu prilejul
Summitului de la Sibiu

2015
Anul 2015 aduce o creștere semnificativă, de 73% comparativ cu anul
2014, a numărului de peti!ii adresate de cetă"eni Președintelui României, până
la un total de 35.316 peti"ii. Astfel, în fiecare lună a anului 2015, pe adresa
Președintelui României au sosit aproximativ 3.000 de peti!ii. Totodată, în cursul anului 2015, la Palatul Cotroceni, au fost primi!i în audien!ă 2.731 de cetă!eni.
Principalele subiecte care se regăsesc în peti"iile adresate Președintelui Klaus
Iohannis în anul 2015 se referă la (în procente din totalul peti#iilor):
n Opinii politice – 9,1%;
n Propuneri și opinii în diverse domenii – 8,8%;
n Justi"ie – 8,4%;
n Abuzuri institu"ionale – 5%;
n Decrete și legi – 3,6%;
n Solicitări de ajutoare sociale – 3,1%;
n Pensii – 2,8%;
n Retrocedări/despăgubiri – 2,8%;
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n Fond funciar – 2,3%;

n Drepturi speciale (persoane cu dizabilită"i, veterani, revolu"ionarietc.) – 2,1%;
n Cetă"enie – 1,9%;

n Administra"ie publică locală – 1,9%;
n Solicitări locuin"e – 1,7%;

n Protec"ia mediului/ecologie – 1,4%;
n Infrac"ionalitate – 1,4%;

Primul an al primului mandat al Președintelui Klaus Iohannis aduce o
creștere a numărului mesajelor cuprinzând opinii politice, propuneri sau sugestii pri‐
vind diferite domenii. Astfel, aproape 20% din peti!iile înregistrate în anul 2015
sunt în strânsă legătură cu așteptările cetă!enilor la începutul mandatului unui
nou Președinte al României.
Aceste așteptări primesc un răspuns concret în luna noiembrie a anului 2015
când, după tragedia din Clubul Colectiv, Președintele României organizează pentru
prima dată consultări cu reprezentan"i ai societă"ii civile în vederea învestirii unui
nou cabinet.
Între principalele problemele reclamate de cetă"eni Președintelui României
regăsim și problemele legate de justi"ie, cu referire în primul rând la tergiversarea
unor anchete sau procese, urmate de reclama"iile privind abuzurile unor func"ionari
publici sau persoane care ocupă func"ii publice.
De asemenea, peti!iile referitoare la promulgarea sau nepromulgarea
unor legi de Președintele României ating o pondere tot mai importantă din
totalul peti!iilor. Printre proiectele de lege care generează peti"ii adresate
Președintelui României regăsim proiectul privind modificarea și completarea
Legii vânătorii și a protec"iei fondului cinegetic, proiectul de lege referitor la pen‐
siile parlamentarilor, proiectul de lege privind pensiile militare de stat, proiectul
de lege pentru darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obliga"ii‐
lor asumate prin credite.

2016

Începând din acest an, cetă"enii îi pot scrie direct Președintelui României, pe
pagina de internet a Administra"iei Preziden"iale www.presidency.ro unde este creată
o sec"iune specială intitulată „Scrie‐i Președintelui!”. Aproape 5.000 de cetă!eni folosesc această posibilitate de a intra în dialog cu Președintele României, reprezentând aproape 20% din cele 26.020 peti!ii primite în anul 2016 .
Totodată, în cursul anului 2016, la Palatul Cotroceni, sunt primi!i în audien!ă 1.856 de cetă!eni.
Dacă în 2015, primul an de mandat, cele mai multe dintre peti"iile adresate
Președintelui României cuprindeau opinii politice, demisia guvernului la sfârșitul
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anului 2015 și instalarea unui nou guvern determină, în anul 2016, reducerea
aproape la jumătate a acestor tipuri de mesaje, de la 9,1% la 5,4% din total peti"ii,
după cum reiese din sinteza principalelor subiecte care se regăsesc în peti"iile adre‐
sate Președintelui Klaus Iohannis în anul 2016:
n Propuneri și opinii în diverse domenii – 10,6%;
n Justi"ie – 7,3%;
n Opinii politice – 5,4%;
n Decrete și legi – 4,6%;
n Abuzuri institu"ionale – 4,5%;
n Solicitări ajutoare sociale – 3,8%;
n Pensii – 2,3%;
n Drepturi speciale (persoane cu dizabilită"i, veterani, revolu"ionari etc.) – 1,9%;
n Cetă"enie – 1,8%;
n Fond funciar – 1,6%;
n Retrocedări/despăgubiri – 1,5%;
n Solicitări locuin"e – 1,5 %;
n Administra"ie publică locală – 1,4%;
n Infrac"ionalitate – 1,3%;
n Protec"ia mediului/ecologie – 0,9%;
Problemele legate de justi"ie rămân pe primele locuri între problemele re‐
clamate de cetă"eni și în 2016, ca și reclama"iile privind abuzurile unor func"ionari
publici, institu"ii publice sau persoane care ocupă func"ii publice (4,5%).
În anul 2016 continuă să crească ponderea peti!iilor referitoare la promulgarea sau nepromulgarea unor legi de către Președintele României. Pon‐
derea acestor peti"ii atinge 4,6% din totalul peti"iilor, în condi"iile în care unele
proiecte de lege ajung să genereze ample dezbateri în societate precum proiectul de
lege pentru darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obliga"iilor asu‐
mate prin credite, proiectul legii privind conversia creditelor în franci elve"ieni sau
proiectul de lege prin care se interzice fumatul în spa"iile publice închise.

2017
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Anul 2017 este marcat de instalarea unui nou Guvern, format de alian"a PSD‐
ALDE, care câștigă alegerile parlamentare de la sfârșitul anului 2016.
Încercările repetate ale acestei alian!e politice de a modi$ica legisla!ia
penală (codurile penal și de procedură penală), dezincriminarea unor fapte de co‐
rup"ie și acordarea gra"ierii/amnistiei pentru fapte de corup"ie, precum și campania
împotriva institu"iilor cu rol în combaterea corup"iei, în primul rând împotriva DNA,
determină reac!ia unei păr!i importante a societă!ii românești, manifestată in‐
clusiv prin mari proteste de stradă, începute după adoptarea de guvern a Ordonan"ei
de Urgen"ă a Guvernului nr. 13/2017 de modi%icare a Codului penal și a Codului de
procedură penală, prin care sunt dezincriminate o serie de fapte de corup"ie.
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Problemele ridicate de cetă"eni în cele peste 25.500 de peti!ii adresate
Președintelui României în 2017 re$lectă acest climat politic și social:
n Opinii politice – 20,6%;
n Propuneri și opinii în diverse domenii – 10,7%;
n Decrete și legi – 5,3%;
n Justi"ie – 4,6%;
n Abuzuri institu"ionale ‐ 3,1%;
n Cultură – 2,4%
n Solicitări ajutoare sociale – 2,4%;
n Cetă"enie – 1,8%;
n Pensii – 1,7%;
n Protec"ia mediului/ecologie – 1,3%;
n Solicitări locuin"e – 1,1 %;
n Drepturi speciale (persoane cu dizabilită"i, veterani, revolu"ionari etc.) – 1%;
n Fond funciar – 1%;
n Retrocedări/despăgubiri – 1%;
n Infrac"ionalitate – 0,8%;
n Administra"ie publică locală – 0,7%;

În acest context, peste 20% dintre peti!iile adresate Președintelui României în cursul anului 2017 se referă la situa!ia politică, cu accent pe ac!iunile
majorită!ii parlamentare și guvernamentale PSD-ALDE.
De asemenea, peste 10% din peti"ii con"in propuneri sau opinii referitoare
la diferite domenii, de la ac"iunile de subminare a luptei împotriva corup"iei, la noua
lege a salarizării propusă de coali"ia majoritară.
Dacă adăugăm și peti"iile care solicită Președintelui României nepromulga‐
rea unor proiecte de legi precum proiectul de lege privind modi%icarea codului silvic
sau proiectele legislative privind exportul de medicamente sau vaccinarea obligatorie
putem concluziona că peste o treime din peti"iile adresate Președintelui în anul 2017
au avut ca subiect ac"iuni promovate sau măsuri propuse de coali"ia PSD‐ALDE.
Pe acest fundal politic, toate celelalte problematici care se regăsesc de regulă
în peti"iile adresate Președintelui României scad ca pondere.
Singura excep"ie o regăsim la capitolul „Cultură”, unde se înregistrează o pon‐
dere importantă, 2,4% din total peti"ii. Și în acest caz avem de‐a face tot cu o reac"ie
a societă"ii la ac"iunile coali"iei de guvernare, aceste peti"ii %iind generate de refuzul
autorită"ilor de a permite accesul exper"ilor UNESCO în galeriile romane de la Roșia
Montană în cadrul procesului ini"iat de guvernul anterior de introducere a galeriilor
în patrimoniul UNESCO.

2018

În peti!iile adresate de cetă!eni Președintelui României în anul 2018
regăsim aceleași teme ca și în anul anterior:
n Opinii politice – 17,4%;
n Propuneri și opinii în diverse domenii – 6,8%;

597

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS
n Decrete și legi – 5,6%;
n Justi"ie – 4,5%;

n Cetă"enie – 4%;

n Abuzuri institu"ionale – 2,4%

n Solicitări ajutoare sociale – 2,1%;
n Pensii – 1,6%;

n Protec"ia mediului/ecologie – 1,2%;
n Solicitări locuin"e – 1%;

n Administra"ie publică locală – 0,8%;

n Drepturi speciale (persoane cu dizabilită"i, veterani, revolu"ionari etc.) – 0,7%;
n Fond funciar – 0,7%;

n Retrocedări/despăgubiri – 0,7%;
n Infrac"ionalitate – 0,7%;

Cele mai multe dintre peti"iile primite în anul 2018 se referă la situa"ia poli‐
tică . Regăsim, de asemenea, propuneri și opinii formulate de cetă"eni privind diferite
domenii sau promulgarea unor legi.
Așadar, aproape 30% din peti!iile adresate Președintelui României în
anul 2018 au ca subiect ac!iuni promovate sau măsuri propuse de coali!ia guvernamentală.
Toate celelalte problematici care se regăsesc de regulă în peti"iile adresate
Președintelui României își păstrează ponderea în totalul peti"iilor.
Solicitările pentru ob"inerea cetă"eniei române înregistrează o creștere im‐
portantă a ponderii în total peti"ii, de la 1,8% în anul anterior, la 4,8% în 2018, for‐
mulate în principal de cetă"eni ai Republicii Moldova.

2019
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Pe parcursul anului 2019, regăsim următoarele teme în peti!iile adresate Președintelui României:
n Opinii politice – 13,7%;
n Propuneri și opinii în diverse domenii – 7,6%;
n Decrete și legi – 6,5%;
n Cetă"enie – 6,2%;
n Justi"ie – 4,2%;
n Abuzuri institu"ionale – 2,7%;
n Solicitări ajutoare sociale – 1,9%;
n Pensii – 1,7%;
n Administra"ie publică locală – 1,3%;
n Drepturi speciale (persoane cu dizabilită"i, veterani, revolu"ionari etc.) – 1,3%;
n Solicitări locuin"e – 1,1%;
n Infrac"ionalitate – 1%;
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n Protec"ia mediului/ecologie – 1%;
n Fond funciar – 0,9%;

n Retrocedări/despăgubiri – 0,4%;

Deși în scădere fa!ă de anii anteriori, ponderea opiniilor politice în totalul peti!iilor rămâne în continuare ridicată. De asemenea, printre temele care
au făcut subiectul peti"iilor se numără solicitări adresate Președintelui Klaus
Iohannis de a nu promulga un proiect de lege pentru modi$icarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguran!ei publice, adoptat în
urma mitingului din 10 august 2018, precum și solicitări privind proiectul de
modi$icare a legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
Anul 2019 aduce și o nouă creștere a ponderii peti"iilor prin care se solicită
acordarea cetă"eniei române, până la 6,2% din total peti"ii.
An
2015
2016
2017
2018
2019(estimare)
TOTAL 2015-2019

Total peti!ii
35316
26020
25502
22904
23900
133642

Audien!e
2731
1856
1079
972
960
7598
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1. România Educată
Proiectul „România Educată” a fost ini"iat de către Președintele Klaus Iohannis
cu scopul de a oferi predictibilitatea necesară sistemului de educa"ie, de a‐l adapta
la provocările interne și interna"ionale și de a permite dezvoltarea unui cadru con‐
ceptual unitar privind direc"ia reformelor din învă"ământ. Proiectul a fost axat pe
construirea unui consens în rândul societă"ii prin comunicarea permanentă cu actorii
interesa"i de educa"ie, dar și cu publicul larg. Accentul pus pe construc"ia consultativă
a proiectului a însemnat mai multe etape succesive, astfel:

1.1. Prima etapă a Proiectului „România Educată”
Această etapă a inclus o consultare derulată online, în perioada 10 iunie ‐ 15
octombrie 2016. Formularul a fost accesat de câteva mii de persoane și a rezultat în
peste 8000 de răspunsuri unice. Acest formular a permis responden"ilor nu doar să
își exprime opinia legat de direc"ia de dezvoltare a educa"iei, ci și să prioritizeze pro‐
vocările pe care le consideră importante în de%inirea viitorului României.
Ulterior, Administra"ia Preziden"ială a organizat opt dezbateri regionale, în
parteneriat cu Ministerul Educa"iei și cu universită"ile care au găzduit evenimentul.
Astfel de dezbateri s‐au derulat în Brașov, Cluj‐Napoca, Craiova, București, Iași,
Timișoara, Constan"a, după cum urmează:

Craiova, 28 martie 2016 – „Pro$ilul absolventului”
La Craiova a avut loc prima dezbatere regională din cadrul proiectului
„România Educată”. Evenimentul a avut drept temă „Pro%ilul absolventului” și a fost
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de deschidere a anului
școlar preuniversitar
2018-2019 (Alba-Iulia)

organizat de către Administra"ia Preziden"ială în parteneriat cu Ministerul Educa"iei
Na"ionale și Cercetării Știin"i%ice și cu sprijinul Universită"ii din Craiova.
La dezbatere au participat peste 150 de persoane, inclusiv elevi, studen"i,
părin"i și cadre didactice, reprezentan"i ai autorită"ilor publice și ai mediului privat
din Regiunea de Dezvoltare Sud‐Vest (Oltenia) și de la nivel na"ional. În afara dezba‐
terilor din plen, au fost organizate ateliere în care au fost identi%icate elemente‐cheie
ale pro%ilului absolventului pe %iecare ciclu educa"ional. Agenda și raportul dezbaterii
sunt accesibile online.

Timișoara, 25 aprilie 2016 – „Cercetarea știin!i$ică”
Dezbaterea Regională privind „Cercetarea știin"i%ică” s‐a desfășurat în data
de 25 aprilie 2016 și a fost parte integrantă din Conferin"a anuală „Diaspora în Cerce‐
tarea Știin"i%ică și Învă"ământul Superior din România ‐ Diaspora și prietenii săi”. Edi"ia
din 2016 a Conferin"ei s‐a derulat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și a
reunit peste 800 de cercetători și reprezentan"i ai mediului academic din diaspora ‐
din peste 32 de "ări, inclusiv România, precum și invita"i la nivelul autorită"ilor centrale
și locale, reprezentan"i ai structurilor asociative, profesori, studen"i și doctoranzi.
Sesiunea dedicată Proiectului „România Educată” s‐a axat pe identi%icarea re‐
perelor și exemplelor de bună practică în domeniul cercetării știin"i%ice, dezvoltării și
inovării, precum și pe identi%icarea direc"iilor de transformare pentru România la
Orizont 2030, în raport cu acestea. Agenda și raportul dezbaterii sunt accesibile online.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐cu‐prilejul‐deschiderii‐conferintei‐diaspora‐in‐cercetarea‐stiinti%ica‐si‐
invatamantul‐superior‐din‐romania

Brașov, 18 iulie 2016 – „Cariera didactică în învă!ământul preuniversitar”
Discu"iile din cadrul dezbaterii regionale privind „Cariera didactică în învă‐
"ământul preuniversitar” s‐au concentrat asupra aspectelor privind formarea ini"ială
și continuă a cadrelor didactice, dar au vizat și teme precum %lexibilizarea carierei.
La eveniment s‐au înscris peste 170 de participan"i, reprezentan"i ai unor
institu"ii și organiza"ii relevante din toate cele 6 jude"e din regiunea de dezvoltare
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Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.). Dintre participan"i amintim:
Inspectoratele Școlare Jude"ene, Centrele Jude"ene de Resurse și Asisten"ă Educa"ională,
reprezentan"ii elevilor, studen"ilor și părin"ilor, sindicatele cadrelor didactice, orga‐
niza"ia colegiilor na"ionale centenare și Consiliul Na"ional al Rectorilor, organiza"ii
neguvernamentale active în sfera politicilor educa"ionale. Participan"ii au luat parte
la șase ateliere:
n pro"ilul cadrului didactic și formarea ini#ială,
n formarea continuă a cadrelor didactice,
n managementul carierei didactice și trasee alternative în cariera didactică
n creșterea atractivită#ii carierei didactice,
n evaluarea performan#elor (standarde de performan#ă)
n pregătirea cadrelor didactice pentru educa#ie incluzivă.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Universită"ii Transilvania din
Brașov și al Ministerului Educa"iei Na"ionale și Cercetării Știin"i%ice. La %inal au fost
prezentate și detaliate o serie de concluzii care au stat la baza discu"iilor grupului de
lucru tematic „Cariera didactică”, constituit în cea de‐a doua etapă. Agenda și raportul
dezbaterii sunt accesibile online.

Constan!a, 20 septembrie 2016 – „Evaluarea rezultatelor învă!ării în
sistemul preuniversitar”
Dezbaterea Regională privind „Evaluarea rezultatelor învă"ării în sistemul
preuniversitar” s‐a desfășurat în data de 20 septembrie 2016 și a propus discutarea
unor aspecte precum: relevan"a și adecvarea evaluărilor la scopul urmărit, impor‐
tan"a și rolul testelor interna"ionale sau a evaluării curente, necesitatea identi%icării
unor metode de valori%icare a rezultatelor la aceste evaluări în scopul elaborării de
politici publice corecte în educa"ie ș.a.m.d.
Evenimentul a reunit reprezentan"i ai unită"ilor de învă"ământ preuniversi‐
tar, public și privat, reprezentan"i ai inspectoratelor școlare jude"ene și asocia"iilor
de elevi, studen"i, părin"i și profesori, reprezentan"i ai organiza"iilor neguvernamen‐
tale active în educa"ie sau ai autorită"ilor publice în domeniu (ex. ARACIP, CNEE),
precum și un număr considerabil de profesori și elevi. În total, 105 persoane au com‐
pletat formularul de înscriere.
Dezbaterea a fost organizată cu sprijinul Universită"ii Ovidius din Constan"a
și al Ministerului Educa"iei Na"ionale și Cercetării Știin"i%ice, iar rezultatele sale au
stat la baza discu"iilor din grupul de lucru tematic privind evaluarea elevilor și stu‐
den"ilor din cadrul etapei a II‐a a Proiectului. Agenda și raportul dezbaterii sunt ac‐
cesibile online.
Iași, 21 octombrie 2016 – „Învă!ământul profesional și tehnic”
A cincea consultare regională din cadrul Proiectului „România Educată”
a fost organizată în parteneriat cu Ministerului Educa"iei Na"ionale și Cercetării
Știin"i%ice și cu sprijinul Universită"ii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iași. A reunit
participan"i preponderent din Regiunea de dezvoltare Nord‐Est, reprezentan"i ai in‐
stitu"iilor cu atribu"ii în domeniu și ai mediului de afaceri, profesori, elevi, studen"i,
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părin"i și reprezentan"i ai organiza"iilor nonguvernamentale. La dezbatere au parti‐
cipat peste 150 de persoane din cele 6 jude"e ale regiunii.
Evenimentul a fost structurat în trei sec"iuni distincte: prima sec"iune a fost
dedicată stabilirii contextului și a modi%icărilor legislative recente în domeniul învă‐
"ământului profesional și tehnic, a doua sec"iune a fost organizată sub forma unor
ateliere de lucru, în timp ce a treia a cuprins concluziile conturate în atelierele de
lucru, precum și interven"ii din partea participan"ilor la ateliere. Agenda și raportul
dezbaterii sunt accesibile online.
Rezultatele dezbaterii au stat la baza discu"iilor din grupul de lucru tematic
„un învă"ământ profesional și tehnic de calitate” din cadrul etapei a II‐a a Proiectului.

București, 25 octombrie 2016 – Interna!ionalizarea învă!ământului superior românesc: Provocări și Perspective
Dezbaterea Regională privind ”Interna"ionalizarea învă"ământului superior
românesc” s‐a desfășurat la data de 25 octombrie 2017 și a propus discutarea pro‐
vocărilor cu care se confruntă institu"iile de învă"ământ superior în demersul lor de
interna"ionalizare, precum și agregarea unor perspective de dezvoltare la orizontul
anului 2030.
Evenimentul a reunit astfel peste 70 de reprezentan"i ai institu"iilor de în‐
vă"ământ superior, public și privat, reprezentan"i ai organiza"iilor non‐guvernamen‐
tale și ai altor agen"ii active în domeniul educa"ional, precum și un număr consistent
de profesori și studen"i.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Universită"ii Româno‐Americane
din București și al Ministerului Educa"iei Na"ionale și Cercetării Știin"i%ice. Agenda și
raportul dezbaterii sunt accesibile online.
Concluziile au contribuit la creionarea obiectivelor grupului de lucru tematic
privind interna"ionalizare și învă"ământ superior.

Cluj-Napoca, 7 noiembrie 2016 – „Analfabetismul Func!ional”
Evenimentul a fost organizat la Universitatea „Babeș‐Bolyai” din Cluj‐Napoca,
cu sprijinul Ministerului Educa"iei Na"ionale și Cercetării Știin"i%ice și al Centrului
pentru Studiul Democra"iei.
Dezbaterea a urmărit să facă și mai vizibilă în rândul opiniei publice situa"ia
îngrijorătoare a analfabetismului func"ional din România, oferind o imagine de an‐
samblu asupra mecanismelor de evaluare, analiză, atenuare și prevenire a acestui
fenomen. Au fost invita"i să participe to"i cei interesa"i – elevi, studen"i, profesori, pă‐
rin"i și organiza"iile reprezentative ale acestora, sindicate, reprezentan"i ai mediului
privat, organiza"ii neguvernamentale active în zona educa"iei, institu"ii publice cen‐
trale și jude"ene cu atribu"ii în domeniu sau interesate de acesta. Agenda și raportul
dezbaterii sunt accesibile online.
Metoda de dezbatere folosită în cadrul evenimentului a fost „cafeneaua pu‐
blică”, un proces dinamic și colaborativ. Prin această metodă ne‐am dorit ca rezultatul
întregului proces să nu %ie in%luen"at de o „agendă” ini"ială, care să orienteze discu"iile,
ci să re%lecte cât mai mult din dorin"ele, nevoile și propunerile participan"ilor. Au fost
organizate pentru aceasta cinci ateliere, cu teme distincte:
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n Tema 1: Mecanisme de evaluare a nivelului de alfabetizare func#ională

și utilizarea lor pentru ajustarea politicilor în domeniu

n Tema 2: Atenuarea efectelor individuale și sociale ale analfabetismului

func#ional
n Tema 3: Modalită#i de prevenire și reducere a analfabetismului func#ional
în sistemul de educa#ional
n Tema 4: Abilitarea cadrelor didactice pentru prevenirea și reducerea
analfabetismului func#ional
n Tema 5: Analfabetismul func#ional din perspectiva inser#iei pe pia#a
muncii: ce pot face angajatorii?
Au existat 2 runde de discu"ii pentru %iecare temă: ini"ial participan"ii au
identi%icat principalele probleme și au stabilit trei obiective prioritare pentru a putea
în"elege mai bine și ameliora situa"ia analfabetismului func"ional iar în runda a doua
rundă, au identi%icat ac"iunile aferente obiectivelor.

București, 25-26 noiembrie 2016 – Exerci!iului de agregare a rezultatelor consultării online din cadrul proiectului „România Educată”
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru
Finan"area Învă"ământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
și cu sprijinul Universită"ii Româno–Americane din București. Agenda și raportul dez‐
baterii sunt accesibile online.
Consultarea s‐a desfășurat sub forma unui atelier interactiv, pe durata a
două zile consecutive și a reunit participan"i din toate sferele societă"ii interesa"i
de domeniul educa"iei: exper"i în educa"ie și politici educa"ionale, cadre didac‐
tice, părin"i, reprezentan"i ai autorită"ilor publice cu responsabilită"i în domeniu,
organiza"ii neguvernamentale ale studen"ilor și elevilor, sindicate etc. Rolul aces‐
tui exerci"iu a fost de coagulare a rezultatelor consultării online și dezbaterilor
regionale.
Concluziile atelierului au constituit un punct de plecare spre edi%icarea
viziunii și obiectivelor de "ară, agregate în cadrul acestei prime etape a Proiectului
„România Educată”. După agregarea rezultatelor exerci"iului, concluziile acestuia și
ale dezbaterilor regionale au pus bazele grupurilor de lucru din cadrul proiectului.
Acestea au fost structurate în func"ie de temele prioritare identi%icate de către
responden"i și de către participan"ii la dezbateri.
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Evenimente sub egida proiectului
Începând cu 15 februarie 2016, organiza"ii/structuri ter"e (institu"ii publice,
ambasade, structuri reprezentative pentru comunitatea educa"ională, unită"i de în‐
vă"ământ preuniversitar sau universitar, ONGuri, companii private etc.) au putut în‐
scrie evenimente sub egida proiectului „România Educată”. Aceste evenimente au
transmis un input valoros pentru activitatea grupurilor de lucru și pentru de%initiva‐
rea rezultatelor supuse dezbaterii publice. Acest instrument de consultare a fost in‐
clus și în următoarele două etape, dovedind că poate contribui la colectarea op"iunilor
unui număr tot mai mare de cetă"eni, din zone și cu pro%iluri diverse.
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Astfel, în 2017 au fost înregistrate 14 evenimente sub egida proiectului
„România Educată” de entită"i precum: Centrul pentru Politici Educa"ionale (CPEdu),
Agen"ia Română pentru Litera"ie (ARL), Human Catalyst ‐ Asocia"ia pentru Educa"ie
și Justi"ie Socială, Asocia"ia Centrul Step by Step pentru Educa"ie și Dezvoltare,
Universitatea din București, Asocia"ia TechSup, Asocia"ia Valori în Educa"ie, Centrul
de Evaluare și Analize Educa"ionale (CEAE), Alian"a Na"ională a Organiza"iilor
Studen"ești din România (ANOSR) și Consiliul Na"ional al Elevilor (CNE), Camera de
Comer" Americană în România (AmCham), UEFISCDI și Asocia"ia „Teach for Romania”.
În 2018, 14 evenimente au fost înscrise sub egida proiectului „România Edu‐
cată”. Dezbaterile propuse de CPEdu, UEFISCDI, Fundatia World Vision România, Am‐
basada Finlandei la București, Societatea Academică din România (SAR), Human
Catalyst, CNE, Consiliul Tinerilor Institu"ionaliza"i, Kidibot, Funda"ia Didactica, Școala
Primară Româno‐Finlandeză Sibiu și Asocia"ia „United Way” au atins teme conexe
proiectului: %inan"area sistemului educa"ional, pierderea de talente din sistem, ine‐
chită"ile sociale și din educa"ie etc.
În 2019, cele 5 evenimente înscrise sub egida proiectului „România Educată”
au dezbătut rezultatele intermediare ale acestuia.

1.2. A doua etapă a Proiectului „România Educată”

Șapte grupuri de lucru tematice au lucrat la armonizarea obiectivelor și mă‐
surilor care să sus"ină o viziune și o strategie unitară la orizontul 2030. Au fost im‐
plica"i peste 170 de exper"i, reprezentând 64 de structuri distincte, provenind din
societatea civilă, sindicate, autorită"i publice, reprezentan"i ai elevilor și studen"ilor,
universită"ilor, etc. Lista lor poate %i accesată la adresa www.romaniaeducata.eu și în
anexa 9 a prezentei sec"iuni a raportului.
Grupurile tematice au abordat cu precădere zonele considerate prioritare
de către participan"ii din prima etapă. La %inal, %iecare grup a elaborat un document
tehnic și a contribuit implicit la documentul general de viziune al proiectului. Cele
șapte grupuri de lucru au abordat următoarele subiecte:
1. Cariera didactică
2. Echitatea sistemului educa"ional
3. Profesionalizarea managementului educa"ional
4. Un învă"ământ profesional și tehnic de calitate
5. Autonomie, calitate și interna"ionalizare în învă"ământul superior
6. Educa"ie timpurie accesibilă tuturor
7. Evaluarea elevilor și studen"ilor
Fiecare grup de lucru a avut un mandat clar de%init de discu"ii, și a inclus mai
multe structuri, organiza"ii, reprezentan"i ai administra"iei sau sindicatelor. Astfel:

1. Grupul de lucru privind „Cariera didactică” a discutat condi"ia cadrului
didactic în sistemul de învă"ământ, sistemul de formare al cadrelor didactice (formare
ini"ială și continuă), parcursul profesional, managementul carierei, politicile de sa‐
larizare, precum și evaluarea cadrelor didactice.
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Organiza"iile implicate au inclus:
n Asocia"ia Elevilor din Constan"a
n Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România
n Alian"a Na"ională a Organiza"iilor Studen"ești din România (ANOSR)
n Agen"ia Română de Asigurare a Calită"ii în Învă"ământul Preuniversitar
Casa Corpului Didactic Constan"a
n Camera de Comer" și Industrie Româno‐Germană
n Coali"ia pentru Educa"ie
n Coali"ia pentru Dezvoltarea României
n Consiliul Na"ional al Elevilor
n Consiliul Na"ional al Rectorilor (CNR)
n Federa"ia Na"ională Sindicală ”Alma Mater”
n Federa"ia Sindicatelor Libere din Învă"ământ
n Federa"ia Sindicatelor din Educa"ie ”Spiru Haret”
n Institutul de Știin"e ale Educa"iei
n Ministerul Educa"iei Na"ionale
n Universitatea din București
n Universitatea de Vest din Timișoara
n Teach for Romania
n Transylvania College

2. Grupul de lucru privind „Echitatea sistemului educaţional” a discutat
acele aspecte ce contribuie la rezultate echitabile pentru toţi cei care au dreptul să ac‐
ceseze sistemul educaţional. În cadrul grupului au fost abordate și teme precum reducerea
abandonului școlar, combaterea analfabetismului func"ional, desegregarea în școli etc.
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Organiza"iile implicate au inclus:
n Agen"ia ”Împreună”
n Alian"a Na"ională a Organiza"iilor Studen"ești din România (ANOSR)
n Asocia"ia ”Salva"i Copiii”
n Asocia"ia Elevilor din Constan"a
n Asociaţia Română de Literaţie
n Coali"ia pentru Dezvoltarea României
n Centrul de Evaluare şi Analize Educaţionale
n Coali"ia pentru Educa"ie
n Consiliul Na"ional al Elevilor
n Consiliul Na"ional al Rectorilor
n Federa"ia Na"ională a Asocia"iilor de Părin"i – Învă"ământ Preuniversitar
(FNAP‐IP)
n Federa"ia Sindicatelor din Educa"ie ”Spiru Haret”
n Federa"ia Sindicatelor Libere din Învă"ământ
n Ministerul Educa"iei Na"ionale
n Teach for Romania
n UNICEF
n United Way România
n World Vision
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3. Grupul de lucru privind „Profesionalizarea managementului educa!ional” a dezbătut modul în care managementul educa"ional poate %i reformat pentru a ga‐
ranta o autonomie reală și orientată spre rezultate în școlile și universită"ile românești.
Organiza"iile implicate au inclus:
n Agen"ia Română de Asigurare a Calită"ii în Învă"ământul Preuniversitar
n Alian"a Na"ională a Organiza"iilor Studen"ești din România (ANOSR)
n Asocia"ia Colegiilor Centenare
n Asocia"ia Elevilor din Constan"a
n Asocia"ia pentru Valori în Educa"ie
n Asocia"ia Română de Litera"ie
n Camera de Comer" și Industrie Româno‐Germană
n Coali"ia pentru Educa"ie
n Consiliul Na"ional al Elevilor
n Consiliul Na"ional al Rectorilor (CNR)
n Federa"ia Na"ională Sindicală ”Alma Mater”
n Federa"ia Sindicatelor din Educa"ie ”Spiru Haret”
n Federa"ia Sindicatelor Libere din Învă"ământ
n Institutul de Știin"e ale Educa"iei
n Ministerul Educa"iei Na"ionale
n Transylvania College

4. Grupul de lucru privind „Un învă!ământ profesional și tehnic de calitate” a dezbătut structura și rolul sistemului de învă"ământ profesional și tehnic,
inclusiv rela"ia cu mediul economic și posibilitatea extinderii sistemului profesional
în regim dual pe nivele superioare de cali%icare.
Organiza"iile implicate au inclus:
n Adecco
n Agen"ia Română de Asigurare a Calită"ii în Învă"ământul Preuniversitar
(ARACIP)
n Alian"a Na"ională a Organiza"iilor Studen"ești din România (ANOSR)
n Asocia"ia Română a Agen"ilor de Muncă Temporară (ARAMT)
n Asocia"ia ”Concordia” România
n Asocia"ia Română a Agen"ilor de Muncă Temporară
n Autoritatea Na"ională pentru Cali%icări
n Camera de Comer" Româno‐Franceză
n Camera de Comer" Româno‐Germană
n Camera de Comer" și Industrie a României
n Coali"ia pentru Dezvoltarea României
n Consiliul Na"ional al Elevilor
n Consiliul Na"ional al Rectorilor (CNR)
n Federa"ia Na"ională Sindicală ”Alma Mater”
n Federa"ia Sindicatelor din Educa"ie ”Spiru Haret”
n Federa"ia Sindicatelor Libere din Învă"ământ (FSLI)

609

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS
n Forumul de Cooperare Bilaterală Româno‐German
n Institutul de Cercetare a Calită"ii Vie"ii
n Ministerul Educa"iei Na"ionale | Centrul Na"ional de Dezvoltare

a Învă"ământului Profesional și Tehnic
n OMV‐Petrom
n Platforma pentru educa"ie competitivă
n S.C. Continental Automotive România S.R.L.

5. Grupul de lucru privind „Autonomie, calitate și interna!ionalizare în învă!ământul superior” a dezbătut căi pentru dezvoltarea bunei guvernan"e universitare
în contextul globalizării și interna"ionalizării educa"iei. Au fost acoperite o serie de su‐
biecte care "in de buna guvernare universitară, inclusiv autonomia, calitatea și politicile
de %inan"are. Suplimentar, s‐a discutat rolul cooperării interna"ionale în schimbarea abor‐
dărilor din procesul educa"ional și din cercetare, precum și în creșterea calită"ii educa"iei.
Organiza"iile implicate au inclus:
n Academia de Studii Economice, București
n Agen"ia Română pentru Asigurarea Calită"ii în Învă"ământul Superior
(ARACIS)
n Alian"a Na"ională a Organiza"iilor Studen"ești din România (ANOSR)
n Agen"ia Na"ională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa"iei și
Formării Profesionale (ANPCDEFP)
n Asocia"ia AdAstra
n Asocia"ia Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS)
n Camera de Comer" și Industrie Româno‐Germană
n Centrul pentru Politici Educa"ionale
n Consiliul Na"ional al Elevilor
n Consiliul Na"ional al Rectorilor
n Federa"ia Na"ională Sindicală ”Alma Mater”
n Ministerul Educa"iei Na"ionale
n Unitatea Executivă pentru Finan"area Învă"ământului Superior,
a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
n Universitatea ”Al. Ioan. Cuza”, Iași
n Universitatea de Vest din Timișoara
n Universitatea Româno‐Americană

6. Grupul de lucru privind „O educa!ie timpurie accesibilă tuturor” a
dezbătut rolul educa"iei timpurii, precum și posibile măsuri pentru extinderea acce‐
sului la educa"ie preșcolară și ante‐preșcolară.
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Organiza"iile implicate au inclus:
n Autoritatea Na"ională pentru Protec"ia Drepturilor Copilului și Adop"ie
(ANPCDA)
n Asocia"ia ”Salva"i Copiii”
n Asocia"ia pentru Dezvoltarea Educa"iei Montessori în România
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n Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala ”Step by Step”
n Centrul pentru Studiul Democra"iei
n Coali"ia pentru Dezvoltarea României
n Coali"ia pentru Educa"ie
n Consiliul Na"ional al Elevilor
n Federa"ia Sindicatelor din Educa"ie ”Spiru Haret”
n Federa"ia Sindicatelor Libere din Învă"ământ
n Institutul de Politici Publice (IPP)
n Ministerul Educa"iei Na"ionale
n Roma Education Fund
n Școala primară ”Quest%ield”, Voluntari
n UNICEF

7. Grupul de lucru privind „Evaluarea elevilor și studen!ilor” a dezbătut
rolul evaluării în procesul educa"ional, inclusiv modul în care aceasta reușește să re‐
%lecte progresul real al elevului/studentului, precum și obiectivele de învă"are setate
prin intermediul curriculumului.
Organiza"iile implicate au inclus:
n Alian"a Na"ională a Organiza"iilor Studen"ești din România (ANOSR)
n Asocia"ia Elevilor din Constan"a
n Asocia"ia pentru Promovarea Educa"iei Deschise
n Camera de Comer" și Industrie Româno‐Germană
n Centrul de Evaluare și Analize Educa"ionale
n Centrul Na"ional de Evaluare și Examinare
n Centrul pentru Studiul Democra"iei
n Coali"ia pentru Educa"ie
n Consiliul Na"ional al Elevilor
n Consiliul Na"ional al Rectorilor (CNR)
n Federa"ia Na"ională Sindicală ”Alma Mater”
n Federa"ia Sindicatelor din Educa"ie ”Spiru Haret”
n Federa"ia Sindicatelor Libere din Învă"ământ
n Institutul de Știin"e ale Educa"iei
n Ministerul Educa"iei Na"ionale
n Teach for Romania
n The International Test Commission / Universitatea din București
n UNICEF
n Uniunea Studen"ilor din România
n Universitatea din București

Fiecare grup de lucru a avut patru întâlniri găzduite la Palatul Cotroceni de
către Departamentul Educa"ie și Cercetare în perioada mai 2017 – martie 2018. La
%inalul acestei perioade, s‐a constituit un grup de lucru integrator, cu reprezentan"i
din grupurile de lucru. Acesta a avut drept obiectiv structurarea unui raport integrat,
complementar celor șapte rapoarte tematice.
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Raportul integrator, de viziune și strategie, este disponibil la adresa
http://www.romaniaeducata.eu/rezultatele‐proiectului/, iar rapoartele speci%ice %ie‐
cărei teme se regăsesc la aceeași pagină, incluzând o descriere a situa"iei actuale, un
set de obiective și măsuri pe termen scurt, mediu și lung.
Un aspect relevant este și faptul că documentul de viziune propune două sce‐
narii care permit implementarea solu"iilor, re%lectând astfel diversitatea de opinii și
viziuni în societate, și dorește să stimuleze dezbaterea legată de structura func"ională
a sistemului de educa"ie. Dacă primul scenariu propune o reformare a actualului sis‐
tem prin %lexibilizare, modernizare și adaptare la schimbările sociale și economice,
al doilea scenariu pornește de la premiza construirii unui sistem nou, extrem de
%lexibil, cu diferen"iere minimă a drepturilor conferite de pro%ilul de studiu ales.

1.3. Etapa 3 (2018-2019) – Lansarea în dezbatere publică
a Viziunii pentru Educație și Cercetare 2030
La data de 5 decembrie 2018, la Palatul Cotroceni, a avut loc evenimentul de
lansare în dezbatere publică a rezultatelor Proiectului „România Educată: viziunea
și strategia de dezvoltare a educa"iei pentru 2030”.
Președintele României a reiterat, cu ocazia lansării, faptul că „România Educată vrea să ajute la creionarea, la conceperea unui sistem educa#ional pentru România
secolului XXI, vrea să ajute politicienii să vină cu politici educa#ionale bune. Vrea să îi
ajute pe dascăli să reușească să predea în așa fel încât să "ie și ei, și elevii mul#umi#i,
dar și părin#ii, dar și angajatorii. (...) Ce nu este «România Educată»? «România Educată» nu este un proiect de lege. «România Educată» nu este un re#etar simplu. «România Educată» nu este o poveste doar politică. «România Educată» nu este programul
meu electoral. «România Educată» este România noastră a tuturor, pentru genera#iile
care vor veni.”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐de‐lansare‐in‐dezbatere‐publica‐a‐rezul‐
tatelor‐proiectului‐romania‐educata
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Solu"iile propuse au pornit de la premiza că principalele probleme din edu‐
ca"ie includ:
n O polarizare accentuată a rezultatelor școlare și diferen"e notabile de
rezultate între mediul urban și mediul rural;
n Un sistem inechitabil de educa"ie caracterizat printr‐o rată ridicată de pă‐
răsire timpurie a școlii (peste 16%), o rată scăzută de acces la învă"ământul
superior (doar 25% din cei de 30‐34 de ani);
n Schimbări frecvente ale cadrului legislativ și o lipsă generală de predicti‐
bilitate în sistemul de educa"ie;
n Finan"area educa"iei suferă de pe urma unuia din cele mai mici alocări din
Uniunea Europeană, ca procent din PIB;
n Pregătirea insu%icientă a cadrelor didactice comparative cu alte state
europene.
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5 Decembrie 2018
Lansarea în dezbatere
publică a proiectului
„România Educată”

În același timp, „România Educată” nu a fost conceput ca un proiect cu obiec‐
tive strict remediale, ci și unul %lexibil care are rolul de a facilita integrarea economiei
și societă"ii românești într‐un mediu global competitiv. În acest sens, documentele
au "inut cont de schimbările societale anticipate de responden"ii și exper"ii consulta"i
în cadrul Proiectului „România educată”. Aceste schimbări includ:
n O economie „conectată”, bazată din ce în ce mai mult pe utilizarea tehno‐
logiilor avansate;
n O transformare demogra%ică profundă care include îmbătrânirea popula‐
"iei, diversi%icarea acesteia dar și concentrarea locuitorilor în polii urbani
de dezvoltare;
n Provocări externe asociate unei lumi repolarizate, inclusiv nevoia de asi‐
gurare a unei competitivită"i economice accentuate.
n O dinamică accentuată a pie"ei muncii și o competi"ie globală pentru ta‐
lente.

În baza acestor contexte, provocări și tendin"e anticipate, documentul central
de viziune a propus centrarea sistemului educa"ional pe trei piloni generali, necesari
pentru asigurarea performan"ei pe termen lung. Acești piloni au fost:
(1) Personalizarea și asigurarea calită"ii procesului educa"ional pentru to"i
elevii/studen"ii.
(2) Flexibilitatea sistemului de educa"ie.
(3) Adaptabilitatea sistemului la schimbările externe.

În %inal, documentul de viziune a propus o serie de solu"ii concrete, detaliate
în rapoartele grupurilor de lucru tematice. Aceste solu"ii au inclus:

Pentru formarea cadrelor didactice:
n Organizarea de programe de formare dedicate pentru cadrele didactice la
nivel universitar;
n Creșterea numărului de ore de practică necesare pentru a putea profesa
în calitate de cadru didactic;
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sistemului de formare continuă cu nevoile identi%icate în
rândul cadrelor didactice din sistemul educa"ional precum și cu priorită"ile
sistemului;
n Evaluarea performan"ei cadrelor didactice în func"ie de valoarea adăugată
generată în școlile în care profesează.

Pentru creșterea echită!ii:
n Oferirea de sprijin copiilor și tinerilor din medii defavorizate în toate
ciclurile de formare, inclusiv prin oferirea de acces la educa"ie remedială;
n Organizarea de programe sociale speciale pentru reducerea analfabetis‐
mului func"ional și a părăsirii timpurii a școlii;
n Dezvoltarea de servicii educa"ionale de sprijin (consiliere, suport educa‐
"ional, psihologie, etc.) în toate școlile și universită"ile.

1 Iunie 2019
Evenimentul organizat
de școala Gimnazială
Step by Step cu ocazia
Zilei Internaționale
a Copilului

Pentru îmbunătă!irea calită!ii managementului în educa!ie:
n Îmbunătă"irea proceselor de elaborare, implementare și evaluare a politi‐
cilor publice în domeniul managementului educa"ional;
n Introducerea de programe speciale de formare pentru manageri școlari;
n Creșterea implicării elevilor, studen"ilor, părin"ilor, sindicatelor, reprezen‐
tan"ilor comunită"ii locale și a sectorului privat în procesul decizional.
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Pentru educa!ia timpurie:
n Introducerea unei programe și a unor obiective de învă"are pentru toate
etapele educa"iei timpurii;
n Crearea unei re"ele de creșe, grădini"e și centre de zi, pentru a permite
creșterea ratei de cuprindere în educa"ie a copiilor de 0‐3 ani la 50% și a
celor de 3‐6 ani la 95%;
n Creșterea capacită"ii infrastructurii utilizate pentru educa"ia ante‐preșcolară,
pentru garantarea dezvoltării psiho‐somatico‐motrice adecvate a copiilor;
n Dezvoltarea, uni%icarea și creșterea calită"ii sistemului de formare continuă
și ini"ială a personalului didactic și de îngrijire din educa"ia timpurie.
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Pentru evaluarea corectă a performan!ei elevilor și studen!ilor:
n Centralizarea tuturor evaluărilor precum și a recomandărilor consilierilor
într‐un dosar electronic individual;
n Elaborarea unor standarde și a unor descriptori corespunzători scalelor
de notare utilizate în evaluarea elevilor;
n Organizarea de evaluări na"ionale ocazionale care au drept scop principal
veri%icarea corectitudinii utilizării sistemelor de notare în școli;
n Recunoașterea și integrarea rezultatelor învă"ării elevilor și studen"ilor,
dobândite în alte contexte decât cele formale, în procesele de evaluare și
notare.

Pentru un învă!ământ superior competitiv pe plan european:
autonomiei universitare concomitent cu creșterea răspunderii
publice a universită"ilor. Se va crește %inan"area acestora dar vor exista sis‐
teme de recompense și sanc"iuni determinate de măsura în care universi‐
tă"ile răspund nevoilor societă"ii și economiei;
n Dezvoltarea dimensiunii interna"ionale a învă"ământului ter"iar. Creșterea
ponderii studen"ilor mobili până la 20% pentru licen"ă și 90% pentru doc‐
torate;
n Asigurarea calită"ii educa"iei respectând misiunea universită"ilor și reco‐
mandările și normele interna"ionale;
n Dezvoltarea cercetării in universită"i și creșterea performan"elor școlilor
doctorale in condi"ii de transparen"ă, etică și integritate academică. Se vor
%lexibiliza criteriile de angajare a cercetătorilor talenta"i și se vor aloca fon‐
duri suplimentare pentru cercetare;
n Creșterea capacită"ii universită"ilor de a implementa politicile din domeniul
învă"ământului ter"iar prin profesionalizarea managementului universitar;
n Dezvoltarea unui sistem de învă"ământ ter"iar echitabil care sprijină accesul
tuturor studen"ilor la programe de studiu de calitate. Se vor oferi programe
de sprijin și de consiliere pentru studen"ii din medii dezavantajate.
n Creșterea

Pentru consolidarea sistemului de educa!ie în ansamblul său:

n Creșterea %inan"ării educa"iei până la un nivel comparabil cu cel din statele

europene cu o structură similară a popula"iei;

n Existen"a de trasee %lexibile și rute complete pentru to"i elevii;
n Asigurarea de standarde de calitate comparabile în toate școlile

din
România, inclusiv prin alocare diferen"iată de fonduri, în func"ie de nevoi;
n Participarea activă la toate programele europene din domeniul educa"iei
și cercetării, la un nivel adecvat pentru ponderea României în cadrul po‐
pula"iei Uniunii Europene.

Pentru un învă!ământ profesional și tehnic de calitate:
n Introducerea școlarizării în regim dual în toate regiunile și domeniile în
care acest lucru este posibil;
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învă"ământul secundar profesional și tehnic;
programelor de educa"ie profesională și tehnică, inclusiv în
regim dual, la nivel universitar;
n Maparea pe plan na"ional a competen"elor necesare în economie și în socie‐
tate, cu scopul actualizării continue a programei și practicilor educa"ionale.
n Extinderea

Deși o critică constantă a reformelor din ultimii ani a fost tocmai accentul pe
formă și nu pe fond, o transformare profundă a sistemului de educa"ie va necesita to‐
tuși schimbări în modul în care se face administrarea învă"ământului, se asigură tran‐
zi"iile între cicluri și se structurează parcursul educa"ional al elevului. Totuși, Proiectul
„România Educată” a dorit să permită o dezbatere adi"ională pe acest subiect, lansând
în documentul de viziune două propuneri distincte de scenarii. Con"inutul acestora
re%lectă existen"a unei diversită"i de opinii și viziuni în societate și dorește să stimuleze
dezbaterea legată de structura func"ională a sistemului de educa"ie.
Ca regulă generală, primul scenariu dorește o reformare a actualului sistem
prin %lexibilizare, modernizare și adaptare la schimbările sociale și economice, în
timp ce al doilea scenariu pornește de la premisa construirii unui sistem nou, extrem
de %lexibil, cu diferen"iere minimă a drepturilor conferite de pro%ilul de studiu ales.
Acest din urmă sistem este axat puternic pe evaluarea reală a competen"elor și nu pe
evaluări cantitative de tipul ani‐studiu.

(INTE PROPUSE DE DOCUMENTELE „ROMÂNIA EDUCATĂ” LA ORIZONTUL 2030:
n Cel pu"in 30% dintre copiii de 0‐3 ani să %ie incluși în educa"ia ante‐preșcolară;
n Cel pu"in 95% dintre copiii de 3‐5 ani să %ie incluși în educa"ia preșcolară;.
n Clasarea în primele 30 de state de pe mapamond, în cadrul testelor PISA;
n Cel pu"in 80% rata de promovare a testării de la finalul educa"iei gimnaziale;
n 75% rata de promovare a examenului de bacalaureat din totalul colectivi‐
tă"ii și organizarea de politici "intite spre reducerea numărului de institu"ii
de învă"ământ cu rate de promovare mai mici de 50%.
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Lansarea rezultatelor în dezbatere publică a avut loc în prezen"a a sute
de reprezentan"i ai actorilor‐cheie din învă"ământul românesc, parte dintre aceștia
implica"i în grupurile de lucru din proiect. Participan"ii au avut ocazia de a și dialoga
cu Președintele României pe marginea rezultatelor, precum și a direc"iei strategice
generale de care are nevoie învă"ământul românesc pentru a performa. Cu această
ocazie, Președintele României a invitat publicul larg să consulte și să contribuie
la îmbunătă"irea rezultatelor proiectului – disponibile pe site‐ul acestuia
www.romaniaeducata.eu.
Consultarea publică pe tema proiectului „România Educată” continuă
și acum, %iind primite sute de emailuri din partea cetă"enilor interesa"i să contribuie
și având loc diverse evenimentele derulate sub egida proiectului. Tot în acest context,
pe 9 aprilie 2019, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, a fost organizată
Dezbaterea na!ională privind arhitectura curriculară pentru învă!ământul pri-
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mar, gimnazial și liceal, cu sprijinul Consiliului Jude"ean Suceava, al Asocia"iei „'ine
de noi” și al Funda"iei Hanns Seidel. Evenimentul a reunit peste 200 de participan"i
– reprezentan"i ai autorită"ilor publice locale și na"ionale cu responsabilită"i în do‐
meniu, cadre didactice și elevi. Cu acest prilej, au fost dezbătute teme despre evolu"ia
curriculumului na"ional și oportunită"ile de inova"ie curriculară disponibile. Sesiunile
plenare au fost urmate de două ateliere intitulate „Arhitectura curriculară de secol
XXI la liceu”, respectiv „Reforma curriculară: unde suntem, cu ce rezultate și încotro
ar trebui să ne îndreptăm”.
Pentru a completa rezultatele Proiectului „România Educată” cu expertiză
interna"ională, oferind exemple de bună practică și propuneri de ac"iuni concrete
care pot sprijini atingerea obiectivelor proiectului, Președintele Klaus Iohannis a dis‐
pus demararea și implementarea unui proiect din fonduri europene cu titlul
„Strengthening the capacity of public authorities of addressing key issues in educa‐
tion and reaching the connected goals set for 2030”.
Proiectul, %inan"at de către Comisia Europeană prin intermediul Structural
Reform Support Programme 2017‐2020, a fost implementat împreună cu Organiza"ia
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) ai cărei exper"i au realizat patru
documente de politică publică (policy brief‐uri) care oferă exemple de solu"ii pentru
probleme punctuale identi%icate în primele etape de implementare a proiectului. Cele
patru teme au fost:
n Cariera (profesia) didactică
n Creșterea accesului la educa"ia timpurie
n Managementul educa"ional
n Echitatea sistemului educa"ional.
Pe 16 aprilie 2019, la Universitatea de Știin"e Agronomice și Medicină
Veterinară din București, a avut loc workshop‐ul „Policy briefs on education in
Romania – Stakeholder consultation”, realizat cu sprijinul Organiza"iei pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Cu acest prilej, 50 de reprezentan"i ai
autorită"ilor publice locale și na"ionale cu responsabilită"i în domeniul educa"iei, or‐
ganiza"ii non‐guvernamentale și actori interesa"i au fost consulta"i cu privire la cele
patru documente de politică publică. Scopul acestei consultări a fost acela de a îm‐
bunătă"i documentele a%late în proces de publicare și lansare.

2. Activități în domeniul educației și cercetării
2.1. Vizite în țară
În fiecare an, Președintele României a participat la activită"ile prilejuite de
deschiderea anului școlar și universitar ‐ momente deosebite în via"a comunită"ii
educa"ionale, încărcate de emo"ie și de așteptări pentru milioanele de români care
se află în sistemul de învă"ământ, de‐o parte și de alta a catedrei. Aten"ia publică
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care înso"ește aceste momente este un bun prilej pentru a transmite mesaje im‐
portante pentru educa"ia din România, de a recunoaște meritele și valoarea, de a
trage semnale de alarmă sau de a ridica în aten"ia societă"ii teme esen"iale pentru
viitorul sistemului.
Vizite ale Președintelui României în unită"i de învă"ământ au avut loc și
pe parcursul anului școlar, în diverse jude"e, atât din mediul rural, cât și urban.
A fost un mod concret de a demonstra că educa"ia este o prioritate pentru dom‐
nia sa și pentru întreaga "ară, că există oaze de excelen"ă în comunită"i extrem
de diverse, iar impactul dascălilor dedica"i în crearea unui proces educa"ional
de calitate, echitabil, este esen"ial. Fiecare vizită a fost o lec"ie de via"ă, dar
și o bucurie de a putea recunoaște valoarea din sistem, în diferitele formele ale
acesteia.

16 Iunie 2016
Festivitatea de absolvire
a clasei a VIII-a,
promoția 2015 – 2016,
la școala Gimnazială
„Gheorghe Nechita”
(Motoșeni, Bacău)

În acest mandat, Președintele Klaus Iohannis a vizitat școli ce s-au remarcat
prin eforturi sus!inute în creșterea echită!ii și inclusivită!ii. Astfel, a participat
în 2016 la festivitatea de absolvire pentru clasa a VIII‐a a Școlii Gimnaziale „Gheorghe
Nechita” din Motoșeni (16 iunie 2016). A%lată în mediul rural, într‐o zonă dezavanta‐
jată din punct de vedere socio‐economic, a reușit performan"a de a le oferi elevilor o
educa"ie incluzivă, de calitate, reducând la zero abandonul școlar și înregistrând o rată
de cuprindere de aproape 100% în învă"ământul primar și cel gimnazial. Școala din
Motoșeni, prin participarea la proiectul pilot „Incluziune socială prin servicii integrate
la nivel comunitar” derulat de UNICEF, a demonstrat impactul proiectelor care inte‐
grează serviciile de sănătate, educa"ie și protec"ie socială pentru sprijinirea copiilor.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐ocazia‐festivitatii‐de‐absolvire‐a‐clasei‐a‐viii‐a‐promotia‐2015‐
2016‐de‐la‐scoala‐gimnaziala‐gheorghe‐nechita
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Un mesaj pentru sus"inerea abordărilor incluzive a fost transmis și la
deschiderea anului școlar din 2019, când Președintele României a vizitat Școala
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Gimnazială „Ferdinand” din București (9 septembrie 2019). Selectată în programul
INSCHOOL („Inclusive Schools: Making a Difference for Roma Children“) derulat de
Consiliul Europei si Uniunea Europeană, școala a reușit reducerea abandonului școlar
de la 6,8% la 0,8%, a introdus practici educa"ionale inovatoare, asigurând o formare
de calitate pentru to"i elevii săi, indiferent de pro%ilul socio‐economic.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐deschidere‐a‐anului‐scolar‐2019‐2020

Tot în anul 2019, Președintele Klaus Iohannis a vizitat școala și grădini"a din co‐
muna Gălbinași, jude"ul Călărași (9 octombrie 2019). Localitatea nu are canalizare sau
gaze având aproape 4000 de locuitori, preponderent de etnie romă. La Școala
Gimnazială nr. 1 din Gălbinași înva"ă peste 575 de elevi, în trei schimburi. Deși rata de

9 Octombrie 2019
Vizită la școala și grădinița
din comuna Gălbinași, județul Călărași

abandon a %luctuat între 1,6 și 4% au reușit în 2018 să atingă cel mai scăzut nivel, de
numai 0,7%. Aceasta a fost posibil datorită echipei manageriale, profesorilor dedica"i și
parteneriatului cu organiza"ii neguvernamentale, precum cei de la Roma Education Fund.
Un moment important în decursul primului mandat al Președintelui Klaus
Iohannis a fost aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Cu această ocazie,
s‐a aniversat și formarea sistemului de educa"ie public de limbă română în teritoriile
proaspăt unite cu "ara. Pentru a marca acest moment, Președintele României a des‐
chis anul școlar 2018‐2019 alături de elevii și cadrele didactice de la Colegiul Na"ional
„Horia, Cloșca și Crișan” (10 septembrie 2018).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐festivitatii‐de‐deschidere‐a‐anului‐scolar‐preuniversitar‐
2018‐2019

Tot în semn de respect fa"ă de tradi"ia în educa"ie și contribu"ia sa la con‐
struirea acestui stat, Președintele României a vizitat în 2019 Colegiul Na"ional „C.D.
Loga” din Timișoara (17 mai 2019). Primul liceu public în%iin"at în Timișoara după
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17 Mai 2019
Festivitatea
de aniversare a
Colegiului Național
„C.D. Loga”

reuni%icarea Banatului cu România a aniversat 100 de ani de la în%iin"are, reușind să
se remarce prin performan"ele deosebite ale elevilor săi.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐festivitatii‐de‐aniversare‐a‐colegiului‐national‐c‐d‐loga

Marcând importan"a excelen"ei în educa"ie, Președintele Klaus Iohannis
a deschis anul școlar 2016 la Colegiul Na"ional „Mihai Eminescu” din București
(12 septembrie 2016). În anul următor a vizitat, cu ocazia aniversării a 125 de ani
de existen"ă, Colegiul Na"ional „Gheorghe Șincai” din București (11 septembrie
2017), remarcat prin rezultatele deosebite ale elevilor la fazele na"ionale ale olim‐
piadelor școlare sau la examenele na"ionale, care s‐au îmbinat armonios cu o preo‐
cupare reală pentru activită"i extrașcolare și crearea unei veritabile comunită"i
educa"ionale.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐festivitatii‐de‐deschidere‐a‐anului‐scolar‐preuniversitar‐2016‐2017
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐festivitatii‐de‐deschidere‐a‐anului‐scolar‐preuniversitar‐2017‐2018

12 Septembrie 2016
Festivitatea
de deschidere a anului
școlar preuniversitar
2016-2017 (București)
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Președintele României și‐a manifestat și sprijinul pentru abordările alternative din educa!ie, marcând ziua de 1 iunie 2019 alături de copiii de la școala „Step
by Step” din București. Cu această ocazie, Președintele Iohannis a luat parte la un
vernisaj organizat și găzduit de elevii din institu"ie, având drept temă reciclarea ma‐
terialelor și sustenabilitatea.
De asemenea, pentru a marca sprijinul oferit pentru excelen"ă în educa"ie,
Președintele României a participat la ceremonia de deschidere a Olimpiadei Inter‐
na"ionale de Matematică găzduite de către municipiul Cluj‐Napoca (5 iulie 2018).
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐participarii‐la‐deschiderea‐o%iciala‐a‐olimpiadei‐inter‐
nationale‐de‐matematica

Un alt mesaj important, transmis inclusiv cu ocazia deschiderii anului școlar,
a fost necesitatea dezvoltării învă!ământului profesional și extinderea învă!ământului dual. Încă din 2015, prin vizita de la Colegiul Economic „Ion Ghica” din
Târgoviște (din 14 septembrie 2015), Președintele României a vorbit despre importan"a
sus"inerii acestui tip de învă"ământ care „poate face diferen#a între o diplomă formală și
un viitor profesional de succes (...) Dacă ne dorim oameni cali"ica#i, consider că școala și
mediul economic trebuie să își regăsească parteneriatul "iresc și încrederea reciprocă”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐festivitatea‐de‐deschidere‐
a‐anului‐scolar‐targoviste‐colegiul‐economic‐ion‐ghica

23 Septembrie 2016
Vizitarea
Colegiului Național
Pedagogic „Carol I”
(Câmpulung Muscel)

Majoritatea acestor vizite au inclus și discu!ii libere cu membrii comunită!ii școlare: elevi, părin"i, profesori, parteneri. Un astfel de exemplu a fost vizita
Președintelui Klaus Iohannis la Colegiul Na"ional „Carol I” din Câmpulung Muscel (23
septembrie 2016), care a inclus un dialog cu profesorii și elevii colegiului despre ce
înseamnă și de ce este necesar un proiect de "ară, în care educa"ia joacă un rol esen"ial
pentru a construi România pe care ne‐o dorim cu to"ii.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discutie‐libera‐cu‐elevii‐si‐profesorii‐de‐
la‐colegiul‐national‐pedagogic‐carol‐i‐campulung‐muscel
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9 August 2016
Deschiderea Forumului
Organizațiilor
Studențești din România
(Galați)

Președintele României a avut mai multe vizite și la universită"ile din "ară,
prilej cu care a prevăzut pe agendă și dialogul direct cu lideri ai comunită"ii acade‐
mice, profesori, cercetători și studen"i.
La Forumul Organiza!iilor Studen!ești din România (9 august 2016),
organizat la Gala"i de către Alian"a Na"ională a Organiza"iilor Studen"ești din România
(ANOSR), au fost prezentate concluziile celor șase dezbateri Bologna în Universită"i,
incluse sub egida Proiectului „România Educată”. Prezent la eveniment, Președintele
României le‐a vorbit studen"ilor despre situa"ia actuală a sistemului educa"ional ro‐
mânesc, precum și despre solu"iile identi%icate.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐deschiderea‐forumului‐
organizatiilor‐studentesti‐din‐romania

În anul 2015, Președintele Klaus Iohannis a participat la festivitatea de deschidere
a anului academic 2015‐2016, la Universitatea din București (5 octombrie 2015), unde
a subliniat importan"a unui „învă#ământ superior românesc performant, care produce elite,
care câștigă apreciere interna#ională, care formează caractere și promovează valori”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐festivitatii‐de‐deschidere‐a‐anului‐universitar‐2015‐
2016‐universitatea‐din‐bucuresti
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Începând cu anul 2016, Președintele a dorit să deschidă anul universitar
alături de toate institu!iile de învă!ământ superior de stat din oraș, pentru a
transmite un mesaj constant despre importan"a cooperării între toate universită"ile,
ca pol de dezvoltare regională și na"ională.
Astfel, în 2016, deși ceremonia o%icială a fost găzduită de către Universitatea
de Vest din Timișoara, la eveniment au participat to"i Rectorii universită"ilor bănă"ene
de stat alături de membrii comunită"ilor lor academice (3 octombrie 2016). În cadrul
evenimentului, a avut loc și o dezbatere între participan"i și Președintele României,
care a reiterat cu această ocazie nevoia de meritocra!ie, de etică și integritate în
contextul unui $lagel tot mai profund al plagiatului și importan!a implicării civice a societă!ii, care să spună ce își dorește pentru viitorul "ării. Ulterior, în anul
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2019, Președintele Klaus Iohannis a revenit la Universitatea de Vest din Timișoara,
cu ocazia aniversării a 75 de ani de la fondarea institu"iei, reamintind pe această cale
faptul că „viziunea în"iin#ării universită#ii se bazează pe rolul acesteia în construc#ia
unui stat puternic și prosper” (17 mai 2019).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐ceremoniei‐de‐deschidere‐a‐anului‐universitar‐2016‐2017
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐din‐cadrul‐dezbaterii‐become‐your‐best‐printr‐un‐invatamant‐superior‐de‐calitate

Anul universitar 2017‐2018 a fost deschis la Constan"a, un centru universitar
pentru care prezen"a României la Marea Neagră și apartenen"a la NATO și la Uniunea
Europeană reprezintă cu certitudine atuuri care pot %i fructi%icate mai bine. Cu această
ocazie, Președintele Klaus Iohannis a dorit să demonteze mitul conform căruia prea

2 Octombrie 2017
Festivitatea
de deschidere
a anului universitar

mul!i tineri merg la facultate, România situându‐se pe ultimul loc din clasamentul eu‐
ropean, din punct de vedere al tinerilor de 30‐34 de ani care au terminat studii superioare.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐festivitatii‐de‐deschidere‐a‐anului‐universitar‐2017‐2018

Iașul, orașul unde în 1860 și‐a început activitatea prima universitate modernă
de pe teritoriul României, a fost gazda Președintelui cu ocazia deschiderii anului uni‐
versitar 2018‐2019, în prezen"a comunită"ilor din cele cinci universită"i de stat. Tot
atunci (1 octombrie 2018), Președintele României a participat la ceremonia de aniver‐
sare a 205 ani de la în%iin"area primei clase de inginerie în limba română, subliniind că
„învă#ământul tehnic este, din multe puncte de vedere, una dintre principalele componente
ale unui sistem educa#ional conectat la pia#a muncii și conectat la realită#ile economice”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐festivitatii‐de‐deschidere‐a‐anului‐universitar‐2018‐2019
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐dedicat‐centenarului‐marii‐uniri‐si‐
aniversarii‐a‐205‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐primei‐clase‐de‐inginerie‐in‐limba‐romana
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30 Septembrie 2019
Marșul studenților
(Cluj-Napoca)

La 30 septembrie 2019, la Cluj‐Napoca, Președintele Klaus Iohannis a par‐
ticipat la deschiderea anului universitar. Cu acest prilej, Președintele a sus"inut o
alocu"iune cu ocazia centenarului Universită"ii „Babeș‐Bolyai” subliniind, printre
altele, toleran!a pe care o reprezintă mediul educa!ional multicultural și multilingv al institu"iei de învă"ământ superior. Mesajul de unitate între universită"ile
dintr‐o anumită regiune a fost reiterat și cu această ocazie: „vă încurajez (...) să vă
uni#i for#ele. Centrele universitare românești au oportunitatea de a utiliza în comun
resurse importante, aducând la un loc poten#ialul tuturor universită#ilor și al institutelor de cercetare performante. Fără o abordare strategică de colaborare, bazată
pe excelen#ă și meritocra#ie, universită#ile românești riscă să nu aibă realizări notabile în topurile mondiale”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐deschidere‐a‐anului‐universitar‐2019‐2020
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐participarii‐la‐marsul‐aniversar‐centenar‐ubb

Cercetarea a reprezentat, la rândul ei, o importantă componentă a vizitelor și deplasărilor Președintelui României. Astfel, în 2016, la Geneva, în con‐
textul ceremoniei de ridicare a drapelului na"ional cu ocazia aderării României la
Organiza"ia Europeană pentru Cercetare Nucleară ‐ CERN, Președintele României a
transmis un mesaj clar cu privire la importan"a sus"inerii și recunoașterii cercetării
știin"i%ice și inovării ca motor de progres economic și social. De asemenea, Președintele
Klaus Iohannis a mul"umit tuturor românilor care în ultimii 20 de ani au participat
la activită"ile CERN, %iind veritabili ambasadori ai poten"ialului "ării noastre. Tot
atunci, a avut loc o întâlnire cu cercetători români care lucrează la CERN sau colabo‐
rează la proiectele organiza"iei, aceștia prezentându‐i Președintelui Iohannis proiec‐
tele a%late în derulare și în care sunt implica"i.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiune‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐ridi‐
care‐a‐drapelului‐national‐cu‐ocazia‐aderarii‐romaniei‐la‐organizatia‐europeana‐pentru‐cercetare‐
nucleara‐cern
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În 15 februarie 2015, Președintele României a vizitat și Centrul de Cercetare ELI-NP de la Măgurele, din cadrul Institutului Na"ional de Cercetare‐Dezvoltare
pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, destinat construc"iei celui mai
performant laser din Europa, %inan"at din fonduri europene. Președintele a a%irmat,
cu acel prilej, că se pregătește „cel mai mare proiect știin"i%ic din regiune”. În septem‐
brie 2016, Președintele României, a revenit la Măgurele, alături de Președintele fran‐
cez FranÇois Hollande cu prilejul deschiderii evenimentului economic intitulat
„Parteneriatele franco‐române de viitor”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐deschiderii‐evenimentului‐economic‐intitulat‐partene‐
riatele‐franco‐romane‐de‐viitor

13 Septembrie 2016
Vizitare Centrului
de Cercetare ELI-NP
împreună cu Președintele
Republicii Franceze,
François Hollande

Participarea Președintelui României la Conferin"a „We are inventing the
future! Our bet on science!” (12 iunie 2018) dedicată proiectului Măgurele
Science Park, a fost o urmare naturală a demersurilor anterioare, fiind expresia
sus"inerii pentru valorizarea economică a rezultatelor activită!ii de cercetare
de la Măgurele și crearea unui ecosistem func"ional între mediul privat și zona
de cercetare, menit să contribuie la dezvoltarea economică a "ării, la reducerea
decalajelor și nu numai.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐conferintei‐we‐are‐inventing‐the‐future‐our‐bet‐on‐
science

În aceeași notă, agenda vizitei de lucru din jude"ul Brașov, din 22 mai 2017,
a inclus atât o vizită la Institutul de Cercetare - Dezvoltare al Universită!ii
Transilvania din Brașov (cel mai mare institut al unei universită"i românești con‐
struit cu %inan"are europeană), cât și o dezbatere cu membrii comunită"ii academice
și de cercetare, respectiv cu reprezentan"i ai mediului de afaceri din Brașov, axată pe
dezvoltarea parteneriatului dintre mediul academic și industrie în domeniul cerce‐
tării. Cu această ocazie, Președintele României a plantat, alături de membri ai
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22 Mai 2017
Vizitarea Institutului de
Cercetare - Dezvoltare al
Universității Transilvania
(Brașov)

comunită"ii academice din Brașov, puietul cu numărul 2.000.000 din cadrul campa‐
niei „Plant for the Planet” a Funda"iei Mihai Eminescu Trust (MET).

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐
iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterii‐cu‐membrii‐comunitatii‐stiinti%ice‐si‐ai‐mediului‐privat‐din‐brasov

La reuniunea Consiliului Na"ional al Rectorilor din 4 octombrie 2018, orga‐
nizată de către Universitatea Politehnica din București la aniversarea a 200 de ani de
la fondarea institu"iei, Președintele României a subliniat importan"a debirocratizării,
adaptării curriculare și creșterii competitivită"ii universită"ilor, dar și importan"a de
a dezvolta centre de cercetare bine %inan"ate și cu personal cali%icat, cu recunoaștere
interna"ională și care să atragă talente din întreaga lume. De asemenea, Președintele
Iohannis a vizitat și Centrul de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse și
Procese Inovative al Universită!ii Politehnica București.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐evenimentul‐prilejuit‐de‐
aniversarea‐a‐200‐de‐ani‐ai‐universitatii‐politehnica‐bucuresti

Teme importante pentru viitor, care pot %i poten"ate prin intermediul edu‐
ca"iei, au fost (re)aduse în aten"ia publică prin intermediul vizitelor Președintelui

1 Iunie 2018
Vizită la SOS Satele
Copiilor România
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României. De exemplu, cu ocazia Zilei Interna"ionale a Copilului, pe 1 iunie 2018,
Președintele României a vizitat Satul SOS „Satele Copiilor” din București și a transmis
un mesaj clar despre importan"a demersurilor de a sprijini copiii care au pierdut
sprijinul familiei biologice .

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐25‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐asociatiei‐sos‐satele‐copi‐
ilor‐romania

O altă temă importantă pentru viitorul nostru este protec"ia mediului în‐
conjurător, iar Președintele României și-a manifestat constant sprijinul și a în‐
curajat creșterea participării civice în această privin"ă. În acest sens, Președintele
Iohannis a participat la cea mai mare ac"iune civică și de mediu organizată în

11 Septembrie 2018
Let’s Do It, Romania!

România, Ziua de Cură"enie Na"ională, în data de 11 Septembrie 2018. Ac"iunea a
inten"ionat să mobilizeze aproximativ 5% din popula"ia "ării într‐o activitate de
cură"enie dedicată spa"iului public, ca parte a unei campanii globale cu peste 150
de "ări participante.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presed‐
intelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐%inalul‐participarii‐la‐campania‐let‐s‐do‐it‐
romania

De asemenea, Președintele României a participat pe 25 iulie 2018, la eveni‐
mentul de lansare a prototipului casei solare EFdeN, un prototip de casă 100% elec‐
trică și e%icientă energetic, realizată de 50 de studen"i români din peste 10 domenii.
Președintele a dorit să sublinieze importan"a acestui proiect în dezvoltarea unei al‐
ternative viabile, de locuin"ă e%icientă, sustenabilă și prietenoasă cu mediul, la stan‐
darde ridicate de calitate. De altfel, prototipul a fost ulterior amplasat în Dubai în
cadrul unei competi"ii interna"ionale.
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25 Iulie 2018
Lansarea prototipului
casei solare EFdeN

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐evenimentul‐de‐lansare‐
a‐prototipului‐casei‐solare‐efden‐signature

2.2. Sprijin pentru proiecte prin acordarea
Înaltului Patronaj al Președintelui României
Președintele României a sprijinit în mod constant proiectele societă$ii civile
din zona educa$iei, apreciind meritele sectorului non‐guvernamental în abordarea
unor probleme critice din sistemul de învă$ământ. Printre formele de recunoaștere
pe care în mod concret le poate dispune, regăsim acordarea Înaltului Patronaj al
Președintelui României. Acest instrument are rolul de a marca proiectele pe care
Președintele Klaus Iohannis le consideră deosebit de valoroase și cu un impact
relevant în societate.
Mai bine de 10 astfel de proiecte din sfera educa$iei și cercetării au primit
până acum această recunoaștere. Printre acestea regăsim evenimente care au con‐
tribuit la creșterea cooperării interna$ionale în domeniul educa$iei sau al dezvoltării
tehnologiei, precum „Forumul European al Roboticii”, ”AIESEC International
Presidents Meeting” și „Summitul Interna$ional al Tinerilor din Transilvania”.
Totodată, au fost sprijinite ini$iative educa$ionale sectoriale precum proiectul
„Bucharest Science Festival” sau concursul na$ional „Bătălia Căr$ilor”, care a avut
drept scop încurajarea lecturii și a litera$iei.
De asemenea, Înaltul Patronaj al Președintelui României a fost conferit unor
proiecte și activită$i care promovează dascălii valoroși, oferind recunoaștere efortu‐
rilor acestora de creștere a calită$ii actului educa$ional.
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Pentru învă$ământul preuniversitar, această recunoaștere a fost acordată ul‐
timelor două edi$ii ale proiectului Gala „MERITO”, organizată de Funda$ia Romanian
Business Leaders. Este notabil faptul că, la edi$ia din 2018, doi dintre profesorii pre‐
mia$i în cadrul Galei fuseseră anterior decora$i de către Președintele României. Con‐
secvent în sus$inerea demersului, Președintele Klaus Iohannis a participat în 2019
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13 Martie 2019
Gala Merito 2019

la Gala „MERITO” deschizând festivitatea de premiere și purtând o discu"ie liberă cu
profesorii premia"i.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presa/puternici‐prin‐educatie/mesajul‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐celei‐de‐a‐treia‐editii‐a‐galei‐merito
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐deschiderii‐galei‐merito

Pentru învă"ământul superior, această recunoaștere a fost acordată Galei
„Profesorului Bologna” organizate de Alian"a Na"ională a Organiza"iilor Studen"ești
din România (ANOSR), care de mai bine de 10 ani identi%ică, promovează și recu‐
noaște „pro%ii tari”, cei care își plasează studen"ii în centrul procesului educa"ional,
devenind mentori veritabili pentru aceștia. De remarcat este și faptul că prima edi"ie
a Galei „Profesorului Bologna” a avut loc la Sibiu tot cu sus"inerea primarului de
atunci, Klaus Iohannis.
Demersuri care generează schimbări reale au fost la rândul lor recunoscute de către Președintele României. Astfel, a fost conferit Înaltul Patronaj
Conferin"ei „Educa"ia Rescrie Povestea” a organiza"iei Teach for Romania. Președin‐
tele a subliniat, în acest context, rolul organiza"iei în redobândirea încrederii atât a
familiilor, elevilor, cât și a dascălilor în for"ele proprii și în posibilitatea unui viitor
mai bun în și prin educa"ie.
Edi"ia din 2017 a „Capitalei Tineretului din România” a primit la rândul ei
Înaltul Patronaj, tocmai pentru a încuraja deopotrivă comunită"ile locale să inves‐
tească în tineri și de a stimula o mai accentuată implicare a acestora în schimbarea
propriei comunită"i. Președintele Klaus Iohannis a participat ulterior la dezbaterea
na"ională „Viziunea tinerilor pentru viitorul României”, în cadrul căreia a avut un dia‐
log deschis cu reprezentan"ii acestora despre priorită"ile tinerilor, temele care îi preo‐
cupă și modul în care se pot implica în dezvoltarea "ării.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐si‐transcrierea‐dezbaterii‐nationale‐viziunea‐tinerilor‐pen‐
tru‐viitorul‐romaniei
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Au existat și alte tipuri de proiecte care au bene%iciat de Înaltul Patronaj al
Președintelui României, de exemplu cele dedicate lansării unor importante studii/ra‐
poarte interna"ionale. În acest sens, reamintim lansarea de către Banca Mondială a
raportului „Learning to Realize Education’s Promise”, în cadrul unui eveniment or‐
ganizat la București.

2.3. Găzduirea de activități la Palatul Cotroceni
De‐a lungul primului său mandat, Președintele Klaus Iohannis a găzduit mai
multe evenimente și a primit numeroase delega"ii din sfera educa"iei și cercetării. Di‐
verse proiecte ale societă"ii civile au fost organizate la Palatul Cotroceni, ca dovadă a
sprijinului fa"ă de cei care produc schimbări valoroase în educa"ie.
În data de 17 noiembrie 2015, dată la care se celebrează și Ziua Interna"ională
a Elevilor și Studen"ilor, a fost găzduită o dezbatere a Consiliului Na!ional al
Elevilor (CNE). În cadrul dezbaterii s‐a dorit aprofundarea și diseminarea rezulta‐
telor studiului CNE privind nevoile și interesele elevilor, realizat în baza unui număr
de 7000 de chestionare și concentrat sub forma unei Rezolu"ii a elevilor. Totodată,
pornind de la aceste rezultate, a fost vizată identi%icarea de probleme și solu"ii con‐
crete, transpuse în linii de ac"iune pentru factorii decizionali în domeniu.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐cu‐tema‐perspectiva‐elevilor‐asupra‐sis‐
temului‐de‐invatamant‐din‐romania

În data de 4 decembrie 2015, Președintele României a primit, la Palatul
Cotroceni, un grup de 23 de copii, cu vârste între 5 și 14 ani, care au parcurs o oră de
programare în cadrul campaniei Hour of Code 2015, cel mai mare eveniment de edu‐
ca"ie din lume. Prin organizarea acestui eveniment, Președintele Iohannis a dorit
să readucă în aten!ia opiniei publice importan!a competen!elor digitale și a investi!iei în dezvoltarea abilită!ilor de programare.
Tot în această notă, pe 22 martie 2017, Președintele României a primit, la
Palatul Cotroceni, vizita echipei de liceeni AutoVortex, care urma să reprezinte

4 Decembrie 2015
Găzduirea evenimentului
Hour of Code
la Palatul Cotroceni
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România la Campionatul Mondial de Robotică organizat în SUA. Tinerii i‐au prezentat
Președintelui robo"ii și modul de func"ionare al acestora.
Președintele Klaus Iohannis a încurajat excelen!a și performan!a inclusiv în domeniul $izicii. În acest sens, pe 28 iulie 2016, i‐a primit la Palatul
Cotroceni pe olimpicii la %izică implica"i în proiectul Cutting‐Edge Research in
Romania. Proiectul urmărește familiarizarea acestora cu temele de cercetare ale
Institutului Na"ional de Cercetare‐Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară
Horia Hulubei, București (IFIN‐HH) și a Institutului Na"ional de Cercetare‐Dezvoltare
pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM) Cluj‐Napoca, în scopul de a le
dovedi că se poate face cercetare la nivel înalt și în România.
Președintele României și‐a manifestat constant sprijinul pentru bunăstarea copiilor, inclusiv pentru eforturile de reducerea e inechită!ilor și de
integrare a copiilor afla!i în situa!ie de risc. Astfel, în anul 2015 a ales să mar‐
cheze Ziua Interna"ională a Copilului alături de membrii organiza"iei „Salva"i

28 Iulie 2016
Primirea elevilor olimpici
la fizică, implicați în
proiectul „Cutting Edge
Research in Romania”

Copiii”, de voluntari și de beneficiari ai activită"ilor acesteia. În anul 2016, a petrecut
ziua de 1 iunie alături de peste 200 de copii invita"i la Palatul Cotroceni, majorita‐
tea provenind din centre de plasament, comunită"i și familii marginalizate sau
având diverse dizabilită"i. Evenimentul a inclus și un spectacol în grădina Palatului
Cotroceni, interpretat de actorii Teatrului Ion Creangă. În anul 2017, ziua de 1 iunie
a fost marcată de o demonstra"ie sportivă organizată de către copiii implica"i în ac‐
tivită"ile „Special Olympics”. Vizita a fost repetată în 2019, după succesul răsunător
înregistrat de către echipa României la Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics
de la Abu Dhabi. Delega"ia României a fost invitată la Palatul Cotroceni pentru a
sărbători câștigarea a nu mai pu"in de 56 de medalii, din care 17 de aur, 18 de argint
și 21 de bronz.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐la‐evenimentul‐organizat‐la‐palatul‐cotroceni‐cu‐ocazia‐zilei‐internationale‐
a‐copilului
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐organizat‐de‐scoala‐gimnaziala‐step‐by‐
step‐cu‐ocazia‐zilei‐internationale‐a‐copilului
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐primirii‐echipei‐special‐olympics‐romania1560859810
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1 Iunie 2017
Ziua Internațională
a Copilului
la Palatul Cotroceni

Tot în 2018, Președintele Klaus Iohannis a primit în Grădina Palatului Cotroceni,
de Ziua Interna"ională a Mediului Înconjurător, aproximativ 100 de elevi din clasele
a VII‐a și a IX‐a ale Colegiului Na"ional „Grigore Moisil” din București. Aceștia au ur‐
mărit documentarul „România neîmblânzită” și au participat la un concurs de tip
quizz găzduit de către organizatori și de angaja"ii Administra"iei Preziden"iale.
Președintele Klaus Iohannis a sprijinit ini!iativa în domeniul politicilor
publice din educa!ie și a găzduit delega"ii ale unor structuri implicate în guvernan"a
sistemului de educa"ie sau în generarea de propuneri de politică publică. În anul
2015, Președintele a primit, la Palatul Cotroceni, reprezentan"ii Consiliului Na"ional
al Rectorilor, care au subliniat rolul important al universită"ilor în dezvoltarea "ării,
necesitatea întăririi autonomiei universitare și importan"a elaborării unei legi la nivel
na"ional referitoare care să întrunească un larg consens.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐reprezentantilor‐consiliului‐national‐al‐rectorilor

În iulie 2016, Președintele României a convocat întâlnirea de lucru pe tema
„Siguran!a publică în spa!iile de învă!ământ preuniversitar” în care a ridicat pro‐
bleme importante precum: lipsa unor date unitare cu privire la siguran"a spa"iilor de
învă"ământ (număr de clădiri, avize sanitare, autoriza"ii de func"ionare, autoriza"ii de
incendiu etc) sau necesitatea unei strategii pentru infrastructura de educa"ie %inan"ată
adecvat etc. La întâlnire au fost invita"i reprezentan"i ai Ministerului Educa"iei,
Ministerului Sănătă"ii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării
Regionale, Ministerului Comunica"iilor, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului
Finan"elor, conducerea SRI, STS, IGSU etc. În acest context, Președintele României a
transmis un mesaj clar: „Dacă vrem un învă#ământ de calitate, va trebui să îndeplinim
o condi#ie esen#ială. Elevii trebuie să se simtă în siguran#ă și să "ie realmente în siguran#ă
în școli. În institu#iile de învă#ământ preuniversitar înva#ă și lucrează aproape 4 milioane
de români, copii și adul#i. Siguran#a lor nu este o joacă, ci o prioritate.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presa/puternici‐prin‐educatie/intalnire‐de‐lucru‐pe‐tema‐
siguranta‐publica‐in‐spatiile‐de‐invatamant‐preuniversitar
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Sprijinind ini!iativele de cooperare interna!ională din domeniul educa!iei, Președintele Klaus Iohannis a primit, la Palatul Cotroceni, delega"ia Grupului
Atlantis, un grup de foști șe%i de stat sau miniștri ai educa"iei din întreaga lume.
Președintele României a subliniat importan"a educa"iei pentru un viitor sustenabil
al societă"ii românești, salutând inten"ia Grupului Atlantis de a sprijini România în
îmbunătă"irea formării cadrelor didactice și a creșterii calită"ii procesului educa"io‐
nal. De asemenea, reprezentan"ii Grupului Atlantis l‐au invitat pe Președintele
României să devină un sus"inător global al educa"iei prin prisma experien"ei sale în
acest domeniu.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/primirea‐delegatiei‐
grupului‐atlantis

Președintele Klaus Iohannis a sprijinit activită!ile de cercetare moderne, inclusiv cele care promovează explorarea cosmosului, tehnologia și
ingineria spa!ială. Astfel, în anul 2016, cu ocazia aniversării a 35 de ani de la
primul zbor cosmic al unui român, Președintele României i‐a primit la Palatul
Cotroceni pe Dumitru Prunariuși o delega"ie formată din astronau"i și cosmo‐
nau"i,. Ambele păr"i au convenit că educa"ia trebuie să devină o sursă de inspira‐
"ie care să asigure condi"iile optime de dezvoltare a celor care își doresc o carieră
în domeniul știin"ei spa"iale. În cadrul discu"iilor, Președintele Klaus Iohannis a
subliniat importan"a sprijinirii eforturilor europene și interna"ionale de explo‐
rare a spa"iului în scop pașnic și de promovare a educa"iei prin știin"ă. Tot în acest
registru, Președintele României l‐a primit la data de 12 septembrie 2018 pe
Directorul General al Agen"iei Spa"iale Europene, Johann ‐ Dietrich Wörner.
Președintele și‐a exprimat interesul fa"ă de și sprijinul pentru participarea
României la programul Spa"ial European.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐domnului‐dumitru‐
dorin‐prunariu‐si‐a‐unei‐delegatii‐de‐astronauti‐si‐cosmonauti‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐35‐de‐ani‐
de‐la‐primul‐zbor‐cosmic‐al‐unui‐roman

17 Mai 2016
Primirea domnului
Dumitru-Dorin Prunariu
și a unei delegații
de astronauți
și cosmonauți, cu ocazia
aniversării a 35 de ani
de la primul zbor cosmic
al unui român

633

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

2.4. Decorarea unor persoane și recunoașterea
meritelor individuale
Președintele României a sprijinit recunoașterea meritelor academice ale per‐
soanelor implicate în activită"i de cercetare. În prim‐plan s‐au situat academicienii
cu o activitate știin!i$ică sau culturală bogată și numeroase contribu"ii la dezvol‐
tarea vie"ii intelectuale din România. Academia Română reprezintă cel mai înalt for
de știin"ă și de cultură din România. Fondată la data de 1 aprilie 1866, rolul principal
al Academiei constă în cultivarea limbii și literaturii române, stabilirea normelor de
ortogra%ie obligatorii ale limbii române, studierea istoriei na"ionale române și cerce‐
tarea în cele mai importante domenii știin"i%ice.
Astfel, Președintele Klaus Iohannis a onorat eforturile depuse de către 42 de
membri ai Academiei Române. Unui număr de 31 de membri li s‐a conferit Ordinul
Na"ional „Steaua României”, iar 11 membri au fost răsplăti"i cu Ordinul Na"ional
„Serviciul Credincios”.
De asemenea, Președintele României a dorit să eviden"ieze efortul depus
de către institu!iile de învă!ământ și de cercetare din !ară prin decorarea a 36
de institu"ii. Unui număr de 34 de institu"ii li s‐a conferit Ordinul „Meritul pentru
Învă"ământ”, iar două institu"ii au fost decorate cu Ordinul „Meritul Cultural”.
Președintele Klaus Iohannis a dorit să sprijine institu!iile de învă!ământ
și de cercetare din străinătate care au adus o contribu!ie majoră sistemului
educa!ional românesc, prin decorarea a 16 unită"i de învă"ământ. Unui număr de
13 institu"ii li s‐a conferit Ordinul „Meritul Cultural”, iar trei institu"ii au fost decorate
cu Ordinul „Meritul pentru Învă"ământ”.
Președintele și‐a manifestat aprecierea și pentru contribu!ia adusă de cadrele didactice și cercetătorii din !ară la formarea intelectuală și civică a tinerelor genera!ii și la dezvoltarea societă"ii românești prin decorarea a 25 de
personalită"i. Unui număr de șapte personalită"i li s‐a conferit Ordinul Na"ional
„Pentru Merit”, trei personalită"i primind Ordinul Na"ional „Steaua României”, patru
personalită"i au fost decorate cu Ordinul Na"ional „Serviciul Credincios”, iar 11 per‐
sonalită"i au fost decorate cu Ordinul „Meritul Cultural”.
Recunoscând contribu"iile aduse de către cadrele didactice și cercetătorii din străinătate, Președintele României a dorit să le răsplătească eforturile
depuse prin decorarea a peste 70 de personalită"i. Astfel, 30 de personalită"i au
fost decorate cu Ordinul „Meritul Cultural”, altor 40 de personalită"i li s‐a conferit
Ordinul „Meritul pentru Învă"ământ”, o personalitate a primit Ordinul Na"ional
„Serviciul Credincios” și 2 personalită"i au fost răsplătite cu Ordinul Na"ional
„Steaua României”.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a transmis scrisori de felicitare și de recunoaștere a meritelor unui număr de elevi sau studen"i cu merite de‐
osebite în procesul educa"ional. Aceștia au inclus laurea"i ai unor distinc"ii, olimpici
remarcabili sau persoane cu rezultate deosebit de bune în procesul de învă"ământ.

634

EDUCAȚIE
DE CALITATE

2.5. Mesaje
Cu prilejul evenimentelor care s‐au desfășurat sub Înaltul Patronaj al
Președintelui României sau cu ocazia altor activită"i din sectorul educa"iei și cerce‐
tării (conferin"e, aniversări, ceremonii, momente aniversare etc.), Președintele Klaus
Iohannis a transmis o serie de mesaje adresate comunită"ii de educa"ie și cercetare.

n 03 aprilie 2015: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, cu prilejul
aniversării a 149 de ani de la în%iin"area Academiei Române

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐aniversarii‐a‐149‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐academiei‐romane
n 23 aprilie 2015: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis cu

prilejul celebrării a 25 de ani de existen"ă a Universită"ii Titu Maiorescu din București

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐celebrarii‐a‐25‐de‐ani‐de‐existenta‐a‐universitatii‐titu‐
maiorescu‐din‐bucuresti

n 14 mai 2015: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, cu prilejul

celebrării a 25 de ani de existen"ă a Universită"ii de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/comunicat‐de‐presa‐mesajul‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐celebrarii‐a‐25‐de‐ani‐de‐existenta‐a‐universitatii‐de‐
vest‐vasile‐goldis‐din‐arad

n 19 mai 2015: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, la aniver‐
sarea a 80 de ani de existen"ă a Academiei de Știin"e Medicale
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐la‐aniversarea‐a‐80‐de‐ani‐de‐existenta‐a‐academiei‐de‐stiinte‐medicale
n 03 august 2015: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, cu ocazia

celebrării a 15 de ani de existen"ă a Alian"ei Na"ionale a Organiza"iilor Studen"ești
din România (ANOSR) și a celei de‐a zecea edi"ii a Forumului Organiza"iilor
Studen"ești din România (FOSR)
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐
iohannis‐cu‐ocazia‐celebrarii‐a‐15‐de‐ani‐de‐existenta‐a‐aliantei‐nationale‐a‐organizatiilor‐studentesti‐
din‐romania‐anosr‐si‐a‐celei‐de‐a‐zecea‐editii‐a‐forumului‐organizatiilor‐studentesti‐din‐romania‐fosr
n 15 octombrie 2015: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, cu
ocazia aniversării a 145 de ani de la în%iin"area Universită"ii de Știin"e Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj‐Napoca

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐145‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐universitatii‐de‐stiinte‐agricole‐
si‐medicina‐veterinara‐din‐cluj‐napoca

635

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS
n 23 octombrie 2015: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, cu oca‐

zia aniversării a 25 de ani de la fondarea Universită"ii Creștine „Dimitrie Cantemir”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐25‐de‐ani‐de‐la‐fondarea‐universitatii‐crestine‐dimitrie‐
cantemir

30 octombrie 2015: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, cu
ocazia aniversării a 155 de ani de la în%iin"area Universită"ii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași
n

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐
iohannis‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐155‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐universitatii‐alexandru‐ioan‐cuza‐din‐iasi

n 11 noiembrie 2015: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, trans‐

mis cu ocazia aniversării a 95 de ani de la în%iin"area Universită"ii Politehnica din
Timișoara

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐95‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐universitatii‐politehnica‐
din‐timisoara

n 31 martie 2016: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis
cu ocazia împlinirii a 10 ani de existen"ă a Consiliului Tineretului din România (CTR)
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐
iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐implinirii‐a‐10‐ani‐de‐existenta‐a‐consiliului‐tineretului‐din‐romania‐ctr

n 14 aprilie 2016: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, adresat
cu ocazia aniversării a 25 de ani de la fondarea Universită"ii Româno‐Americane
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐adresat‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐25‐de‐ani‐de‐la‐fondarea‐universitatii‐romano‐
americane

n 03 iunie 2016: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis

cu ocazia aniversării a doi ani de la demararea programului Teach for Romania, în
cadrul Conferin"ei „Impactul nostru în educa"ie”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐doi‐ani‐de‐la‐demararea‐programului‐teach‐for‐ro‐
mania‐in‐cadrul‐conferintei‐impactul‐nostru‐in‐educatie

n 24 iunie 2016: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis
în cadrul festivită"ii dedicate închiderii anului școlar 2015‐2016 și aniversării a 120
de ani de la în%iin"area Colegiului Na"ional „Mircea cel Bătrân” din Constan"a
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐festivitatii‐dedicate‐inchiderii‐anului‐scolar‐2015‐2016‐si‐aniver‐
sarii‐a‐120‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐colegiului‐national‐mircea‐cel‐batran‐din‐constanta
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n 19 iulie 2016: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis cu oca‐

zia festivită"ii de absolvire a Promo"iei 2016 a Academiei de Poli"ie „Alexandru Ioan Cuza”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐festivitatii‐de‐absolvire‐a‐promotiei‐2016‐a‐academiei‐de‐poli‐
tie‐alexandru‐ioan‐cuza

n 15 august 2016: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis
cu ocazia deschiderii celei de‐a XIV‐a edi"ii a Universită"ii de Vară a Românilor de
Pretutindeni de la Izvoru Mureșului

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐deschiderii‐celei‐de‐a‐xiv‐a‐editii‐a‐universitatii‐de‐vara‐a‐ro‐
manilor‐de‐pretutindeni‐de‐la‐izvoru‐muresului

n 18 noiembrie 2016: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, trans‐
mis cu ocazia aniversării a 25 de ani de la în%iin"area Facultă"ii de Știin"e Politice din
cadrul Universită"ii din București

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐25‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐facultatii‐de‐stiinte‐
politice‐din‐cadrul‐universitatii‐din‐bucuresti
n 05 ianuarie 2017: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, trans‐

mis cu ocazia Galei Studen"ilor Români din Străinătate 2017

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐galei‐studentilor‐romani‐din‐strainatate‐2017
n 16 mai 2017: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis cu
ocazia Conferin"ei Na"ionale a Federa"iei Sindicatelor din Educa"ie „Spiru Haret”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohan‐
nis‐cu‐ocazia‐conferintei‐nationale‐a‐federatiei‐sindicatelor‐din‐educatie‐spiru‐haret

n 13 iunie 2017: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis
cu ocazia aniversării a 170 de ani de învă"ământ militar românesc
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐170‐de‐ani‐de‐invatamant‐militar‐romanesc

n 22 martie 2018: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis cu

ocazia aniversării a 25 de ani de func"ionare a Comisiei Fulbright Româno‐Americane

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐25‐de‐ani‐de‐functionare‐a‐comisiei‐fulbright‐ro‐
mano‐americane
n 28 martie 2018: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis

în cadrul Congresului Interna"ional pentru Studen"i, Tineri Medici și Farmaciști
MARISIENSIS.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐congresului‐international‐pentru‐studenti‐tineri‐medici‐si‐farma‐
cisti‐marisiensis
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n 18 aprilie 2018: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis

cu prilejul aniversării a 105 de ani de la în%iin"area Academiei de Studii Economice
din București

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐aniversarii‐a‐105‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐academiei‐de‐studii‐
economice‐din‐bucuresti
n 12 mai 2018: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis cu
ocazia celei de‐a XI‐a edi"ii a Congresului Studen"ilor din România

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐celei‐de‐a‐xi‐a‐editii‐a‐congresului‐studentilor‐din‐romania
n 05 octombrie 2018: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, trans‐
mis în cadrul evenimentului „Contribu"ia educa"iei la dezvoltarea României mo‐
derne”, organizat de către Federa"ia Sindicatelor din Educa"ie „Spiru Haret” cu ocazia
Zilei Mondiale a Educa"iei

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐
iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐evenimentului‐contributia‐educatiei‐la‐dezvoltarea‐romaniei‐moderne‐or‐
ganizat‐de‐catre‐federatia‐sindicatelor‐din‐educatie‐spiru‐haret‐cu‐ocazia‐zilei‐mondiale‐a‐educatiei
n 26 octombrie 2018: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, trans‐

mis cu ocazia aniversării a 70 de ani de învă"ământ superior brașovean

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐70‐de‐ani‐de‐invatamant‐superior‐brasovean

n 05 decembrie 2018: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, trans‐

mis cu prilejul deschiderii celei de‐a doua edi"ii a „International Medical Students’
Congress of Bucharest”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐deschiderii‐celei‐de‐a‐doua‐editii‐international‐medical‐stu‐
dents‐congress‐of‐bucharest
n 12 decembrie 2018: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, trans‐
mis cu ocazia aniversării a 200 de ani de învă"ământ tehnic de construc"ii în București

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐200‐de‐ani‐de‐invatamant‐tehnic‐de‐constructii‐in‐
bucuresti

n 08 ianuarie 2019: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, trans‐
mis cu prilejul celei de‐a X‐a edi"ii a Galei Studen"ilor Români din Străinătate
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐celei‐de‐a‐x‐a‐editii‐a‐galei‐studentilor‐romani‐din‐strainatate
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n 27 martie 2019: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis

cu prilejul Congresului Interna"ional pentru Studen"i, Tineri Medici și Farmaciști
MARISIENSIS

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐congresului‐international‐pentru‐studenti‐tineri‐medici‐si‐far‐
macisti‐marisiensis
n 21 iunie 2019: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis
cu ocazia celei de‐a patra edi"ii a Ini"iativei pentru dezvoltarea digitală în spa"iul uni‐
versitar francofon și a Conferin"ei miniștrilor pentru învă"ământul superior din "ările
francofone

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐
iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐celei‐de‐a‐patra‐editii‐a‐initiativei‐pentru‐dezvoltarea‐digitala‐in‐spatiul‐
universitar‐francofon‐si‐a‐conferintei‐ministrilor‐pentru‐invatamantul‐superior‐din‐tarile‐francofone

19 iulie 2019: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis
cu ocazia aniversării a 150 de ani de învă"ământ agricol în Cluj‐Napoca
n

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐150‐de‐ani‐de‐invatamant‐agricol‐in‐cluj‐napoca

15 noiembrie 2019: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis,
transmis cu ocazia sărbătoririi a 95 de ani de la în%iin"area Colegiului Na"ional Militar
„Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc
n

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐sarbatoririi‐a‐95‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐colegiului‐national‐mil‐
itar‐stefan‐cel‐mare‐din‐campulung‐moldovenesc
n 19 noiembrie 2019: Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, trans‐
mis cu prilejul celei de‐a treia edi"ii a Galei PatriotFest

2.6. Stagii de practică la Departamentul Educație
și Cercetare
În decursul celor cinci ani de mandat, Președintele Klaus Iohannis a încurajat
și sus"inut deschiderea Institu"iei Preziden"iale către publicul larg, inclusiv prin găz‐
duirea la Palatul Cotroceni a unor studen"i în stagii de practică, coordonate de De‐
partamentul Educa"ie și Cercetare. Astfel, în această perioadă, 27 de studen"i din "ară
și din străinătate și‐au derulat stagiile de practică în cadrul departamentelor Admi‐
nistra"iei Preziden"iale.
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Bilanțul activităților Președintelui României,
Klaus Iohannis, în domeniul economic
și social (2015-2019)
30.01.2015 – Participarea Președintelui României la recep!ia organizată de Camera de Comer! și Industrie Româno-Germană
În cadrul evenimentului, Președintele României și‐a rea#irmat sus$inerea
pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri performant și pentru competitivitatea eco‐
nomică, în general. Principalele mesaje de interes general transmise în cadrul eveni‐
mentului au vizat consolidarea cooperării economice dintre România și Germania,
care reprezintă o prioritate nu doar în plan comercial, ci și în plan investi$ional. In‐
vesti$iile germane ocupă locul 3 în topul investi$iilor străine din România (după
Olanda și Austria), cu peste 12% din totalul investi$iilor străine.
Rela$iile economice cu Germania pot #i extinse și aprofundate în domeniul inovării
și al transferului tehnologic. Investi$iile străine sunt sursa esen$ială pentru sus$inerea și
încurajarea inova$iei prin transferul de know‐how și tehnologie, iar atragerea acestor in‐
vesti$ii străine ar trebui să constituie prioritatea absolută a oricărei strategii economice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐receptiei‐organizate‐de‐camera‐de‐comert‐si‐industrie‐romano‐
germana

09.02.2015 – Primirea de către Președintele României a delega!iei comune a Fondului Monetar Interna!ional, a Comisiei Europene și a Băncii Mondiale
În cadrul întrevederii, Președintele României fost informat de către repre‐
zentan$ii institu$iilor #inanciare interna$ionale cu privire la stadiul Acordului cu $ara
noastră și la concluziile actualei misiuni comune a celor trei institu$ii interna$ionale.
Au fost prezentate principalele măsuri privind reformele structurale care au făcut
obiectul evaluărilor și negocierilor cu Guvernul, atât cele asupra cărora s‐a ajuns la
un acord, cât și cele asupra cărora urmează să se decidă în lunile următoare.
Președintele Klaus Iohannis și‐a exprimat speran$a că, în contextul viitoarei mi‐
siuni a delega$iei, discu$iile dintre autorită$ile române și institu$iile #inanciare interna$io‐
nale vor re#lecta progrese mai semni#icative, care să se concretizeze în încheierea cu succes
a Acordului cu Fondul Monetar Interna$ional, Comisia Europeană și Banca Mondială.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐a‐delegatiei‐comune‐a‐fondului‐monetar‐international‐a‐comisiei‐europene‐si‐a‐ban‐
cii‐mondiale

30.03.2015 – Participare la Forumul „Noi Perspective ale Parteneriatului Strategic Statele Unite - România”
În cadrul evenimentului, Președintele României a transmis un mesaj cu pri‐
vire la dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, care
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nu se rezumă doar la dimensiunea de securitate, chiar dacă aceasta este nucleul
său catalizator.
Statele Unite reprezintă un partener economic foarte important: 7 dintre
cele mai mari 20 de %irme exportatoare din România sunt companii bazate pe capital
american. Investi"iile americane în România ocupau locul 11 în func"ie de "ara de ori‐
gine, cu circa 2,5% din totalul investi"iilor străine directe.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐domnului‐cosmin‐marinescu‐
consilier‐prezidential‐pentru‐politici‐economice‐si‐sociale‐la‐forumul‐noi‐perspective‐ale‐partene‐
riatului‐strategic‐statele‐unite‐romania

16.04.2015 – Primirea de către Președintele României a Președintelui
Comitetului Economic și Social European, Henri Malosse
Președintele României a exprimat apreciere fa"ă de eforturile întreprinse de
către Comitetul Economic și Social European de a asigura o punte între institu"iile

16 Aprilie 2015
Primirea Președintelui
Comitetului Economic
și Social European,
Henri Malosse

Uniunii Europene și societatea civilă organizată. În același context, Președintele Klaus
Iohannis a subliniat importan"a consolidării rolului organiza"iilor societă"ii civile și a
dialogului acestora cu institu"iile comunitare. Ambii interlocutori au agreat că, în actualul
context european, este nevoie de redarea încrederii cetă"enilor în proiectul european.
Întrevederea cu o%icialul european a permis un schimb de opinii cu privire
la temele actuale de pe agenda europeană, între care procesul de consolidare a
Uniunii Economice și Monetare, proiectul de creare a unei Uniuni a Energiei, Agenda
Digitală și politica industrială.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐presedintelui‐comitetului‐economic‐si‐social‐european‐dom‐
nul‐henri‐malosse

30.04.2015 – Întâlnirea Președintelui României cu liderii confedera!iilor sindicale
În cadrul întâlnirii, Președintele Klaus Iohannis și‐a exprimat convingerea
că este nevoie de un dialog social real și consistent între actorii din această zonă, mai
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ales în contextul nemul"umirilor privind legisla"ia în domeniu exprimate în ultima
perioadă de confedera"iile sindicale.
Președintele României a apreciat că sindicatele au un rol foarte important
în societatea românească și că aceste consultări reprezintă un prim pas către un dia‐
log real, și nu unul mimat și formal, care să conducă la rezolvarea problemelor cu
care se confruntă în prezent sectorul economic, administra"ia publică, sistemul sa‐
nitar sau cel de educa"ie.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐liderii‐confederatiilor‐sindicale

20.05.2015 – Întâlnirea Președintelui României cu reprezentan!ii mediului de afaceri
La această întrevedere au fost prezen"i lideri ai organiza"iilor de business,
ai asocia"iilor patronale, precum și ai Camerei de Comer" și Industrie a României.
În cadrul întâlnirii, Președintele Klaus Iohannis a declarat că această primă
rundă de consultări a avut, în principal, rolul de a evalua oportunită"ile, problemele
și priorită"ile mediului de afaceri românesc. Totodată, Președintele României a su‐
bliniat faptul că interesul Administra"iei Preziden"iale este de a stimula cât mai pu‐
ternic și sustenabil, în același timp, ini"iativa privată și antreprenoriatul din economia
românească.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐reprezentantii‐mediului‐de‐afaceri

26.05.2015 – Evenimentul organizat de Consiliul Investitorilor Străini
privind lansarea „Căr!ii Albe 2015: Reconstruirea încrederii”
În cadrul evenimentului de lansare a „Căr"ii Albe 2015: Reconstruirea încre‐
derii”, Președintele României a transmis un mesaj dedicat mediului de afaceri româ‐
nesc și priorită"ilor sale, așa cum sunt acestea văzute de către investitorii străini.
Președintele Klaus Iohannis a arătat că obiectivul principal al oricărui guvern trebuie
să %ie reconstruirea încrederii investitorilor și întreprinzătorilor în mediul de afaceri
românesc.
Progresul României nu poate %i decât rezultatul unui nou model de dezvol‐
tare, axat pe competitivitate, care să stimuleze antreprenoriatul și inova"ia, crearea
de valoare adăugată și crearea de locuri de muncă productive, bine plătite. Prosperi‐
tatea se ob"ine prin încurajarea ini"iativei private, iar solu"iile trebuie căutate în sus‐
"inerea, deopotrivă, a investi"iilor străine și a capitalului românesc. În ultimii ani,
România a reușit să recupereze unele decalaje și să ob"ină stabilitatea macroecono‐
mică necesară unor proiecte importante pe termen mediu și lung. Cum progresul și
prosperitatea nu sunt garantate, viitorul depinde de capacitatea noastră de a pro‐
mova și consolida institu"iile, valorile și bene%iciile economiei de pia"ă.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐la‐evenimentul‐organizat‐de‐consiliul‐investitorilor‐straini‐privind‐lansarea‐car‐
tii‐albe‐2015‐reconstruirea‐increderii
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26.05.2015 – Conferin!a Na!ională a Agricultorilor 2015
Cu prilejul organizării Conferin"ei Na"ionale a Agricultorilor 2015, Președin‐
tele Klaus Iohannis a subliniat importan"a agriculturii pentru dezvoltarea României
și a atras aten"ia asupra problemelor și provocărilor sectorului agricultură. În context,
Președintele României a considerat vitală transformarea agriculturii românești într‐
o sursă reală de dezvoltare economică, prin sus"inerea performan"ei și a veniturilor
agricultorilor.
'ara noastră are nevoie de o pozi"ie politică asumată în privin"a agriculturii,
în legătură cu șansele sale de dezvoltare, precum și de o viziune integrată, care să
formuleze priorită"i și direc"ii de dezvoltare. Reformarea exploata"iilor agricole, mo‐
dernizarea spa"iului rural și deblocarea poten"ialului său economic, absorb"ia fon‐
durilor europene și simpli%icarea administrativă constituie direc"ii clare în care
trebuie să facem pași hotărâ"i.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐roma‐
niei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐conferintei‐nationale‐a‐agricultorilor‐2015

05.06.2015 – Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu
directorul executiv al Fondului Monetar Interna!ional, Menno Snel
În cadrul întâlnirii s‐au purtat discu"ii referitoare la evolu"ia economiei
românești și la stadiul Acordului pe care România îl are în desfășurare cu Fondul
Monetar Interna"ional, Comisia Europeană și Banca Mondială.
Au fost abordate și subiecte privind responsabilitatea %iscală și sustenabili‐
tatea %inan"elor publice.
De asemenea, s‐a discutat despre necesitatea consolidării situa"iei econo‐
mice actuale prin măsuri și politici care să genereze bene%icii în contextul aderării
României la zona euro.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐directorul‐executiv‐al‐fondului‐monetar‐international‐domnul‐
menno‐snel

29.07.2015 – Conferin!a Știin!i$ică Anuale a Economiștilor Români din
Mediul Academic din Străinătate
Președintele României a transmis un mesaj cu ocazia Conferin"ei Știinti%ice
Anuale a Economiștilor Români din Mediul Academic din Străinătate, în care a arătat
că prosperitatea, performan"a economică, buna guvernare și democra"ia însăși se ba‐
zează pe calitatea capitalului uman.
În acest sens, Președintele Klaus Iohannis a arătat că rolul universită"ii este
decisiv, esen"ial, nu doar în calitate de actor special, furnizor concuren"ial pe o pia"ă
a serviciilor educa"ionale, ci și în calitate de adevărat model de etică, de responsabi‐
litate, pentru promovarea ideilor sănătoase, indispensabile prosperită"ii economice.
'ara noastră trebuie să‐și consolideze în mod hotărât, institu"iile economiei
de pia"ă. În actuala etapă, circumscrisă trinomului post‐tranzi"ie, post‐aderare, post‐
criză, România are nevoie de un nou model de dezvoltare, axat pe competitivitate și
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responsabilitate, precum și de o abordare echilibrată și responsabilă, care să corec‐
teze erorile trecutului, în favoarea unor bene%icii sustenabile.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐ocazia‐conferintei‐stiinti%ice‐anuale‐a‐economistilor‐romani‐din‐mediul‐academic‐
din‐strainatate

04.08.2015 – Întâlnire între delega!ia Administra!iei Preziden!iale și
reprezentan!ii Coali!iei Na!ionale pentru Absorb!ia Fondurilor Structurale
Dialogul a avut loc pe fondul interesului comun privind identi%icarea celor
mai bune măsuri pentru optimizarea mecanismelor de absorb"ie a fondurilor struc‐
turale.
Cu acest prilej, reprezentan"ii Coali"iei au prezentat setul de măsuri agreat
deja cu miniștrii de resort: asigurarea unei co%inan"ări de maxim 2% pentru sectorul
non‐pro%it; reducerea termenului de rambursare la 20 de zile, în condi"iile furnizării
tuturor documentelor necesare sau asigurarea de pre%inan"are continua. Reprezen‐
tan"ii Administra"iei Preziden"iale și‐au exprimat sprijinul de principiu pentru orice
demers care este de natură a simpli%ica procedurile administrative și a conduce la
creșterea gradului de absorb"ie a fondurilor structurale, salutând ini"iativa de dialog
lansată de Coali"ie pe această temă importantă pentru România. Ambele păr"i au con‐
venit să continue discu"iile în acest sens, în perioada următoare.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnire‐intre‐delegatia‐ad‐
ministratiei‐prezidentiale‐si‐reprezentantii‐coalitiei‐nationale‐pentru‐absorbtia‐fondurilor‐
structurale

02.09.2015 – Întrevederea Președintelui României cu reprezentan!ii
companiilor ExxonMobil și OMV Petrom
În cadrul întrevederii au fost discutate perspectivele economice și de inves‐
ti"ii ale asocierii ExxonMobil – OMV Petrom, precum și provocările comerciale pe ter‐
men mediu și lung ale acestui proiect.
Președintele Klaus Iohannis a reiterat poten"ialul major al României în do‐
meniul resurselor energetice, precum și interesul "ării noastre de a‐și valori%ica, în
mod sustenabil și competitiv, avantajele de care dispune în domeniul energetic.
Reprezentan"ii celor două companii au subliniat importan"a stabilită"ii și
predictibilită"ii în plan %iscal și legislativ, astfel încât investi"iile majore, care au fost
și vor %i efectuate în continuare în spa"iile maritime ale României, să bene%icieze de
o perspectivă clară pe termen mediu și lung.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐reprezentantii‐companiilor‐exxonmobil‐si‐omv‐petrom
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06.09.2015 – Participarea Președintelui României la evenimentul
„Renault Day” organizat de Grupul Renault
Președintele României a sus"inut o alocu"iune cu ocazia evenimentului
„Renault day”, în care transmis felicitările sale pentru profesionalismul și e%icien"a
de care Renault dă dovadă. Președintele Klaus Iohannis a subliniat faptul că gama
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Logan reprezintă aproape jumătate din vânzările Grupului Renault la nivel mondial,
în timp ce Dacia are o contribu"ie semni%icativă la produsul intern brut al României.
Creșterea vânzărilor Dacia pe marile pie"e din vestul Europei, și nu numai, este indi‐
ciul clar al competitivită"ii produc"iei de la Mioveni.
România puternică poate să se dezvolte în jurul unor investi"ii majore și
avantaje strategice, cum este și cazul acestui sector industrial, care creează locuri de
muncă și care contribuie la prosperitatea unei întregi comunită"i și chiar a unei în‐
tregi societă"i. Colaborarea dintre Dacia și Renault este dovada faptului că investi"iile
străine în România au avut și vor avea în continuare șansa de a %i transformate în
exemple clare ale succesului economic.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/palatul‐cotroceni‐sala‐unirii

17.09.2015 – Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis,
a Directorului Executiv al Grupului Băncii Mondiale, Frank Heemskerk
În cadrul întâlnirii s‐au purtat discu"ii referitoare la parteneriatul actual și
viitor dintre România și Grupul Băncii Mondiale. Au fost abordate și subiecte privind
consolidarea colaborării, în special în domeniul politicilor economice și guvernan"ei
corporatiste, precum și utilizarea expertizei Băncii Mondiale în vederea implemen‐
tării reformelor structurale și creșterea gradului de absorb"ie a fondurilor europene.
În acest sens, România și‐a exprimat interesul și disponibilitatea de a sprijini
ideea în%iin"ării la București a unui birou regional al Băncii Mondiale, pentru politici
și guvernan"ă în sfera sectorului public. Pentru Grupul Băncii Mondiale, România con‐
tinuă să %ie unul dintre cei mai importan"i parteneri din regiunea Europei Centrale și
de Est.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐directorului‐executiv‐al‐grupului‐bancii‐mondiale‐domnul‐
frank‐heemskerk

19.09.2015 – Gala Camerei de Comer!, Industrie și Agricultură Franceză
din România
În mesajul său, Președintele României a arătat importan"a recunoașterii și
recompensării celor care se dezvoltă prin propriile for"e, mai ales atunci când dez‐
voltarea înseamnă inova"ie și antreprenoriat. Președintele Klaus Iohannis a felicitat
companiile și ini"iativele antreprenoriale, arătând că investi"iile străine constituie,
fără îndoială, o veritabilă sursă de modernizare economică a României, prin facilita‐
rea tehnologiilor performante și a ideilor inovative.
Președintele României a transmis că o prioritate esen"ială trebuie să %ie sus‐
"inerea capitalului autohton, atât de important pentru dezvoltarea sănătoasă a eco‐
nomiei românești și a apreciat în mod deosebit contribu"ia Camerei de Comer",
Industrie și Agricultură Franceză din "ara noastră la îmbunătă"irea mediului de afa‐
ceri, prin propunerea de solu"ii și recomandări axate pe creșterea competitivită"ii
economiei românești.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐ocazia‐galei‐camerei‐de‐comert‐industrie‐si‐agricultura‐franceza‐din‐romania
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27.09.2015 – Summitul ONU pentru adoptarea Agendei de dezvoltare
durabilă
În cadrul Summitului ONU pentru adoptarea Agendei de dezvoltare durabilă,
Președintele României a arătat că noua agendă depășește cu mult Obiectivele de Dez‐
voltare ale Mileniului, men"inând teme precum eradicarea sărăciei, educa"ia și sănă‐
tatea și abordând noi teme precum societă"ile pașnice și incluzive. Astfel, noua
Agendă are un caracter universal, men"ine echilibrul între obiectivele economice, so‐
ciale și de mediu, abordează mijloacele importante de realizare și sus"ine partene‐
riatul global în implementarea sa.
Dreptul na"ional de proprietate și responsabilitatea sunt esen"iale pentru
implementarea acestei Agende, inclusiv prin angajamente, precum și prin instru‐
mente cum ar %i strategiile de dezvoltare durabilă. Fiecare "ară are responsabilitatea
principală în privin"a propriei dezvoltări.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/interventia‐nationala‐a‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐summitului‐onu‐pentru‐adoptarea‐agendei‐de‐
dezvoltare‐durabila

28.09.2015 – Evenimentul de deschidere a forumului economic
„BestInvest”, organizat la New York
În cadrul evenimentului de deschidere a forumului economic BestInvest, or‐
ganizat la New York, Președintele României a subliniat importan"a cooperării bilaterale
dintre România și Statele Unite ale Americii, cu accent asupra poten"ialului semni%icativ
al dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.
Președintele Klaus Iohannis a reliefat necesitatea adoptării unui nou model
de dezvoltare economică pentru România, bazat pe competitivitate și responsabili‐
tate. Putem recâștiga încrederea investitorilor prin îmbunătă"irea calită"ii institu"io‐
nale a mediului de afaceri, aspect care implică protejarea proprietă"ii, reducerea
birocra"iei, e%icientizarea administra"iei publice și combaterea corup"iei.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐evenimentului‐de‐deschidere‐a‐forumului‐economic‐bestinvest‐
organizat‐la‐new‐york

27.10.2015 – A XXIII-a edi!e a „Topului Na!ional al Firmelor Private din
România – TOP 2014”
În cadrul celei de‐a XXIII‐a edi"ii a „Topului Na"ional al Firmelor Private din
România – TOP 2014”, Președintele Iohannis a transmis un mesaj care subliniază
rolul și importan"a ini"iativei private, a valorilor economiei de pia"ă și a întreprinză‐
torilor, pentru progresul economic. Economia antreprenorială este o economie a li‐
berei întreprinderi, iar un mediu de afaceri performant este indiciul prosperită"ii.
Avem nevoie de o guvernare care să intervină din ce în ce mai pu"in în activitatea
economică, iar atunci când intervine să o facă stimulativ și nediscriminatoriu.
Președintele României a felicitat oamenii de afaceri pentru curajul de a‐și
asuma riscuri, pentru capacitatea de a transforma idei în afaceri de success și pentru
ambi"ia de a răspunde exigen"elor pie"ei.
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Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐
iohannis‐cu‐ocazia‐celei‐de‐a‐xxiii‐a‐editii‐a‐topului‐national‐al‐%irmelor‐private‐din‐romania‐top‐2014
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28.10.2015 – Participarea la deschiderea târgului interna!ional „INDAGRA”
Cu ocazia deschiderii Târgului interna"ional „INDAGRA”, Președintele Klaus
Iohannis a arătat că o agricultură performantă nu poate lipsi din proiectul României
puternice și prospere. Agricultura are toate șansele să devină o sursă de bunăstare
și creștere economică în România. Pentru acest lucru este nevoie de tehnologie nouă,
de modernizarea infrastructurii rurale, a celei de produc"ie, transport și desfacere,
de conectarea agricultorilor cu pia"a, în toate formele asociative și concuren"iale spe‐
ci%ice economiei de pia"ă.
Președintele României a arătat că atunci când exploata"ia agricolă va înceta
să mai reprezinte doar un mijloc de subzisten"ă, se va putea vorbi de un progres real
în mediul rural.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐cu‐ocazia‐deschiderii‐targului‐international‐indagra

28 Octombrie 2015
Deschiderea târgului
internaţional „INDAGRA”

28.10.2015 – Evenimentul „2015 Analyst and Investor Days”
Cu ocazia evenimentului „2015 Analyst and Investor Days”, organizat de
Fondul Proprietatea și dedicate investi"iilor de capital, Președintele Klaus Iohannis
a apreciat eforturile aduse de organizatorii conferin"ei „2015 Analyst and Investor
Days” pentru promovarea multiplelor oportunită"i de investi"ii oferite de România.
Președintele României arătat că o pia"ă de capital mai dinamică va genera
resurse investi"ionale pentru sus"inerea întreprinzătorilor și un acces e%icient și facil
al investitorilor străini la pia"a locală. S‐a subliniat importan"a dezvoltării pie"ei de
capital drept obiectiv strategic pentru economia na"ională, ca direc"ie a unui model
liberal de dezvoltare și sursă de capital pentru investi"ii.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐evenimentului‐2015‐analyst‐and‐investor‐days

05.11.2015 – Topul Na!ional al Firmelor 2015, organizat de Camera de
Comer! și Industrie a României
Cu ocazia Topului Na"ional al Firmelor 2015, organizat de Camera de Comer"
și Industrie a României, Președintele Klaus Iohannis a felicitat companiile prezente

649

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

la eveniment și Camera de Comer" și Industrie a României, în calitatea sa de organi‐
zator al evenimentului. Președintele României a arătat că activitatea CCIR trebuie să
devină un vector al performan"ei, un catalizator institu"ional pentru ini"iativa antre‐
prenorială și pentru creșterea competitivită"ii mediului de afaceri.
Performan"ele economice trebuie să transceadă talentul antreprenorial, să de‐
vină deopotrivă re%lectarea calită"ii mediului de afaceri. Aceasta este, la rândul ei, pro‐
dusul conjugat al reglementărilor economice, al normelor %iscale și legislative, dar și al
relelor năravuri ale birocra"iei și corup"iei, care explică degradarea economică. În acest
context, performan"ele oamenilor de afaceri sunt ob"inute, adesea, nu în virtutea, ci
mai degrabă în ciuda unei calită"i institu"ionale încă scăzute a mediului de afaceri.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐ocazia‐topului‐national‐al‐%irmelor‐2015‐organizat‐de‐camera‐de‐comert‐si‐in‐
dustrie‐a‐romaniei

23.11.2015 – Întâlnirea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu
Prim-ministrul Guvernului României, Dacian Cioloș
Discu"iile au vizat probleme de actualitate, precum situa"ia refugia"ilor în con‐
textul ultimelor evenimente din Europa și construc"ia bugetului de stat pentru anul 2016.
În contextul în care legea bugetului de stat trebuia înaintată cu celeritate Par‐
lamentului spre dezbatere și adoptare, cei doi o%iciali au fost de acord că actul nor‐
mativ trebuie să aibă la bază o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea României,
astfel încât, în următoarele luni, să poată %i puse bazele reformelor în domeniile cele
mai importante.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prim‐ministrul‐guvernului‐domnul‐dacian‐ciolos

26.11.2015 – Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu
Directorul General al OMV, Rainer Seele
În cadrul întrevederii a fost prezentată activitatea grupului și priorită"ile
pentru următoarea perioadă, cele mai importante proiecte regionale, precum și per‐
spectivele pie"elor de "i"ei și gaze naturale în anul 2016.

26 Noiembrie 2016
Întrevederea
cu Directorul General
al OMV, Rainer Seele
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Pe agenda discu"iei s‐a a%lat și importan"a viitorului sistem de taxare din do‐
meniul energiei și resurselor naturale, %iind subliniată necesitatea predictibilită"ii %is‐
cale, într‐un cadru stimulativ și avantajos, atât pentru investitori, cât și pentru stat.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐directorul‐general‐al‐omv‐domnul‐rainer‐seele

04.12.2015 – Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu
Directorul FMI pentru Europa, Poul Mathias Thomsen
În cadrul întrevederii, au fost discutate perspectivele pozitive ale economiei
României, dar și unele evolu"ii de la nivel european. De asemenea, a fost eviden"iată
necesitatea continuării reformelor economice, în special în privin"a guvernan"ei cor‐
poratiste și a calită"ii actului administrativ, într‐un context de predictibilitate %iscal‐
bugetară și %inanciară.
Totodată, întrevederea a reprezentat și un bun prilej pentru a rea%irma im‐
portan"a consolidării încrederii în politicile guvernului din partea mediului economic
și a partenerilor externi.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐directorul‐fmi‐pentru‐europa‐domnul‐poul‐mathias‐thomsen

13.01.2016 – Primirea de către Președintele României a delega!iei
Băncii Mondiale conduse de Vice-Președintele Regional pentru Europa și Asia
Centrală, Cyril Muller
Discu"iile purtate în cadrul întrevederii au vizat oportunită"ile de consolidare
a colaborării dintre România și Banca Mondială, %iind eviden"iat interesul Băncii
Mondiale de a sprijini, în continuare, reformele economice și institu"ionale care să
sus"ină dezvoltarea pe termen lung. În acest sens, au fost apreciate rezultatele co‐
operării existente până în prezent între România și Banca Mondială.
Președintele României a accentuat nevoia ca proiectele și programele a%late
în derulare să %ie duse la bun sfârșit cu succes, astfel încât calitatea guvernării să se
amelioreze și să se re%lecte consistent în prosperitate economică și îmbunătă"irea ni‐
velului de trai.
De asemenea, în cadrul dialogului au fost invocate și unele evolu"ii econo‐
mice regionale, dar și globale, în legătură cu poten"ialul impact al acestora asupra
României. Reprezentan"ii Băncii Mondiale s‐au arătat optimiști în ceea ce privește
performan"ele economice ale României, subliniind însă că nu trebuie neglijate anu‐
mite riscuri și vulnerabilită"i poten"iale.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐delegatiei‐bancii‐mondiale‐conduse‐de‐domnul‐cyril‐mul‐
ler‐vice‐presedinte‐regional‐pentru‐europa‐si‐asia‐centrala

01.02.2016 – Întrevederea Președintelui României cu Președintele
Băncii Europene pentru Reconstruc!ie și Dezvoltare, Suma Chakrabarti
În cadrul întrevederii, conducerea BERD a prezentat Președintelui României
cele mai importante evolu"ii economice, perspectivele privind climatul investi"ional,
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na"ional și regional, precum și priorită"ile pe care BERD le are în rela"ia cu
România.
O importan"ă deosebită a fost atribuită sus"inerii marilor proiecte de infras‐
tructură de transport, prin care România își va spori competitivitatea și atractivitatea
regională.
Conducerea BERD și‐a arătat încrederea într‐o creștere a investi"iilor private
pe măsură ce investitorii capătă tot mai multă încredere în politicile economice ale
Guvernului și în parcursul economic general al României.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐presedintele‐bancii‐europene‐pentru‐reconstructie‐si‐dezvol‐
tare‐domnul‐suma‐chakrabarti

29.03.2016 – Evenimentul de lansare a Raportului de Competitivitate
elaborat de Camera de Comer! Americană în România
Cu ocazia evenimentului de lansare a Raportului de Competitivitate elaborat
de Camera de Comer" Americană în România, Președintele Klaus Iohannis a transmis
un mesaj privind faptul că România dispune de certe oportunită"i și avantaje com‐
petitive, pe care investitorii străini le apreciază și caută să le fructi%ice cât mai bine.
În același timp, mediul de afaceri se confruntă cu diverse di%icultă"i, %iscale, birocratice
și administrative, aspecte ce necesită o aten"ie sporită din partea deciden"ilor.
Dezvoltarea economică nu poate exista fără pia"ă și libertate economică, fără
proprietate privată și antreprenoriat. Acestea sunt adevăratele baze ale prosperită"ii
economice. Tocmai de aceea lupta împotriva corup"iei trebuie să continue, întrucât
numai prin rezolvarea acestei probleme majore vom putea valori%ica poten"ialul real
al economiei noastre.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohan‐
nis‐transmis‐cu‐ocazia‐evenimentului‐de‐lansare‐a‐raportului‐de‐competitivitate‐elaborat‐de‐camera‐de‐comert‐
americana‐in‐romania

21.04.2016 – Primirea de către Președintele României a Directorului
General al Agen!iei Interna!ionale pentru Energie Atomică, Yukiya Amano
În cadrul întrevederii, Președintele Klaus Iohannis i‐a mul"umit Directorului
General Yukiya Amano pentru sprijinul constant acordat de Agen"ie programului nu‐
clear românesc. Președintele României și Directorul General al AIEA au salutat re‐
zultatele Summitului privind Securitatea Nucleară de la Washington și nevoia
continuării eforturilor în domeniul securită"ii nucleare și prevenirii terorismului nu‐
clear.
Domnul Yukiya Amano a apreciat rolul activ al României în cadrul Agen"iei
și contribu"ia semni%icativă a "ării noastre în sus"inerea priorită"ilor AIEA legate de
utilizarea pașnică a energiei nucleare, cu respectarea celor mai înalte standarde de
siguran"ă, securitate și neproliferare nucleară.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐directorului‐general‐al‐agentiei‐internationale‐pentru‐ener‐
gie‐atomica‐domnul‐yukiya‐amano
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31.05.2016 – Întrevederea Președintelui României cu Prim-ministrul
României, cu Președintele Academiei Române și cu Guvernatorul Băncii
Na!ionale privind strategia de dezvoltare economică a României
Președintele României a avut o întrevedere cu Prim‐ministrul Guvernului
României, Dacian Cioloș, cu Președintele Academiei Române, Academician Ionel
Valentin Vlad, și cu Guvernatorul Băncii Na"ionale a României, Mugur Isărescu.
Întâlnirea a avut drept scop prezentarea contribu"iei Guvernului în materie
de politici și reforme economice, pe termen scurt și mediu, în contextul Strategiei de
dezvoltare durabilă a "ării noastre, care se elaborează în cadrul Academiei Române
și sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.
Obiectivul principal al strategiei de dezvoltare este de%inirea unei viziuni și
a anumitor direc"ii de ac"iune în privin"a domeniilor care pot sus"ine dezvoltarea
sustenabilă a României, precum creșterea competitivită"ii economice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intrevederea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐privind‐strategia‐de‐dezvoltare‐economica‐a‐romaniei

22.06.2016 – Întâlnirea Președintelui României cu reprezentan!i ai
unor companii române și germane
În cadrul întâlnirii cu reprezentan"i ai unor companii române și germane,
Președintele României a sus"inut o alocu"iune, subliniind astfel angajamentul perso‐
nal, ferm și pe termen lung, pentru extinderea cooperării economice în numeroase
domenii, precum comer"ul, industria și educa"ia. Această cooperare profundă, pe
toate palierele societale, face ca Germania să %ie unul dintre cei mai importan"i par‐
teneri de dialog strategic, dar și un exemplu de succes în privin"a modelului de dez‐
voltare.
Pentru "ara noastră asemenea investi"ii constituie o veritabilă sursă de mo‐
dernizare economică, prin faptul că facilitează transferul tehnologiilor performante
și al ideilor inovative, iar impactul %irmelor germane în România se re%lectă pozitiv
atât la nivelul comunită"ilor locale, cât și la nivelul întregii economii.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/intalnire‐cu‐reprezentanti‐ai‐unor‐com‐
panii‐romane‐si‐germane

22 Iunie 2016
Întâlnirea cu
reprezentanți
ai unor companii române
și germane
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14.06.2016 – Participarea Președintelui României la Forumul de
Afaceri Româno–Italian „Investi!ii Italiene în România - Un parcurs european
în economia globală”
Președintele României a sus"inut o alocu"iune în cadrul deschiderii Forumului
de Afaceri Româno‐Italian, unde a arătat că cele două "ări se bucură de excelente re‐
la"ii în domeniul economic. Președintele Klaus Iohannis a arătat că întreprinzătorii
italieni prezintă un interes crescând atât fa"ă de sectoarele economice tradi"ionale,
precum industria și agricultura, cât și fa"ă de noi sectoare, precum serviciile, sistemul
bancar sau domeniul IT, cu perspective pentru dezvoltarea în continuare a turismului,
a economiei verzi și pentru implicarea în proiecte energetice majore, cu miză regio‐
nală și europeană.
Pentru a deveni mai competitivă, "ara noastră a ini"iat programe și măsuri
de sprijinire a IMM‐urilor și a afacerilor inovative. România este competitivă și pre‐
dictibilă din punct de vedere %iscal, ceea ce constituie un alt atu important pentru de‐
ciziile investitorilor.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐deschiderii‐forumului‐de‐afaceri‐romano‐italian‐inves‐
titii‐italiene‐in‐romania‐un‐parcurs‐european‐in‐economia‐globala

05.07.2016 – Participarea Președintelui României la lansarea în dezbatere publică a documentului strategic „România competitivă: un proiect pentru o creștere economică sustenabilă”
În cadrul evenimentului de lansare în dezbatere publică a documentului stra‐
tegic „România competitivă: un proiect pentru o creștere economică sustenabilă”,
Președintele Klaus Iohannis a arătat că România are nevoie de o viziune sănătoasă,
pe termen lung, care să aducă românilor prosperitate durabilă. Astfel, în cadrul con‐
sultărilor cu liderii partidelor politice, cu Guvernul și Banca Na"ională, a reieșit că
este mai oportun ca niciodată, la aproape un deceniu de la aderarea la Uniunea
Europeană, să avem un proiect de "ară, post‐aderare, prin care să se de%inească am‐
bi"iile de progres ale României în cadrul construc"iei europene.
Totodată, Președintele Românei a subliniat nevoia unei guvernări responsa‐
bile și realiste, care să treacă dincolo de termenul scurt și de latura cantitativă, în fa‐
voarea termenului lung și a abordărilor calitative. Aceasta înseamnă consecven"ă pe
calea reformelor, transparen"ă și simpli%icare %iscală, decuplarea clientelei de orice
fel de la banul public, eliminarea corup"iei și reducerea birocra"iei.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐evenimentul‐de‐lansare‐in‐dezbatere‐publica‐a‐documentului‐
strategic‐romania‐competitiva‐un‐proiect‐pentru‐o‐crestere‐economica‐sustenabila

15.07.2016 – Participarea Președintelui României la deschiderea lucrărilor „Forumului economic româno-bulgar”
Președintele României a sus"inut o alocu"iune în cadrul deschiderii lucrărilor
„Forumului economic româno‐bulgar”, arătând importan"a men"inerii unui dialog
deschis. Astfel, Președintele Klaus Iohannis a arătat că buna cooperare dintre cele
două state a condus la semnarea unei declara"ii politice de continuare a cooperării
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bilaterale, în cadrul Uniunii Europene, pe subiecte de interes comun precum afaceri
interne, energie, %iscalitate, sănătate, situa"ii de urgen"ă și turism.
Participarea la lucrările Forumului de afaceri reprezintă atât expresia apre‐
cierii fa"ă de colaborarea de excep"ie dintre cele două "ări în plan economic, cât și un
semn de încurajare pentru a %i și mai ambi"ioși în privin"a proiectelor viitoare de co‐
operare în acest domeniu.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐deschiderea‐forumului‐
oamenilor‐de‐afaceri‐romani‐si‐bulgari

05.09.2016 – Vizita Președintelui României la sediul Organiza!iei
Europene pentru Cercetare Nucleară
Președintele României a participat la Geneva la ceremonia de ridicare a dra‐
pelului României la sediul Organiza"iei Europene pentru Cercetare Nucleară (CERN),
marcând astfel, în mod solemn, aderarea "ării noastre la această organiza"ie.
Cu prilejul alocu"iunii sus"inute la CERN, Președintele Klaus Iohannis a evi‐
den"iat însemnătatea deosebită a aderării "ării noastre pentru mediul știin"i%ic și de
cercetare din România, care reprezintă o recunoaștere a excelen"ei românești în do‐
meniu și a contribu"iei "ării noastre la realizarea unor proiecte și experimente cu o
valoare știin"i%ică deosebită.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐la‐sediul‐organizatiei‐europene‐pentru‐cercetare‐nucleara

27.09.2016 – Primirea de către Președintele României a unei delega!ii
OMV - Petrom, condusă de Rainer Seele, Director General al OMV Group
În cadrul întrevederii au fost prezentate direc"ii de dezvoltare ale companiei
în contextul economic actual, oportunită"ile deosebite de consolidare în plan regional
a sectorului energetic, precum și nevoia de predictibilitate %iscală și legislativă în acest
domeniu, care să men"ină interesul pentru dezvoltare.
Președintele Klaus Iohannis a subliniat faptul că independen"a și securitatea
energetică pentru România sunt obiectivele sale esen"iale, într‐un context european
al unei pie"e integrate, bazate pe liber acces, concuren"ă și competitivitate.
Totodată, întâlnirea a constituit și un bun prilej pentru a reitera poten"ialul
deosebit al colaborării dintre OMV și ExxonMobil privind exploatarea zăcămintelor
de hidrocarburi din Marea Neagră și pentru a reînnoi angajamentul de cooperare și
dialog dintre OMV și statul român.

petrom

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐unei‐delegatii‐omv‐

18.10.2016 – Întâlnirea Președintelui României cu angaja!i ai Centralei
nuclearoelectrice de la Cernavodă
În cadrul alocu"iunii sus"inute cu ocazia unei întâlniri cu angaja"i ai Centralei
nuclearoelectrice de la Cernavodă, Președintele Klaus Iohannis a arătat că România
are în momentul de fa"ă un poten"ial enorm în zona energetică.
România se situează pe locul trei la nivelul Uniunii Europene în ceea ce pri‐
vește independen"a energetică. Centrala de la Cernavodă furnizează aproape 20%
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18 Octombrie 2016
Întâlnirea cu angajaţi
ai Centralei
nuclearoelectrice
de la Cernavodă

din energia electrică consumată în "ara noastră. Ar %i optim să se ajungă la 30% în
vederea ob"inerii securită"ii energetice.
Aceste rezultate nu se păstrează de la sine, %iind nevoie de o strategie bine
gândită în sectorul energetic, în care Centrala de la Cernavodă trebuie să ocupe un
loc central. Este important ca astfel de modele de succes să %ie cunoscute și dezvoltate,
prin metode inteligente de ajutor din partea statului.

centralei

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/intalnire‐si‐discutii‐cu‐angajati‐ai‐

25.10.2016 – Edi!ia a XXIV-a a Topului Na!ional al Firmelor Private din
România
În cadrul celei de‐a XXIV‐a edi"ii a Topului Na"ional al Firmelor Private din
România, eveniment organizat de Consiliul Na"ional al Întreprinderilor Private Mici
și Mijlocii din România, Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de sus"inere
și încurajare a antreprenoriatului, privind competitivitatea %irmelor și capacitatea
acestora de adaptare rapidă și e%icientă la exigen"ele pie"ei.
Lipsa de transparen"ă și predictibilitate, reglementările complexe și di%icil
de implementat, induc rigidită"i și atro%iază ini"iativa antreprenorială. Tocmai de
aceea, pentru a conta în ecua"ia actuală a competitivită"ii, România trebuie să iasă
din capcana acestui cerc vicios.
Astfel, se impune consolidarea regulilor ce încurajează antreprenoriatul pro‐
ductiv și eliminarea practicilor bazate pe oportunism, clientelism și corup"ie.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐celei‐de‐a‐xxiv‐a‐editii‐a‐topului‐national‐al‐%irmelor‐private‐din‐
romania
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02.11.2016 – Participarea Președintelui României la deschiderea o$icială a Târgului Interna!ional INDAGRA 2016
În deschiderea Târgului Interna"ional INDAGRA 2016, Președintele
Klaus Iohannis a arătat că România face deja o tradi"ie din a găzdui un eveniment
de această amploare, Indagra %iind cel mai mare și cel mai important târg de produse
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și echipamente din domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei din
sud‐estul Europei.
Președintele României a subliniat că acest eveniment expozi"ional este o
foarte bună platformă de comunicare pentru profesioniștii din agricultură, o plat‐
formă care conferă încredere, motiva"ie, cunoaștere, dar și cooperare.
Asemenea evenimente constituie întotdeauna un bun prilej pentru ca oame‐
nii să se apropie de agricultură, pentru ca tinerii să în"eleagă oportunită"ile deosebite
care există în acest domeniu, astfel încât să apară tot mai multe ini"iative de a face
agricultură. Indagra reprezintă, pentru România, și o șansă specială de promovare a
produselor autohtone, de cunoaștere a noilor realizări în materie de tehnici și teh‐
nologii moderne în domeniu.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participarea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐la‐deschiderea‐o%iciala‐a‐targului‐international‐indagra‐2016‐romexpo‐bucuresti

2 Noiembrie 2016
Dezbaterea
„Președintele României
în dialog cu agricultorii”

02.11.2016 – Dezbaterea „Președintele României în dialog cu agricultorii”
Dezbaterea „Președintele României în dialog cu agricultorii” a reprezentat
un eveniment care a adus în aten"ia Președintelui Iohannis principalele probleme cu
care agricultura românească se confruntă, dar și așteptările agricultorilor români.
Pentru un parcurs sustenabil, agricultura românească are nevoie de investi"ii, de cer‐
cetare aplicată, de mașini și utilaje de ultimă genera"ie, de tehnici și tehnologii mo‐
derne. Astfel, agricultura nu este doar o parte a economiei, ca oricare alta, ci este ea
însăși o economie și trebuie tratată în întregul ei. În ciuda faptului că este un domeniu
reglementat, agricultura modernă înseamnă pia"ă, concuren"ă și antreprenoriat.
Totodată, Președintele României a arătat că nu este su%icient doar să produ‐
cem, %iind esen"ial să generăm valoare adăugată ridicată. Aceasta înseamnă să avan‐
săm pe lan"ul procesării, pentru noi oportunită"i pe pia"ă și exporturi mai valoroase.
Doar așa se poate inversa evolu"ia actuală, cu importuri mari de produse agroalimen‐
tare, care au dus de%icitul comercial pentru produse agroalimentare la aproape 15%
din întregul de%icit al României.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐dezbaterea‐presedintele‐
romaniei‐in‐dialog‐cu‐agricultorii
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03.11.2016 – Participarea Președintelui României la Forumul
Interna!ional România Digitală – Industrie 4.0
Președintele României a participat în cadrul Forumului, unde s‐au pre%igurat
direc"iile în materie de progres tehnologic, unul fără precedent și care conturează o
nouă revolu"ie industrială, numită generic Industria 4.0. Astfel, Președintele Klaus
Iohannis a arătat importan"a tehnologiei, aceasta schimbând profund societatea în
care trăim, de la modul în care interac"ionăm unii cu al"ii, până la guvernan"a publică,
sau la structura economiei și la modul în care func"ionează lumea afacerilor.
În cadrul alocu"iunii sale, Președintele României a arătat că dezvoltarea teh‐
nologiilor digitale schimbă, în prezent, tot mai multe sectoare ale economiei. Prin ac‐
cesibilitate, informare, transparen"ă, se ob"in progrese sociale și politice care se
transferă inclusiv în sfera libertă"ilor individuale.
În același timp, Președintele Klaus Iohannis a subliniat faptul că, într‐o
Uniune Europeană a liberei circula"ii, avem nevoie și de o pia"ă unică digitală, una
bazată pe libertate și securitate, care să întregească dezideratul pie"ei unice europene,
în care re"elele și serviciile digitale ar putea aduce revirimentul de care economia
europeană are atâta nevoie.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐forumul‐international‐ro‐
mania‐digitala‐industrie‐4‐0

10.11.2016 – Participarea Președintelui României la Gala Topului
Na!ional al Firmelor 2016
La evenimentul „Gala Topului Na"ional al Firmelor 2016”, unde au fost pre‐
miate cele mai performante companii din România, Președintele Klaus Iohannis a
transmis un mesaj către reprezentan"ii mediului de afaceri.
Astfel, Președintele României a arătat că mediul de afaceri din "ara noastră
are nevoie de claritate și disciplină în rela"ia dintre stat și contribuabil, și că aceștia
trebuie să lucreze împreună pentru regândirea rela"iei dintre stat și cetă"ean. Din
perspectiva evaziunii %iscale, statul și mediul de afaceri trebuie să în"eleagă, deopo‐
trivă, riscurile perpetuării unui cerc vicios.
Președintele Klaus Iohannis a insistat asupra nevoii de predictibilitate, ară‐
tând că mediul de afaceri își dorește predictibilitate, care este unul dintre cele mai
valoroase active economice. România are nevoie să %ie predictibilă din punct de ve‐
dere economic, în planul %iscal‐bugetar și al stabilită"ii macroeconomice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐gala‐topului‐national‐al‐
%irmelor‐2016
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16.03.2017 – Întrevederea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu
șeful misiunii FMI în România, Reza Baqir
Întrevederea a avut ca scop prezentarea principalelor concluzii ale misiunii
periodice de evaluare, în virtutea statutului României de "ară membră a Fondului
Monetar Interna"ional. Temele abordate s‐au axat pe evolu"iile economice recente
ale "ării noastre. Șeful misiunii FMI a subliniat necesitatea unor politici economice
sănătoase, care să consolideze creșterea economică din ultimii ani a României, mai
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ales în contextul în care actualul cadru %iscal‐bugetar prezintă o serie de riscuri și
vulnerabilită"i.
În cadrul întâlnirii, a fost prezentată nevoia de a regândi trendul politicilor
economice din ultimii ani, de la politici și măsuri axate pe stimularea puternică a con‐
sumului, către politici de sus"inere a investi"iilor și a structurii productive a econo‐
miei "ării noastre. Președintele României a men"ionat importan"a creșterii încrederii
în economia României, prin politici publice credibile, e%icien"ă și transparen"ă a chel‐
tuielilor publice, dar și printr‐un cadru competitiv pentru mediul de afaceri.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐delegatiei‐fondului‐
monetar‐international‐condusa‐de‐domnul‐reza‐baqir‐seful‐misiunii‐fmi‐in‐romania

25.04.2017 – Organizarea evenimentului „Președintele României în
dialog cu mediul de afaceri”

25 Aprilie 2017
Organizarea
evenimentului
„Președintele României
în dialog cu mediul
de afaceri”

Președintele României a purtat un dialog cu întreprinzătorii care își asumă
riscuri, creează locuri de muncă, plătesc salarii, impozite și explorează continuu noi
și noi oportunită"i economice, în bene%iciul tuturor.
Având convingerea că antreprenoriatul românesc se va consolida cu atât mai
mult cu cât cooperarea cu investitorii străini va %i mai strânsă, Președintele Klaus
Iohannis a subliniat faptul că România are nevoie de politici care să încurajeze inte‐
grarea în economia na"ională a lan"urilor valorice de produc"ie.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/evenimentul‐presedintele‐romaniei‐in‐
dialog‐cu‐mediul‐de‐afaceri1493031588

29.06.2017 – Participarea Președintelui României la Forumul oamenilor de afaceri români și bulgari
Evenimentul a constituit o oportunitate de a consolida dimensiunea econo‐
mică a parteneriatului dintre cele două "ări. Este importantă atragerea de investi"ii
bulgare în România și stimularea %irmelor românești interesate să investească în
Bulgaria. Astfel, un interes deosebit pot să prezinte turismul, construc"iile, dar și
sectorul metalurgiei și subansamblelor pentru industria auto.
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De asemenea, cooperarea energetică regional este un obiectiv de importan"ă
vitală pentru cetă"eni și pentru economiile din regiune.
Mediul de afaceri din ambele "ări are nevoie de un cadru legislativ e%icient,
clar și adaptat spa"iului economic în care își desfășoară activitatea. Prin ini"iative co‐
mune, realizate prin dialog și ac"iune la nivel guvernamental, dar și prin evenimente
precum acest forum, România și Bulgaria vor deveni un exemplu de cooperare bila‐
terală în domeniul economic, de natură să aducă cetă"enilor tot mai multă prosperi‐
tate.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐deschiderii‐forumului‐oamenilor‐de‐afaceri‐romani‐si‐
bulgari

14.07.2017 – Lansare edi!ia a XV-a „Carta Albă a IMM-urilor din România”
«Carta Albă a IMM‐urilor din România» a reușit, de‐a lungul anilor, să re%lecte
cele mai evidente tendin"e și preocupări ale oamenilor de afaceri, și să propună stra‐
tegii de sus"inere și dezvoltare pentru mediul de afaceri românesc.
Ca etapă de consultare în cadrul Proiectului de "ară, au avut loc dezbateri cu
reprezentan"ii mediului de afaceri din România, oameni de afaceri români și investi‐
tori străini, companii mari și întreprinderi mici și mijlocii.
Președintele României a subliniat necesitatea reclădirii parteneriatului din‐
tre stat și mediul de afaceri și a atras aten"ia asupra faptului că oamenii de afaceri și
mediul economic, în general, trebuie să devină un partener de dialog real în dezba‐
terea politicilor publice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐lansarii‐versiunii‐in‐limba‐romana‐a‐cartei‐albe‐a‐imm‐urilor‐
din‐romania‐editia‐a‐xv‐a

18.07.2017 – Participarea Președintelui României la dezbaterea
„Coeren!ă și transparen!ă – exemple de bune practici la nivelul jude!elor
Harghita și Covasna”
În alocu"iunea sa, Președintele României a subliniat faptul că jude"ele
Harghita și Covasna au un poten"ial de dezvoltare deosebit, deși înregistrează deca‐
laje semni%icative în atragerea investi"iilor. Este nevoie de o cât mai mare deschidere
către utilizarea fondurilor europene și atragerea de investi"ii străine, care să dinami‐
zeze dezvoltarea principalelor sectoare economice.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a atras aten"ia asupra faptului că
este esen"ial să %ie sus"inut rolul întreprinderilor mici și mijlocii în economia locală,
iar prin proiectele clusterelor să poată %i atenuate decalajele de dezvoltare, care există
atât la nivel regional, cât și la nivel na"ional.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterii‐coerenta‐si‐transparenta‐exemple‐de‐bune‐
practici‐la‐nivelul‐judetelor‐harghita‐si‐covasna
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20 Septembrie 2017
Intervenția națională
susținută
în cadrul lansării
Raportului HeForShe

20.09.2017 – Interven!ia na!ională a Președintelui României, sus!inută
în cadrul lansării Raportului HeForShe 10x10x10 IMPACT Champions
Președintele României s‐a declarat onorat că face parte din prima genera"ie
de Campioni Impact (IMPACT Champions), care se a%lă în prim‐planul mișcării pentru
egalitatea de gen. Președintele Iohannis aprecizat faptul că s‐a alăturat acestei ini‐
"iative având convingerea că egalitatea între bărba"i și femei reprezintă un pilon al
societă"ilor corecte, coezive și orientate spre viitor.
România este pe deplin angajată în sus"inerea unei abordări integratoare a
egalită"ii de gen (gender mainstreaming) ca element‐cheie pentru promovarea poli‐
ticilor sensibile la problematica egalită"ii de gen și ca un instrument puternic de pro‐
tec"ie și sprijin pentru victimele violen"ei domestice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/interventia‐nationala‐a‐presedintelui‐roma‐
niei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐lansarii‐raportului‐heforshe‐10x10x10‐impact‐champions

20.09.2017 – Participarea Președintelui României la deschiderea Forumului oamenilor de afaceri români și croa!i
În cadrul acestui eveniment, Președintele României a transmis un mesaj de‐
dicat întreprinzătorilor croa"i și români, care pot aprofunda noi oportunită"i de co‐
laborare care să consolideze rela"ia deja foarte bună între cele două state. În cadrul
cooperării economice bilaterale, eforturile de diploma"ie economică se re%lectă cât
mai bine în performan"ele economice reale.
Cu această ocazie s‐au pre%igurat și o serie de pași concre"i în implementarea
Ini"iativei celor Trei Mări în cadrul căreia dezvoltarea interconectării regionale re‐
prezintă un obiectiv central.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐deschiderii‐forumului‐oamenilor‐de‐afaceri‐romani‐si‐croati

12.10.2017 – Participare la evenimentul de lansare a noului model Ford
Ecosport
În cadrul evenimentului de lansare a noului model Ford Ecosport, Președin‐
tele Klaus Iohannis a transmis un mesaj dedicat industriei auto din România care își
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Evenimentul de lansare
a noului model
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creează o reputa"ie tot mai puternică pe pia"a auto europeană, con%irmată și de evo‐
lu"iile recente foarte promi"ătoare. Acest eveniment este important și prin prisma
Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, care are șansa de a %i întregit prin
astfel de realizări în planul cooperării economice.
Președintele României a subliniat faptul că este esen"ial ca românii să %ie cu
to"ii conștien"i că șansa extraordinară a "ării noastre este dezvoltarea economică, o
dezvoltare sănătoasă, care să fructi%ice oportunită"ile și avantajele competitive pe
care le avem ca "ară. În acest sens, fabrica Ford este un bun exemplu de dezvoltare
locală pe calea dialogului între mediul de afaceri și administra"ie.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐de‐lansare‐a‐noului‐model‐ford‐ecosport
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐presedin‐
telui‐romaniei‐sustinuta‐la‐%inalul‐participarii‐la‐evenimentul‐de‐lansare‐a‐noului‐model‐ford‐ecosport

12.10.2017 – Participare la deschiderea Târgului Interna!ional INDAGRA 2017
Cu prilejul organizării Târgului Interna"ional Indagra, Președintele Klaus
Iohannis a eviden"iat faptul că România bene%iciază de un poten"ial imens în agricul‐
tură, pe care însă trebuie să îl valori%ice în mod inteligent și durabil. Satul românesc
poate renaște numai prin și împreună cu agricultura.
Totodată, Președintele României i‐a încurajat pe tineri să‐și întoarcă fa"a
către agricultură, cu optimism, dar mai ales cu interesul economic de a face perfor‐
man"ă în agricultură. Antreprenoriatul, indiferent de domeniu, poate %i cel mai dina‐
mic și sigur catalizator pentru dezvoltarea clasei de mijloc în România.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐deschiderii‐targului‐international‐indagra

19.10.2017 – Deschiderea misiunii comerciale TradeWinds
În deschiderea acestui eveniment, Președintele României a transmis faptul
că Trade Winds reprezintă un exemplu foarte inspirat despre cum se pot conecta
companii din diferite regiuni ale lumii. România trebuie să devină o "ară în care suc‐
cesul se bazează pe corectitudine și performan"ă, nu pe favoruri și conexiuni politice.
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Președintele Klaus Iohannis a subliniat faptul că dimensiunea economică a
parteneriatului strategic România‐SUA are un poten"ial mare în comer" și investi"ii,
și că dimensiunile economice și de securitate ale acestui parteneriat ar trebui să avan‐
seze în tandem, către pace și prosperitate.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐deschiderii‐misiunii‐comerciale‐tradewinds

01.11.2017 – Participarea Președintelui României la deschiderea
Conferin!ei femeilor francofone
În mesajul său, Președintele României a transmis faptul că Înaltul Patronaj
acordat acestei Conferin"e este un semn de sus"inere pentru mobilizarea tuturor
energiilor în atingerea obiectivelor egalită"ii de gen. Plasată sub inspirata deviză «Fe‐
meile se a%irmă», Conferin"a de la București urmărește să fructi%ice exemplele femei‐
lor de succes, care au reușit să aducă valoare adăugată sferei economice prin for"e
proprii, cu perseveren"ă, creativitate și inova"ie.
Aten"ia specială acordată problematicii femeilor antreprenor și rolului fe‐
meilor în economie este relevantă atât pentru prezent, cât și pentru viitor. Femeile
care lucrează în economie, cercetare și dezvoltare, cele care devin antreprenori și
cele care aspiră să se lanseze în afaceri reprezintă modele pentru genera"ia tânără și
pot împărtăși experien"e extrem de valoroase.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐deschiderii‐conferintei‐femeilor‐francofone

09.11.2017 – Gala ”Topul na!ional al $irmelor”
În cadrul acestui eveniment, Președintele României a transmis un mesaj de
apreciere pentru determinarea și seriozitatea cu care întreprinzătorii premia"i își
conduc afacerile, mai ales în contextul în care economia are mare nevoie de modele
de performan"ă.
Președintele Klaus Iohannis consideră că este datoria deciden"ilor politici
să ofere solu"ii la neajunsurile mediului de afaceri, să sprijine în%iin"area și creșterea
%irmelor prin politici și măsuri care să răspundă nevoilor mediului de afaceri, nu să
ac"ioneze împotriva acestora. Mediul de afaceri nu poate prospera decât prin politici
economice responsabile, coerente, care să rezolve problemele de azi fără a genera al‐
tele mâine, poate chiar mult mai grave pe termen lung.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐celei‐de‐a‐xxiv‐a‐editii‐a‐galei‐topul‐national‐al‐%irmelor‐2017

17.11.2017 – Participarea Președintelui României la sesiunea de lucru
cu privire la promovarea locurilor de muncă și a creșterii economice
În ceea ce privește principalele provocări care trebuie abordate pentru a
îmbunătă"i accesul pe pia"a muncii, Președintele României consideră că educa"ia,
inclusiv învă"area continuă de‐a lungul vie"ii, este esen"ială pentru ca cetă"enii să
fie pregăti"i să îndeplinească noile cerin"e de pe pia"a muncii. Pentru a men"ine
un echilibru între cere și ofertă, este nevoie de ini"iative durabile, precum Garan"ia
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pentru tineret, Cadrul european al calificărilor sau Cadrul european pentru pro‐
grame de ucenicie.
Președintele Klaus Iohannis a subliniat faptul că există o preocupare aparte
privind integrarea grupurilor vulnerabile pe pia"a muncii, motiv pentru care identi‐
%icarea vulnerabilită"ilor este importantă, iar măsurile de diminuare sau eliminare a
acestora ar trebui implementate în cel mai scurt timp.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/sesiune‐de‐lucru‐cu‐privire‐la‐promo‐
varea‐locurilor‐de‐munca‐si‐a‐cresterii‐economice‐interventia‐presedintelui‐romaniei‐klaus‐iohannis

22.11.2017 – Participarea Președintelui României la dezbaterea „Orașele
României la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor SMART pentru Ploiești”
În cadrul acestui eveniment, Președintele României a subliniat faptul că pro‐
gresul unei na"iuni se produce atunci când în centrul preocupărilor deciden"ilor po‐

22 Noiembrie 2017
Dezbaterea „Un viitor
SMART pentru Ploiești”

litici se a%lă cetă"eanul, cu problemele sale, care impune cele mai potrivite
reglementări. Orașele smart tocmai spre astfel de aspecte se orientează, propunându‐
și să folosească tehnologiile moderne pentru a îmbunătă"i via"a cotidiană a oamenilor.
Președintele Klaus Iohannis a precizat faptul că un oraș smart este un loc
atractiv pentru a locui și a munci, o comunitate care le facilitează oamenilor accesul
la servicii publice moderne și de foarte bună calitate. Instrumentul strategic pentru
inovare și performan"ă economică este capacitatea de colaborare a cât mai multor
min"i, în toate chestiunile care privesc progresul comunită"ii, iar dezvoltarea sectoa‐
relor economice de top se face doar prin conectarea cercetării cu produc"ia.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterii‐orasele‐romaniei‐la‐100‐de‐ani‐de‐la‐marea‐
unire‐un‐viitor‐smart‐pentru‐ploiesti
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12.12.2017 – Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis,
a delega!iei Băncii Mondiale conduse de Cyril Muller, Vicepreședinte Regional
pentru Europa și Asia Centrală
Discu"iile purtate în cadrul întrevederii au vizat rezultatele preliminare ale
Diagnosticului Sistematic de 'ară pentru România, precum și modalită"ile de
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consolidare a colaborării dintre România și Banca Mondială în contextul viitorului
Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018‐2023. În cadrul discu"iilor, a fost eviden‐
"iată necesitatea deosebită a continuării reformelor structurale pentru a %i consoli‐
date premisele unei dezvoltări economice sustenabile. În acest sens, infrastructura
de transport trebuie considerată o prioritate absolută pe agenda investi"iilor publice
în infrastructură.
De asemenea, au fost abordate și evolu"iile economice recente din "ara noas‐
tră, %iind subliniată necesitatea ca politicile %iscal‐bugetare să %ie unele responsabile,
astfel încât cadrul %iscal‐bugetar să ofere predictibilitate și stabilitate mediului de afa‐
ceri, dar să și poată face fa"ă unor poten"iale riscuri. La %inalul dialogului, Președintele
Klaus Iohannis și Vicepreședintele Cyril Muller au rea%irmat importan"a parteneria‐
tului dintre România și Banca Mondială în ceea ce privește continuarea reformelor și
consolidarea progreselor pe care "ara noastră le‐a făcut în anumite domenii.

mondiale

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐delegatiei‐bancii‐

09.01.2018 – Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis,
a unei delega!ii OMV-Petrom, conduse de către directorul general al Grupului
OMV AG, Rainer Seele
În cadrul întrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de dezvol‐
tare a companiei, care include o creștere a gradului de interna"ionalizare a Petrom,
în vederea valori%icării oportunită"ilor existente în regiune, precum și o creștere con‐
sistentă a investi"iilor începând cu anul acesta. Directorul general al OMV a reliefat,
totodată, nevoia de predictibilitate a cadrului %iscal și legislativ, care trebuie să sus"ină
performan"ele companiilor și dezvoltarea unui mediu de afaceri stabil și competitiv.
Președintele României a reiterat importan"a infrastructurii în domeniul
energetic pentru creșterea securită"ii energetice la nivel na"ional și regional. Între‐
vederea a constituit un bun prilej pentru a sublinia importan"a unui dialog deschis
între OMV și statul român, în vederea valori%icării poten"ialului pe care "ara noastră
îl are în domeniul energetic.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐a‐unei‐delegatii‐omv‐ag‐condusa‐de‐catre‐directorul‐general‐
al‐grupului‐omv‐ag‐domnul‐rainer‐seele

25.01.2018 – Participarea Președintelui României la recep!ia organizată de Camera de Comer! și Industrie Româno-Germană
Președintele României a salutat cooperarea economică româno‐germană,
adresând totodată felicitări pentru modul în care economia românească a atras in‐
vesti"ii germane, în special în domenii precum produc"ia de subansamble pentru in‐
dustria auto, industria aeronautică, infrastructură și IT.
În cadrul alocu"iunii sus"inute, Președintele Klaus Iohannis a subliniat nevoia
de performan"e economice durabile, precum și faptul că investi"iile străine sunt o ve‐
ritabilă sursă de modernizare economică a României, un partener real pentru antre‐
prenoriatul românesc, prin oportunită"i sporite de afaceri și modele de management
performant.
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Totodată, Președintele României a precizat că tabloul macroeconomic, cu
rate de creștere record în Uniunea Europeană, implică responsabilită"i suplimentare
pentru deciden"ii anului 2018, iar aten"ia trebuie să se orienteze prioritar asupra
mediului de afaceri, în contextul provocărilor în planul calită"ii și predictibilită"ii mă‐
surilor economice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐receptiei‐organizate‐de‐camera‐de‐comert‐si‐industrie‐
romano‐germana

08.03.2018 – Gala organizată de către Federa!ia Patronatelor Femeilor
Antreprenor
În deschiderea acestui eveniment, Președintele României a transmis un
mesaj de felicitare doamnelor prezente, cu ocazia zile interna"ionale a femeii, îm‐
preună cu aprecierea privind rolul antreprenoriatului feminin, ca indicator al mo‐
dernită"ii în societate și al șanselor deschise în economie, și al contribu"iei
substan"iale la progresul economiei și societă"ii românești.
De asemenea, au fost reiterate nevoia de predictibilitate și sustenabilitate,
precum și dorin"a mediului de afaceri de a bene%icia de politici echilibrate, abordări
prudente și măsuri %iscale fundamentate care să faciliteze dezvoltarea antrepreno‐
rială. Totodată, subliniind necesitatea unei viziuni clare asupra dezvoltării antrepre‐
noriatului, inteligentă și pe termen lung, a fost anun"ată %inalizarea activită"ilor
Comisiei preziden"iale pentru Proiectul de 'ară.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐galei‐organizate‐de‐catre‐federatia‐patronatelor‐femeilor‐
antreprenor

20.03.2018 – Participarea Președintelui României la evenimentul de
aniversare a 25 de ani a Camerei de Comer! Americane din România
Cu ocazia participării la eveniment, Președintele Klaus Iohannis a salutat
cooperarea economică româno‐americană, adresând totodată felicitări pentru
modul în care Camera de Comer" Americană în România s‐a dovedit un partener de

666

APĂRAREA VALORILOR ECONOMIEI DE PIAȚĂ, POLITICI
PUBLICE RESPONSABILE ȘI DIPLOMAȚIE ECONOMICĂ

20 Martie 2018
Evenimentul de
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a Camerei de Comerț
Americane din România

încredere al mediului de afaceri românesc, contribuind constant la dezvoltarea rela‐
"iilor româno‐americane.
În cadrul alocu"iunii sus"inute, Președintele României a apreciat modul în
care companiile membre AmCham care performează în sectorul comer"ului, industriei
auto, tranzac"iilor imobiliare, dar și în industria energetică și extractivă, conferă și mai
multă greutate Parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a subliniat faptul că pentru a ob"ine
un parcurs economic durabil, deciden"ii de politică economică trebuie să %ie capabili
să ofere încredere mediului privat, prin măsuri bine fundamentate, transparente și,
mai ales, predictibile, care să rezolve problemele din economie, nu să creeze altele
poate chiar mai mari.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐aniversarea‐a‐25‐de‐ani‐
a‐camerei‐de‐comert‐americana‐din‐romania‐amcham‐romania

23.03.2018 – Deschiderea „Salonului Interna!ional de Automobile
București (SIAB)”
În cadrul acestui eveniment, Președintele României a transmis un mesaj pri‐
vind avantajele competitive deosebite ale economiei românești, în sectorul auto. În

23 Martie 2018
Deschiderea
„Salonului Internațional
de Automobile București
(SIAB)”
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contextul unei pie"e auto tot mai concuren"iale și dinamice, acest domeniu trebuie
sus"inut și sprijinit în continuare la nivelul autorită"ilor, prin politici economice adec‐
vate. Evenimentele expozi"ionale de pro%il sunt ini"iative binevenite care pot pozi"iona
România pe harta circuitelor expozi"ionale europene.
Președintele Klaus Iohannis a precizat că industria auto românească marchează
în 2018 unele dintre cele mai notabile realizări din istoria sa, existând toate premisele
avansării în topul producătorilor auto europeni, exempli%icând în acest sens contribu"iile
Dacia‐Renault și Ford la consolidarea României pe scena auto europeană și interna"ională.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐deschiderii‐salonului‐international‐de‐automobile‐bucuresti‐siab
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐
tinute‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐%inalul‐vizitei‐la‐salonul‐international‐
de‐automobile‐bucuresti‐siab‐2018

18.04.2018 – Aniversarea a 105 de ani de la în$iin!area Academiei de
Studii Economice din București
Președintele României Klaus Iohannis a transmis, cu prilejul aniversării a
105 de ani de la în%iin"area Academiei de Studii Economice din București, un mesaj
prin care a subliniat necesitatea strategică a educa"iei economice pentru prosperita‐
tea oricărei societă"i moderne și democratice. În contextul în care progresul economic
înseamnă mai mult decât latura cantitativă, statistică, a unor rate înalte de creștere,
care sunt ob"inute ușor dar se pot pierde la fel de ușor, politicile %iscale și monetare
nu pot "ine loc de reforme reale.
De asemenea, Președintele României a men"ionat faptul că deschiderea spre in‐
terna"ionalizare a mediului universitar echivalează cu un proces natural de adaptare la
globalizare, inclusiv în plan educa"ional, constituind totodată un instrument util de con‐
solidare a unei elite deschise către exterior. Totodată, din perspectiva rela"iei cu mediul de
afaceri, Președintele Iohannis a subliniat bene%iciile dezvoltării modelului universită"ii an‐
treprenoriale, al cărei parcurs să %ie conectat atent la nevoile actorilor din economia reală.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐aniversarii‐a‐105‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐academiei‐de‐studii‐
economice‐din‐bucuresti

19.04.2018 – Prezentarea raportului de activitate al Consiliului
Concuren!ei pentru anul 2017
Președintele Klaus Iohannis a adus în aten"ia participan"ilor faptul că
România are nevoie de politici publice sustenabile și predictibile, de institu"ii solide,
bine ancorate în realită"ile economiei de pia"ă, orientate în primul rând către
bunăstarea oamenilor pe termen lung.
De asemenea, Președintele României a precizat faptul că stimularea e%icien"ei,
inova"iei și fair‐play‐ului economic sunt fundamentale pentru o economie deschisă și
racordată la pia"a unică europeană, context în care e%icien"a autorită"ilor de reglemen‐
tare derivă, în foarte mare măsură, din gradul lor de independen"ă institu"ională.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐prezentarii‐raportului‐de‐activitate‐al‐consiliului‐concurentei‐
pentru‐anul‐2017
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25.04.2018 – Întâlnirea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu conducerea Băncii Na!ionale a României
Întâlnirea a fost ocazionată de necesitatea consultărilor în privin"a medierii
disputelor dintre Guvern și BNR, referitoare la riscurile cu care România se confruntă
în ceea ce privește in%la"ia și coordonarea politicilor economice. În cadrul discu"iilor,
a fost analizată situa"ia macroeconomică existentă, context în care Președintele
României a subliniat că este esen"ială independen"a Băncii Na"ionale în legătură cu
deciziile de politică monetară, aceasta %iind o condi"ie fundamentală pentru un stat
membru al Uniunii Europene.
În acest sens, Președintele Iohannis a men"ionat că Banca Na"ională a
României trebuie să urmărească, cu responsabilitate și determinare, obiectivul fun‐
damental de asigurare a stabilită"ii pre"urilor, astfel încât veniturile românilor să nu
aibă de suferit prin scăderea puterii de cumpărare.
Guvernatorul BNR a prezentat principalii factori ai creșterii pre"urilor, ară‐
tând că in%luen"ele semni%icative provin din componente a%late în afara sferei de ac‐
"iune a politicii monetare.
Președintele Klaus Iohannis a subliniat că atât Guvernul, cât și Banca
Na"ională trebuie să evite abordările concuren"iale, astfel încât cooperarea institu‐
"ională să %ie una e%icientă, în condi"ii de echilibru și responsabilitate fa"ă de intere‐
sele economice ale României.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnire‐cu‐conducerea‐ban‐
cii‐nationale‐a‐romaniei

09.05.2018 – Evenimentul organizat de Federa!ia Na!ională Pro Agro
Președintele României a transmis în cadrul evenimentului dedicat dezbaterii
propunerilor Comisiei Europene privind viitorul Politicii Agricole Comune, un mesaj
referitor la faptul că agricultura românească are nevoie de schimbări structurale pro‐
funde, de la semni%ica"ia profesională care îi este atribuită, până la viziunea în materie
de politică publică și ac"iune în plan european.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a precizat că pentru a avea per‐
forman"e sustenabile în agricultura și economia noastră, politicile economice trebuie
axate, în principal, pe stimularea produc"iei și a antreprenoriatului, care să sus"ină
renașterea activită"ilor economice și în mediul rural.
În acest context, Președintele României a precizat și că prin încurajarea aso‐
cierii, prin promovarea agriculturii bio, prin sprijinirea în%iin"ării de centre de colec‐
tare regionale pentru aprovizionarea re"elelor de retail cu produse românești, prin
folosirea tuturor oportunită"ilor oferite de fondurile europene, dar și prin încurajarea
ini"iativei antreprenoriale în agricultură, în special din partea tinerilor, agricultura
românească poate deveni un veritabil vector al dezvoltării economice.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐evenimentului‐organizat‐de‐federatia‐nationala‐pro‐agro
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21.05.2018 – Participarea Președintelui României la evenimentul
„Innovation Labs – Demo Day”
Cu ocazia participării la eveniment, Președintele Klaus Iohannis a felicitat
organizatorii pentru modul în care au în"eles să sprijine ini"iativele inovative ale ti‐
nerilor în sectorul digital.
În cadrul alocu"iunii sus"inute, Președintele României a subliniat faptul că
sectorul digital este o componentă vitală a modelului de dezvoltare a României bazat
pe inova"ie, competitivitate și antreprenoriat.
De asemenea, Președintele Iohannis a subliniat faptul că cea mai importantă
resursă din domeniu sunt oamenii, iar sistemul de învă"ământ trebuie să integreze
rapid educa"ia digitală, începând chiar din ciclul primar, pentru a putea ameliora de‐
%icitul de personal cali%icat. Totodată, Președintele Klaus Iohannis a men"ionat digi‐
talizarea scăzută a economiei și a administra"iei publice ca fundament pentru

21 Mai 2018
Evenimentul „Innovation
Labs – Demo Day”

obliga"ia guvernului de a lua urgent măsuri, precizând și că pentru a aspira la un
model românesc de tip „Silicon Valley”, este esen"ial ca România să sprijine întreprin‐
zătorii care dezvoltă produse de vârf în industria digital, în special pe cei din indus‐
triile creative și start‐up‐urile bazate pe tehnologii moderne.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐evenimentul‐demo‐day‐
programul‐innovation‐labs
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24.05.2018 – Participarea Președintelui României la dezbaterea „Industria
auto, motorul dezvoltării economiei. Factori de creștere a competitivită!ii”
În cadrul întâlnirii cu liderii industriei auto românești, Președintele
României a apreciat faptul că industria auto este vârf de lance al competitivită"ii in‐
dustriale, care stimulează dezvoltarea pe orizontală pentru foarte multe întreprinderi
mici și mijlocii. Tototdată, Președintele Klaus Iohannis a salutat performan"a echipe‐
lor de profesioniști de a crește de 3 ori în ultimii 10 ani cifra de afaceri a sectorului
industriei auto, plasând astfel "ara noastră în primii 10 producători auto din Uniunea
Europeană și generând peste un sfert din exporturile României. De asemenea,
Președintele României a subliniat necesitatea unor solu"ii guvernamentale reale,
concrete și efective privind lipsa infrastructurii și problemele de mediu.
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Totodată, în contextul revolu"iei digitale și a efectelor acesteia asupta tuturor
industriilor, Președintele Iohannis a invitat reprezentan"ii domeniului să își îndrepte
aten"ia către sectorul românesc de IT și, în general, către poten"ialul industriilor crea‐
tive din România, cele care se pot a%la în avangarda inovării.
Alocu"iunea a fost urmată de dezbateri cu cei prezen"i, pe teme privind tim‐
brul de mediu și infrastructura, de%icitul de personal cali%icat și nevoia dezvoltării de
competen"e pentru viitor și in industria auto, fondurile europene ca sursa de creștere
a domeniului, precum și noi perspective și oportunită"i pentru dezvoltarea industriei
auto în România.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterii‐industria‐auto‐motorul‐dezvoltarii‐economiei‐
factori‐de‐crestere‐a‐competitivitatii

25.05.2018 – Forumul Na!ional al IMM-urilor
Președintele Klaus Iohannis a transmis felicitări întreprinzătorilor mici și
mijlocii și Consiliului Na"ional al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România,
și a subliniat importan"ă majoră a IMM‐urilor pentru dezvoltarea "ării noastre. Mo‐
dernizarea României și transformarea economiei românești într‐o economie inteli‐
gentă, bazată pe cunoaștere, depinde, într‐o măsură decisivă, de investi"iile în
creativitate și inovare.
Președintele României s‐a declarat îngrijorat cu privire la lipsa preocupării
guvernamentale pentru aspecte vitale pentru bunăstarea IMM‐urilor și a economiei,
cum sunt: predictibilitatea și stabilitatea %iscală, dezvoltarea infrastructurii, absorb"ia
fondurilor europene, acoperirea nevoii de angaja"i cali%ica"i pe pia"a muncii, promo‐
varea inovării și a digitalizării, men"inerea unui cadru concuren"ial propice dezvol‐
tării mediului de afaceri din "ara noastră, precum și transparen"a și dialogul cu mediul
de afaceri.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐forumului‐national‐al‐imm‐urilor

04.07.2018 – Sesizare de neconstitu!ionalitate asupra Legii privind în$iin!area Fondului Suveran de Dezvoltare și Investi!ii – S.A., precum și pentru
modi$icarea unor acte normative
Președintele României a trimis Cur"ii Constitu"ionale o sesizare de necon‐
stitu"ionalitate asupra Legii privind în%iin"area Fondului Suveran de Dezvoltare și
Investi"ii – S.A., precum și pentru modi%icarea unor acte normative.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/sesizare‐de‐neconstitutiona‐
litate‐asupra‐legii‐privind‐in%iintarea‐fondului‐suveran‐de‐dezvoltare‐si‐investitii‐s‐a‐precum‐si‐pen‐
tru‐modi%icarea‐unor‐acte‐normative

25.07.2018 – Participarea Președintelui României la evenimentul de
lansare a prototipului casei solare EFdeN
Președintele României a sus"inut, la București, o alocu"iune în cadrul eveni‐
mentului de lansare a prototipului casei solare EfdeN, un spa"iu de locuit inovator,
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confortabil, automatizat, care produce mai multă energie decât consumă și care este
rodul muncii a peste 50 de tineri studen"i, profesori și absolven"i cu preocupări în
multiple discipline.
În cadrul alocu"iunii, Președintele Klaus Iohannis a salutat ini"iativa creării
unui astfel de prototip, felicitând pe to"i cei implica"i în realizare și men"ionând că,
în opinia sa, nu este doar rezultatul unui demers creativ, bazat pe cercetare, ci și o
propunere cât se poate de concretă pentru rezolvarea problemelor actuale în materie
de calitatea locuirii, sau protec"ia mediului.
De asemenea, Președintele României a subliniat atât importan"a plasării pro‐
tec"iei mediului în centrul activită"ii noastre economice, dar și al vie"ii noastre de zi
cu zi, cât și a promovării unei societă"i bazate pe cunoaștere, capabilă să exploateze
inteligent și sustenabil provocările tehnologice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐evenimentul‐de‐lansare‐
a‐prototipului‐casei‐solare‐efden‐signature

31.08.2018 – Președintele României solicită autorită!ilor guvernamentale să aducă sub control situa!ia generată de răspândirea accelerată a virusului pestei porcine africane și atrage aten!ia asupra situa!iei bugetare invocate
de Executiv
Pe fondul crizei generate de extinderea accelerată a virusului pestei porcine
africane (PPA) și în legătură cu ultimele declara"ii din partea membrilor Guvernului,
Președintele României a atras aten"ia asupra responsabilită"ilor imperative pe care
autorită"ile guvernamentale le au pentru a aduce situa"ia sub control, astfel încât să
%ie blocată răspândirea virusului PPA și în alte jude"e decât cele afectate până în pre‐
zent în mod direct.
Cu privire la despăgubirea popula"iei și a producătorilor afecta"i de pesta
porcină, Președintele Klaus Iohannis solicită Guvernului să asigure un proces cât mai
rapid, simplu și e%icient de întocmire, aprobare și plată a dosarelor de despăgubire a
popula"iei și a producătorilor afecta"i de pesta porcină, prin comisii de evaluare e%i‐
ciente, pentru asigurarea conformită"ii eviden"elor și a despăgubirilor.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/presedintele‐romaniei‐soli‐
cita‐autoritatilor‐guvernamentale‐sa‐aduca‐sub‐control‐situatia‐generata‐de‐raspandirea‐accelerata‐
a‐virusului‐pestei‐porcine‐africane‐si‐atrage‐atentia‐asupra‐situatiei‐bugetare‐invocate‐de‐executiv
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05.09.2018 – Președintele României solicită veri$icarea de către institu!iile abilitate a modului în care autorită!ile responsabile au pus în aplicare
măsurile de control și preven!ie a răspândirii virusului pestei porcine africane
Președintele României a solicitat verificarea de către institu"iile abilitate
a modului în care autorită"ile responsabile, reunite în Comitetul Na"ional pentru
Situa"ii Speciale de Urgen"ă (CNSSU), au pus în aplicare măsurile de control și pre‐
ven"ie a răspândirii virusului pestei porcine africane (PPA), așa cum sunt acestea
prevăzute în Programul na"ional de supraveghere, prevenire și control al pestei
porcine africane, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016. Președintele
Klaus Iohanins a atras aten"ia că Guvernul avea responsabilitatea directă și nemij‐
locită în privin"a crizei generate de răspândirea virusului PPA pe teritoriul na"ional,
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România înregistrând cea mai rapidă creștere a numărului de focare dintre toate
"ările europene afectate în prezent.
Încă de la începutul anului 2017, Executivul ar %i trebuit să adopte măsurile des‐
tinate prevenirii pestei porcine africane. Încă din februarie 2017 au fost primite averti‐
zări clare legate de riscurile răspândirii PPA în România, ca urmare a auditului efectuat
de către Direc"ia Generală de Sănătate și Siguran"ă Alimentară a Comisiei Europene,
%iind semnalate serioase de%icien"e la nivelul deciziilor și ac"iunilor autorită"ilor.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/presedintele‐romaniei‐soli‐
cita‐veri%icarea‐de‐catre‐institutiile‐abilitate‐a‐modului‐in‐care‐autoritatile‐responsabile‐au‐pus‐in‐
aplicare‐masurile‐de‐control‐si‐preventie‐a‐raspandirii‐virusului‐pestei‐porcine‐africane

17.09.2018 – Participare la sesiunea plenară „The Three Seas Initiative
in a Challenging International Context”

17 Septembrie 2018
Deschiderea oficială
a Forumului de Afaceri
al Inițiativei
celor Trei Mări

În cadrul acestui eveniment, Președintele României a sus"inut o alocu"iune
precizând că, în opinia sa, viitorul economiei mondiale trebuie sus"inut prin eforturi
de a consolida dialogul dintre toate păr"ile implicate și de a întări reglementările mul‐
tilaterale, pentru ca acestea să %ie cu adevărat e%iciente.
În context, Președintele Klaus Iohannis a men"ionat că la baza în%iin"ării Ini‐
"iativei celor Trei Mări, care ac"ionează concomitent în trei direc"ii principale – dez‐
voltarea economică, coeziunea europeană și consolidarea legăturilor transatlantice –,
stă dorin"a de atenuare a decalajelor de dezvoltare economică între vechile și noile
state membre ale Uniunii Europene.
Președintele României a anun"at întocmirea unei liste scurte de proiecte
prioritare de interconectare, pentru a căror %inan"are va %i în%iin"at un Fond de
Investi"ii regional, precum și dezvoltarea unei re"ele a Camerelor de comer" din "ările
participante, care să sprijine activitatea Forumului de Afaceri și activitatea comuni‐
tă"ilor de afaceri din regiune.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐sesiunii‐plenare‐the‐three‐seas‐initiative‐in‐a‐challen‐
ging‐international‐context
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17.09.2018 – Participare la deschiderea o$icială a Forumului de Afaceri
al Ini!iativei celor Trei Mări
Președintele României a participat la deschiderea o%icială a primului Forum
de Afaceri al Ini"iativei celor Trei Mări, organizat la București ca parte a celui de‐al
treilea Summit al Ini"iativei.
În cadrul alocu"iunii sus"inute, Președintele Klaus Iohannis a salutat pașii
concre"i întreprinși în vederea dezvoltării re"elei Camerelor de comer" din "ările par‐
ticipante și în%iin"ării Fondului de Investi"ii regional.
Totodată, Președintele României a încurajat reprezentan"ii companiilor pre‐
zente, ai camerelor de comer", ai asocia"iilor patronale și sectoriale, dar și ai autori‐
tă"ilor publice și locale, să pună bazele dialogului și cooperării permanente, pentru
promovarea și sus"inerea proiectelor prioritare, precum și pentru crearea și fructi%i‐
carea unor mecanisme adecvate de atragere a investi"iilor, inclusiv prin intermediul
întâlnirilor business‐to‐business și business‐to‐government.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐deschiderii‐o%iciale‐a‐forumului‐de‐afaceri‐al‐initiativei‐
celor‐trei‐mari

24.09.2018 – Decorarea Autorită!ii Aeronautice Civile Române pentru
împlinirea a 25 de ani de activitate
Cu prilejul decorării Autorită"ii Aeronautice Civile Române pentru împlinirea
a 25 de ani de activitate, Președintele României a transmis un mesaj prin care a feli‐
citat Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru performan"ele și realizările sale.
Președintele Klaus Iohannis a subliniat faptul că România are nevoie de o vi‐
ziune coerentă în planul politicilor publice, care să aibă în vedere și aspecte precum
calitatea infrastructurii, problematica mediului sau investi"iile în cercetare‐dezvoltare
și inovare din domeniul aeronautic.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐decorarii‐autoritatii‐aeronautice‐civile‐romane‐pentru‐implini‐
rea‐a‐25‐de‐ani‐de‐activitate

28.09.2018 – Deschiderea Congresului organizat de Corpul Exper!ilor
Contabili și Contabililor Autoriza!i din România
Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de felicitare membrilor
Corpului Exper"ilor Contabili și Contabililor Autoriza"i din România pentru contri‐
bui"ia la asigurarea unui climat economic sănătos, apreciind că profesia de expert
contabil are un rol esen"ial pentru domeniul economic, prin sprijinul, solu"iile și în‐
drumarea oferite mediului de afaceri.
De asemenea, Președintele României a subliniat faptul că buna pregătire și
integritatea în exercitarea profesiei sunt active valoroase, alături de capacitatea de
orientare către un viitor în care marile trenduri globale ale digitalizării, ale tehnolo‐
giilor cloud sau ale inteligen"ei arti%iciale se fac sim"ite și în contabilitate.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐deschiderea‐congresului‐organizat‐de‐corpul‐expertilor‐contabili‐si‐con‐
tabililor‐autorizati‐din‐romania
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16.10.2018 – Întâlnirea Președintelui României cu reprezentan!ii
Confedera!iei patronatelor italiene
Președintele României a sus"inut o alocu"iune în cadrul întâlnirii cu repre‐
zentan"ii Confedera"iei patronatelor italiene, la Roma, în deschiderea Forumului
Economic româno‐italian.
Astfel, Președintele Klaus Iohannis a salutat cooperarea economică româno‐
italiană, subliniind faptul că Italia, una dintre cele mai mari economii globale și cea
de‐a treia economie a Zonei Euro, este cel de‐al doilea partener comercial al
României, iar schimburile comerciale arată o tendin"ă consistentă de creștere, în eva‐
luarea specialiștilor acest trend va continua.
De asemenea, Președintele României a precizat că "ara noastră își dorește o
consolidare a exporturilor românești cu tradi"ie pe pia"a italiană din partea unor in‐
dustrii precum cea auto, a mașinilor și echipamentelor electrice și automatizărilor,

16 Octombrie 2018
Intâlnirea cu
reprezentanții
Confederației
patronatelor italiene

industria confec"iilor sau a mobilei, și că ar putea %i explorate mai bine avantajele
competitive în sectoare precum cel energetic, al produc"iei industriale sau IT&C, co‐
mer" și servicii.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a invitat la re%lec"ie pe un subiect vital
pentru prosperitatea genera"iilor viitoare, respectiv: modalită"ile prin care se poate
promova o „politică industrială de vârf” pentru Uniunea Europeană, capabilă să ge‐
nereze competitivitate în domenii precum robotica și industria 4.0, Pia"a Unică a da‐
telor digitale sau inteligen"a arti%icială.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/intalnire‐cu‐reprezentantii‐confedera‐
tiei‐patronatelor‐italiene‐alocutiune

19.10.2018 – Participarea Președintelui României, Klaus Iohannis, la
cel de-al doisprezecelea Summit al Asia-Europe Meeting (ASEM)
Președintele Klaus Iohannis a participat la sesiunea de lucru a Summitului
„Building the future together: Promoting inclusive growth and sustainable connecti‐
vity”. În alocu"iunea sa, Președintele României a salutat activitatea ASEM, care, de‐a
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lungul existen"ei sale de peste două decenii, s‐a consolidat într‐un proces multidi‐
mensional de dialog intra‐regional și de cooperare.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a asigurat că România va continua
să promoveze activ și responsabil procesele de consolidare a cooperării Europa‐Asia.
Președintele României a apreciat că, pentru "ara noastră, căile navigabile pe
Dunăre și la Marea Neagră reprezintă coridoare de transport esen"iale, încurajând
includerea lor în re"elele de transport intra‐regionale mai ample și în re"elele
Europa‐Asia.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a evocat caracterul multidimensional
al proceselor de conectivitate, acestea %iind întregite de educa"ie și de contactele
inter‐umane de pe cele două continente, relevând că România acordă o importan"ă
deosebită acestei dimensiuni.
Cu această ocazie, a fost adoptat un document comun intitulat „Parteneri
globali pentru provocări globale”, în care liderii ASEM au abordat oportunită"ile și
provocările cu care se confruntă Europa și Asia într‐o lume în schimbare accelerată.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐reuniunea‐consiliului‐european‐si‐la‐cel‐de‐al‐12‐lea‐summit‐
asia‐europe‐meeting‐asem‐bruxelles‐regatul‐belgiei
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐cel‐de‐al‐doisprezecelea‐summit‐al‐asia‐europe‐meeting‐
asem1539957115

25.10.2018 – Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis,
a reprezentan!ilor Camerei de Comer! Americane în Uniunea Europeană
(AmCham EU)
În discu"iile cu reprezentan"ii AmCham EU, au fost abordate aspecte ale re‐
la"iei dintre România și Statele Unite, parteneriatul transatlantic Uniunea Europeană
(UE) ‐ Statele Unite, Președin"ia României la Consiliul Uniunii Europene, procesul de
retragere a Marii Britanii din Uniune, dar și chestiuni legate de mediul economic și
de afaceri.
De asemenea, Președintele României a arătat că parteneriatul strategic din‐
tre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii este indispensabil pentru secu‐
ritatea și prosperitatea ambelor păr"i ale Atlanticului, iar în cadrul acestei rela"ii
componenta comercială și cea investi"ională joacă un rol foarte important.
În cadrul discu"iilor a fost subliniat interesul deosebit al României pentru
promovarea economiei și societă"ii digitale, pentru sus"inerea antreprenoriatului,
precum și a dezvoltării sectoarelor economice de vârf din economia europeană. Re‐
prezentan"ii AmCham EU au exprimat speran"a privind ob"inerea unor evolu"ii de
substan"ă în cadrul principalelor dosare pe care România le va gestiona în perioada
Președin"iei Consiliului UE, oferindu‐și sprijinul în acest sens și s‐au pronun"at pentru
intensi%icarea rela"iilor comerciale între România și Statele Unite ale Americii, precum
și pentru depășirea provocărilor existente în raporturile comerciale dintre SUA și UE.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐de‐catre‐presedin‐
tele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐reprezentantilor‐camerei‐de‐comert‐americane‐in‐uniunea‐
europeana‐amcham‐eu
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25.10.2018 – Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis,
a unei delega!ii formate din reprezentan!i ai asocia!iilor „Moldova Vrea
Autostradă”, „Împreună pentru A8” și „Pro Infrastructura”
În cadrul întâlnirii a fost abordată situa"ia actuală a proiectului Autostrăzii
Târgu Mureș–Iași–Ungheni, analizându‐se posibile solu"ii pentru deblocarea acestuia.
Președintele României a reiterat sus"inerea pentru acest proiect, precizând că este
nevoie de responsabilitate și de asumarea unor termene clare de către Guvern în ve‐
derea realizării acestei investi"ii, care reprezintă o prioritate na"ională.
Președintele Klaus Iohannis și‐a manifestat aprecierea fa"ă de eforturile celor
trei asocia"ii pentru sus"inerea construc"iei Autostrăzii Târgu Mureș‐Iași‐Ungheni și
a subliniat importan"a implicării societă"ii civile în a‐i determina pe cei responsabili
să ac"ioneze pentru concretizarea acestor proiecte esen"iale dezvoltării "ării noastre.
Președintele României i‐a încurajat pe reprezentan"ii celor trei asocia"ii să
continue, cu aceeași determinare, ac"iunile în sprijinul dezvoltării infrastructurii
Moldovei, asigurându‐i de întreaga sa sus"inere.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐reprezentantilor‐
asociatiilor‐moldova‐vrea‐autostrada‐impreuna‐pentru‐a8‐si‐pro‐infrastructura

29.10.2018 – Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis,
a Președintelui Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz
Discu"iile s‐au axat, în principal, pe subiectul viitoarei Președin"ii a României
la Consiliul Uniunii Europene. De asemenea, au fost abordate teme legate de viitorul
UE, viitorul buget al Uniunii post‐2020, precum și despre aplicarea principiului sub‐
sidiarită"ii.
Președintele României a vorbit despre viziunea "ării noastre privind viitorul
proiectului european, subliniind sus"inerea acordată pentru consolidarea Uniunii, pe
baza valorilor și principiilor sale fundamentale ‐ unitate, coeziune, solidaritate, tra‐
tament egal și convergen"ă.
În ceea ce privește viitorul Cadru %inanciar multianual post‐2020, Președin‐
tele Klaus Iohannis a eviden"iat faptul că Uniunea Europeană are nevoie de un buget
echilibrat, capabil să ofere un răspuns adecvat noilor provocări ale Uniunii, dar și o

29 Octombrie 2018
Primirea Președintelui
Comitetului European
al Regiunilor,
Karl-Heinz Lambertz
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%inan"are adecvată a politicilor tradi"ionale ‐ coeziunea și agricultura ‐ pentru reali‐
zarea obiectivelor europene pe termen lung.
La rândul său, Președintele Comitetului Regiunilor a pledat pentru o politică
de coeziune puternică post‐2020 și a subliniat că viitorul buget al Uniunii ar trebui
să %ie unul e%icient, %lexibil și ambi"ios pentru a permite Europei să facă fa"ă provocă‐
rilor actuale și viitoare.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐presedintelui‐comi‐
tetului‐european‐al‐regiunilor

31.10.2018 – Deschiderea celei de-a XXIII-a edi!ii a Târgului Interna!ional
INDAGRA
Președintele Klaus Iohannis a felicitat organizatorii, precizând că for"a unor
evenimente precum INDAGRA demonstrează că este pe deplin justi%icată încrederea
în capacită"ile întreprinzătorilor de a valori%ica poten"ialul imens de care bene%iciază
România în agricultură.
De asemenea, Președintele României a subliniat necesitatea promovării în
mod inteligent a produselor tradi"ionale atestate, care să devină o carte de vizită au‐
tentică pentru poten"ialul agriculturii și a atras aten"ia asupra nevoii de implicare a
tinerilor în agricultură, una modernă, ghidată de inova"ie și tehnologie.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu privire la în‐
curajarea dezbaterilor orientate spre identi%icarea de solu"ii concrete la provocările
și oportunită"ile existente.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐deschiderii‐celei‐de‐a‐xxiii‐a‐editii‐a‐targului‐international‐
indagra

02.11.2018 – Topul Na!ional al Firmelor Private din România
Președintele României Klaus Iohannis a transmis un mesaj privind nevoia
de predictibilitate, bună guvernare și dezvoltare a unei rela"ii stat‐mediul de afaceri
bazată pe încredere și dialog, precizând că modernizarea României depinde, în foarte
mare măsură, de anvergura și calitatea investi"iilor realizate în economie.
Totodată, Președintele României a transmis îngrijorările sale privind efectele
nocive ale politicilor guvernamentale asupra bunăstării IMM‐urilor și a economiei,
respectiv lipsa de progrese în domenii esen"iale precum dezvoltarea infrastructurii
de transport, folosirea fondurilor europene, încurajarea industriilor inovative, dar și
găsirea de solu"ii durabile în privin"a de%icitului de angaja"i cali%ica"i din economie.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐deschiderii‐celei‐de‐a‐xxvi‐a‐editii‐a‐topului‐national‐al‐%irmelor‐
private‐din‐romania

678

07.11.2018 – Participarea Președintelui României la a XXV-a edi!ie a
Galei Topului Na!ional al Firmelor
Președintele României a sus"inut o alocu"iune prin care a felicitat organiza‐
torii pentru modul în care contribuie la promovarea mediului de afaceri, a
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performan"elor și realizărilor acestuia, într‐un context marcat de lipsă de viziune, de
anticipa"ie și de prevedere în planul %inan"elor publice și politicilor guvernamentale.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a subliniat faptul că economia româ‐
nească traversează un amplu proces de transformare, în contextul schimbărilor ge‐
nerate de digitalizare și de revolu"ia industrială 4.0, și că mediul de afaceri așteaptă
din partea deciden"ilor mai multă implicare, mai multe rezultate concrete și mai pu‐
"ine măsuri anun"ate și adoptate ad‐hoc, fără dialog și consultări, fără analize de im‐
pact și fără interes fa"ă de efectele asupra comunită"ii de afaceri.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐gala‐topului‐national‐al‐
%irmelor‐editia‐a‐xxv‐a

12.11.2018 – Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis,
a Președintelui Comitetului Economic și Social European, Luca Jahier
Principalul subiect de discu"ie în cadrul întâlnirii a vizat Președin"ia
României la Consiliul Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019. Totodată,
au fost abordate subiecte legate de viitorul Uniunii Europene, bugetul multianual al
Uniunii post‐2020, precum și aspecte sociale și culturale.
Președintele Klaus Iohannis a men"ionat că, în acea perioadă, aducerea în
prim plan unitatea, coeziunea și solidaritatea statelor membre ale Uniunii reprezenta
un obiectiv pentru România.
Președintele Comitetului Economic și Social European, Luca Jahier, a expri‐
mat deschidere către o cooperare cât mai strânsă cu România pe perioada de"inerii
Președin"iei Consiliului Uniunii Europene.
De asemenea, cei doi interlocutori au discutat și despre consolidarea rolului
culturii la nivel european, ca element care uni%ică și consolidează proiectul european.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐presedintelui‐comi‐
tetului‐economic‐si‐social‐european‐domnului‐luca‐jahier

20.11.2018 – Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis,
a Președintelui Cur!ii Europene de Conturi, Klaus-Heiner Lehne
Președintele României a arătat faptul că, în ceea ce privește priorită"ile
Președin"iei "ării noastre la Consiliul Uniunii Europene, acestea vor plasa cetă"eanul
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în prim plan și se vor concentra pe avansarea dosarelor legislative, dar nu numai,
care pot aduce rezultate tangibile pentru cetă"enii europeni, conducând astfel la o
Uniune mai puternică, mai democratică, mai aproape de cetă"enii săi și capabilă să
le asigure securitatea și prosperitatea.
De asemenea, în cadrul discu"iilor, au fost eviden"iate rezultatele bune înre‐
gistrate de Curtea Europeană de Conturi, dar și necesitatea modernizării în conti‐
nuare a sistemului cur"ilor de conturi ale statelor membre ale Uniunii Europene, care
să favorizeze o anumită %lexibilitate, precum și creșterea e%icien"ei în utilizarea fon‐
durilor și a actului de guvernare.
Președintele României a eviden"iat importan"a mecanismelor de control, cu
precădere atunci când acestea contribuie la îmbunătă"irea politicilor publice și efectelor
acestora în economie și societate, %iind necesare, în acest sens, continuarea și aprofun‐
darea colaborării cu toate institu"iile partenere, Parlament, guvern și societatea civilă.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐presedintelui‐cur‐
tii‐europene‐de‐conturi‐domnul‐klaus‐heiner‐lehne

20.11.2018 – Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis,
a Vicepreședintelui Consiliului Federal al Confedera!iei Elve!iene, Șef al Departamentului Federal de Finan!e, Ueli Maurer
Întrevederea cu Președintele României a avut loc în contextul în care,
de la 1 ianuarie 2019, Ueli Maurer a preluat mandatul de un an de Președinte al
Confedera"iei Elve"iene și re%lecta aten"ia cu care partea elve"iană privea viitorul man‐
dat al României la Președin"ia Consiliului Uniunii Europene.
Președintele Klaus Iohannis a exprimat, totodată, satisfac"ia pentru dinamica
dialogului politic bilateral, care conduce la consolidarea cooperării dintre România
și Elve"ia în domenii de interes reciproc.
Vicepreședintele Ueli Maurer a arătat că procedurile interne în Elve"ia sunt
în curs pentru acordarea celei de a doua tranșe a contribu"iei %inanciare și a eviden"iat
că partea elve"iană este în primul rând interesată, în continuare, de promovarea în
România a proiectelor legate de formarea profesională.
Președintele Klaus Iohannis a transmis aprecierea României pentru progra‐
mele realizate în cadrul contribu"iei %inanciare a Elve"iei la coeziunea Uniunii
Europene și a exprimat speran"a că astfel de proiecte vor %i continuate și în viitor.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐vicepresedintelui‐
consiliului‐federal‐sef‐al‐departamentului‐federal‐de‐%inante‐al‐confederatiei‐elvetiene‐domnul‐ueli‐
maurer
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18.12.2018 – Participarea Președintelui României, Klaus Iohannis, la
Forumul la nivel înalt Africa-Europa
Președintele Klaus Iohannis a eviden"iat, în cadrul reuniunii politice din marja
Forumului, că inova"ia și digitalizarea sunt domenii în care "ara noastră poate aduce
valoare adăugată în rela"ia UE‐Africa, dar și la nivel bilateral, cu statele africane.
Totodată, Președintele României a reliefat oportunită"ile oferite de acest
Forum pentru promovarea expertizei companiilor românești și a profesioniștilor ro‐
mâni din domeniul IT în rândul partenerilor africani.
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Cu acest prilej, Președintele Klaus Iohannis i‐a asigurat pe participan"ii la
reuniune, că, în spiritul Forumului de la Viena, "ara noastră va continua, pe parcursul
de"inerii Președin"iei Consiliului Uniunii Europene, să promoveze, alături de ceilal"i
parteneri din UE, ac"iuni de cooperare între Europa și Africa, de natură să se înscrie
în seria demersurilor menite să ridice nivelul schimburilor comerciale, să conducă
la crearea de locuri de muncă și de noi oportunită"i de colaborare între cele două
continente.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/declaratii‐de‐presa‐sus‐
tinute‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐inaintea‐participarii‐la‐forumul‐la‐nivel‐
inalt‐europa‐africa
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participare‐la‐forumul‐la‐
nivel‐inalt‐europa‐africa

29.01.2019 – Participarea Președintelui României la recep!ia organizată de Camera de Comer! și Industrie Româno-Germană
Președintele Klaus Iohannis a sus"inut în cadrul evenimentului o alocu"iune, prin
care a apreciat rela"ia bilaterală româno‐germană drept un pilon important pentru pros‐
peritatea României, dar și o platformă pentru creșterea competitivită"ii noastre economice.
Men"ionând că Germania rămâne primul partener comercial și cel de‐al doi‐
lea partener investi"ional al "ării noastre, Președintele României a apreciat prezen"a
companiilor germane în majoritatea ramurilor economice, în special în domeniile cu
valoare adăugată ridicată, precum produc"ia de subansamble pentru industria auto,
industria aeronautică și IT&C.
Totodată, în contextul adoptării de către Guvern, la sfârșitul anului 2018, a
ordonan"ei de urgen"ă 114, și al întârzierii în %inalizarea unei proiec"ii bugetare co‐
erente, Președintele Klaus Iohannis și‐a manifestat îngrijorarea cu privire la efectele
politicilor lipsite de predicibilitate și responsabilitate, rea%irmând determinarea sa
în apărarea valorilor democra"iei, ale statului de drept și ale economiei de pia"ă.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐receptiei‐organizate‐de‐camera‐de‐comert‐si‐industrie‐
romano‐germana1548785040
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19.02.2019 – Gala de inaugurare a Anului Bursier 2019
În cadrul acestui eveniment, Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj
de apreciere privind determinarea cu care institu"iile pie"ei de capital din România
au contribuit la dezvoltarea și consolidarea sectorului autohton de pro%il, men"ionând
că pia"a de capital din "ara noastră are perspective certe de promovare la statutul de
pia"ă emergentă.
De asemenea, Președintele Iohannis a subliniat faptul că anul 2019 este spe‐
cial pentru România, având în vedere exercitarea mandatului la Președin"ia
Consiliului UE, în cadrul căreia sunt așteptate decizii importante în dosare complexe
ale agendei europene, cum ar %i: negocierile privind Cadrul Financiar Multianual
post‐2020, reformele %inanciare la nivelul UE, provocările ‐ precum cea a Brexitului.
Totodată, în contextul celei mai ample căderi a indicilor bursieri din întreaga
perioadă post‐criză, pe fondul măsurilor %iscale din OUG 114, s‐a făcut referire la ne‐
cesitatea asigurării stabilită"ii și sustenabilită"ii %inanciare a României.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐galei‐de‐inaugurare‐a‐anului‐bursier‐2019

09.02.2019 – Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis,
a delega!iei SMEunited, asocia!ia europeană a IMM-urilor
În cadrul întrevederii au fost dezbătute subiecte legate de evolu"ia economiei
europene, din perspectiva stimulării antreprenoriatului și competitivită"ii IMM‐urilor.
Președintele Klaus Iohannis a eviden"iat faptul că dezvoltarea durabilă a unei
comunită"i de afaceri puternice are nevoie de un angajament politic pe termen lung,
care să contribuie la consolidarea Pie"ei Interne a Uniunii Europene, o condi"ie esen‐
"ială pentru întărirea competitivită"ii economiilor statelor membre ale Uniunii.
De asemenea, Președintele României a subliniat importan"a politicilor și mă‐
surilor concrete pentru sus"inerea antreprenoriatului, inovării și competitivită"ii,
prin valori%icarea oportunită"ilor generate de economia digitală.
Un element esen"ial în acest sens este legat de necesitatea actualizării și îm‐
bunătă"irii actualului cadru de politici ale Uniunii Europene pentru IMM‐uri.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐presedintelui‐sme‐
united‐doamna‐ulrike‐rabmer‐koller

07.03.2019 – Gala „Women in Economy”
Președintele României a transmis un mesaj de felicitare comunită"ii de afa‐
ceri feminine cu ocazia Zilei Interna"ionale a Femeii, subliniind rolul activ și contri‐
bu"ia semni%icativă a antreprenoriatului feminin la la dezvoltarea economică și
socială a "ării noastre.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a precizat că, în contextul în care
o economie performantă, %lexibilă și competitivă trebuie să mobilizeze întreg talentul
antreprenorial de care dispune societatea noastră, România se distinge pozitiv în
ceea ce privește ini"iativa antreprenorială feminină.
În mesajul său, Președintele României a făcut apel la coeren"ă și responsa‐
bilitate din partea Guvernului, în special în ceea ce privește politicile %iscale și dialogul
cu comunitatea de afaceri.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐galei‐women‐in‐economy
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05.04.2019 – Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis,
a Președintelui Băncii Europene de Investi!ii, Werner Hoyer
Subiectele de discu"ie au fost legate de dosarele relevante pentru activitatea
Băncii Europene de Investi"ii gestionate de Președin"ia României la Consiliul UE și
de priorită"ile activită"ii BEI. Președintele României a exprimat aprecierea pentru ac‐
tivitatea desfășurată de BEI în "ara noastră.
În cadrul discu"iilor, au fost evaluate rezultatele cooperării economice dintre
România și BEI și au fost men"ionate orientările viitoare ale activită"ilor Grupului
BEI, în special în ceea ce privește dezvoltarea economică și socială sustenabilă.
În acest context, Președintele Klaus Iohannis a accentuat necesitatea atra‐
gerii sectorului privat în procesul de combatere a schimbărilor climatice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐presedintelui‐ban‐
cii‐europene‐de‐investitii‐domnului‐werner‐hoyer

10.04.2019 – Participarea Președintelui României la Forumul European
pentru Antreprenoriat
Președintele Klaus Iohannis a sus"inut o alocu"iune prin care a rea%irmat im‐
perativul consolidării economice a Uniunii, ca sursă esen"ială pentru prosperitatea
și competitivitatea Europei.
De asemenea, Președintele României a precizat că dezvoltarea antrepreno‐
riatului este una dintre solu"iile esen"iale pentru întărirea convergen"ei economice
și a coeziunii sociale în Europa, în condi"iile apartenen"ei la același set de valori: de‐
mocra"ie, libertate și domnia legii.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a subliniat expertiza și poten"ialul
României în privin"a dezvoltării serviciilor digitale, inclusiv legate de securitatea ci‐
bernetică, salutând, în contextul evenimentului, semnarea «Declara"iei de la București
privind antreprenoriatul», document ce va sta la baza conturării unei foi de parcurs
utile în activitatea viitoarei Comisii Europene, dar și a statelor membre, în direc"ia
unei politici pragmatice, de consolidare a competitivită"ii economice a UE.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐forumului‐european‐pentru‐antreprenoriat

10 Aprilie 2019
Forumul European pentru
Antreprenoriat
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07.05.2019 – „Digital International Forum IV – The Digital Future of Europe”
În cadrul celei de‐a patra edi"ii a Forumului Digital Interna"ional, Președin‐
tele României a transmis un mesaj privind contribu"ia semni%icativă a Pie"ei Digitale
Unice la unitatea, securitatea și prosperitatea Europei. În acest sens, este necesară o
multiplicare a eforturilor în domeniul securită"ii cibernetice și al infrastructurii di‐
gitale, în strânsă colaborare cu partenerii globali care împărtășesc aceste preocupări.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a subliniat faptul că este nevoie
de "eluri ambi"ioase în legătură cu viitorul comun, și de un mediu de afaceri adecvat
pentru a încuraja investi"iile pe termen lung în creativitate, inovare și tehnologie.
Sprijinirea competitivită"ii IMM‐urilor europene ar trebui să se regăsească
pe agenda strategică a următoarei reuniuni a Comisiei Europene.
Președintele României s‐a referit și la necesitatea unor politici responsabile
care să ducă la creșterea rezilien"ei economiei, și care să includă și o viziune coerentă
axată pe dezvoltarea sistemului educa"ional și pe nevoia de a îmbunătă"i abilită"ile
profesionale ale tinerei genera"ii.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐evenimentului‐digital‐international‐forum‐iv‐the‐digital‐future‐
of‐europe

15.05.2019 – „Forumul Pie!ei $inanciare, edi!ia a III-a – Punct și de la
capăt în industria $inanciară din România. Dialog și solu!ii”
Președintele României a felicitat sistemul %inanciar pentru contribu"ia activă
și permanentă în economie, precizând că stabilitatea %inanciară este o condi"ie esen‐
"ială a prosperită"ii economice, a bunăstării cetă"enilor, într‐o Europă unită în jurul
dezideratelor de convergen"ă și coeziune.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a subliniat importan"a investi"iilor
ca surse vitale ale creșterii pe termen lung, cu precizarea că, dacă din punct de vedere
economic, România merge într‐o direc"ie greșită și politicile actuale se găsesc pe con‐
trasensul responsabilită"ii economice, sectorul %inanciar poate face el însuși dovada
preocupării pentru sustenabilitate, prin promovarea dialogului și implicarea într‐o
mai bună fundamentare a deciziilor guvernamentale.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐evenimentului‐forumul‐pietei‐%inanciare‐editia‐a‐iii‐a‐punct‐si‐
de‐la‐capat‐in‐industria‐%inanciara‐din‐romania‐dialog‐si‐solutii

20.05.2019 – Innovation Labs 2019 – Demo Day
În cadrul acestui eveniment, Președintele Klaus Iohannis a felicitat organi‐
zatorii, pe cei înscriși în proiect și mediul de afaceri, pentru performan"ele ob"inute
și consecven"a de a duce mai departe proiectul Innovation Labs. Promovarea tinerilor
întreprinzători și a solu"iilor inovative, în special cele care privesc economia digitală,
reprezintă cheia competitivită"ii economiei românești.
România are toate atuurile pentru a deveni un hub de inovare regional, pro‐
dusele digitale românești %iind competitive în Europa și în Statele Unite ale Americii,
iar companiile IT din România și numărul start‐up‐urilor înregistrând evolu"ii sem‐
ni%icative și acumulând creșteri anuale consistente.
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În mesajul său, Președintele României a solicitat renun"area la guvernarea
prin măsuri hazardate și intempestive, fără consultare și fără o minimă fundamentare,
precum și orientarea deciziilor guvernamentale spre politici constructive care să vi‐
zeze digitalizarea administra"iei, sprijinirea dezvoltării de competen"e adecvate și
parteneriatul cu mediul de afaceri.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐evenimentului‐innovation‐labs‐2019‐demo‐day

23.05.2019 – „Insurance Europe – Industria de Asigurări a Viitorului”
Președintele Klaus Iohannis a felicitat Uniunea Na"ională a Societă"ilor de
Asigurare și Reasigurare din România cu prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate,
și a salutat ini"iativa de a aduce la București, în 2019, conferin"a anuală a Insurance
Europe.
De asemenea, Președintele României a apreciat că în prezent pia"a asigură‐
rilor din "ara noastră a devenit o pia"ă competitivă, pregătită să facă fa"ă provocărilor,
să adopte atitudini ferme și să solicite mai multă responsabilitate și transparen"ă din
partea autorită"ilor.
Cu referire la Pia"a Unică Europeană, Președintele Klaus Iohannis a rea%irmat
calitatea sa de promotor consecvent al convergen"ei economice europene și al bunei
guvernări, ca fundament al dezvoltării economice, stabilită"ii politice și securită"ii.
Cu privire la perspectivele pie"ei de pro%il și modul în care efectele digitali‐
zării se resimt la nivelul tuturor sectorelor economice, Președintele României consi‐
deră că viitorul industriei asigurărilor constă în găsirea echilibrului adecvat între
nevoile imediate și o abordare pe termen lung, orientată spre viitor.
S‐a făcut referire la o perspectivă nouă, vizând nu doar reglementări inteli‐
gente și structuri %lexibile, ci și instrumente de lucru noi și o preocupare mai pronun‐
"ată pentru dezvoltarea competen"elor viitorului.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐evenimentului‐a‐xi‐a‐conferinta‐insurance‐europe‐industria‐de‐
asigurari‐a‐viitorului

29.05.2019 – Primirea de către Președintele României, Klaus Iohannis,
a Directorului Executiv al Băncii Mondiale, Kristalina Georgieva
Subiectele abordate în cadrul întrevederii au fost legate de activitatea Băncii
Mondiale în România.
Președintele Klaus Iohannis a exprimat aprecierea pentru programele și pro‐
iectele desfășurate de Banca Mondială în "ara noastră.
Directorul Executiv al Băncii Mondiale a subliniat importan"a crucială a in‐
stitu"iilor statului de drept și a investi"iilor în capitalul uman, în special în tineri, din
perspectiva dezvoltării economice a unei "ări și a făcut referire la importan"a esen‐
"ială a integrării și conectivită"ii regionale, cu precădere în Balcani.
De asemenea, au fost men"ionate proiectele Băncii Mondiale al căror obiectiv
este promovarea conectivită"ii și a investi"iilor în domeniul infrastructurii, inclusiv
infrastructura municipală, transportul rutier și maritim, dar și uniformizarea taxelor
de drum.
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Primirea Directorului
Executiv
al Băncii Mondiale,
Kristalina Georgieva

Președintele României a apreciat, la rândul său, importan"a înlăturării ba‐
rierelor de interconectare regională și a pledat pentru facilitarea investi"iilor și a
schimburilor comerciale în regiunea Balcanilor.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐unei‐delegatii‐a‐
bancii‐mondiale‐conduse‐de‐doamna‐kristalina‐georgieva‐director‐executiv‐al‐bancii‐mondiale
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12.06.2019 – Participarea Președintelui României la ședin!a plenară a
Coali!iei pentru Dezvoltarea României
Președintele Klaus Iohannis, a participat la ședin"a plenară a Coali"iei pentru
Dezvoltarea României, sus"inând o alocu"iune în deschiderea evenimentului, urmată de
o sesiune interactivă de discu"ii cu reprezentan"ii celor opt membri ai Consiliului
Director al Coali"iei, sub titulatura „Președintele României în dialog cu mediul de afaceri”.
În cadrul alocu"iunii, Președintele României a felicitat membrii Coali"iei pen‐
tru pentru dorin"a de implicare în dezbaterea politicilor publice, pentru consecven"a
promovării nevoii de dialog în privin"a măsurilor guvernamentale, precum și pentru
modul în care priorită"ile Coali"iei răspund nu doar exigen"elor mediului de afaceri,
ci și nevoilor societă"ii în general.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a precizat că investitorii și anga‐
jatorii priva"i resimt acut nevoia de modernizare a "ării și de dezvoltare a infrastruc‐
turii, de predictibilitate și responsabilitate în actul guvernării, de sustenabilitate și
de o rela"ie cu autorită"ile bazată pe încredere și respect reciproc.
Totodată, în contextul invita"iei adresate partidelor politice pentru semnarea
unui pact pentru România europeană, Președintele Iohannis a adresat și Coali"iei
pentru Dezvoltarea României o provocare similară, invitând la dezbateri deschise și
formularea de solu"ii concrete de îmbunătă"ire a cadrului de guvernan"ă publică, su‐
bliniind necesitatea unor solu"ii menite să ofere credibilitate și încredere.
În cadrul dezbaterii „Președintele României în dialog cu mediul de afa‐
ceri”, Președintele Klaus Iohannis a răspuns provocărilor mediului de afaceri cu
privire la o serie de subiecte de actualitate, precum: dialogul institu"ional
autentic, diaspora română, reforma sistemului de învă"ământ și corelarea edu‐
ca"iei cu pia"a muncii, infrastructura de transport în contextul necesită"ilor și
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perspectivelor privind mobilitatea, legisla"ia în domeniul fiscal‐bugetar, precum
și impactul asupra mediului de afaceri al exercitării de către România a
Președin"iei Consiliului UE.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐sedintei‐plenare‐a‐coalitiei‐pentru‐dezvoltarea‐romaniei

28.06.2019 – Decorarea unor o$iciali Renault
Cu ocazia vizitării Centrului Tehnic Titu al Grupului Renault, Președintele
României a sus"inut o alocu"iune în cadrul ceremoniei de a acordare a unor distinc"ii
în semn de recunoaștere a meritelor și contribu"iilor Grupului Renault la dezvoltarea
industriei românești de automobile.
În cadrul alocu"iunii, Președintele Klaus Iohannis a felicitat conducerea com‐
paniei pentru modul în care a pus în valoare atuurile industriei auto na"ionale în cei

28 Iunie 2019
Vizitarea Centrului
Tehnic Titu
al Grupului Renault

20 de ani de la preluarea Dacia, referindu‐se atât la brandul Dacia, cât și la resursa
umană, la școala tehnică românească și la specialiștii români din industria auto.
Președintele României a salutat angajamentul pentru continuarea dezvoltării
industriei auto românești, prin orientarea Dacia‐Renault către un viitor inovativ, fe‐
licitând to"i angaja"ii Dacia‐Renault pentru eforturile de a face performan"a posibilă
și de a transforma compania în cel mai bun ambasador al industriei auto românești.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a subliniat importan"a dezvoltării sus‐
"inute a infrastructurii de transport, a sus"inerii tinerilor, precum și a integrării ma‐
rilor trenduri globale, pe care inventica românească are capacitatea și trebuie să le
fructi%ice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐o%icialilor‐renault

02.10.2019 – Participare la deschiderea evenimentului „GoTech World”
În deschiderea acestui eveniment, Președintele României a sus"inut o alocu‐
"iune prin care a subliniat poten"ialul transforma"ional al noii revolu"ii digitale, subliniind
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nevoia de multiplicare a eforturilor în domeniul infrastructurii digitale și de consolidare
a unui mediu de afaceri favorabil investi"iilor în creativitate, inovare și tehnologie.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a apreciat în mod pozitiv noile per‐
spective în industrie, transporturi, energie, agricultură, dar și în administra"ie și în sfera
serviciilor publice generate de inteligen"a arti%icială, automatizare sau tehnologii 3D,
precizând că evolu"ia competen"elor viitorului ar putea genera o mai bună calitate a vie‐
"ii, afaceri prospere și o dezvoltare durabilă pentru economia și societatea românească.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐gotech‐world

08.10.2019 – Participarea Președintelui României la evenimentul de
lansare a proiectului „România TechNation”
Președintele Klaus Iohannis a sus"inut o alocu"iune în cadrul evenimentului
de lansare a proiectului „România TechNation”, urmată de o sesiune interactivă de
dezbatere a unor subiecte propuse de reprezentan"ii sectorului IT&C.
În cadrul alocu"iunii, Președintele României a felicitat ini"iatorii pentru
obiectivele ambi"ioase pe care și le‐au propus pentru următorii ani, precizând că a

8 Octombrie 2019
Evenimentul de lansare
a proiectului
„România TechNation”
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acordat Înaltul Patronaj acestei ini"iative în virtutea convingerii că schimbarea în
bine a "ării noastre nu poate să vină doar din decizii politice, %iind necesară implicarea
tuturor în modernizarea "ării.
Președintele Klaus Iohannis a subliniat faptul că România TechNation repre‐
zintă proiectul de care România modernă are nevoie, nu doar pentru mesajul dedicat
importan"ei inovării și tehnologiei pentru economie, dar și pentru apelul de mobili‐
zare pe care antreprenorii îl adresează tinerei genera"ii.
Totodată, Președintele României a precizat că dezvoltarea "ării noastre ca
na"iune digitală are nevoie nu doar de un alt tip de decizii guvernamentale, ci și de o
contribu"ie semni%icativă a comunită"ii de afaceri, prin parteneriate strategice între
companii și mediul universitar, burse private acordate pentru proiecte de tehnologie
digitală, facilitarea accesului la %inan"ări și promovare sau facilitarea învă"ării prin
puterea exemplului.
Din această perspectivă, România TechNation ar putea %i acel simbol al mo‐
dului în care inovarea bazată pe tehnologie și investi"iile în educa"ia digitală ajung
să contribuie la creșterea României.
Cu ocazia participării la eveniment, Președintele Iohannis a dorit, de aseme‐
nea, să cunoască mai multe detalii despre produsele inovative expuse în zona dedicate
startup‐urilor de către studen"i și tineri antreprenori.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐de‐lansare‐a‐proiectului‐romania‐technation

30 Octombrie 2019
Deschiderea târgului
internaţional „INDAGRA”

30.10.2019 – Deschiderea celei de-a XXIV-a edi!ii a Târgului
Interna!ional INDAGRA
Președintele Klaus Iohannis a sus"inut o alocu"iune cu prilejul deschiderii
celei de‐a XXIV‐a edi"ie a Târgului Interna"ional INDAGRA, eveniment organizat sub
Înaltul Patronaj al Președintelui României.
În cadrul alocu"iunii, Președintele Iohannis a apreciat modul în care organi‐
zatorii și expozan"ii au reunit și anul acesta speci%icul tradi"ional din agricultură cu
interesul fa"ă de noile tehnologii și standardele de calitate.
Președintele României a subliniat faptul că "ara noastră ar putea progresa
semnificativ în domeniul agroalimentar prin integrarea progresului tehnologic și

689

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

printr‐o mai bună utilizare a fondurilor europene dedicate, dar și prin activarea
responsabilă a tandemului public‐privat prin: implicare, profesionalism, investi"ii
sustenabile și debirocratizare, competen"ă, dar și sprijin real din partea institu"iilor
publice.
De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a precizat că România poate avea
o agricultură avansată, profesionalizată, care să depășească barierele ocupa"iei tra‐
di"ionale, mai ales în industria alimentară și în sectorul de procesare.
Cu privire la dezbaterile privind noua Politică Agricolă Comună, Președintele
României a men"ionat primirea de către fermieri a unor plă"i directe echitabile, mă‐
suri de sprijin dedicate producătorilor de alimente si facilitarea accesului pe pia"ă,
precum și o creștere reală a calită"ii vie"ii în mediul rural.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐deschiderii‐targului‐international‐indagra1572424029

31 Octombrie 2019
Inaugurarea Stației
de comprimare
gaze naturale Podișor

31.10.2019 – Decorarea companiei Transgaz S.A.
Cu ocazia ianugurării Sta"iei de comprimare gaze naturale Podișor (jude"ul
Giurgiu), o componentă importantă a proiectului BRUA, Președintele României a sus‐
"inut o alocu"iune în cadrul ceremoniei de a acordare a unor distinc"ii în semn de re‐
cunoaștere a meritelor și contribu"iilor companiei Transgaz în dezvoltarea sectorului
energetic din "ara noastră, atât în plan na"ional, cât și regional.
În cadrul alocu"iunii, Președintele României a felicitat compania Transgaz
pentru contribu"ia la proiectul BRUA, precizând că accesul la noi surse de gaze natu‐
rale și interconectarea cu pie"ele din Europa Centrală și de Est plasează acest proiect
în centrul eforturilor privind securitatea energetică și integrarea pie"elor de gaze na‐
turale din regiune.
De asemenea, cu privire la sectorul energetic românesc, Președintele Klaus
Iohannis a subliniat că resursa umană cali%icată, pozi"ia geostrategică, mixul energetic
diversi%icat, produc"ia importantă de gaze naturale și o puternică independen"ă ener‐
getică asigură României premise autentice pentru un parcurs strategic în viitor.
Cu referire la priorită"ile imediate ale sectorului, Președintele României a
men"ionat necesitatea reglementării rapide a situa"iei consumatorului vulnerabil,
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pentru sus"inerea și protejarea acestuia, precum și combaterea fenomenului de să‐
răcie energetică prin extinderea infrastructurii de transport al gazelor naturale.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐companiei‐transgaz‐s‐a

07.11.2019 – Participarea Președintelui României la cea de-a XXVI-a
edi!ie a Galei Topului Na!ional al Firmelor
Președintele Klaus Iohannis a sus"inut o alocu"iune prin care a salutat reu‐
șitele comunită"ii de afaceri din România, îndemnând participan"ii să rămână con‐
secven"i pe drumul care i‐a consacrat ca oameni de afaceri valoroși și actori implica"i
în bunul mers al economiei românești.
De asemenea, Președintele României a subliniat faptul că "ara noastră are
nevoie de un nou model de dezvoltare, care să se bazeze pe inovare, productivitate
și libertate economică și a adresat comunită"ii de afaceri îndemnul de a deveni men‐
tori ai tinerei genera"ii.
Cu privire la priorită"ile noului Guvern, Președintele României a subliniat ne‐
voia unei noi abordări în rela"ia stat‐mediul de afaceri, a unor măsuri concrete care să
vizeze de%icitul for"ei de muncă, precum și investi"iile în infrastructura de transport.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐celei‐de‐a‐xxvi‐a‐editii‐a‐galei‐topului‐national‐al‐
%irmelor

08.11.2019 – Participarea Președintelui Klaus Iohannis la Topul
Na!ional al Firmelor Private din România
În cadrul acestui eveniment, Președintele Klaus Iohannis a sus"inut o alocu‐
"iune prin care a felicitat organizatorii, premian"ii edi"iei de anul acesta și pe to"i par‐
ticipan"ii pentru întreaga activitate și deplina implicare în consolidarea mediului
antreprenorial românesc.
Președintele României a apreciat evenimentul ca reprezentând o recunoaș‐
tere a faptului că economia "ării noastre are resurse de creștere, men"ionând faptul
că genera"iile viitoare vor bene%icia și de solu"ii și modele de urmat, nu doar de datorii
multiplicate și incertitudini.
Totodată, Președintele Klaus Iohannis a apreciat importan"a proiectelor de
antreprenoriat social drept ini"iative și angajament al oamenilor cărora le pasă de
ceilal"i, ca răspuns la eșecul guvernării de a se îngriji e%icient de nevoile societă"ii.
În cadrul sesiunii interactive de dezbatere a subiectelor propuse de repre‐
zentan"ii comunită"ii de afaceri, Președintele Iohannis a răspuns provocării de a sin‐
tetiza viziunea proprie asupra României antreprenoriale, de a se exprima cu privire
la impactul lipsei for"ei de muncă în "ara noastră și la solu"iile privind reîntoarcerea
Diasporei în România, și a identi%icat educa"ia antreprenorială și tehnologică drept
formula potrivită pentru consolidarea colaborării dintre sectorul public și cel privat.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐topului‐national‐al‐%irmelor‐private‐din‐romania
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reședintele Klaus Iohannis a urmat, în domeniul sănătă!ii, obiectivele din Programul Preziden!ial, promovând, prin toate ac!iunile
sale dedicate sănătă!ii, educa!ia pentru sănătate și preven!ia, plasarea
pacientului cu adevărat în centru sistemului, valorizarea personalului
medical și, nu în ultimul rând, implementarea inova!iei în medicină,
prin sus!inerea conceptului de medicină personalizată.

1. Rol de mediator între factorii de decizie
din sfera sănătății publice și societate
Ca mediator între factorii de decizie din sfera sănătă!ii publice și societate, Președintele României a căutat să cunoască marile probleme de sănătate publică
și felul în care deciden"ii politici răspund la acestea.
Astfel, vizitele întreprinse pe parcursul mandatului la obiective din dome‐
niul medical, fie că a fost vorba de spitale publice (Institutul Oncologic Cluj, Spita‐
lul Jude"ean de Urgen"ă Suceava, Spitalul Clinic de Urgen"ă Floreasca, Institutul
de Urgen"ă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg. Mureș) sau private (Spi‐
talul Sf. Constantin din Brașov), fie că au fost institute și centre de cercetare me‐
dicală (Institutul Cantacuzino, Centrul Oncogen Timișoara, MedFuture
Cluj‐Napoca) sau companii farmaceutice (Antibiotice Iași), au dovedit preocuparea
constantă pentru domeniul sănătă"ii, precum și hotărârea Președintelui Iohannis
de a ac"iona în sensul îmbunătă"irii guvernan"ei globale pentru sănătate și de a
dezvolta politici de sănătate eficiente. Președintele a transmis permanent mesaje
deciden"ilor, în care a avertizat asupra problemelor reale existente și a solicitat
acestora corectarea lor urgentă.

1.1. Vizite întreprinse pe parcursul mandatului
1.1.1. Vizite la centre de cercetare medicală
Președintele României a subliniat de nenumărate ori în mesajele publice că
viitorul în medicină înseamnă cercetare și inovare, digitalizare și orientare către ten‐
din"ele europene și interna"ionale. Interesul său către zona de cercetare s‐a manifes‐
tat în primul rând prin vizitele la institutele de cercetare medicală din România. Prin
vizitarea infrastructurilor de cercetare medicală, Președintele României a transmis
un mesaj de sus"inere a cercetării știin"i%ice medicale, de deschidere către cercetătorii
din domeniul medical, de apreciere a echipelor care au reușit să acceseze bani euro‐
peni și, totodată, un mesaj de încurajare pentru accesarea de noi proiecte pe zona
cercetării medicale, de noi programe educa"ionale și parteneriate între mediul aca‐
demic și antreprenorial.
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13 Mai 2015
Vizita la Institutul
de Cercetare Dezvoltare
Dr. I. Cantacuzino

2015 - vizita la Institutul de Cercetare Dezvoltare Dr. I. Cantacuzino
Președintele României a dorit să cunoască problemele reale cu care se con‐
fruntă Institutul Cantacuzino, institu"ie na"ională de interes strategic recunoscută pu‐
blic, dar care a fost afectată de lipsa unor decizii guvernamentale clare. De altfel, pe
parcursul întregului mandat, Președintele României a fost preocupat de evolu"ia acestui
prestigios institut de cercetare, subliniind că suntem datori cu to"ii să facem tot ceea
ce ne stă în putin"ă, să ne direc"ionăm eforturile către un obiectiv comun, acela de a
reda Institutului Cantacuzino locul binemeritat în peisajul na"ional și international.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratia‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐dupa‐vizitarea‐institutului‐cantacuzino

2016 - vizita la centrul de Terapii Genice și Celulare în Tratamentul
Cancerului Oncogen, Timișoara
Cu ocazia dezbaterii care a avut loc pe parcursul vizitei la Centrul Oncogen
Președintele României a%irma: “Cred că vizita mea aici la OncoGen arată clar că, după părerea mea, domeniul universitar nu este imaginabil rezonabil fără cercetare, cercetarea trebuie să "ie parte din acest sistem. Am discutat un pic și recunosc că m-a#i edi"icat în câteva

3 Octombrie 2016
Vizita la centrul de
Terapii Genice și Celulare
în Tratamentul Cancerului
Oncogen (Timișoara)
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privin#e, cum se corelează cercetarea în domeniul medical, în spe#ă acum în domeniul cancerelor, cu aparatul administrativ care gestionează marele sistem public de sănătate. Și cred că
avem încă mult de lucru, ca să nu zicem altceva. Deci hai să ne apucăm! Eu sunt foarte
mul#umit că am ajuns astăzi aici, am întâlnit oameni foarte, foarte dedica#i în această facilitate,
am avut și surpriza deosebit de plăcută să întâlnesc oameni tineri, care inventează și produc
sisteme mai performante decât cele care se găsesc de obicei în pia#ă. Toate acestea îmi con"irmă faptul că Timișoara nu este doar locul unde a început Revolu#ia din decembrie, nu este
doar locul unui cvartet performant universitar, al unei vie#i culturale, ci este în continuare un
oraș al inovării, un oraș unde Competitivitate se scrie cu C mare. Vă felicit pentru aceste lucruri!
Îmi doresc să rămânem în legătură și să căutam, poate împreună, căi pentru a promova aceste
ini#iative care, după părerea mea, sunt extrem de bene"ice pentru România”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/vizitarea‐centrului‐de‐terapii‐genice‐si‐
celulare‐in‐tratamentul‐cancerului‐oncogen

30 Septembrie 2019
Vizita la Centrul
de Cercetare pentru
Medicină Avansată
MedFuture (Cluj-Napoca)
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2019 - vizita la Centrul de Cercetare pentru Medicină Avansată MedFuture,
Cluj-Napoca.
Președintele României a a%irmat în repetate rânduri că cercetarea este șansa
pe care o are "ara noastră, iar a%irma"ia s‐a bazat pe avantajul competitiv imens re‐
prezentat de capitalul uman, a cărui corectă valori%icare ne poate conduce către pro‐
gres, bunăstare și recunoaștere interna"ională. Această idee a fost transmisă și cu
ocazia vizitării Centrului de Cercetare pentru Medicină Avansată MedFuture de
la Cluj-Napoca, precum și a discu"iilor care au avut loc în cadrul acestei vizite cu ti‐
nerii cercetători.
Inovarea în medicină contribuie la prevenirea îmbolnăvirii, la îmbunătă"irea
calită"ii vie"ii pacientului, la diminuarea ratei de deces prin diverse afec"iuni. În ulti‐
mii ani, am asistat la o accelerare fără precedent a inova"iei în medicină, în bene%iciul
pacientului. Bene%iciile biotehnologiei se regăsesc în domenii diverse, de la agricul‐
tură, alimenta"ie și până la medicină și sănătate publică, în acest din urmă segment
aplicabilitatea %iind una vastă, de la produc"ia de noi medicamente și vaccinuri, și
până la detectarea de noi muta"ii.
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1.1.2. Vizite la fabrici de medicamente
2016 - vizita la compania “Antibiotice Iași”
În cadrul vizitei întreprinse la compania Antibiotice Iași, după trecerea în re‐
vistă a principalelor linii de produc"ie, Președintele României a participat la dezbarea
despre Pia"a farmaceutică, dezvoltarea viitoare a societă"ii, modalitatea de stabilire a pre"urilor din pia"a românească și a taxei de clawback, în cadrul căreia a
a%irmat:
“Cunoaștem cu to#ii di"icultă#ile cu care se confruntă sistemul medical românesc. Iar pia#a medicamentelor nu reprezintă nici pe departe o excep#ie aici. Cred că, în
acest context, aprecierea pentru Antibiotice Iași trebuie să "ie cu atât mai mare. Produc#ia de medicamente nu face excep#ie de la nevoile generale ale mediului de afaceri

22 Noiembrie 2016
Vizita la compania
“Antibiotice Iași”

din România. Pentru a avea performan#e sustenabile avem nevoie de predictibilitate
pentru mediul de afaceri, pentru ca acesta să se gândească la dezvoltare și modernizare,
nu doar la modul în care să facă fa#ă reglementărilor excesive, poverii birocratice ori
incertitudinilor "iscale și legislative. Am spus mereu că trebuie să privim cercetarea ca
pe o investi#ie în viitorul României. Avem un poten#ial uman și intelectual remarcabil,
pe care trebuie să îl valori"icăm aici, în #ară. Tinerii trebuie încuraja#i să aleagă cercetarea și, mai ales, să aleagă să facă cercetare în România, iar cei care au plecat deja, să
se reîntoarcă. Cred că Antibiotice ar putea "i un exemplu extraordinar în acest sens. În
ciuda circumstan#elor și limitărilor pe care le cunoaștem cu to#ii, a#i reușit să crea#i
propriul loc al României pe harta europeană și interna#ională a cercetării în domeniul
farmaceutic. Aș aminti, cu titlu de exemplu, colaborarea cu universită#i și laboratoare
din domeniul cercetării biotehnologice sau studiile clinice de bioechivalen#ă și de faza
întâi desfășurate pentru clien#i din Europa și Canada. Avem o sursă de avantaj competitiv pe care nu avem voie să o irosim!”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterii‐despre‐piata‐farmaceutica‐dezvoltarea‐vi‐
itoare‐a‐societatii‐modalitatea‐de‐stabilire‐a‐preturilor‐din‐piata‐romaneasca‐si‐a‐taxei‐de‐clawback

697

PRIMUL MANDAT AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS

1.1.3. Vizite la spitale publice și private
și ambulatorii de specialitate
2017- Spitalul Sfântul Constantin din Brașov
Președintele României, Klaus Iohannis, s‐a întâlnit pe 22 mai 2017 cu anga‐
ja"ii spitalului Sfântul Constantin din Brașov, în cadrul vizitei efectuate la acest spi‐
tal. Medicii i‐au prezentat Președintelui României performan"ele spitalului, începând
de la interven"iile chirurgicale complexe efectuate, unele în premieră jude"eană sau
na"ională, până la rezultatele ob"inute în domeniul prevenirii și controlului infec"iilor
nosocomiale, concretizate în ob"inerea unui premiu interna"ional în cadrul unei cam‐
panii OMS.
În cadrul întrevederii, Președintele Klaus Iohannis a men"ionat că, prin vizita
la spitalul Sfântul Constantin, dorește să transmită un semnal de stimulare a investi"iei

22 Mai 2017
Vizita la Spitalul
Sfântul Constantin
(Brașov)

în zona sănătă"ii, cunoscând di%icultă"ile cu care se confruntă sistemul sanitar din
România. Președintele României a subliniat că investi"ia în sănătate înseamnă în egală
măsură dotarea cu echipamente de înaltă performan"ă, implementarea tehnicilor mo‐
derne, dar și investi"ia în oameni, în personal medical specializat. Președintele Iohannis
a apreciat că sus"ine, astfel, un demers ce poate contribui în mod semni%icativ la trans‐
formarea Brașovului în centru regional de dezvoltare în domeniul serviciilor medicale.
Pornind de la aceste modele de bună practică în domeniul medical, sistemul sanitar
românesc poate să cunoască schimbarea atât de mult dorită de pacien"ii români.
În cadrul discu"iilor cu personalul medical, au fost dezbătute mai multe teme,
de la migra"ia personalului medical, la necesitatea derulării unei campanii na"ionale
de promovare a medicinii românești, care să implice atât unită"ile medicale de stat,
cât și cele private, și care să determine o stopare a exodului pacien"ilor către clinicile
din străinătate.

2018 – Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricu!ă”, Cluj-Napoca
Președintele României a vizitat la Cluj‐Napoca, Institutul Oncologic „Prof.
Dr. Ion Chiricu!ă”, unitate sanitară care asigură servicii medicale preventive, curative
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5 Iulie 2018
Vizita la
Institutul Oncologic
„Prof. Dr. Ion Chiricuță
(Cluj-Napoca)

și paliative în domeniul oncologic și care desfășoară o amplă activitate de învă"ământ
și cercetare. Prin această vizită, Președintele Klaus Iohannis a transmis un semnal de
încurajare a investi"iei în zona sănătă"ii și a sus"inut un model de bună practică în
domeniul medical, reprezentat de un spital care face performan"ă. Totodată,
Președintele și‐a manifestat aprecierea pentru corpul medical care‐și desfășoară
activitatea în slujba unei cauze nobile, cauză care înseamnă în primul rând demnitate
umană și calitatea vie"ii %iecărui pacient cu cancer.

2019 – vizita la Institutul de Urgen!ă pentru Boli Cardiovasculare și
Transplant Tg. Mureș
Președintele României a vizitat singurul spital din România unde sunt rea‐
lizate opera"ii de transplant de cord și totodată unicul centru na"ional ce are capa‐
citatea să corecteze malforma"iile cardiace congenitale. Spitalul, decorat de
Președintele României la data de 7 aprilie 2019 cu Ordinul Meritul Sanitar în grad
de Cavaler, este centru de excelen"ă în acordarea asisten"ei medicale bolnavilor car‐
dio‐vasculari, în formarea continuă a profesioniștilor din domeniul medical și în cer‐
cetarea știin"i%ică.

5 Octombrie 2019
Vizita la Institutul
de Urgență pentru
Boli Cardiovasculare
și Transplant Tg. Mureș
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16 Octombrie 2019
Inaugurarea
Ambulatoriului Spitalului
Județean de „Sfântul
Ioan cel Nou” (Suceava)

2019 – inaugurarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului
Jude!ean de „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Dezvoltarea și consolidarea serviciilor de asisten"ă medicală în regim am‐
bulatoriu este considerată la nivel mondial o necesitate pentru e%icientizarea costu‐
rilor asociate sănătă"ii și asigurarea unei îngrijiri medicale adecvate pacien"ilor, adică
pentru sisteme de sănătate performante.
Problema majoră a sistemului de sănătate din România rămâne piramida in‐
versată a serviciilor medicale, cu predominen"a serviciilor acordate în spital, mult
mai costisitoare, în detrimentul medicinei de familie și a medicinei ambulatorii, care
nu necesită internare. Președintele României a subliniat în numeroase mesaje publice
necesitatea regândirii structurii serviciilor de sănătate din României cu obligativita‐
tea dezvoltării sectorului de medicină primară, preventivă și de ambulatoriu.
Prezen"a Președintelui României la ceremonia de inaugurare a Ambulatoriul
integrat de specialitate al Spitalului Jude!ean de Urgen!ă „Sfântul Ioan cel Nou”
Suceava a constituit un semnal important de sus"inere a unei reforme reale a siste‐
mului sanitar din România prin alinierea la trendul european și na"ional de dezvol‐
tare a serviciilor spitalicești oferite în regim ambulatoriu.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐inaugurarii‐ambulatoriului‐integrat‐de‐specialitate‐al‐
spitalului‐judetean‐de‐urgenta‐sfantul‐ioan‐cel‐nou‐din‐suceava
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Tragicul eveniment de la Clubul Colectiv a determinat vizita Președintelui
României la Spitalul Clinic de Urgen!ă Floreasca, pentru a %i informat asupra di‐
mensiunilor reale ale efectelor incendiului asupra sănătă"ii participan"ilor la concert.
Președintele a vizitat saloanele cu răni"i și a fost informat pe tot parcursul perioadei
care a urmat în legătură cu starea victimelor și evolu"ia acestora.
De altfel, Președintele României s‐a preocupat constant de crizele apărute
în sistemul de sănătate începând chiar cu tragedia din Clubul Colectiv care a fost ur‐
mată de un lan" de evenimente ce a culminat cu decesul unui număr mare de pacien"i
interna"i în spitalele bucureștene și dovedi"i a %i infecta"i cu bacterii de spital, pană
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31 Octombrie 2015
Vizitarea saloanelor
cu răniți de la
Spitalul Clinic de Urgență
Floreasca

la la criza dezinfectan"ilor dilua"i, crize ce au dezvăluit de fapt vulnerabilită"ile unui
sistem care se confruntă cu nenumărate probleme.
O criză de o asemenea dimensiune la nivelul sistemului sanitar precum pro‐
blema HEXI PHARMA a necesitat o interven"ie fermă și credibilă din partea institu‐
"iilor statului. Astfel, problema dezinfectan"ilor dilua"i și a consecin"elor folosirii lor
în spitalele din România, respectiv a infec"iilor nosocomiale, a fost considerată o pro‐
blemă de securitate na"ională și, ca atare a fost pusă pe ordinea de zi a Ședin!ei
CSAT din 27 mai 2016. În urma acestei ședin"e a fost elaborată o Hotărâre a CSAT,
iar Președintele României a sus"inut o conferin"ă de presă în care a arătat implicarea
directă în rezolvarea acestei crize. Activită"ile derulate pentru implementarea Hotă‐
rârii CSAT au vizat modi%icarea și completarea cadrului legislativ și a normelor și pro‐
cedurilor din acest domeniu cu adoptarea unor speci%ica"ii și norme clare și precise,
conforme standardelor europene, precum și respectarea strictă a regulilor de preve‐
nire și combatere și control a infec"iilor nosocomiale, conform obiectivelor asumate
în Planul Strategic de prevenire și combatere a infec#iilor nosocomiale.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa1463654832
https://www.presidency.ro/ro/media/declaratii‐de‐presa/declaratie‐de‐presa1464348980

1.2. Politici de sănătate eficiente
Președintele României a creat la Palatul Cotroceni cadrul de dialog și
dezbatere asupra situa"iei sistemului sanitar și posibilelor solu"ii pentru a‐l face mai
corect și mai e%icient pentru cetă"eni. Dezbaterile organizate la Palatul Cotroceni pe
domeniul sănătă"ii publice, nu au reprezentat simple evenimente punctuale pe
agenda diverșilor actori din sistem, ci au oferit premisele unor strategii și politici
pentru îmbunătă"irea sistemului de sănătate.
Dezbaterile de la Palatul Cotroceni pe domeniul sănătă"ii publice, cu spri‐
jinul societă"ii civile și a organismelor interna"ionale, au abordat teme complexe,
de interes:
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1.2.1. Resursa umană în sănătate
Resursa umană reprezintă o componentă esen"ială a oricărui sistem sanitar, de
a cărei calitate și disponibilitate depind performan"a și calitatea serviciilor de sănătate.
Exodul personalului din sănătate este una dintre principalele provocări cu
care se confruntă România, exod ce a căpătat amploare o dată cu aderarea României
la Uniunea Europeană și pe fondul măsurilor de austeritate impuse de criza %inan‐
ciară. Pleacă atât medici activi în sistem, cât și mai ales tineri, studen"i și reziden"i,
statele de destina"ie %iind în special cele membre UE. Decizia de a pleca are la bază
un cumul de factori: condi"ii de muncă din spitale, infrastructura medicală, oportu‐
nită"ile de dezvoltare a carierei și de specializare, salarizarea, respectul pentru pro‐
fesia de medic.
România se pozi"ionează pe antepenultimul loc în rândul statelor membre
UE în ceea ce privește numărul medicilor la 100 000 locuitori, însă produce un număr
foarte mare de absolven"i de medicină per 100 000 locuitori, plasându‐se în topul
clasamentului la nivel UE la acest indicator.
Seminarul „Resursele umane în sănătate - dialog asupra politicilor de sănătate” a fost organizat de Administra!ia Preziden!ială la data de 5 octombrie
2015, în colaborare cu Biroul pentru România al Organiza!iei Mondiale a
Sănătă!ii, Organiza!ia Interna!ională pentru Migra!ie și Centrul pentru Politici
și Servicii de Sănătate și a marcat lansarea platformei de dialog și mediere pe teme
de sănătate la Palatul Cotroceni. Exper"ii prezen"i la eveniment au dezbătut posibile
măsuri de reten"ie a medicilor în România, atât a medicilor cu experien"ă în sistem,
cât și a celor tineri. Au fost dezbătute și posibile măsuri de încurajare a întoarcerii în
"ară a celor pleca"i, fapt ce ar %i un mare câștig pentru întreaga societate, aceștia adu‐
când cu ei experien"ă și cunoștin"e. Au fost aduse în discu"ie modele de bune practici,
ale altor state, și solu"ii identi%icate în literatura știin"i%ică, de specialitate, și s‐a dis‐
cutat asupra modalită"ii în care acestea pot %i adaptate în România.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presa/sanatate/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐seminarului‐resursele‐umane‐in‐sanatate‐dialog‐asupra‐
politicilor‐de‐sanatate.
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Planul multianual pentru dezvoltarea strategică a resurselor umane în
sănătate 2017-2020 a fost lansat pe data de 5 decembrie 2016 și a reprezentat re‐
zultatul cooperării dintre Departamentul Sănătate Publică al Administra!iei
Preziden!iale, Ministerul Sănătă!ii și Biroul pentru România al Organiza!iei
Mondiale a Sănătă!ii. Planul a urmat modelul Strategiei globale privind resursele
umane în sănătate: for#a de muncă 2030 a OMS, iar măsurile propuse sunt orientate
înspre reten"ia personalului medical în "ară. În februarie 2017 a fost fondat Centrul
pentru Resurse Umane în sănătate în cadrul Ministerului Sănătă"ii, în%iin"area acestui
centru %iind prevăzută în acest Plan. Din păcate, guvernarea instalată în 2017 nu a
considerat resursa umană în sănătate o prioritate.
Președintele României a men"ionat cu %iecare ocazie rolul hotărâtor pe care
studen!ii îl au în generarea schimbării sistemului de sănătate românesc, încu‐
rajându‐i, totodată, să aleagă cercetarea medicală ca direc"ie în carieră.
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Președintele Klaus Iohannis a răspuns invita"iilor studen"ilor la medicină de
a adresa un mesaj cu prilejul manifestărilor știin"i%ice organizate de aceștia, după
cum urmează:

a. Congresul Interna!ional pentru Studen!i, Tineri Medici și Farmaciști
„Marisiensis” - 28 Martie 2018
Congresul a fost organizat de Liga Studen!ilor din Târgu Mureș, în parte‐
neriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Știin!e și Tehnologie din Târgu
Mureș și a reunit studen"i, cadre didactice, personalită"i ale lumii medicale din "ară
și din străinătate.
Președintele României a punctat rolul hotărâtor pe care îl au studen"ii în pro‐
iectul său de "ară: “[…]rolul este unul hotărâtor, în sensul că nu văd realizabil un proiect
de #ară fără studen#i. În mâinile voastre se a"lă cheia viitorului! Bineîn#eles că acest
lucru vă responsabilizează, dar ne responsabilizează și pe noi în egală măsură, pentru
că avem datoria de a vă oferi un mediu propice dezvoltării profesionale și practicării
nobilei meserii pe care v-a#i ales-o aici, în #ară.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presa/sanatate/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐congresului‐international‐pentru‐studenti‐tineri‐medici‐si‐farma‐
cisti‐marisiensis

b. „International Medical Students’ Congress of Bucharest”, edi!ia a
doua - 05 Decembrie 2018
Congresul a fost organizat de Societatea Studen!ilor în Medicină din
București.
“Viitorul îl făurim astăzi, iar voi, studen#ii, vă pute#i implica în conturarea unei
viziuni pe termen lung, de stabilire a priorită#ilor și de înfăptuire a schimbării mult
așteptate, al cărei rezultat să "ie un sistem de sănătate comparabil cu cele din statele
membre ale Uniunii Europene”, a men"ionat Președintele României. Totodată,
Președintele Klaus Iohannis s‐a exprimat cu privire la solu"ia vehiculată în spa"iul
public la acea vreme, “o solu#ie deloc chibzuită privind obligarea medicilor reziden#i
de a rămâne în #ară”, speci%icând că “Nu în acest mod ne #inem medicii acasă.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presa/sanatate/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐deschiderii‐celei‐de‐a‐doua‐editii‐international‐medical‐stu‐
dents‐congress‐of‐bucharest

c. Congresul Interna!ional pentru Studen!i, Tineri Medici și Farmaciști
MARISIENSIS - 27 Martie 2019
Congresul a fost organizat de Liga Studen!ilor din Târgu Mureș, în parte‐
neriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Știin!e și Tehnologie din Târgu
Mureș și a reunit studen"i, cadre didactice, persoanlită"i ale lumii medicale din "ară
și din străinătate.
Președintele României i‐a încurajat o dată în plus pe studen"i să‐și facă vocea
auzită în dezbaterile publice pe teme de sănătate și de educa"ie și să‐și apere intere‐
sele, în special atunci când este vorba despre reformarea reziden"iatului, formarea
și dezvoltarea profesională, condi"iile de muncă și salarizarea din sănătate.
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Totodată, Președintele Klaus Iohannis a adresat felicitări Universită"ii de Medi‐
cină și Farmacie din Târgu‐Mureș pentru faptul că vor deschide o %ilială a Universită"ii în
Hamburg: “ Interna#ionalizarea învă#ământului superior românesc este o componentă
esen#ială a proiectului România Educată, pe care l-am lansat și care în prezent se a"lă în
dezbatere. Anul universitar viitor va aduce la Târgu Mureș o premieră – deschiderea unei
"iliale a Universită#ii dumneavoastră în Hamburg. Vă felicit pentru această reușită prin care
deveni#i ambasadori ai tradi#iei școlii românești de medicină și farmacie în străinătate!”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presa/sanatate/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐congresului‐international‐pentru‐studenti‐tineri‐medici‐si‐far‐
macisti‐marisiensis.

De asemenea, Președintele României a adoptat o pozi"ie fermă de apărare
a intereselor absolven!ilor de medicină, atunci când guvernarea de la acel moment
a anun"at amânarea examenului de reziden"iat, dovedindu‐și incapacitatea de a ge‐
stiona resursa umană din sănătate. “În contextul în care foarte mul#i dintre absolven#ii
programelor de medicină decid să părăsească #ara […]”, este nevoie de “predictibilitate
și stabilitate și nu este normal ca pentru cel mai important examen din via#a lor profesională, studen#ii să a"le detalii cruciale, precum numărul de posturi disponibile sau
data examenului, cu doar câteva săptămâni înainte”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/declaratia‐de‐presa‐a‐prese‐
dintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1570192966

Studiul privind inten"iile de migra"ie interna"ională ale studen"ilor
români la medicină a fost elaborat în baza unui protocol de colaborare între
Administra!ia Preziden!ială și Academia Română - Institutul de Cercetare a
Calită!ii Vie!ii. Studiul a fost elaborat în contextul fenomenului accentuat de migra"ie
a personalului medical, tinerii %iind cei care pleacă în cea mai mare măsură. Scopul stu‐
diului a fost acela de a observa factorii asocia"i cu inten"iile de migra"ie și de a identi%ica
posibile măsuri de reten"iei a absolven"ilor de medicină. Instrumentul de cercetare fo‐
losit a fost un chestionar. Au răspuns invita"iei de a participa la studiu 6 universită"i/fa‐
cultă"i de medicină, iar chestionarul a fost distribuit în rândul studen"ilor din to"i cei
6 ani de studiu. O parte dintre rezultatele studiului au fost diseminate în cadrul confe‐
rin"elor știin"i%ice (Conferin"a știin"i%ică “Migration from and towards Romania. Research,
Policy and Practice”, 5‐6 septembrie 2017, Cluj‐Napoca, Congresul International pentru
Studen#i, Tineri Doctori și Farmaciști „Marisiensis”, 28‐29 martie 2018, Târgu‐Mureș).

1.2.2. Plasarea pacientului în centrul sistemului de sănătate
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Posibilitatea pacien"ilor de a %i implica"i în îngrijirea sănătă"ii lor a evoluat
în ultimele decenii, iar în"elegerea acestui nou rol al pacientului este unul dintre fun‐
damentele succesului unui sistem în sănătate. O reformă reală a sistemului nu se
poate face cu ignorarea pacien"ilor sau cu o consultare pur formală a asocia"iilor de
pacien"i. Dimpotrivă, aceasta trebuie să pornească de la pacient, de la nevoi și aștep‐
tări, și asta în mod transparent.
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Forumul „Pacientul - Centrul Sistemului de Sănătate” (03 Decembrie
2015) a fost organizat de Administra"ia Preziden"ială împreună cu Federa!ia
Asocia!iilor Bolnavilor de Cancer și Alian!a pentru Sănătate din România la
Palatul Cotroceni. Evenimentul a reunit reprezentan"i ai asocia"iilor de pacien"i și ai
deciden"ilor din domeniu și a făcut parte dintr‐un demers mai amplu, dedicat dezba‐
terilor asupra situa"iei sistemului sanitar și posibilelor solu"ii pentru a‐l face mai co‐
rect și mai e%icient pentru cetă"eni. Au fost dezbătute direc"iile posibile pentru ca "ara
noastră să aibă în viitor un sistem de sănătate care să plaseze real pacientul în centrul
preocupărilor, mai precis, pacientul să %ie implicat în luarea deciziilor în sănătate, iar
accesul său la servicii de calitate, acolo și atunci când are nevoie, să %ie asigurat.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presa/sanatate/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐cu‐tema‐pacientul‐centrul‐sistemului‐de‐
sanatate.

3 Decembrie 2015
Forumul
„Pacientul - Centrul
Sistemului de Sănătate”

Asocia!iile de pacien!i au reprezentat dintotdeauna un partener de nădejde, prin ac"iunile desfășurate în scopul conștientizării și responsabilizării noastre,
a tuturor, cu privire la diverse afec"iuni, și al reactivită"ii factorilor de decizie, iar
Președintele României le-a acordat sprijinul constant. Dovadă stau evenimentele
organizate la Palatul Cotroceni, dar și reprezentarea, prin Departamentul Sănătate
Publică, la evenimentele organizate de acestea. Marcarea a 10 ani de activitate a
Coali!iei Pacien!ilor cu Afec!iuni Cronice din România (18 aprilie 2018) la
Muzeul Na!ional Cotroceni constituie un bun exemplu.

1.2.3. Politici de sănătate și mediu
Dezbaterea „Dialog asupra Politicilor de Sănătate și Mediu în România”
(22 Iulie 2016) a fost organizată de Administra!ia Preziden!ială, prin
Departamentul de Sănătate Publică și Organiza!ia Mondială a Sănătă!ii, Biroul
pentru Europa și Biroul pentru România, la Palatul Cotroceni.
Dialogul de politici se înscrie într‐o serie de evenimente organizate de
Administra"ia Preziden"ială în colaborare cu Organiza"ia Mondială a Sănătă"ii și
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reprezintă punctul de pornire al unui demers integrat, care să deschidă calea coope‐
rării interdisciplinare și interna"ionale, în elaborarea și mai ales implementarea de
politici sustenabile, în toate aspectele legate de men"inerea sănătă"ii.
Tema principală a discu"iilor a reprezentat‐o interdependen"a dintre sănătatea
umană, sănătatea sanitar‐veterinară și sănătatea mediului. Trăim într‐o lume în care
amenin"ările la adresa sănătă"ii sunt multiple și complexe, și nu "in doar de sfera dome‐
niului medical, așa cu ne arată exemplele recente. Factorii de risc includ alimentele, în
special cele de origine animală, schimbările climatice, poluarea aerului și apelor, șamd.
Au participat exper"i din "ară și din străinătate, reprezentan"i ai autorită"ilor
publice cu atribu"ii în domeniul sănătă"ii publice, mediului, siguran"ei alimentare și
ai sectorului non‐guvernamental.
Discu"iile au făcut referire la Strategia Europa 2020 și Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă, care promovează conceptul de sănătate în toate politicile și
necesitatea cooperării intersectoriale.
Concluzia a fost aceea că politicile de sănătate și mediu pe care România ar
trebui să le adopte în următorii ani trebuie să se fundamenteze pe preven"ie și dez‐
voltare durabilă. Recomandările punctuale ale exper"ilor au fost sintetizate în Rapor‐
tul evenimentului.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/%iles/user%iles/Raport_eveniment_sanatate_22_iulie.pdf.
https://www.presidency.ro/ro/presa/sanatate/dezbaterea‐dialog‐asupra‐politicilor‐de‐
sanatate‐si‐mediu‐in‐romania.

Președintele României este un promotor al conceptului one health. Prima
edi"ie a Conferin!ei Europene One Health (22 septembrie 2016) a fost organizată
sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, "ara noastră dobândind statutul
de pionier în domeniul promovării acestui concept umbrelă.
Rezisten!a antimicrobiană reprezintă o preocupare la nivel mondial, căreia
i‐a fost acordată o aten"ie sporită încă din primul an de mandat, astfel că pe 19 noiembrie 2015 a fost organizat, la Palatul Cotroceni, seminarul „Antibioticele –
utilizare în exces și rezisten!ă, impact asupra sănătă!ii publice”. Acestuia i‐a
urmat evenimentul „Antibioticele Mileniului 3”, găzduit de Muzeul Na!ional
Cotroceni (9 noiembrie 2018), eveniment prin care "ara noastră s‐a alăturat unei
ini"iative europene de informare și promovare a utilizării ra"ionale a antibioticelor.

1.2.4. Prevenție și educație pentru sănătate

Pe parcursul întregului mandat, Președintele Klaus Iohannis a fost un promotor al preven!iei și educa!iei pentru sănătate, adresată întregii popula"ii, cu
accent pe copii și adolescen"i, pornind de la convingerea conștientizării importan"ei
preven"iei și adoptării unor comportamente sănătoase de la cele mai fragede vârste.
În aces sens, au fost organizate două evenimente cu participarea Președin‐
telui României:
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a. Dezbaterea „Educa!ie pentru sănătate” (26 Noiembrie 2015)
Dezbaterea a fost organizată de Administra!ia Preziden!ială, prin
Departamentul Educa!ie și Cercetare și Departamentul Sănătate Publică, la

POLITICI DE SĂNĂTATE
EFICIENTE

Palatul Cotroceni, și se înscrie în amplul proces de dezbatere publică al ambelor
departamente implicate, pe o temă ce constituie prioritatea Președintelui României
pe zona sănătă"ii.
Au participat factori decizionali, reprezentan"i ai elevilor, studen"ilor și tine‐
rilor, exper"i în zona politicilor educa"ionale, de sănătate, tineret și sport, familie și
protec"ie socială, precum și reprezentan"i ai societă"ii civile, cu o activitate relevantă
pentru domeniul educa"iei pentru sănătate.
Tema principală a discu"iilor a reprezentat‐o disciplina Educa#ie pentru Sănătate din cadrul programei școlare, precum și asigurarea resursei umane compe‐
tente și a con"inuturilor educa"ionale, identi%icarea mecanismelor și elementelor
normative necesare pentru îndeplinirea acestor deziderate.
Participan"ii la dezbatere au propus o serie de solu"ii sau direc"ii de abordare
a acestei teme, sintetizate într‐un raport de eveniment.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presa/sanatate/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐dezbaterii‐educatie‐pentru‐sanatate.

b. Eveniment „Promovarea Sănătă!ii și Educa!ie pentru Sănătate –
Dialog asupra Politicilor” (24 Februarie 2016)
Evenimentul „Promovarea Sănătă"ii și Educa"ie pentru Sănătate ‐ Dialog asu‐
pra Politicilor” a fost organizat la Palatul Cotroceni și s‐a bucurat de prezen"a
Directorul Regional al OMS Europa, Dr. Zsuzsanna Jakab.
Rezulatele concrete vizează semnarea Acordului de Colaborare Bienală
OMS-România și lansarea spre dezbatere a Planului multianual integrat de promovare a sănătă"ii și educa"iei pentru sănătate.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presa/sanatate/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐intitulat‐promovarea‐sanatatii‐si‐educatie‐
pentru‐sanatate‐dialog‐asupra‐politicilor.

Controlul consumului de tutun a reprezentat o prioritate pentru Președin‐
tele României, dovedită de cele două evenimente cu participare interna"ională, or‐
ganizate la Palatul Cotroceni:

a. Conferin!a „2035 – Prima genera!ie fără tutun a României”
(20 Septembrie 2016)
Conferin"a a fost organizată de Administra!ia Preziden!ială, prin
Departamentul de Sănătate Publică și European Network for Smoking and
Tobacco Prevention.
Consumul de tutun reprezintă una dintre provocările cele mai importante
de sănătate publică, atât la nivel mondial, cât și în "ara noastră. Consumul de tutun
este recunoscut ca %iind cea mai importantă cauză evitabilă a bolilor cronice, iar re‐
ducerea lui se asociază cu cea mai semni%icativă îmbunătă"ire a indicatorilor care re‐
%lectă calitatea vie"ii.
Obiectivul evenimentului a fost acela de conștientizare a riscurilor pe care le pre‐
supune fumatul, în special în rândul tinerei genera"ii și s‐a încadrat într‐un amplu proiect
al Președintelui României, de promovare a preven"iei și educa"iei pentru sănătate.
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20 Septembrie 2016
Conferința
„2035 - Prima generație
fără tutun a României”

Au participat reprezentan"i ai institu"iilor publice, academice, medicale și ai
societă"ii civile, atât din "ară, cât și din străinătate, iar Comisarul European pentru
Sănătate și Siguran"ă Alimentară a avut o interven"ie video în cadrul evenimentului.
În acest cadru institu"ional a fost lansată Strategia „2035 – Prima Genera#ie
fără Tutun a României”, un rezultat al cooperării dintre reprezentan"i ai societă"ii ci‐
vile și ai asocia"iilor profesionale.
Evenimentul s‐a concretizat printr‐un Raport, care include o trecere în re‐
vistă a punctelor de vedere exprimate de către participan"i în cadrul dezbaterii.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/%iles/user%iles/Raport_eveniment_sanatate_septembrie.pdf.
https://www.presidency.ro/ro/presa/sanatate/conferinta‐2035‐prima‐generatie‐fara‐
tutun‐a‐romaniei.

2019)

b. Forumul Global „Drepturile Omului și o Lume fără Tutun” (26 Martie

Forumul a fost organizat de Administra!ia Preziden!ială, Action on
Smoking and Health, European Network for Smoking and Tobacco Prevention
și Asocia!ia Genera!ia România Sănătoasă 2035, la Palatul Cotroceni.
Evenimentul a venit în completarea demersului început în 2016 și a reunit
lideri globali în domeniul sănătă"ii și drepturilor omului, între care și Comisarul
European pentru Sănătate și Siguran"ă Alimentară.
Președintele Klaus Iohannis a punctat încă o dată necesitatea politicilor de
combatere a consumului de tutun coerent implementate, a legisla"iei adecvate și apli‐
cate consecvent, precum și importan"a comunicării riscurilor fumatului, transmiterea
informa"iei prin canale avizate, de către exper"i.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presa/sanatate/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐forumului‐global‐drepturile‐omului‐si‐o‐lume‐fara‐tutun.
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În plus, Președintele României s‐a implicat direct în lupta antitutun, prin
promulgarea legisla!iei privind interzicerea fumatului în spa!ii publice închise.
Progresul remarcabil făcut de "ara noastră în această direc"ie a fost recunoscut și pre‐
miat la nivel interna"ional (România a urcat 12 locuri în clasamentele interna"ionale
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privind controlul tutunului, a primit două premii de la Organiza"ia Mondială a
Sănătă"ii, a reprezentat un model de bune practici pentru Republica Moldova).
Dovezi ale preocupării permanente a Președintelui României pentru
tema preven!iei și a educa!iei pentru sănătate stau numeroasele evenimente care
au fost organizate la Palatul Cotroceni, în colaborare cu actorii din sistemul sanitar
sau sub egida Administra!iei Preziden!iale:
n Workshopul sectorial OMS cu tema “Preven!ia obezită!ii la copii”
(16 mai 2016) a fost organizat sub egida Administra!iei Preziden!iale.
Evenimentul a reunit reprezentan"i ai factorilor de decizie, ai asocia"iilor
profesionale și neguvernamentale, cu responsabilitate și expertiză în do‐
menii precum sănătatea, educa"ia, sportul, calitatea vie"ii.
n În aceeași categorie se încadrează și sprijinul acordat evenimentelor
Funda!iei Renașterea, al căror scop a fost acela de conștientizare a importan!ei preven!iei și depistării precoce a cancerului de sân și de col
uterin: Cea de-a doua edi!ie a Race for the Cure (4 iunie 2016) și eve‐
nimentul de lansare a Coali!iei pentru Sănătatea Femeii (27 iunie
2016).
n Prevenirea diabetului zaharat a reprezentat tema aleasă de OMS pentru
campania dedicată Zilei Mondiale a Sănătă"ii în anul 2016 și, pentru a
marca acest aspect, Administra"ia Preziden"ială a sprijinit organizarea
Congresului Diabforum, din data de 9 septembrie 2016. Congresul a
reunit medici, farmaciști, factori de decizie și pacien"i, răspunzând astfel
necesită"ii unei abordării integrate a managementului diabetului zaharat.
n Problematica tuberculozei nu a lipsit de pe agenda preocupărilor, dovadă
%iind și cele două edi!ii (din 2017 și 2018) ale Concursului pentru jurnaliști și bloggeri ”Privește-mă prin ochii mei”. Edi"ia din 2017 a fost
organizată sub egida Administra!iei Preziden!iale, iar edi"ia din 2018
a fost organizată la Muzeul Na!ional Cotroceni.. Evenimentele au avut un
dublu rol: recunoașterea și premierea excelen"ei în jurnalismul de sănă‐
tate, conștientizarea și sensibilizarea noastră, a tuturor, asupra tuberculo‐
zei ca problemă de sănătate publică.
n Conferin!a interna!ională anuală a partenerilor Programului
European Food (6 decembrie 2018) a fost organizată sub egida
Administra!iei Preziden!iale. În anul 2018, România a devenit cea de-a
10-a #ară partener în programul European FOOD, alăturându‐ne celorlalte
state care au ales să promoveze alimenta"ia sănătoasă și echilibrată, prin
obiceiuri alimentare sănătoase în timpul programului de lucru. Evenimen‐
tul, organizat la Palatul Cotroceni, a marcat deopotrivă pasul uriaș către
viitor făcut de "ara noastră și aniversarea unui deceniu de existen"ă a pro‐
gramului în Europa.
Președintele României a subliniat în numeroasele sale mesaje că o popula"ie
sănătoasă este în primul rând o popula"ie informată. Pentru aceasta avem nevoie de
o creștere a nivelului de conștientizare, motivare și educare privind bene%iciile adop‐
tării unui stil de via"ă corect, de acces egal la programe multianuale de promovare a
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sănătă"ii și educa"iei pentru sănătate la nivel comunitar, dar și de intersectorialitate,
de o colaborare e%icientă între institu"ii.
Ca urmare, Administra"ia Preziden"ială a sus"inut o serie de campanii de
informare și conștientizare, în colaborare cu societatea civilă, asocia"ii studen"ești
și organiza"ii de pacien"i, sau a participat la campanii de informare, cu ocazia unor
zile semni%icative pentru sănătatea publică:
n Campania „Vaccinează-te informat!”, organizată de Federa!ia Asocia!iilor
Studen!ilor la Medicină din România, în parteneriat cu Administra!ia
Preziden!ială și al"i actori relevan"i din domeniul medical.
Președintele României s‐a pozi"ionat foarte clar ca sus"inător al obligativită"ii
vaccinării.
n Campaniile

dedicate patologiei tiroidiene, organizate de Asocia!ia
Pacien!ilor cu Afec!iuni Autoimune în parteneriat cu Administra!ia
Preziden!ială și societă"ile medicale de pro%il.
– 2017 – “Ceea ce simti poate $i din cauza mea - Tiroida “
– 2018 – “Tiroida la control”
– 2019 – “Fe!ele ascunse ale disfunc!iilor tiroidiene”

Preziden"ială s‐a alăturat, încă din anul 2015, Campaniei
„Light It Up Blue”, cu prilejul Zilei Interna!ionale de Conștientizare a
Autismului. În semn de solidaritate cu persoanele afectate de tulburări
de spectru autist, Palatul Cotroceni a fost iluminat în albastru în %iecare an,
de Ziua Interna"ională de Conștientizare a Autismului, în dorin"a de a
atrage aten"ia asupra problemelor cu care se confruntă zi de zi persoanele
diagnosticate cu această boală, cu scopul de a elimina discriminarea și stig‐
matizarea, dar și de a contribui la integrarea în comunitate a tuturor celor
afecta"i, inclusiv prin acces la servicii de sănătate și educa"ie.

n Administra"ia

n 1 octombrie marchează Ziua Interna!ională a luptei împotriva cancerului

de sân. Palatul Cotroceni a fost iluminat la %iecare 1 octombrie în culoarea
roz, în semn de solidaritate și empatie cu femeile care s‐au confruntat sau se

Iluminarea Palatului
Cotroceni - Ziua
Internațională a luptei
împotriva cancerului
de sân
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confruntă cu această afec"iune. Menirea acestui demers a fost de conștienti‐
zare asupra importan"ei preven"iei și depistării precoce a cancerului de sân.
Cancerul este, din nefericire, cea mai urgentă problemă de sănătate publică
la nivel mondial, iar "ara noastră nu face excep"ie. Cancerul de sân este a doua
cea mai frecventă formă de cancer în România și în multe cazuri boala este
depistată atunci când se a%lă deja în stadiu avansat. Românii conștientizează
din ce în ce mai mult importan"a preven"iei și a informării asupra men"inerii
propriei sănătă"i, iar ac"iunile de conștientizare contribuie la acest lucru.

n Data de 9 iunie marchează Ziua Conștientizării Bolii Batten, o boală ne‐

urodegenerativă rară, care afectează copiii. Cu această ocazie, Administra‐
"ia Preziden"ială s‐a alăturat campaniei de conștientizare și, în semn de
solidaritate cu micu"ii diagnostica"i cu această afec"iune, atât din România,
cât și din întreaga lume, Palatul Cotroceni a fost iluminat în turcoaz, culoa‐
rea bolilor rare. Scopul a fost acela de conștientizare și de informare cu
privire la această boală și la nevoile celor afecta"i.Acest demers a constituit
un semnal de alarmă îndreptat către deciden"i și societatea civilă, comu‐
nitatea medicală și știin"i%ică, dar și un îndemn la cooperare în scopul în‐
trajutorării pacien"ilor cu boli rare.

data de 17 septembrie, Organiza!ia Mondială a Sănătă!ii (OMS)
marchează Ziua Mondială pentru Siguran!a Pacientului. Administra"ia
Preziden"ială a participat la această ini"iativă prin iluminarea în portocaliu,
culoare desemnată de OMS ca simbol al acestui eveniment, a Palatului
Cotroceni, mar"i, 17 septembrie 2019. Campania din 2019, cu tema „Îngrijirile
medicale în condi"ii de siguran"ă”, și‐a propus creșterea gradului de con‐
știentizare atât în rândul profesioniștilor din domeniul furnizării servicii‐
lor de sănătate, cât și al pacien"ilor cu privire la necesitatea dezvoltării
culturii siguran"ei pacientului în sistemul sanitar.

n La

n Administra"ia Preziden"ială s‐a alăturat campaniei interna"ionale de con‐

știentizare și sensibilizare asupra epilepsiei. În acest sens, în semn de so‐
lidaritate cu persoanele afectate de această boală din lumea întreagă,
Palatul Cotroceni a fost iluminat în mov cu ocazia Zilei Interna!ionale de
luptă împotriva Epilepsiei. Îmbunătă"irea calită"ii vie"ii persoanelor afec‐
tate de epilepsie presupune deopotrivă acces la tratament, dar și elimina‐
rea discriminării și a stigmatizării, cu care se confruntă adesea persoanele
diagnosticate și familiile acestora.

1.2.5. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă
și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
Seminarul „Abordarea celui de-al treilea obiectiv de dezvoltare durabilă: asigurarea unei vie!i sănătoase și promovarea bunăstării pentru to!i la
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toate vârstele - dialog asupra politicilor“ (31 Mai 2018) a fost organizat de Administra!ia Preziden!ială, prin Departamentul Sănătate Publică și Biroul pentru România al Organiza!iei Mondiale a Sănătă!ii și a avut loc la Palatul
Cotroceni. Acesta se încadrează în seria de evenimente desfășurate în colaborare cu
Organiza"ia Mondială a Sănătă"ii și vine în continuarea demersului început în iulie
2016.
Tema principală a discu"iilor a reprezentat‐o Obiectivului cu numărul 3 de
Dezvoltare Durabilă, dedicat sănătă"ii.
Scopul evenimentului a vizat: punctarea stadiulului actual al implementării
de către "ara noastră a "intelor aferente Obiectivului 3 de Dezvoltare Durabilă,
identi%icarea provocărilor cu care "ara noastră se confruntă și a posibilelor solu"ii.
Evenimentul a reunit exper"i din "ară și din străinătate, reprezentan"i ai au‐
torită"ilor publice cu atribu"ii în domeniu și ai sectorului non‐guvernamental.
În mesajul său, Președintele Klaus Iohannis a punctat provocările cu care se
confruntă România și care vizează tuberculoza, hepatitele, rata de acoperire vacci‐
nală, accesul inegal la servicii de sănătate, domenii în care trebuie să avem politici
clare, implementare și monitorizare.
Dr. Zsuzsanna Jakab, Director Regional, Biroul pentru Europa al OMS, a amin‐
tit progresele făcute de "ara noastră în ceea ce privește îmbunătă"irea stării de sănă‐
tate, între care implementarea Conven"iei‐cadru a OMS privind controlul tutunului
și eforturile de combatere a tuberculozei.
Îndeplinirea celor mai multe dintre "intele de dezvoltare durabilă aferente
Obiectivului 3 se poate face prin politici de preven"ie. Astfel, prioritizarea in‐
vesti"iei în preven"ie și educa"ie pentru sănătate este fundamentală, iar prioriti‐
zarea asisten"ei medicale primare este esen"ială pentru acoperirea universală
cu sănătate.
Comunicare publică:
Punctele de vedere ale exper"ilor și direc"iile de urmat pentru România au fost sintetizate
în Raportul disponibil la: https://www.presidency.ro/%iles/user%iles/Raport_eveniment_Sntate.pdf.
https://www.presidency.ro/ro/presa/sanatate/seminarul‐abordarea‐celui‐de‐al‐treilea‐
obiectiv‐de‐dezvoltare‐durabila‐asigurarea‐unei‐vieti‐sanatoase‐si‐promovarea‐bunastarii‐pentru‐
toti‐la‐toate‐varstele‐dialog‐asupra‐politicilor.

1.2.6. Inovare și medicină personalizată
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Președintele Klaus Iohannis este un sus"inător al implementării inovării în
medicină. Dincolo de men"iunile făcute în toate mesajele și dezbaterile pe sănătate,
care au avut loc în cadrul institutelor și centrelor de cercetare medicală vizitate în
decursul primului mandat, medicina personalizată a reprezentat una dintre temele
prioritare ale Președintelui României în domeniul sănătă"ii publice. În acest sens, au
fost organizate la Palatul Cotroceni două edi!ii ale Conferin!ei de Medicină
Personalizată, de către Centrul pentru Inova!ie în Medicină, cu sprijinul
Administra!iei Preziden!iale, pe 19 octombrie 2016, respectiv, 13 noiembrie
2018. Evenimentele au fost unele de înaltă "inută știin"i%ică, participând specialiști
din "ară și din străinătate.
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1.3. Colaborarea internaţională
Pornind de la convingerea că expertiza interna"ională este importantă în do‐
meniul sănătă"ii publice, Președintele Klaus Iohannis a încurajat aprofundarea cola‐
borării dintre România și Organiza!ia Mondială a Sănătă!ii (OMS). Dovadă stau
evenimentele organizate la Palatul Cotroceni, împreună cu Biroul pentru Europa și
Biroul pentru România al OMS. Temele abordate au vizat:
n Resursa umană în sănătate (Seminarul „Resursele umane în sănătate –
dialog asupra politicilor de sănătate” – 05 octombrie 2015)
n Politici de sănătate și mediu (Dezbaterea „Dialog asupra Politicilor de
Sănătate și Mediu în România” – 22 iulie 2016)
n Preven!ie și educa!ie pentru sănătate (evenimentul „Promovarea
Sănătă#ii și Educa#ie pentru Sănătate – Dialog asupra Politicilor”,
24 februarie 2016).
n Implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (seminarul „Abordarea celui de-al treilea obiectiv
de dezvoltare durabilă: asigurarea unei vie#i sănătoase și promovarea bunăstării
pentru to#i la toate vârstele - dialog asupra politicilor“ ‐ 31 mai 2018)
Pe lângă evenimentele organizate la Palatul Cotroceni, cu participarea
Președintelui României și, la două dintre ele, a Directorului Regional al Biroului OMS
pentru Europa, Dr. Zsuzsanna Jakab, au fost organizate și alte evenimente în colabo‐
rare cu Biroul pentru România al OMS: workshopul sectorial OMS cu tema “Preven#ia
obezită#ii la copii” (16 mai 2016), “One Health in the framework of International Health
Regulations and response to foodborne and zoonotic events”, (31 mai ‐1 iunie 2016).
Pe perioada primului mandat, Președintele României a avut trei întrevederi
cu Dr. Zsuzsanna Jakab, la Palatul Cotroceni (24 februarie 2016, 27 aprilie 2017, res‐
pectiv, 31 mai 2018).
Prima întrevedere a avut loc în contextul evenimentului „Promovarea
Sănătă#ii și Educa#ie pentru Sănătate - Dialog asupra Politicilor”. Totodată, în cadrul
acestui eveniment, a fost semnat Acordul de Colaborare Bienală OMS‐România.

31 Mai 2018
Primirea doamnei
Dr. Zsuzsanna Jakab,
Director Regional, Biroul
pentru Europa al OMS
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Vizita Dr. Jakab în România din data de 27 aprilie 2017 a avut loc cu prilejul
Săptămânii Europene a Imunizării. Agenda de discu"ii a vizat aspecte legate de im‐
unizare în contextul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Na"iunilor Unite.
Dr. Zsuzsanna Jakab a exprimat o deosebită apreciere pentru implicarea Institu"iei
Preziden"iale în promovarea educa"iei pentru sănătate și a adresat mul"umiri
Președintelui României pentru colaborarea cu Organiza"ia Mondială a Sănătă"ii pe
temele de interes major din sănătate.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presa/sanatate/primirea‐doamnei‐zsuzsanna‐jakab‐direc‐
tor‐regional‐biroul‐pentru‐europa‐al‐organizatiei‐mondiale‐a‐sanatatii.

O altă întrevedere a avut loc cu prilejul seminarului „Abordarea celui de-al
treilea obiectiv de dezvoltare durabilă: asigurarea unei vie#i sănătoase și promovarea
bunăstării pentru to#i la toate vârstele - dialog asupra politicilor“, pe 31 mai 2018.
Agenda de discu"ii a inclus progresul făcut de "ara noastră, dar și provocările cu care
se confruntă vis‐à‐vis de implementarea "intelor aferente Obiectivului 3 de Dezvoltare
Durabilă până în 2030.
Colaborarea strânsă cu OMS și implicarea constantă a Președintelui României
în problemele sistemului sanitar este prezentată în cartea autobiogra%ică a
Directorului Regional Zsuzsanna Jakab, apărută sub sigla OMS, în anul 2019.
Între fragmentele din carte, care evocă angajamentul Președintelui României,
se numără:
„Threats to public health are increasing and, beyond solving the problems we
are already facing, we must have the ability to anticipate and be prepared to face new
challenges, in order to ensure healthy lives and, thus wellbeing for all citizens, regardless
of age. For this reason, it is so important that health becomes a priority for any
governance. This is why we so value our shared commitment to the development of a
fair, sustainable and responsible health, in accordance with the guidance contained in
the Health 2020 policy framework Strategy of the European Region of the World Health
Organization.” (pag. 4)
“[…] I want to emphasize my strong conviction that if we want a population
with a good health status, more safety in the "ield of public health or a prosperous
society, there is one answer: health in all policies.
I believe that it is time to act now, through such an integrated approach, to
address future challenges, including those related to the demographic change. […]
The closer we bring this approach to the people and talk about it with
determination and courage, more chances there are to make it a reality and to leave
for the future generations more answers and not so many problems to solve.”(p. 108)
“[…] Over the past four years, we have had a strong cooperation, mainly oriented
towards the Sustainable Development Goals implementation in Romania, to which your
participation in the policy dialogues organized at Cotroceni Palace, your visits in our country
and our discussions on health topics of major importance had a great contribution.
[…] I reiterate my commitment taken at the UN Summit in September 2015 to
contribute to the implementation of the 2030 Agenda on Sustainable Development and
I look forward to our further cooperation.” (Letter to Zsuzsanna Jakab, p. 109).
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Președintele României s‐a dovedit a %i un sus"inător consecvent al
implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și a Agendei 2030 pentru
Dezvoltare Durabilă.
În cadrul interven!iei na!ionale, sus"inute la Summitul ONU pentru
adoptarea Agendei de dezvoltare durabilă, în data de 27 septembrie 2015,
Președintele României preciza:
„ […] În cazul României, vom revizui Strategia Na#ională de Dezvoltare
Durabilă, pentru a integra noile Obiective de Dezvoltare.[…] Suntem pregăti#i să luăm
parte la procesul de revizuire și de monitorizare ale implementării noi Agende, pentru
a împărtăși din experien#a noastră cu alte State Membre și a învă#a din lec#iile și
rezultatele pozitive ale acestui proces.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/interventia‐nationala‐a‐presedintelui‐
romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐summitului‐onu‐pentru‐adoptarea‐agendei‐de‐
dezvoltare‐durabila

25 Septembrie 2019
Intervenția în cadrul
Adunării Generale ONU

În cadrul interven!iei sus!inute în cadrul dezbaterilor generale ale celei
de-a 74-a sesiuni a Adunării Generale a Organiza!iei Na!iunilor Unite, la New
York, pe data de 25 septembrie 2019, Președintele României a amintit de Strategia
Na"ională a României privind Schimbările Climatice. „Obiectivul nostru este să ajungem, până în 2050, la o societate în care politicile economice, sociale și de mediu sunt
interconectate și concepute pentru a asigura o dezvoltare durabilă, standarde de via#ă
ridicate și o calitate crescută a mediului înconjurător.”
De asemenea, Strategia Na"ională pentru Dezvoltarea Durabilă a României
2030, „elaborată în baza unei ample consultări publice, […] re"lectă așteptările societă#ii noastre și identi"ică politicile necesare pentru îndeplinirea celor 17 Obiective de
Dezvoltare Durabilă. În"iin#area de nuclee de dezvoltare durabilă în cadrul administra#iei și crearea unei coali#ii a societă#ii civile pentru dezvoltare durabilă reprezintă
doar câteva instrumente pe care le avem în vedere pentru a ampli"ica eforturile noastre
na#ionale în acest domeniu.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/interventia‐nationala‐sustinuta‐in‐
cadrul‐dezbaterilor‐generale‐ale‐celei‐de‐a‐74‐a‐sesiuni‐a‐adunarii‐generale
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Tot în cadrul cooperării europene și interna"ionale se înscrie și întrevederea
Președintelui României cu Comisarul European pentru sănătate și siguran!ă alimentară, Vytenis Andriukaitis, pe 26 martie 2019, la Palatul Cotroceni. Între su‐
biectele abordate se înscriu controlul și prevenirea consumului de tutun,
imunizarea, rezisten!a antimicrobiană, resursa umană din sănătate.
Cu prilejul primirii de către Președintele Klaus Iohannis a fostului
Președinte al Republicii Federale Germania, Christian Wulff, la Palatul Cotroceni,
în data de 24 aprilie 2018, au fost abordate și teme de sănătate publică, între care
problematica tuberculozei și accesul pacien!ilor români la tratament.
Legătura Președintelui cu sistemul sanitar a fost permanentă, iar cooperarea
nu s‐a limitat la organiza"ii interna"ionale de pro%il, ci a inclus și societă!ile profesionale și diverse organiza!ii non guvernamentale.
Pe 6 mai 2016 a avut loc la Muzeul Na!ional Cotroceni, „Meeting of the
Council for European Specialist Medical Assessment”, organizat de Societatea
Română de Anestezie și Terapie Intensivă, cu sprijinul Administra!iei
Preziden!iale. Prin intermediul Societă"ii Române de Anestezie și Terapie Intensivă,
"ara noastră este parte din re"elele europene și mondiale de pro%il, iar această ramură
este singura din România pentru care examenul de specialitate se desfășoară la stan‐
darde europene.
Îmbătrânirea demogra$ică este o realitate a secolului XXI ce nu a lipsit din
suita de tematici abordate în cadrul evenimentelor sprijine (deschiderea celui de‐al
X-lea Congres Na#ional de Geriatrie și Gerontologie, organizat de Societatea Română
de Geriatrie și Gerontologie și Institutul Na!ional de Gerontologie și Geriatrie
Ana Aslan, pe 10 octombrie 2018).
Președintele României a răspuns invita"iei din partea Societă!ii Române de
Neurochirurgie, de a adresa un mesaj în cadrul deschiderii lucrărilor Congresului
Societă!ii Române de Neurochirurgie (17 octombrie 2019). „Recunosc, sunt mândru că dimensiunea transna#ională a neurochirurgiei este con"irmată aici, la Sibiu, și
mă bucur nespus că Sibiul este în aceste zile gazda unor personalită#i ale lumii medicale!” a declarat Președintele Iohannis.
Recep!ia de deschidere a Congresului Interna!ional de Toxicologie
Clinică a fost organizată cu sprijinul Administra"iei Preziden"iale (23 mai 2018),
ducând astfel mai departe tradi"ia ca Muzeul Na!ional Cotroceni să găzduiască eve‐
nimente din sfera medicală, cu participare interna"ională.
Un rezultat al cooperării cu asocia"iile din sfera sănătă"ii publice îl reprezintă
și atelierul „One day master class”, organizat pe 21 iunie 2016, de către Institutul
pentru Dezvoltare în Sănătate și Educa!ie și Asocia!ia Română de Sănătate
Publică, cu sprijinul Administra!iei Preziden!iale. În cadrul evenimentului, ex‐
per"ii de la London School of Economics și‐au prezentat rezultatele în domeniul eva‐
luării tehnologiile medicale și mecanismelor de stabilire a pre"ului la medicamente.
„Aplicarea Regulamentului European privind Datele cu Caracter
Personal în Sănătate” a reprezentat tema unui eveniment organizat de către
Institutul pentru Dezvoltare în Sănătate și Educa!ie, cu sprijinul Administra!iei
Preziden!iale și găzduit de Muzeul Na!ional Cotroceni (20 aprilie 2018). Scopul
evenimentului a fost acela de a găsi răspunsuri la întrebările legate de implica"iile pe
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care acest regulament le va avea asupra cercetării, politicilor publice și antrepreno‐
riatului în zona sănătă"ii, o dată cu intrarea sa în vigoare.
Anul Centenarului Marii Uniri a constituit o ocazie în plus de a recunoaște
efortul sus"inut și dedicarea celor care au contribuit și contribuie la dezvoltarea
medicinei și cercetării românești („Premiile Ana Aslan”, eveniment organizat la
Muzeul Na!ional Cotroceni, de către Institutul Na!ional de Gerontologie și
Geriatrie „Ana Aslan”, cu sprijinul Administra!iei Preziden!iale, la data de
30 ianuarie 2018.
Totodată, Administra"ia Preziden"ială a avut reprezentare la evenimentele
derulate în sistemul de sănătate, de către asocia"iile de pacien"i, studen"i, universită"i,
societă"i profesionale, organisme interna"ionale și autorită"i, unde Președintele
României a transmis mesaje de sus"inere sau cărora le‐a acordat Înaltul Patronaj.

2. Promulgarea de legi în domeniul sănătății publice
În ceea ce privește legisla"ia din domeniul sănătă"ii, Președintele României
a sanc"ionat derapajele existente în legile primite la promulgare și a formulat 8 cereri
de reexaminare și 2 sesizări de neconstitu"ionalitate.

3. Conferirea de decorații și titluri de onoare
Președintele Klaus Iohannis a decorat pe parcursul primului mandat, cu oca‐
zia Zilei Na"ionale sau a Zilei Mondiale a Sănătă"ii, 16 institu#ii cu pro"il sanitar și 108
profesioniști din domeniul medical, atât din "ară, cât și din străinătate, pentru contri‐
bu"ia importantă la dezvoltarea sistemului sanitar românesc.
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L

a 15 Ianuarie 2015, la scurt timp după investire, în mesajul său cu
ocazia Zilei Culturii Na!ionale, Președintele României detalia viziunea sa în favoarea culturii, creatorilor, patrimoniului cultural și fructi$icării diversită!ilor culturale, spunând:
„Ca șef al statului, Președintele vede în instituirea și e$icien"a mecanismelor ce asigură protec"ia drepturilor inalienabile ale creatorilor
și în promovarea crea"iei contemporane o responsabilitate fundamentală a institu"iilor publice din sistemul culturii. De asemenea, în complexele condi"ii strategice în care ne găsim, putem aprecia că protejarea
patrimoniul cultural și a crea"iei culturale, în întreaga lor diversitate de
forme și expresii, poate aduce o contribu"ie importantă securită"ii na"iunii și stabilită"ii în regiune.”
Apărător al Constitu!iei și al drepturilor și libertă!ilor fundamentale ale cetă!enilor, Președintele României exprima cu același prilej că, pe întreaga perioadă a mandatului său va considera „valorile
culturii na"ionale, a patrimoniului cultural, cât și diversitatea expresiilor
acestora, ca surse ale demnită"ii na"ionale și coeziunii sociale, ca o resursă importantă a dezvoltării durabile și a solidarită"ii na"ionale”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐zilei‐culturii‐nationale
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Respectarea, de către autorită"ile și institu"iile publice a dreptului la identi‐
tate, garantarea în practică, prin legi, institu"ii și mecanisme moderne și e%iciente a
accesului la cultură și la o dezvoltare spirituală neîngrădită a tuturor cetă"enilor, au
stat în centrul mesajelor și îndemnurilor Președintelui României.
În viziunea Președintelui Klaus Iohannis, rolul Statului înseamnă și angajarea
României în procese strategice de sprijinire a culturii na"ionale, stimulare a artelor,
protejare și conservare a moștenirii culturale, dezvoltare a creativită"ii contempo‐
rane, promovare a valorilor culturale și artistice ale "ării noastre în lume.
În exercitarea atribu"iilor sale, Președintele României a urmărit ca marile pro‐
iecte culturale, cu impact deosebit, na"ional sau interna"ional (Programul Centenar,
Festivalul Interna"ional George Enescu, Festivalul Interna"ional de Teatru Sibiu,
Festivalul Na"ional de Teatru, Sezonul încrucișat Fran"a ‐ România, Europalia România,
Timișoara – Capitală Culturală Europeană 2021) să bene%icieze, acolo unde este cazul,
de o reglementare legislativă corespunzătoare, și să stea în aten"ia Guvernului în ve‐
derea asigurării condi"iilor administrative și bugetare pentru buna lor desfășurare.
Președintele Iohannis a fost un atent și constant partener de dialog al auto‐
rită"ilor publice locale care și‐au propus creșterea vitalită"ii și competitivită"ii colec‐
tivită"ilor prin fructi%icarea identită"ii culturale.
Institu"iile de cultură, precum și sectorul cultural independent au găsit în
Președintele României și Administra"ia Preziden"ială interlocutori receptivi la pro‐
blemele cu care s‐au confruntat.
În perioada mandatului său, Președintele României a promulgat 12 legi care
exprimă preocuparea statului român pentru păstrarea identită"ii culturale a minori‐
tă"ilor na"ionale, salutând totodată 27 de manifestări de relevan"ă na"ională, aniver‐
sări și sărbători organizate de către acestea.
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1. Poziţionarea valorilor culturii naţionale și a diversităţii
expresiilor acesteia ca sursă a demnităţii naţionale,
coeziunii sociale și resursă a dezvoltării durabile
În mandatul său, Președintele Klaus Iohannis a celebrat, împreună cu to"i
românii, %ie ei din "ară ori din afara ei, 100 de ani de la Războiul pentru întregirea
neamului și de la înfăptuirea Marii Uniri.
Cu prilejul participării la numeroase manifestări dedicate Centenarului,
Președintele României a subliniat importan"a realizării unită"ii na"ionale, prin jertfa
și stăruin"a genera"iilor de după 1848, prin viziunea elitelor și angajamentul clasei
politice.
În viziunea Președintelui Iohannis, celebrarea Centenarului ca proiect de
succes al unei na"iuni care și‐a urmărit destinul european își poate găsi replica în an‐
gajamentul României contemporane pentru o Uniune Europeană solidară, a păcii și
prosperită"ii pentru to"i cetă"enii ei.
Președintele României a sus"inut conceptul unui program Centenar care nu
marchează doar momentele de acum 100 de ani, ca un prilej de ceremonii, %ie ele
pioase ori, dimpotrivă, de efuziune nemăsurată. Celebrarea Centenarului Marii Uniri,
desfășurându‐se înaintea exercitării de către România a Președin"iei Consiliului UE,
a reprezentat o oportunitate de a evalua primii 100 de ani de modernitate ai Româ‐
niei și de a explora, prin proiecte concrete, importante, prin întărirea statului de
drept, capacitatea "ării noastre de a se angaja în al doilea secol al său de modernitate,
cea europeană și nord‐atlantică.
Activită"ile Președintelui României în domeniul pozi"ionării valorilor culturii
na"ionale și a diversită"ii expresiilor acesteia ca sursă a demnită"ii na"ionale, coeziunii
sociale și resursă a dezvoltării durabile s‐au concretizat prin:

1.1. Înalte Patronaje ale Președintelui României
n 27 octombrie 2018

Municipiul Târgu Jiu: Conferin!a Interna!ională dedicată împlinirii a 80
de ani de la inaugurarea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” ridicat de
Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu, cu titlul „Valoarea Universală Excep"ională a
Ansamblului Monumental «Calea Eroilor»”
Conferin"a a oferit comunită"ii na"ionale și interna"ionale o nouă perspectivă
asupra reprezentativită"ii și unicită"ii operelor lui Brâncuși și a valorii sale universale.
n 18 septembrie 2018

Academia Română: Conferin!a interna!ională cu tema „România și evenimentele istorice din perioada 1914-1920. Desăvârșirea Marii Uniri și Întregirea
României”
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La conferin"a de înalt nivel știin"i%ic au participat oameni de știin"ă de re‐
nume din Austria, Fran"a, Germania, Italia, SUA, precum și reprezentan"i ai institu"ii‐
lor statului, membri ai corpului diplomatic, personalită"i ale vie"ii culturale și
știin"i%ice.

1.2. Discursuri și mesaje ale Președintelui României
n 28 noiembrie 2016

Mesajul Președintelui României adresat sesiunii solemne „Marea Unire
din 1918. Începutul Primului Război Mondial”, București, Academia Română.
Președintele României a subliniat că destinul unei na"iuni întregite nu se îm‐
plinește decât dacă se fundamentează pe viziunea și responsabilitatea clasei politice,
precum și pe dăruirea, uneori până la sacri%iciu, a unor întregi genera"ii. Pentru
România, participarea alături de Antantă în Marele Război a însemnat nu doar o șansă
a împlinirii na"ionale, ci și un pas hotărât spre asumarea unor valori politice și a unui
destin occidental.
„Marea Unire a dovedit nu doar că reprezintă împlinirea voca#iei istorice a tuturor provinciilor românești, ci și că este reperul nostru identitar fundamental. Ea a
fost, este și va "i inspira#ie pentru to#i cei care în#eleg că niciun efort nu este prea mare
atunci când facem politici adresate binelui public. Astăzi, #ara noastră este deopotrivă
rod al aspira#ilor cetă#enilor săi, cât și parte a unei construc#ii europene.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐werner‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐sesiunii‐solemne‐a‐academiei‐romane‐marea‐unire‐din‐
1918‐inceputul‐primului‐razboi‐mondial
n 24 ianuarie 2017

Mesajul Președintelui României adresat manifestărilor prilejuite de
împlinirea a 158 de ani de la Unirea Principatelor Române, Focșani
Președintele României, a transmis un mesaj cu prilejul împlinirii a 158 de
ani de la Unirea Principatelor Române.
„Pe parcursul ultimilor 150 de ani, România s-a uitat spre Europa pentru a
găsi sprijinul pentru aspira#iile noastre de dreptate și fră#ie, de unitate și libertate. În
aniversarea Unirii Principatelor și în tradi#ionala Horă a Unirii văd și simbolul unui
angajament românesc pentru consolidarea proiectului european pe baza valorilor perene ale umanismului și toleran#ei, ale democra#iei pluraliste și statului de drept.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannistransmis-cu-prilejul-implinirii-a-158-de-ani-de-la-unirea-principatelor-romane
n 11 august 2017

Mesajul Președintelui României adresat manifestărilor comemorative
organizate pentru marcarea a 100 de ani de la bătălia de la Oituz și de la luptele
de la Coșna și Cireșoaia, Tîrgu Ocna
Președintele României a subliniat că la 100 de ani de la bătălia de la Oituz,
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în numele statului român, a cărei existen"ă a fost salvată de Armată Română în luptele
de la Coșna și Cireșoaia, dă cea mai înaltă cinstire eroilor ce‐și dorm somnul de veci
pe aceste meleaguri. Manifestările organizate de autorită"i locale și cetă"eni ai locu‐
rilor de bătălie de acum un secol, dovedesc că România nu a uitat sacri%iciul ostașilor
săi căzu"i în Războiul de întregire.
Președintele României a apelat la edi%icarea unei patrii puternice prin edu‐
ca"ie și coeziune, o na"iune angajată profund în proiectul european și euro‐atlantic.
„Acestea sunt garan#iile noastre de prosperitate și securitate, acesta este monumentul
viu prin care cei care ne vor urma vor vedea că și noi, la rândul nostru, ne-am făcut datoria.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohan‐
nis‐adresat‐participantilor‐la‐manifestarile‐comemorative‐organizate‐pentru‐marcarea‐a‐100‐de‐ani‐de‐la‐bata‐
lia‐de‐la‐oituz‐si‐luptele‐de‐la‐cosna‐si‐ciresoaia
n 22 februarie 2018

Mesajul Președintelui României adresat conferin!ei-dezbatere
„170 de ani de la Revolu!ia franceză din 1848, inspiratoare a Revolu!iilor din
(ările Române”, București
Președintele României a subliniat că obiectivele pe care le‐a promovat
Revolu"ia franceză de la 1848, care și‐au găsit re%lectarea și în programele revolu"io‐
nare de la Iași, Islaz, Blaj, Brașov și Cernău"i, au fost treptele pe care România a pășit
în apropierea ei de valorile occidentale. Revolu"ia de la 1848 din 'ările Române a fost
și prilejul a%irmării, la scară europeană, a identită"ii noastre na"ionale, proces în care
Fran"a a avut, prin operele marilor ei istorici și revolu"ionari ‐ Jules Michelet și Edgar
Quinet ‐ un rol deosebit.
„Începând cu 22 februarie 1848, la temelia rela#iilor dintre români și francezi
stau atașamentul pentru valorile democra#iei și statului de drept, respectul pentru libertate și aspira#ia pentru desăvârșirea personalită#ii umane într-o societate a dreptă#ii
și fră#ietă#ii. Este o construc#ie solidă, dovedită în 1859, probată în Marele Război și în
1918, în procesul desăvârșirii unită#ii na#ionale. Ceea ce a început acum 170 de ani prin
entuziasmul, sacri"iciul și lucrarea elitelor se regăsește astăzi în parteneriatul strategic
dintre #ările noastre.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohan‐
nis‐transmis‐participantilor‐la‐conferinta‐dezbatere‐170‐de‐ani‐de‐la‐revolutia‐franceza‐din‐1848‐inspiratoare‐
a‐revolutiilor‐din‐tarile‐romane
n 14 noiembrie 2018

Mesajul Președintelui României cu prilejul zilei Dobrogei și al sărbătoririi a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România
Președintele României a subliniat că în urmă cu 140 de ani, Dobrogea a
revenit sub autoritatea și administra"ia românească, un moment important al istoriei
noastre moderne, pe care îl celebrăm astăzi cu respectul cuvenit pentru curajul și
sacri%iciul românilor în Războiul de Independen"ă, care au făcut posibilă unirea
Dobrogei cu România.
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„Proclamarea unirii Dobrogei cu România arată că procesul de uni"icare a provinciilor istorice românești a însemnat și edi"icarea unei na#iuni care crede cu tărie în
valorile democra#iei și în respectarea drepturilor omului. Lec#ia pe care unirea Dobrogei
cu România ne-o transmite nouă astăzi, peste ani, este că for#a na#iunii stă în coeziunea
oamenilor, asigurată de sisteme publice și infrastructură func#ionale, și în solidaritatea
cetă#enilor, uni#i în jurul unor valori și proiecte comune, apăra#i de legi drepte și egale
pentru to#i.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐zilei‐dobrogei‐si‐al‐sarbatoririi‐a‐140‐de‐ani‐de‐la‐unirea‐do‐
brogei‐cu‐romania
n 28 noiembrie 2018

Discursul Președintelui României în cadrul ședin!ei solemne a
Parlamentului României consacrate celebrării Centenarului Marii Uniri, Palatul
Parlamentului
Președintele României a subliniat în discursul său că înfăptuirea unită"ii na‐
"ionale reprezintă cea mai importantă realizare a românilor, și că elitele intelectuale
și politice ale începutului secolului XX impresionează prin exemplul lor de viziune, an‐
gajament și jertfă. Marea Unire s‐a putut înfăptui și, mai ales, a durat pentru că pro‐
punea în plan intern drepturi și libertă"i așteptate de to"i oamenii. Ea sus"inea în plan
interna"ional prevalen"a dreptului asupra for"ei și principiul fră"ietă"ii universale.
„Centenarul nu este numai un prilej de a ne întoarce privirea spre trecut și a
ne onora istoria. Este, în egală măsură, și un moment de re"lec#ie, în care să ne întrebăm
dacă ne-am revendicat locul pe care îl merităm în rândul #ărilor lumii. Cu atât mai mult
de Centenar, românii așteaptă o guvernare la înăl#imea moștenirii care ne-a fost încredin#ată, vor lideri politici responsabili, cinsti#i și care să-și propună obiective politice
ambi#ioase pentru România, nu pentru interesele lor vremelnice. A "i român echivalează
acum cu a "i european, iar acest lucru înseamnă mult mai mult decât semni"ica#ia istorică sau geogra"ică a termenului. Înseamnă a "i parte a unei comunită#i de valori care
pre#uiește libertatea, solidaritatea, respectarea demnită#ii umane, democra#ia și în care
domnește necondi#ionat statul de drept.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/mesajul-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-adresat-parlamentului-romaniei-in-cadrul-sedintei-solemne-consacrate-celebrarii-centenarului-marii-uniri
n 3 august 2019

Mesajul Președintelui României cu prilejul aniversării a 100 de ani de
la instalarea administra!iei românești în Timișoara, municipiul Timișoara
Președintele României a subliniat că prin extinderea administra"iei româ‐
nești la Timișoara și în Banat, România căpăta, pentru prima oară, conturul tuturor
provinciilor locuite de români.
„Instalarea administra#iei românești la Timișoara trebuie apreciată în contextul ei diplomatic și militar, în care România se dovedea loială în aplicarea tratatelor
semnate cu Alia#ii și, în același timp, o for#ă contribuitoare la stabilitatea regiunii, amenin#ată de bolșevism.
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Acum un secol, prin for#a voin#ei populare și dăruirea pe câmpul de luptă, prin
angajamentul politic al elitelor și stăruin#a diploma#ilor, românii au arătat că sunt dispuși să se jertfească pentru aspira#iile lor legitime, dar și că pot construi un stat modern,
pe model occidental, o patrie a egalită#ii în drepturi între to#i cetă#enii.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐aniversarii‐a‐100‐de‐ani‐de‐la‐instalarea‐administratiei‐roma‐
nesti‐in‐timisoara

1.3. Alocuţiuni ale Președintelui României
n 28 august 2016

28 August 2016
Ceremonia națională
dedicată marcării
a 100 de ani de la
intrarea României
în Primul Război Mondial

Alocu!iunea Președintelui României cu prilejul ceremoniei na!ionale
dedicate marcării a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război
Mondial, București, Parcul Carol
Președintele României a reliefat că intrarea României în Marele Război re‐
prezintă un moment de referin"ă pentru istoria noastră, care a făcut posibilă Marea
Unire și a marcat destinul european al României. În numele Statului Român, în fa"a
Monumentului Eroului Necunoscut și a Memorialului Eroilor Neamului, Președintele
României a cinstit memoria celor 800.000 de victime ale Marelui Război, deopotrivă
militari și civili.
Președintele României a mai arătat că prin participarea la Primul Război
Mondial, România dovedea apartenen"a deplină la spa"iul european și angrenarea ei
de%initivă în procesele politice ale secolului XX ce aveau să ne contureze destinul.
Primul Război Mondial a constituit nu doar un moment de cotitură în istoria Europei
și a lumii, ci și o piatră de hotar pentru România.
„Uniunea Europeană s-a născut chiar în locul tranșeelor de acum un secol. Ea
este cel mai amplu proiect politic și cultural de în#elegere și dialog între europeni, ca
alternativă la ură și dezbinare, un angajament de solidaritate, unitate și coeren#ă în
fa#a problemelor externe și interne cu care se confruntă. Consolidarea Uniunii Europene
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este însă un proces continuu și depinde de capacitatea "iecărei genera#ii de a contribui
cu o viziune care să sus#ină această construc#ie comună. Ca legatari ai genera#iei de la
1916 și la un secol de la sacri"iciul ei, este responsabilitatea noastră să facem ca acest
proiect să adauge for#ă, substan#ă și unitate Europei și să pună bazele unei dezvoltări
pe termen lung a României.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐ceremoniei‐nationale‐dedicate‐marcarii‐a‐100‐de‐ani‐
de‐la‐intrarea‐romaniei‐in‐primul‐razboi‐mondial
n 23 septembrie 2016

Alocu!iunea Președintelui Românei cu prilejul manifestărilor dedicate
marcării a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial,
Mausoleul Eroilor de la Mateiaș, Valea Mare‐Pravă"
Președintele României a subliniat că muscelenii au adus o contribu"ie im‐
portantă la construirea identită"ii na"ionale, locurile respective %iind purtătoarele
unora dintre cele mai importante trăsături și valori identitare românești.
„Pentru cinstirea memoriei eroilor noștri, a celor care prin curaj și iubire de #ară
au făcut posibil idealul Marii Uniri, nu va "i su"icient doar să înăl#ăm monumente, să depunem coroane și să ne reamintim de ei în momente festive, ci să să ne redescoperim valorile și să le respectăm. Va trebui să ne încurajăm și promovăm educa#ia, cultura, excelen#a
și performan#a, să apreciem contribu#ia "iecăruia și rezultatele în toate domeniile.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐manifestarilor‐dedicate‐marcarii‐a‐100‐de‐ani‐de‐la‐in‐
trarea‐romaniei‐in‐primul‐razboi‐mondial
n 28 octombrie 2016

Alocu!iunea Președintelui României în cadrul ceremoniilor prilejuite
de comemorarea eroilor bătăliei de pe Jiu din octombrie 1916, Târgu Jiu
Președintele României a relevat în alocu"iunea sa că bătălia de la Podul Jiului
a fost unul dintre cele mai importante exemple de curaj, demn de marea cronică a
Primului Război Mondial.

28 Octombrie 2016
Manifestările dedicate
marcării a 100 de ani
de la intrarea României
în Primul Război Mondial
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28 Octombrie 2016
Ceremoniile prilejuite
de comemorarea
eroilor bătăliei de pe Jiu
din octombrie 1916

Președintele României a arătat că marile proiecte na"ionale sunt bazate atât pe
viziunea unei clase politice responsabile, și pe solidaritatea și capacitatea de direc"ionare
a marilor energii colective către un obiectiv comun. Marcarea Centenarului Primului
Război Mondial și al Marii Uniri reprezintă o foarte bună ocazie pentru un proiect de
viitor, pentru o Românie care își găsește resurse în marile sale valori identitare.
„Onorând sacri"iciul și continuând speran#ele celor pe care îi cinstim astăzi,
avem obliga#ia de a accepta provocarea de a construi o Românie demnă, puternică și
prosperă.”a mai subliniat Președintele României.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniilor‐prilejuite‐de‐comemorarea‐eroilor‐batal‐
iei‐de‐pe‐jiu‐din‐octombrie‐1916
n 23 ianuarie 2017

Alocu!iunea Președintelui României în cadrul evenimentului „Locuri
și sunete ale Micii Uniri. Cotrocenii secolelor XVIII-XIX. De la mănăstirea
Cantacuzină, la reședin!a domnească a lui Alexandru Ioan Cuza”, București,
Muzeul Na"ional Cotroceni
Președintele României a subliniat că Mica Unire a reprezentat un moment
de glorie pentru România. „Ce moment frumos că atunci românii și-au impus voin#a!
Ce clasă politică am avut noi atunci, când a început să ia "iin#ă na#iunea română!(…)
Unirea Principatelor a început prin alegerea aceluiași domnitor în ambele
Principate, dar ea s-a înfăptuit prin ce s-a construit, prin institu#iile, autorită#ile, entită#ile, actele normative (…), și astfel Unirea s-a petrecut, în fapt, prin legiferare și prin
administrare, prin guvernare. (…) Trebuie să ne hotărâm ce fel de na#iune suntem, ce
fel de na#iune vrem să "im. Eu îmi doresc o na#iune puternică. Eu îmi doresc o na#iune
de oameni mândri și liberi. Românii sunt mândri și liberi și îmi doresc o na#iune condusă
de politicieni integri, îmi doresc o na#iune condusă de politicieni competen#i!”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐locuri‐si‐sunete‐ale‐micii‐uniri‐cotrocenii‐
secolelor‐xviii‐xix‐de‐la‐manastirea‐cantacuzina‐la‐resedinta‐domneasca‐a‐lui‐alexandru‐ioan‐cuza
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Alocu!iunea Președintelui României în cadrul ceremoniei militare desfășurate cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la luptele de la Mărășești purtate
de Armata României în Primul Război Mondial, Mausoleul Mărăști, comuna
Răcoasa, jude"ul Vrancea
Președintele României a subliniat că la Mărăști a avut loc prima mare victorie
a Armatei Române în Războiul de întregire a neamului. La Mărăști, ca și la Mărășești
și Oituz ‐ românilor li s‐au alăturat, în luptă, în sacri%iciu și victorie, pentru "ara care
devenea din ce în ce mai mult și patria lor, evrei, romi și armeni.
Președintele României a mai reliefat că Marele Război ne amintește ce au în‐
semnat ura și dezbinarea și cât de importante sunt pentru continentul nostru unita‐
tea, solidaritatea și pacea.
„Cea mai sinceră expresie de mul#umire pentru moștenirea lăsată de înaintași
este să contribuim, împreună, la materializarea unui proiect de #ară care să consolideze
România ca stat european. Un stat în care legea este egală pentru to#i, o patrie a tuturor
cetă#enilor săi, o #ară tolerantă și incluzivă.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐militare‐de‐la‐mausoleul‐marasti‐desfasurate‐cu‐
prilejul‐implinirii‐a‐100‐de‐ani‐de‐la‐luptele‐purtate‐de‐armata‐romaniei‐in‐primul‐razboi‐mondial
n 6 august 2017

Alocu!iunea Președintelui României în cadrul ceremoniei comemorative a Centenarului Bătăliei de la Mărășești, Mausoleul Eroilor de la Mărășești,
jude"ul Vrancea
Președintele României a evocat împlinirea a 100 de ani de la începutul bătă‐
liei de la Mărășești, încheiată cu biruin"a eroică a Armatei Române. Aceasta a fost
ob"inută însă cu tragicul pre" a peste 25.000 de militari români, mor"i, răni"i și dis‐
păru"i. Triumful istoric de la Mărășești, împreună cu victoriile de la Mărăști și Oituz,
ne‐au salvat %iin"a statală, ne‐au redat demnitatea de a exista ca na"iune și au renăscut
speran"a în Marea Unire. Rememorarea acelor fapte de glorie și jertfă ale Primului
Război Mondial pun în valoare semni%ica"ia lor actuală, în acest moment de cotitură
în istoria Europei și a lumii.

6 August 2017
Ceremonia
comemorativă
a Centenarului Bătăliei
de la Mărășești
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„La un secol de atunci, România este un stat puternic, pe care alia#ii și partenerii se pot baza, pilon de stabilitate și securitate în această regiune. Iar acest lucru se
datorează în mare măsură și Armatei României.
(…) Trăim de peste 70 de ani cea mai lungă perioadă fără con"licte armate din
istoria continentului nostru. Aceasta se datorează existen#ei Uniunii Europene, un proiect
din care, de zece ani, și România face parte. Cea de-a doua jumătate a secolului XX ne
arată că pacea poate "i men#inută doar prin integrarea europeană. Că între aceasta și
păstrarea identită#ilor na#ionale există o deplină compatibilitate, atunci când clasa politică își asumă cu responsabilitate misiunea Uniunii: construirea unei Europe a securită#ii, prosperită#ii și solidarită#ii. Cea mai de pre# recunoștin#ă pe care o putem exprima
fa#ă de sacri"iciul genera#iei Marii noastre Uniri este de a ne asuma, la rândul nostru, cu
responsabilitate, construirea unei Românii puternice și încrezătoare în parcursul său.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐comemorative‐a‐centenarului‐bataliei‐de‐la‐marasesti
n 24 ianuarie 2018

Alocu!iunea Președintelui României în cadrul sesiunii de comunicări
știin!i$ice „Unirea Principatelor Române, temelie a Marii Uniri de la 1918”, Bu‐
curești, Palatul Patriarhiei.
Unirea Principatelor din 5, respectiv 24 ianuarie 1859 constituie un moment
fundamental al nașterii Statului Român, expresie politică a unei societă"i în căutarea
unită"ii și modernită"ii. Prin construc"ia institu"ională care i‐a succedat, Unirea
Principatelor consolidează cursul "ării noastre spre valorile și %ilozo%ia politică occidentale.
„Unirea Principatelor s-a înscris în marile procese politice europene, alături de
toate celelalte realizări majore ale României moderne, precum Marea Unire, regăsirea cursului democratic și apartenen#a la spa#iul comunitar european și nord-atlantic. Atât în 1859,
cât și în 1918, hotărâtoare a fost conștiin#a unită#ii na#ionale, împletită cu ac#iunea vizionară a elitelor. Mesajul peste timp al actului Unirii Principatelor, ca și al Marii Uniri, se regăsește în spiritul, în energia și în determinarea socială de a ne urma destinul european.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiune‐sustinuta‐in‐cadrul‐sesiunii‐
de‐comunicari‐stiinti%ice‐unirea‐principatelor‐romane‐temelie‐a‐marii‐uniri‐de‐la‐1918
n 15 martie 2018

Alocu!iunea Președintelui României în cadrul evenimentului „România
la Centenar”, București, Sala Unirii a Palatului Cotroceni
Președintele României a dorit ca la începutul Anului Centenarului să se în‐
tâlnească cu cei care au adresat solicitări de acordare a Înaltului Patronaj sau i‐au
trimis invita"ii la proiecte din domeniul cultural, al educa"iei, sănătă"ii, dezvoltării
economico‐sociale, evenimente de marcare a faptelor de acum un secol. Președintele
României a arătat că Centenarul Marii Uniri nu trebuie să se rezume la a %i un simplu
prilej de ceremonii, %ie ele pioase sau de mare bucurie. Centenarul nu marchează doar
momentele de acum 100 de ani, ci este despre întregul parcurs al României moderne
și despre proiectele noastre de viitor. Mai mult, Centenarul nu poate %i despăr"it de
istoria și soarta României pe continentului nostru, și nici nu poate %i rupt de proiectul
european din care facem parte.
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Președintele României a subliniat că a încurajat toate guvernele României
de după 2015 să‐și asume cu maximă responsabilitate rolul de a dovedi, prin proiecte
concrete, importante, implementate cu responsabilitate, capacitatea "ării noastre de
a se angaja în al doilea secol al său de modernitate.
„(…) dacă vrem să cinstim cu adevărat faptele înaintașilor și să ne ridicăm la
înăl#imea moștenirii pe care ne-au lăsat-o, avem datoria să ne asumăm, la rândul nostru, #inte la fel de înalte. Doar punându-ne resursele în slujba societă#ii putem contribui
cu to#ii – oameni de stat, clasă politică, elite din toate domeniile – la dezvoltarea #ării
în următoarea sută de ani.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐romania‐la‐centenar

15 Martie 2018
Evenimentul
„România la Centenar”

n 12 mai 2018

Alocu!iunea Președintelui României în cadrul dezbaterii „Blaj 1848-2018:
conștiin!ă na!ională și destin european”, Colegiul Na"ional Inochentie Micu Klein,
municiul Blaj, jude"ul Alba
Președintele României a subliniat că Blajul este un oraș al cărui loc în memoria
publică este dat de importan"a sa excep"ională în procesul de dezvoltare a conștiin"ei
na"ionale românești. Blajul exempli%ică rolul fundamental al căr"ii și al școlii, al educa"iei
și al cultivării spiritului în parcursul României către Europa și către modernitate.
„(…) îmi doresc foarte mult să păstrăm acest parcurs al României spre Europa și
spre modernitate. În anul în care marcăm Centenarul Marii Unirii, trebuie să vorbim despre
prezent și viitor în aceeași măsură în care vorbim și despre trecut. Genera#ia pașoptiștilor și
genera#ia Marelui Război ne-au lăsat o #ară care, unită în jurul unui ideal na#ional și a unui
proiect politic, a reușit să depășească obstacolele și să se dezvolte. Independen#a și autonomia
institu#iilor, func#ionarea statului de drept, stabilitatea "iscală, o politică externă predictibilă,
o politică externă responsabilă sunt pilonii pe care se construiește un stat modern și e"icient.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐inaugurarii‐palatului‐cultural‐din‐blaj
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31 Octombrie 2018
Ceremonia
de la Cetatea de Scaun
a Sucevei

n 31 octombrie 2018
Alocu!iunea Președintelui României la ceremonia de la Cetatea de
Scaun a Sucevei, municipiul Suceava
Președintele României a subliniat că celebrarea a 100 de ani de când Bucovina
și‐a regăsit "ara, România, trecerea în al doilea Centenar al modernită"ii noastre
comune trebuie să %ie mai prilejul asumării unor mari proiecte și responsabilită"i.
„Îi cinstim cu adevărat pe marii noștri înaintași, contribuind, la rândul nostru, la
proiectul unei Românii care avansează prin valori și aspira#ii europene, o patrie dreaptă
pentru to#i cetă#enii săi, fără discriminare sau excep#ii, o #ară demnă de marele ei poten#ial,
pe măsura aspira#iilor noilor genera#ii. Suceava aniversează Centenarul Unirii Bucovinei
cu România prin proiecte concrete de dezvoltare locală, prin promovarea competen#elor
și a creativită#ii. Este ceea ce așteaptă cetă#enii, este un mesaj patriotic autentic.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/ceremonia‐oferirii‐drapelului‐national‐
al‐romaniei
n 1 noiembrie 2018

Alocu!iunea Președintelui României în cadrul ceremoniei de semnare
în antologia „Cartea Centenarului”, București, Sala Unirii a Palatului Cotroceni

1 Noiembrie 2018
Ceremonia de semnare
în antologia
„Cartea Centenarului”
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Președintele României a arătat cu acest prilej că istoria, cu faptele și docu‐
mentele ei, este nu doar o carte scrisă de înaintași, ci și o cronică ce se completează
continuu. Tocmai de aceea, %iecare genera"ie trebuie să‐și în"eleagă și să‐și asume
responsabilitatea de a contribui, prin decizii și ac"iuni, la creșterea pro%ilului și pres‐
tigiului României.
”Cartea Centenarului, pe care am deschis-o astăzi, este replica peste ani a Căr#ii
de Aur, realizată în anul 1929 cu prilejul sărbătoririi Marii Uniri de la 1 Decembrie
1918. A"lată în patrimoniul Muzeului Unirii din Alba Iulia, Cartea de Aur cuprinde numele și semnăturile înfăptuitorilor statului român, cei care s-au angajat să construiască
o #ară modernă și democratică pentru to#i cetă#enii ei.
Alăturarea celor două antologii de semnături va transmite tuturor un mesaj
de a cinsti trecutul, de a onora eroii și pe to#i cei care au dus la progresul României și
de a pune, la rândul nostru, integritatea, competen#ele și viziunea în slujba #ării.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐semnare‐in‐antologia‐cartea‐centenarului
n 1 Decembrie 2018

Alocu!iunea Președintelui României cu prilejul inaugurării Monumentului Marii Uniri din Alba Iulia, mun. Alba Iulia
Președintele României a reamintit fapul că, acum un secol, 1228 de delega"i,
reprezentând toate segmentele și straturile societă"ii, proclamau la Alba Iulia unirea
Transilvaniei, Banatului, Maramureșului, Sătmarului și Crișanei cu Regatul României.
Se încheia astfel, printr‐un act de voin"ă populară, uni%icarea provinciilor istorice
într‐o singură "ară, cu un destin modern și european, România.
„Noi, cei de astăzi, avem privilegiul de a "i moștenit rodul celui mai important
proiect concretizat vreodată în spa#iul strămoșilor noștri. Este datoria și responsabilitatea noastră de a omagia trecutul și de a insu"la genera#iilor viitoare idealurile na#ionale, reîncărcate cu noi semni"ica#ii. Monumentul Centenarului Marii Uniri
întruchipează îmbră#ișarea de acum un secol dintre românii a"la#i de o parte și de alta
a Carpa#ilor.”

1 Decembrie 2018
Inaugurarea
Monumentului Marii Uniri
din Alba Iulia
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Președintele României a subliniat că, în viziunea fruntașilor politici ai mo‐
mentului, statul na"ional reprezenta, prin domnia legii și democratizare, instrumentul
realizării unei armonii sociale și calea unei modernizări de factură occidentală. Marea
Unire a urmărit apropierea dintre români și minorită"ile na"ionale, pentru construi‐
rea unui stat al demnită"ii umane, al bunei convie"uiri și al toleran"ei.
„România noastră, pe care dorim să o transmitem urmașilor noștri, va "i o #ară
demnă și puternică, bine integrată, prin educa#ie, cultură și creativitate, într-o Europă
a valorilor, prosperită#ii și libertă#ii.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐inaugurarii‐monumentului‐marii‐uniri

n 28 noiembrie 2019
Alocu!iunea Președintelui României cu prilejul ceremoniei de înmânare a
Medaliei Comemorative „Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului” și a
Medaliei Aniversare „Centenarul Marii Uniri”, București, Sala Unirii a Palatul Cotroceni
Președintele României a subliniat cu acest prilej că Medalia Comemorativă
„Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului” reprezintă expresia recunoștin"ei
statului român pentru sacri%iciul înfăptuit de genera"ia Marii Uniri pe câmpul de luptă
al Războiului de reîntregire, iar Medalia Aniversară „Centenarul Marii Uniri” este ex‐
presia gratitudinii pentru personalită"ile fondatoare ale modernită"ii României între‐
gite. Institu"iile militare și civile cărora le‐au fost acordate medaliile, sunt păstrătoarele
memoriei eroilor și ale faptelor de acum un secol, care luminează patrimoniul na"ional.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐inmanare‐a‐medaliei‐comemorative‐cen‐
tenarul‐razboiului‐pentru‐intregirea‐neamului‐si‐a‐medaliei‐aniversare‐centenarul‐marii‐uniri

1.4. Primiri și participări la evenimente
n 17 septembrie 2018

Concert dedicat Centenarului României Moderne, oferit participan!ilor la
Summitul „Ini!iativa celor Trei Mări”, București, Sala de Teatru a Palatului Cotroceni.

n Decernarea medaliilor Centenarului
n Președintele României a conferit Medalia Comemorativă „Centenarul

Războiului pentru Întregirea Neamului” prin decretul nr. 781/31 octombrie 2019,
unui număr de 36 de persoane juridice, civile și militare.
n Președintele României a conferit Medalia Aniversară „Centenarul Marii

Uniri” prin decretul nr. 824/13 noiembrie 2019, unui număr de 22 de institu"ii publice.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐inmanare‐a‐medaliei‐comemorative‐cen‐
tenarul‐razboiului‐pentru‐intregirea‐neamului‐si‐a‐medaliei‐aniversare‐centenarul‐marii‐uniri
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2. Urmărirea bunei funcţionări, în baza legii, a instituţiilor
de cultură a și autorităţilor publice responsabile
de conservarea moștenirii culturale,
ca expresie a garantării accesului la cultură
pentru generaţia prezentă și cele viitoare
Președintele Klaus Iohannis a propus, pentru prima dată după 1989, inclu‐
derea protejării patrimoniului cultural în Strategia Na"ională de Apărare a 'ării. Drep‐
tul persoanelor apar"inând minorită"ilor na"ionale la păstrarea, dezvoltarea și
exprimarea identită"ii etnice, culturale lingvistice și religioase face parte, începând
cu 2015, din rândul intereselor na"ionale de securitate. Promovarea identită"ii na‐
"ionale, inclusiv prin prezervarea și valori%icarea patrimoniului cultural și natural
este consacrată ca obiectiv na"ional de securitate.
În viziunea Președintelui României, patrimoniul cultural și moștenirea istorică
se înscriu între valorile și interesele na"ionale ale României, ca factor esen"ial de identitate
na"ională, coeziune socială, suport pentru conștiin"a cetă"enească și dezvoltarea durabilă.
Monumentele istorice și siturile arheologice, lăcașele de cult și arhitectura tradi"ională,
tradi"iile și meșteșugurile, peisajul cultural și natural din România sunt componente va‐
loroase ale patrimoniului european și universal, cu rol în dezvoltarea individului și rezi‐
lien"a na"iunii. Institu"iile memoriei culturale ‐ muzeele, arhivele și bibliotecile ‐ constituie
infrastructura esen"ială care asigură drepturile de acces nelimitat ale cetă"enilor la istoria
și cultura na"ională și universală. Patrimoniul cultural, atât la nivel na"ional cât și la nivelul
comunită"ilor locale, asigură o motiva"ie puternică a cetă"enilor în apărarea "ării.
De aceea, păstrarea patrimoniului cultural, îmbunătă"irea politicilor cultu‐
rale și de patrimoniu ale statului, asigurarea resurselor umane și materiale necesare
pentru conservarea, dezvoltarea și promovarea acestuia, limitarea riscurilor de dis‐
trugere ca urmare a calamită"ilor naturale, neglijen"ei umane sau războiului, digiti‐
zarea patrimoniului cultural, educa"ia culturală și istorică corespunzătoare reprezintă
contribu"ii importante la securitatea na"ională și apărarea "ării.
Ac"iunea Președintelui României a urmărit buna func"ionare, în baza legii, a
institu"iilor de cultură și a autorită"ilor publice responsabile de conservarea moște‐
nirii culturale. Președintele României a încurajat ini"iativele colectivită"ilor locale,
ale structurilor asociative și creatorilor, exemplele de bune practici ale protejării pa‐
trimoniului și promovării accesului la cultură.

2.1. Înalte Patronaje ale Preşedintelui României
n 9 februarie 2015

Sezonul Cultural România – Fran!a, a fost convenit la întâlnirea din 9 feb‐
ruarie 2015 dintre Președintele României, Klaus Iohannis, și Președintele Fran"ei,
François Hollande. Pregătirea sa a făcut parte din Foaia de parcurs a Parteneriatului
strategic bilateral și a fost coordonat de Ministerul Afacerilor Externe.
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Sezonul România – Fran"a a avut menirea de a actualiza imaginea și percep"ia
pe care România și Fran"a le au una fa"ă de cealaltă, precum și consolidarea legătu‐
rilor economice, știin"i%ice și culturale şi simbolizează istoria comună și rela"ia pri‐
vilegiată dintre România şi Franţa. Sezonul a evidenţiat atât faptul că civiliza"ia
franceză și‐a pus amprenta asupra literaturii, artelor vizuale, arhitecturii românești,
cât şi in%luen"a unor creatori români de frunte asupra culturii franceze.
„Valorile împărtășite de cele două na#iuni sunt cele pentru care solda#ii români
și francezi s-au sacri"icat pe câmpul de luptă, iar milioane de civili au suferit, în urma
con"lagra#iei mondiale. Tot aceste valori animă astăzi proiectul în care, din nou,
România și Fran#a se regăsesc înfră#ite: Uniunea Europeană. Este cu atât mai relevant
faptul că Sezonul România-Fran#a 2019 coincide cu preluarea, de către România, a
președin#iei rotative a Consiliului Uniunii Europene. (…)

9 Februarie 2015
Întâlnirea bilaterală
cu Președintele Franței,
François Hollande

Sezonul România-Fran#a 2019 este un proiect generos și incluziv, deschis ideilor și dialogului, care invită cu reveren#ă la descoperirea unui patrimoniu istoric comun,
ce nu a fost încă întru totul revelat. Avem în Sezon atât ocazia unui festival al memoriei
patrimoniale, cât și un forum al crea#iei care are ambi#ia de a pune în lumină întâlnirea
dintre societă#ile noastre contemporane”, Klaus Iohannis, Președintele României.
Programul Sezonului România‐Fran"a a inclus peste 300 de proiecte în
aproximativ 80 de orașe din Fran"a și peste 200 de proiecte în aproximativ 60 de
orașe din România. Acestea s‐au concretizat în aproape 800 de evenimente de teatru,
dans, muzică, cinema, literatură, arte vizuale, expozi"ii, dezbateri, economie și gas‐
tronomie. A fost cel mai amplu proiect de diplomaţie publică realizat de România
până la această dată. În același timp, a fost o etapă a legăturii dintre cele două "ări în
care au fost implicate publicul larg, genera"ia tânără, institu"iile publice şi private.
n 09 Mai 2015 – Președintele României a decernat Înaltul Patronaj pentru:

– Festivalul Interna!ional de Muzică de Cameră Sonoro, edi!ia a X-a,
– Festivalul Interna!ional George Enescu, edi!ia a XXII-a,
– Festivalul de Film ASTRA Sibiu, edi!ia a XXII-a, și
– Festivalul Interna!ional de Teatru de la Sibiu, edi!ia a XXII-a.
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Cu acest prilej, la înmânarea diplomelor, Președintele României, a declarat:
„Pentru mine cultura contează. În acest sens, am dorit prin această ceremonie
să arăt importan#a pe care o acord unor evenimente culturale de mare #inută, care au
dovedit că sunt reprezentative pentru cultura românească. Vă felicit si vă doresc ca și
aceste edi#ii să "ie la fel de frumoase și de savurate de public precum cele de până acum!”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/inmanarea‐insemnelor‐inal‐
tului‐patronaj‐al‐presedintelui‐romaniei‐organizatorilor‐festivalului‐international‐de‐muzica‐de‐cam‐
era‐sonoro‐editia‐a‐x‐a‐festivalului‐international‐george‐enescu‐editia‐a‐xxii‐a‐festivalului‐de‐%ilm‐ast
ra‐sibiu‐editia‐a‐xxii‐a‐si‐festivalului‐international‐de‐teatru‐de‐la‐sibiu‐editia‐a‐xxii‐a
n 23 octombrie 2015

Festivalul Na!ional de Teatru, edi!ia a XXV-a, București
Președintele României a acordat Înaltul Patronaj celei de‐a XXV‐a edi"ii a Fes‐
tivalului Na"ional de Teatru, o adevărată platformă de evenimente, întâlniri, discu"ii
și dezbateri. O edi"ie complexă, care s‐a dovedit a %i și una omagială prin apelul la me‐
moria culturală a genera"iilor de spectatori.
n Februarie 2016

Aniversarea Muzeului Satului – 80 de Ani, București
Președintele României a acordat Înaltul său Patronaj manifestărilor aniversare
ale Muzeului Na"ional al Satului „Dimitrie Gusti”, în semn de recunoaștere a contribu"iei
de decenii a acestei institu"ii, la cunoașterea, păstrarea și valori%icarea tradi"iilor românești.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/ceremonia‐de‐decorare‐a‐
unor‐personalitati‐din‐domeniul‐culturii1568801507
n 1 iunie 2016

Salonul Interna!ional de Carte Bookfest, edi!ia 2016, București
Salonul Interna"ional de Carte Bookfest, este unul din cele mai importante
evenimente de tip târg de carte din România, organizat, din anul 2006, de Asocia"ia
Editorilor din România (AER).
Evenimentul a căpătat o dimensiune interna"ională marcantă începând cu
anul 2010.
n 8 iunie 2016

Cea de-a XXIII-a edi!ii a Festivalului Interna!ional de Teatru de la Sibiu, Sibiu
Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu reprezintă cel mai complex fes‐
tival teatral din România, %iind recunoscut internaţional ca cel de‐al treilea festival
de artele spectacolului din Europa, ca amploare şi dimensiune, după Festivalul
Internaţional de la Edinburgh (Marea Britanie) şi Festivalul de la Avignon (Franţa).
Editia a 23‐a a Festivalului Interna"ional de Teatru de la Sibiu a purtat genericul
„Building Trust/Construind încredere”.
n octombrie 2016
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Festivalul Na!ional de Teatru, la a XXVI-a edi!ie, București
Președintele României a apreciat organizarea edi"iei sub manifestul: „un
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normale și așezate, o luptă pentru păstrarea verticalită"ii și moralită"ii”. De‐a lungul
celor 26 de edi"ii, FNT a câștigat vizibilitate şi impact prin prezentarea valorilor tea‐
trului românesc unui public din ce în ce mai numeros.
n 20 octombrie 2016

Festivalul Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo, edi!ia a XI-a,
București
Festivalul SoNoRo a devenit unul dintre cele mai importante evenimente din
via"a culturală a Bucureștiului, remarcându‐se printr‐o înaltă "inută artistică.
Președintele României a apreciat la Festivalul SoNoRo dimensiunea sa eu‐
ropeană de anvergură, manifestarea bucurându‐se de participarea unora dintre cei
mai apreciaţi tineri interpreţi din Europa.
n 24 mai 2017

Salonul Interna!ional de Carte Bookfest, edi!ia a XII-a, București
Organizată de Asocia"ia Editorilor din România Bookfest este cel mai impor‐
tant salon de carte din România şi singurul eveniment al industriei editoriale care a
reuşit să capete o dimensiune na"ională și internaţională marcantă.
Salonul Interna"ional de Carte Bookfest promovează industria căr"ii din Ro‐
mânia și produse culturale de calitate aducând anual în aten"ia publicului circa 4000
de titluri noi în 150 de standuri de carte.
n 9 iunie 2017

Edi!ia a XXIV-a a Festivalului Interna!ional de Teatru de la Sibiu, Sibiu
Cea de‐a XXIV‐a ediţie a Festivalului s‐a desfăşurat sub genericul „Iubire” și
a avut ca invitaţi de marcă pe celebrul dansator şi coregraf american Mikhail
Baryshnikov, artistul avangardist Robert Wilson şi regizorul Varely Fokin.
n 2 septembrie 2017

Festivalul Interna!ional „George Enescu”, București
Festivalul Interna"ional „George Enescu”, are o istorie de peste jumătate de
secol și este în acest moment cel mai iubit brand cultural al românilor, %iind recunos‐
cut în topul primelor trei festivaluri interna"ionale din Europa.
A%lat tradi"ional sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Festivalul
Interna"ional „George Enescu" este începând cu edi"ia 2017 sub un nou directorat
artistic de primă marcă la nivel interna"ional ‐ Zubin Mehta, Președinte de Onoare și
Vladimir Jurowski, Director Artistic. Situată la con%luen"a dintre na"ional și universal,
opera lui George Enescu a fost valorizată, în premiera românească, prin opera
„Œdipe“ în versiune concertantă cu London Philharmonic Orchestra.
n 29 septembrie 2017

Bienala Interna!ională de Artă Contemporană ”Art Encounters”, Timișoara
Președintele României a apreciat Bienala Art Encounters ca un eveniment
care încurajează dialogul cu moștenirea istorică locală și cu mediul socio‐cultural al
orașului Timișoara, scopul său %iind acela de a deveni un punct de întâlnire pentru
artiști, comunită"i, institu"ii și idei. În edi"ia din 2017, au fost implica"i în eveniment
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peste 500 de artiști profesioniști, având peste 35.000 de vizitatori din "ară și străină‐
tate și peste 10.000 de copii și tineri implica"i în programele educa"ionale și de me‐
diatizare ale evenimentului.
n 14 octombrie 2017

Festivalul de Film „Astra Film Festival” edi!ia XXVI, Sibiu
Președintele Klaus Iohannis apreciază la Festivalul de Film Astra deschiderea in‐
terna"ională și succesul în promovarea %ilmului antropologic. Astra Film Festival este un
eveniment de top în rândul festivalurilor de %ilm din Europa care rămâne credincios mis‐
iunii sale de a promova un tip de cinema în care mijloacele de exprimare artistică sunt
practic nelimitate pentru cineastul angajat în a descifra realită"ile societă"ii contemporane.
n 20 octombrie 2017

Festivalul Na!ional de Teatru (FNT), edi!ia 2017, București
Festivalul Naţional de Teatru este un eveniment de anvergură deosebită, care
se bucură de o frumoasă tradiţie în spaţiul cultural românesc şi de o relaţie specială
cu publicul iubitor de teatru. Manifestul edi"iei 2017 a fost „teatrul schimbă lumea”.
El vorbește despre prezentul acut al societă"ii românești, în care artistul optează pen‐
tru implicarea directă, intensă și vie în problemele societă"ii.
n 02 Noiembrie 2017

Festivalul internaţional de muzică de cameră SoNoRo, edi!ia a 12-a,
București
Președintele României apreciază la Festivalului Sonoro, Edi"ia 2017, intitu‐
lată „SoNoRo Hide & Seek”, sinteza modernă a artelor, deschiderea către publicul
tânăr. Pe parcursul a 19 concerte, la București, Timișoara, Cluj‐Napoca și Brașov, mu‐
zica de cameră a fost acompaniată de poezie, video art, fashion design.
n 30 mai 2018

Edi!ia XIII a Salonului Interna!ional de Carte Bookfest, București
Bookfest este unul din cele mai importante târguri de carte din România,
organizat de Asocia"ia Editorilor din România.

30 Mai 2018
Ediția XIII a Salonului
Internațional de Carte
Bookfest
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Salonul Interna"ional de Carte Bookfest promovează industria căr"ii din
România și produse culturale derivate prezentând publicului la edi"ia 2018 circa
4000 de titluri noi în 150 de standuri de carte, la %iecare manifestare %iind vizitat de
un număr aproximativ de 100.000 de persoane.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐din‐cadrul‐evenimentului‐de‐deschidere‐a‐salonului‐international‐de‐carte‐
bookfest‐editia‐a‐xiii‐a
n 8 Iunie 2018

Festivalul Interna!ional de Teatru de la Sibiu edi!ia a XXV-a, Sibiu
Festivalul Interna"ional de Teatru de la Sibiu a aniversat 25 de ani de exis‐
ten"ă, marcând Centenarul Războiului de întregire și a Marii Uniri.
„Am acordat Înaltul meu patronaj FITS 2018 pentru simbolistica întâlnirii fericite dintre celebrarea împlinirilor istorice cu cele ale artei. Am dorit să remarc și felul
speci"ic, natural și autentic, deschis întregii lumi, prin care Festivalul sibian își exprimă
respectul pentru trecutul României.
Pasiune este motto-ul FITS 2018. El se potrivește bine cu ceea ce caracterizează
elitele culturale românești și explică energia ce aduce încă o dată în Sibiu mari personalită#i ale teatrului, coregra"iei și muzicii. Pentru câteva zile Sibiul va "i dovada vie că
prin artă, ne putem cunoaște și împlini cu adevărat.”
Edi"ia a XXV‐a a fost compusă din 525 de evenimente sus"inute de 3300 de artiști
din 73 de "ări, jucate în 73 de locuri, în fa"a a aproximativ 69.000 de spectatori pe zi, având
ca "ări invitate; Germania, Fran"a, Austria, Marea Britanie, Rusia, Israel, SUA, Japonia, China.
n 1 Septembrie 2018

Concursul Interna!ional „George Enescu”, București
Concursul Interna"ional „George Enescu” este consacrat atât în "ară, cât și în
străinătate ca o rampă de lansare a tinerelor talente pe pia"a artistică mondială.
Concursul Internaţional reprezintă un rezultat al interesului pentru creșterea
tinerelor talente pe care Enescu a propagat‐o în lumea muzicală de pretutindeni. În
cei 60 de ani de existen"ă, Concursul Enescu a devenit un brand de ţară şi un etalon
al performanţei culturale.
n Octombrie 2018

Forumul Na!ional „Anul European al Patrimoniului Cultural”, București
Institutul Na"ional al Patrimoniului a demarat Proiectul ‐ Patrimoniul Românesc
la 100 de ani după Marea Unire. Valori na"ionale, valori europene.
Proiectul s‐a desfășurat în două etape: Seria conferin"elor dedicate patrimo‐
niului românesc și Forumul na"ional „Anul European al Patrimoniului Cultural”.
n Octombrie 2018

Conferin!a Interna!ională „Valoarea Universală Excep!ională a Ansamblului
Monumental «Calea Eroilor»”, Târgu Jiu
Evenimentul a fost dedicat împlinirii a 80 de ani de la inaugurarea Ansamblului
Monumental „Calea Eroilor”, ridicat de Constantin Brâncuși la Târgu‐Jiu cinstește
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jertfa eroilor căzu"i în Primul Război Mondial, precum și operele marelui sculptor
român, în anul Centenarul Războiului de întregire și a Marii Uniri.
n 15 octombrie 2018

Festivalul de Film „Astra Film Festival”, edi!ia 2018, Sibiu
Edi"ia aniversară de 25 de ani a Festivalului Interna"ional de Film edi"ia
2018, a abordat teme de actualitate cum ar %i; situa"ia extremei drepte în Europa,
religia, maternitatea sau diaspora românească.
n 19 octombrie 2018

Festivalului Naţional de Teatru, edi!ia a 28 –a, București.
Cea de‐a 28‐a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru s‐a desfăşurat în anul
Centenarului Războiului de întregire și a Marii Uniri sub simbolul: „#fnt100 –
Festivalul Naţional de Teatru 2018 în 100 de evenimente”.
Edi"ia 2018 i‐a fost dedicată unui artist special, regizorul și profesorul
Cătălina Buzoianu, o mare personalitate a culturii române, la împlinirea a 80 de ani.
n 2 noiembrie 2018

Edi!ia XIII a Festivalului Interna!ional de Muzică de Cameră SoNoRo și
seria de concerte Rhapsodie Roumaine, București.
Ca o contribuţie la Centenarul Marii Uniri, festivalul a iniţiat proiectul
Rhapsodie Roumaine, care și‐a propus o serie de concerte pe tot parcursul anului
2018 în săli de renume din întreaga lume (Musikverein Viena, Residenz München,
Elisabethsaal Antwerpen, Izmir, Japonia, Concertgebouw Amsterdam).
Edi"ia 2018 a Festivalului „Sonoro”, cea de a 13‐a, s‐a desfăşurt la București,
Timișoara, Cluj‐Napoca, Sibiu și Brașov şi a purtat titlul “Side Effects”.
n 29 mai 2019

Salonul Interna!ional de Carte Bookfest, edi!ia 2019, București
În anul 2018, Târgul de Carte Bookfest a avut ca partener principal și invitat
de onoare al Târgului Statele Unite ale Americii. Salonul a prilejuit și lansarea volu‐
mului ES Klaus Iohannis, „EU.RO ‐ Un dialog deschis despre Europa”.
Bookfest promovează industria căr"ii din România și produse culturale de
calitate aducând la edi"ia 2019, 5000 de titluri noi în 150 de standuri de carte.
În cadrul ceremoniei de deschidere a Salonului, Președintele României a par‐
ticipat la dezbaterea pe tema „Carte, educa"ie, viitor”.
n 22 iunie 2019
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Festivalul Interna!ional de Teatru de la Sibiu, edi!ia 2019, Sibiu
Edi"ia s‐a intitulat A dărui, și a fost parte a Sezonului Cultural Fran"a‐România,
consemnând participarea la Festival a unor importante teatre și companii din
Fran"a, precum și implementarea proiectului Micro‐Folie, în parteneriat cu Parc de
la Villette.
„Un exemplu de încredere în for#a artei și a rolului ei important în coeziunea
socială și dialogul dintre civiliza#ii, acest festival este gândul cald și deschis al societă#ii
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românești către Europa și întreaga lume, mesaj căruia mă asociez și pe care il sprijin.”
a transmis festivalului în mesajul său Președintele României .

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐galei‐festivalului‐international‐de‐teatru‐de‐la‐sibiu
n 31 august 2019

Festivalul Interna!ional „George Enescu”, edi!ia 2019, București, Cluj‐Napoca,
Timișoara, Iași, Sibiu, Târgu Mureș, Bacău, Bârlad și Târgoviște.
Festivalul Interna"ional „George Enescu” este în acest moment cel mai cu‐
noscut brand cultural al României %iind recunoscut în topul primelor trei festivaluri
interna"ionale din Europa. Edi"ia de anul acesta a Festivalului are ca temă Lumea în
armonie, mesajul către publicul larg al marelui său inspirator %iind acela că ”menirea
sfântă a muzicii este să unească su%letele ”.
Programul Festivalului a fost conceput astfel încât să prezinte și tendin"ele
actuale din spa"iul cultural interna"ional, explorând latura lirică, teatrală, dar și
accentele muzicii contemporane.
n 20 septembrie 2019

Bienala de Artă Contemporană Art Encounters, edi!ia a III-a, Timișoara
Bienala de Artă Contemporană Timișoara Art Encounters, se a%lă la cea de‐a
III‐a edi"ie și are drept scop implicarea publicului larg într‐un dialog care să cuprindă
cele mai importante teme ale societă"ii actuale și crearea unei platforme dinamice
pentru schimbul cultural între scena artistică din România și cea interna"ională.
„Anul acesta se împlinesc trei decenii de la izbucnirea Revoluţiei din 1989, eveniment dramatic şi bornă istorică fundamentală a României contemporane. Patrimoniul și mediul socio-cultural al orașului Timișoara, potenţate de Bienala de Artă
Contemporană Art Encounters ne transmit un mesaj profund democratic: întâlnirea
dintre creatori şi societate, dialogul viu între expresii artistice diverse dau consistenţă
convieţuirii şi coeziune între generaţii”, a transmis Bienalei în mesajul său Președintele
României.
n 1 octombrie 2019

Festivalul Interna!ional de Artă Europalia - România
Ediţia din 2019 este cea de‐a 27‐a în cel de al 50‐lea an de existenţă a festi‐
valului, iar România este "ară invitată de onoare. Festivalul oferă "ărilor invitate opor‐
tunitatea de a prezenta la Bruxelles aspecte semni%icative ale patrimoniului lor
cultural și constituie o excelentă platformă de dialog cultural.
Festivalul Europalia – România cuprinde peste 250 de evenimente din sfera ar‐
telor vizuale, artelor spectacolului, muzică, %ilm, literatură, educaţie culturală, care vor
avea loc în Belgia, dar şi în Franţa, Olanda, Germania, Luxemburg şi Marea Britanie.
”Astăzi, prietenia de lungă durată care uneşte România şi Regatul Belgiei este
evidenţiată din nou prin cultură, prin lansarea celei de-a 27-a ediţii a Festivalului
Europalia. Am convingerea că aceasta va "i cu adevărat specială şi că publicul belgian
şi european vor "i încântaţi de diversitatea, dinamismul, profunziunea şi unicitatea
culturii româneşti. A "i ţară invitată de onoare a ediţiei din acest an a Festivalului
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1 Octombrie 2019
Festivalul Internațional
de Artă Europalia,
Bruxelles

Europalia reprezintă o minunată ocazie, care vine în completarea interesului de care
România s-a bucurat la Bruxelles anul acesta, pe durata preşedinţiei sale de succes la
Consiliul Uniunii Europene. Totodată, sunt încrezător că festivalul va juca un rol decisiv
în consolidarea, în continuare, a legăturilor noastre bilaterale“, a a%irmat Președintele
României la inaugurarea Festivalului, în 1 octombrie 2019 la Bruxelles.
n 14 octombrie 2019

Festivalului Astra Film Festival, edi!ia XXVI, Sibiu
Astra Film Festival rămâne credincios misiunii sale de a promova un tip de
cinema în care mijloacele de exprimare artistică sunt practic nelimitate pentru ci‐
neastul angajat în a descifra realită"ile societă"ii contemporane.
Festivalul se desfășoară în anul în care Sibiul, în calitate de gazdă a Summitului
Uniunii Europene, se găsește în centrul aten"iei interna"ionale.

2.2. Evenimente găzduite de Președintele României și
desfășurate cu sprijinul Administrației Prezidențiale
n 30 octombrie 2015

Președintele României a găzduit, la Palatul Cotroceni, concertul de deschidere
a Festivalului Interna"ional de Muzică de Cameră SoNoRo The Dreamers, edi"ia 2015.
n 21 Decembrie 2015

Președintele României a oferit un concert susţinut de Corul Naţional de
Cameră Madrigal – Marin Constantin în onoarea personalului medical care s‐a impli‐
cat în acordarea asistenţei răniţilor de la Colectiv.
n 22 octombrie 2016

Președintele României a găzduit în Sala de Teatru a Palatului Cotroceni –
Seara de Gală a Festivalului Interna"ional de Teatru „FEST(IN) pe Bulevard.
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21 Decembrie 2015
Concert susţinut
de Corul Naţional
de Cameră Madrigal –
Marin Constantin

n 28 octombrie 2016

Președintele României a găzduit, la Palatul Cotroceni, concertul de deschidere a
Festivalului Interna"ional de Muzică de Cameră SoNoRo „La Muse et le Poète”, edi"ia 2016.
n 27 octombrie 2017

Președintele României a găzduit, la Palatul Cotroceni, concertul de deschidere
a Festivalului Interna"ional de Muzică de Cameră SoNoRo „Hide and Seek”, edi"ia 2017.
n 2 noiembrie 2018

Președintele României a găzduit, la Palatul Cotroceni, concertul de deschidere
a Festivalului Interna"ional de Muzică de Cameră SoNoRo”Side Efects”, edi"ia 2018.
n 1 noiembrie 2019

Președintele României a găzduit, la Palatul Cotroceni, concertul de deschi‐
dere a Festivalului Interna"ional de Muzică de Cameră SoNoRo „DaDa”, edi"ia 2019.

2.3. Discursuri și mesaje ale Preşedintelui României
n 15 Ianuarie 2015

Mesajul Preşedintelui României cu prilejul sesiunii solemne dedicate
Zilei Culturii Naţionale, București, Aula Academiei Române.
„Celebrăm Ziua Culturii Na#ionale la data aniversării poetului naţional,
Mihai Eminescu, de la a cărui naștere anul acesta se împlinesc 165 de ani. Ca în "iecare
15 Ianuarie, astăzi suntem împreună nu doar pentru a evoca "igura fondatoare a
culturii românești moderne, dar și pentru a ne întreba unde se găsește cultura în viaţa
societăţii românești și care este viitorul pe care îl oferim moștenirii Luceafărului.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐zilei‐culturii‐nationale
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n 03 Aprilie 2015

Mesajul Președintelui României cu prilejul aniversării a 149 de ani de
la în$iinţarea Academiei Române.
Președintele României a transmis un mesaj cu prilejul aniversării a 149 de
ani de la în%iinţarea Academiei Române.
„Cu prilejul aniversării a 149 de ani de la în"iinţarea Academiei Române, îmi
face o deosebită plăcere să vă felicit. Vă urez să aveţi parte, ca instituţie etalon a culturii
și știinţei române, de rezultate pe măsura eforturilor și așteptărilor dumneavoastră.
Academia Română s-a născut din năzuinţa de emancipare naţională a generaţiei Revoluţiei de la 1848. La pu#ină vreme de la în"iin#are, Academia Română a
devenit, gra#ie modelului instituţional european adoptat de părinţii săi fondatori, unul
dintre simbolurile statalităţii României moderne.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐aniversarii‐a‐149‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐academiei‐romane
n 10 Mai 2015

Mesajul Președintelui României cu prilejul deschiderii Centrului
Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi, Cernău"i.
Centrul Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi, este un centru cultural româ‐
nesc, a%lat în inima orașului Cernăuţi.
”Străduinţa dumneavoastră și rezultatul ei, Centrul Cultural Român Eudoxiu
Hurmuzachi, reprezintă atât un reper pe care îl arătaţi românilor, cât și un exemplu pe
care îl daţi autorităţilor.”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐la‐deschiderea‐centrului‐cultural‐roman‐eudoxiu‐hurmuzachi‐din‐cernauti

n 31 august 2015
Mesajul Președintelui României cu prilejul Zilei Limbii Române
Președintele României a transmis cu prilejul Zilei Limbii Române următorul mesaj:
„Astăzi, 31 august, celebrăm unul dintre cele mai importante elemente de"initorii
ale identităţii noastre naţionale. Limba română ne exprimă cultura, valorile şi bogăţia
tradiţiilor şi ne uneşte într-o mare comunitate spirituală pe toţi cei care o vorbim, indiferent
de locul în care trăim. În această zi de sărbătoare, gândurile mele se îndreaptă către românii
din ţară, către cei din Republica Moldova, precum şi către cei din diaspora, pentru care limba
este legătura vie cu originile şi identitatea naţională. Încurajez familiile de români de pretutindeni să-şi înveţe copiii limba română şi să-i îndemne nu doar să cunoască, ci să-şi iubească
limba maternă. La mul#i ani tuturor vorbitorilor de limbă română, oriunde v-a#i a"la!”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐zilei‐limbii‐romane
n 13 Decembrie 2015

Mesajul Președintelui României cu prilejul aniversării a 70 de ani de
la în$iinţarea Corului de Copii Radio, București
Președintele României a transmis Corului de Copii Radio un mesaj cu prilejul
aniversării a 70 de ani.
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”Corul de Copii Radio este astăzi cel mai important şi mai valoros ansamblu
vocal pentru tinerii din România şi un ambasador cultural de prim rang în Europa şi
în lume. Succesul înregistrat pe scene importante demonstrează nivelul înalt şi aprecierea de care se bucură corul peste tot unde răsună vocile membrilor săi.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐aniversarii‐a‐70‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐corului‐de‐copii‐radio
n 15 Ianuarie 2016

Discursul Președintelui României cu prilejul Zilei Culturii Naţionale,
București, Aula Academiei Române.
Președintele României a participat la tradi"ionala sesiune solemnă a Academiei
Române, dedicată Zilei Culturii Naţionale. Sesiunea a avut ca temă „Identitate naţională”.

15 Ianuarie 2016
Depunerea unei coroane
de flori la statuia
lui Mihai Eminescu din
fața Ateneului Român

„Aniversăm astăzi nașterea „omului deplin al culturii românești,” așa cum a
fost considerat Mihai Eminescu. Manuscrisele eminesciene din tezaurul Bibliotecii
Academiei ne amintesc că trebuie să ne cinstim limba, cultura și patrimoniul na#ional.
Prin semni"ica#ie și simbolistică, Ziua Na#ională de la 1 Decembrie și consacrarea
zilei nașterii lui Mihai Eminescu ca zi a culturii na#ionale formează axa identitară a na#iunii noastre. Exact acum 150 de ani, după ce cunoscuse Cernău#iul, Eminescu străbătea în
Transilvania locurile care urmau să "ie în toamna lui 1918 cetă#ile Marii Uniri.
Rolul operei lui Mihai Eminescu în desăvârșirea conștiin#ei de sine a României
se leagă, nu întâmplător, de în"iin#area tot acum 150 de ani a Societă#ii Literare
Române, precursoarea Academiei Române.”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐dedicat‐zilei‐culturii‐nationale
n 19 Februarie 2016

Mesajul Președintelui României cu prilejul Zilei Naţionale Constantin
Brâncuşi.
Președintele României a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Naţionale
Constantin Brâncuşi.
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„2016 este primul an în care marcăm în cadrul unei zile na#ionale posteritatea
operei lui Constantin Brâncuşi, graţie unei legi prin care ne asumăm responsabilitatea
pentru moștenirea lăsată omenirii de părintele sculpturii moderne.
Cunoașterea, protejarea și punerea în valoare a operei lui Brâncuși au nevoie
de ac#iuni concrete, dincolo de bune inten#ii. Apreciez ini#iativa în"iin#ării Muzeului
Brâncuși la Târgu Jiu. (…) și doresc un deznodământ favorabil nominalizării Ansamblului
Calea Eroilor în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐zilei‐nationale‐constantin‐brancusi
n 30 Martie 2016

Mesajul de felicitare al Președintelui României cu prilejul împlinirii a
70 de ani de la în$iin!area Operei Na!ionale Române din Timișoara.
Președintele României a transmis un mesaj cu prilejul celebrării a 70 de ani
de activitate a Operei Na"ionale Române din Timișoara
”Opera Na#ională Română din Timișoara este continuatoarea unei lungi și bogate tradi#ii muzicale a Banatului. Ea reprezintă un simbol nu numai pentru oraș, ci și
pentru România. Prin activitatea sa prodigioasă în cele șapte decenii de existen#ă, Opera
din Timișoara a devenit o institu#ie culturală de prim rang a #ării noastre, demnă de
importan#a politică, economică și culturală a orașului din care provine”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐implinirii‐a‐70‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐operei‐nationale‐romane‐
din‐timisoara
n 03 Noiembrie 2016

Mesajul Președintelui României cu prilejul aniversării a 60 de ani de
la în$iin!area Operei Na!ionale Române din Iași
Președintele României a transmis un mesaj cu prilejul celebrării a 60 de ani
de activitate a Operei Na"ionale Române din Iași.
”Continuatoare a tradi#iei muzicale românești, simbol al vie#ii culturale a
orașului dumneavoastră, Opera ieșeană s-a bucurat de la în"iin#area sa, la 1 ianuarie
1956, de prezen#a unor mari artiști care i-au conturat identitatea în spa#iul liric românesc și i-au dat anvergură prin spectacolele montate.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐
iohannis‐adresat‐cu‐prilejul‐aniversarii‐a‐60‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐operei‐nationale‐romane‐din‐iasi
n 15 Ianuarie 2017
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respectul pentru #ara noastră se clădește în bună măsură pe aprecierea interna#ională
a culturii și artiștilor ei. Probând o dată în plus vitalitatea și originalitatea spiritualită#ii
românești, tradi#iile populare, literatura, cinematogra"ia „noului val”, teatrul și coregra"ia au fost, în anul care a trecut, protagoniștii unei prezen#e remarcabile a #ării noastre
pe marea scenă a culturii universale. Cultura continuă să "ie un excelent ambasador al
României, cel mai elocvent și de neînlocuit act de identitate al na#iunii noastre”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐zilei‐culturii‐nationale
n 1 iulie 2017

Mesajul Președintelui României cu prilejul celei de-a V-a edi!ii a Festivalului Concurs Coral Interna!ional pentru Tineret Gavriil Musicescu, Iași.
Președintele României a adresat un mesaj cu prilejul celei de‐a V‐a edi"ii a
Festivalului Concurs Coral Interna"ional pentru Tineret Gavriil Musicescu.
”Concursul Coral Interna#ional pentru Tineret Gavriil Musicescu oferă Iașiului
o experien#ă culturală inedită, o sărbătoare a muzicii, o provocare pentru a"irmarea
artistică a forma#iilor corale participante.
Doresc să vă asigur de întreaga mea pre#uire pentru contribu#ia excep#ională
pe care o aduce#i multiculturalită#ii și dezvoltării competen#elor tinerilor artiști din
#ară și străinătate.”
n 21 mai 2018

Mesajul Președintelui României cu prilejul Zilei mondiale a diversităţii
culturale, pentru dialog şi dezvoltare, București
Președintele României a transmis un mesaj cu prilejul Zilei mondiale a di‐
versită"ii culturale, pentru dialog și dezvoltare.
Cu acest prilej Președintele României i‐a felicitat și i‐a încurajat pe cei care
recunosc şi respectă diversitatea culturală, promovează dialogul dintre civilizaţii, le‐
gând cultura, în feluritele sale expresii, de devoltarea durabilă a colectivităţilor.
„Cu prilejul Zilei Mondiale a diversită#ii culturale, pentru dialog și dezvoltare,
îi felicit pe to#i cei care recunosc și respectă diversitatea culturală, promovează dialogul
dintre civiliza#ii, legând cultura, în feluritele sale expresii, de dezvoltarea durabilă a colectivită#ilor.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/ziua‐mondiala‐a‐diversitatii‐
culturale‐pentru‐dialog‐si‐dezvoltare
n 18-24 iunie 2018

Mesajul Președintelui României cu prilejul European Cultural Heritage
Summit ’Sharing Heritage – Sharing Values’, Berlin
Președintele Iohannis a transmis un mesaj participan"ilor la Forumul Anului
Patrimoniului Cultural 2018 în care a subliniat angajamentul său și al României în
favoarea culturii și patrimoniului.
”It is a great pleasure for me to address to the "irst European Cultural Heritage
Summit that will propose an ambitious European Agenda and Action Plan for Cultural
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Heritage. Hopefully, The Berlin Call will be a lasting legacy of the European Year of Cultural Heritage.
I proudly represent Romania and its citizens in the common effort of the consolidation of the European Project. I share with you the opinion that culture and cultural
heritage are not marginal issues, but important pillars for the sustainable development
of our Union.
It is important that we preserve and foster our common and fundamental values and principles. Our heritage is a valuable resource for a better future for all the European citizens. ”
n 29 noiembrie 2018

Mesajul Președintelui României cu prilejul Forumului Anului European
al Patrimoniului Cultural în România
Președintele României a transmis un mesaj în cadrul Forumului Anului
European al Patrimoniului Cultural în România. Președintele a salutat prezen"a la
Palatul Cotroceni a reprezentan"ilor Parlamentului European și ai Comisiei Europene,
ai organiza"iei Europa Nostra, a unui număr important de specialiști respecta"i în
domeniul patrimonial, precum și prezen"a unor cunoscute personalită"i culturale.
„Salut prezen#a la Palatul Cotroceni a reprezentan#ilor Parlamentului
European și ai Comisiei Europene, ai organiza#iei Europa Nostra, a unui număr important de specialiști respecta#i în domeniul patrimonial, precum și prezen#a unor cunoscute personalită#i culturale. Vă a"la#i, astăzi, într-unul dintre locurile reprezentative
ale istoriei #ării noastre, iar participarea dumneavoastră la acest eveniment dă o consisten#ă deosebită marcării Centenarului Marii Uniri, prin abordarea unei teme deopotrivă
na#ionale, europene și universale”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐forumului‐anului‐european‐al‐patrimoniului‐cultural‐in‐romania
n 30 mai 2019

Mesajul Președintelui României cu prilejul Zilei limbii şi teatrului idiș,
București
Președintele României a transmis comunită"ii evreiești din România un
mesaj cu ocazia Zilei limbii și teatrului idiș, instituită prin Legea nr. 253/2017 și
sărbătorită în %iecare an la 30 mai.
„Cu ocazia Zilei limbii și teatrului idiș transmit un mesaj cald de felicitare tuturor celor care se îngrijesc ca moștenirea culturală a comunită#ii evreiești din România
să se păstreze vie. Limba şi teatrul idiș îmbogă#esc patrimoniul cultural al #ării noastre,
dar şi cel al umanită#ii.
Festivalul Teatrului Idiș, organizat anual la București de Teatrul Evreiesc de
Stat, este un excelent mijloc de a arăta tinerei genera#ii valorile convie#uirii, pe care
trebuie să le pre#uiască, să le cultive şi să le apere”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐zilei‐limbii‐si‐teatrului‐idis
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n 22 iunie 2019

Mesajul Președintelui României cu prilejul Galei Festivalului
Interna!ional de Teatru de la Sibiu, Sibiu
Președintele României a transmis un mesaj cu ocazia Galei Festivalului
Interna"ional de Teatru de la Sibiu.
„Arta de a dărui, titlul sub care se desfășoară în 2019 Festivalul Interna#ional
de Teatru de la Sibiu, este noua provocare pe care această deja tradi#ională manifestare
o propune "idelului, dar și mereu întineritului său public. Înaltul Patronaj pe care l-am
acordat prezentei edi#ii este modul de a mă alătura acestui exerci#iu de dăruire care
este teatrul și reprezintă aprecierea fa#ă de generozitatea artiștilor și dedicarea trupelor care se întâlnesc la Sibiu.
Fenomenul cultural care a devenit astăzi FITS este deopotrivă rodul artiștilor, dar
și al publicului românesc care vede în teatru, de decenii, expresia libertă#ii și arta de a dărui.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐galei‐festivalului‐international‐de‐teatru‐de‐la‐sibiu
n 31 August 2019

Mesajul Președintelui Klaus Iohannis, transmis cu prilejul Zilei Limbii
Române
Președintele României a transmis, un mesaj cu prilejul Zilei Limbii Române.
”Astăzi, 31 august, sărbătorim Ziua Limbii Române, limba care ne de"inește
cultural și spiritual, ne unește ca români indiferent de #ara în care trăim și ne a"irmă
identitatea. Limba română ne-a adus laolaltă de-a lungul timpului, indiferent de regimuri politice, ocupa#ii străine sau războaie și a făcut posibilă construirea unei na#iuni
române, "iind temelia pe care s-a înfăptuit Marea Unire din 1918.
Transmit întreaga mea apreciere tuturor celor care cultivă limba română, asigurându-i dezvoltarea, îmbogă#ind literatura și promovând folosirea ei inclusiv în afara
grani#elor. În multe dintre comunită#ile de români din afara #ării se depun mari eforturi
pentru construirea unei vie#i culturale active în limba română. Aceste eforturi, alături
de utilizarea limbii materne în cadrul familiei, asigură culturii românești o prezen#ă
vie în întreaga lume. ”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐zilei‐limbii‐romane

2.4. Alocuțiuni ale Preşedintelui României
n 14 ianuarie 2015

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul Zilei Culturii Naţionale,
în cadrul evenimentului „Muzeul Naţional de Istorie a României – Un Nou
Început”, București, Muzeul Na"ional de Istorie al României
Cel mai important muzeu de istorie din ţară, o instituţie simbol a culturii şi
a statului român, stă închis, cu artefactele împachetate, depozitate şi inaccesibile
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publicului de foarte mulţi ani. Cu eforturi imense şi remarcabilă îndârjire, oamenii
muzeului organizează expoziţii temporare care ţin viu discursul muzeal şi curatorial
în domeniul istoriei.
Președintele României și‐a arătat îngrijorarea fa"ă de pericolul în care se
găsește acest simbol al istoriei și culturii românești.
„Mul#umesc pentru invita#ie, în primul rând. În calitate de Președinte al
României marchez pentru prima dată Ziua Culturii Naţionale. O fac, nu doar simbolic,
printr-o vizită la Muzeul Naţional de Istorie a României. Pentru că, alături de Banca
Naţională, Muzeul Naţional de Istorie a României este locul din centrul Capitalei ce
semni"ică în cel mai înalt grad temeinicia statul român din punct de vedere al culturii
și al istoriei. Muzeul Naţional de Istorie a României este depozitarul Tezaurului istoric
și al mărturiilor fundamentale ale ţării. (…) Din păcate, aceste mărturii, ca și multe
altele, nu pot "i arătate publicului decât rar, greu și parţial.”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐la‐evenimentul‐muzeul‐national‐de‐istorie‐a‐romaniei‐un‐nou‐inceput‐organizat‐
cu‐prilejul‐zilei‐culturii‐nationale
n 3 Octombrie 2016

Alocu!iunea Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, sus!inută
la întâlnirea cu operatorii culturali şi autorită!ile locale pe tema „Timișoara –
Capitală Culturală Europeană 2021”
Timișoara a câștigat competi"ia pentru a juca în 2021 onorantul rol de
Capitală Culturală Europeană. Din experien"a sa ob"inută la Sibiu, când în anul 2007
orașul a fost desemnat Capitală Culturală Europeană, Președintele României a
împărtașit în cadrul unei dezbateri la care au participat operatorii culturali din orașul
de pe Bega. Președintele României a asigurat comunitatea locală și pe actorii culturali
ai viitoarei Capitale Culturale Europene de sprijinul său.
”Fără latura europeană, e greu de vorbit despre o Capitală Culturală Europeană
și Timișoara are ce arăta. Timișoara este un oraș al inovării nu numai în spa#iul universitar
sau în spa#iul antreprenorial, este un oraș al inovării și în plan cultural. Și aici în sprijin
vin foarte multe lucruri, am spus deja de zona antreprenorială, zona institu#iilor culturale,

3 Octombrie 2016
Întâlnire
„Timișoara – Capitală
Culturală Europeană
2021”
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care este foarte importantă, zona bisericilor și faptul că vă a"la#i la con"luen#a, sau să zicem
la locul de sinergie, a două lumi, ca să spunem așa, lumea ortodoxă și lumea catolică. ”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/intalnire‐cu‐operatorii‐culturali‐si‐au‐
toritatile‐locale‐pe‐tema‐timisoara‐capitala‐culturala‐europeana‐2021
n 15 ianuarie 2018

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul Zilei Culturii Na!ionale,
Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
În 2018 s‐a un veac de unitate a românilor, realizare istorică ce nu ar %i fost
posibilă fără contribu"ia fundamentală a culturii la edi%icarea conștiin"ei na"ionale.
”De Ziua Culturii Na#ionale vreau să vă felicit și, prin intermediul dumneavoastră, să-i felicit pe to#i creatorii și pe cei implica#i în actul cultural, pe to#i aceia care
însu"le#esc institu#iile publice de cultură.
Prin operele și prin activitatea dumneavoastră, din păcate nu întotdeauna sprijinită corespunzător, îmbogă#i#i cultura universală și consolida#i identitatea României
în spa#iul valorilor cetă#eniei democratice europene.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐evenimentul‐prilejuit‐de‐ziua‐culturii‐nationale
n 12 mai 2018

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul reinaugurării Palatului
Cultural în Anul European al Patrimoniului Cultural, Blaj.
Marele premiu pentru restaurare conferit de Uniunea Europeană în 2017
Palatului Cultural din Blaj a fost motivat şi de faptul că, prin restaurare, clădirea a sti‐
mulat implicarea civică și a avut un impact economic semni%icativ asupra colectivită"ii
locale. Președintele României a salutat acest lucru la ceremonia de inaugurare.
”Blajul este cetatea care a pre"igurat Marea Unire. De astăzi, prin frumoasa
simbolistică a consacrării europene a renașterii Palatului Cultural, Blajul este și unul
dintre acele locuri de unde Europa culturii, a diversităţii și toleran#ei se vede mai bine
și mai clar, ca proiect și destin comun al tuturor cetă#enilor ei.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐din‐cadrul‐dezbaterii‐blaj‐1848‐2018‐constiinta‐nationala‐si‐destin‐european
n 30 mai 2018

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul deschiderii o$iciale a
Salonului Interna!ional de Carte Bookfest, edi!ia a XIII-a, București
În cadrul Salonului Interna"ional de Carte a%lat sub Înaltul său Patronaj, Președintele
României a sus"inut o alocu"iune și un dialog sub titlul „Carte, educa"ie, viitor”.
”Am acordat Înaltul Patronaj Salonului Interna#ional de Carte Bookfest în anul
Centenarului pentru că am dorit să subliniez rolul esen#ial al căr#ii în păstrarea memoriei unui popor, în dezvoltarea conștiin#ei sociale și na#ionale, și pentru că mă număr
printre cei care cred în legătura dintre carte, educa#ie și consolidarea democra#iei.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐din‐cadrul‐evenimentului‐de‐deschidere‐a‐salonului‐international‐de‐carte‐
bookfest‐editia‐a‐xiii‐a
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n 27 noiembrie 2018

Alocuţiunea Preşedintelui României, susţinută cu prilejul Inaugurării
Sezonului România-Fran!a la Centrul de Artă și Cultură Georges-Pompidou,
Paris, Fran"a
Inaugurarea o%icială a Sezonului România‐Fran"a a avut loc în prezen"a
președintelui Klaus Iohannis și președintelui Emmanuel Macron, la Centrul Georges
Pompidou.
Sezonul România‐Fran"a a inclus ca mari premiere prima expozi"ie a
României la Muzeul Luvru de la Paris, primul Sezon expozi"ional al României la
Centrul Pompidou și primul concert al unei orchestre române, Orchestra Română de
Tineret, la Filarmonica din Paris.
”Sezonul cultural Fran#a - România și-a propus să "ie un elogiu adus acestei
realită#i, provocând totodată genera#iile de creatori de astăzi să reîncarce cu noi sem-

27 Noiembrie 2019
Inaugurarea Sezonului
România-Franța la
Centrul de Artă și Cultură
Georges-Pompidou

ni"ica#ii dinamica schimburilor dintre cele două culturi, inclusiv printr-un discurs autentic, sincer și actual, de care avem nevoie în prezent și unii, și al#ii.
Promovând dialogul cultural, nu facem decât să apărăm o Europă a ideilor, a
valorilor și a libertă#ii, în detrimentul spectrului urii, intoleran#ei și populismului. Refuzând ferm diviziunile interne și ideologiile toxice, vom putea avea o Europă în care
expresia libertă#ii se regăsește nu doar în muzee, teatre și galerii, ci și în societate.
Rela#ia dintre România și Fran#a se remarcă în plan cultural prin felul speci"ic
în care tradi#iile noastre sunt reconvertite în modernitate și împărtășite de creatori
într-un discurs universal.
Sezonul va arăta că na#iunile noastre au toate motivele să investească în cultură şi creativitate, să-și propună noi platforme ale dialogului cultural, pe care să-şi ridice viitorul lor european.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐inaugurarii‐sezonului‐romania‐franta
n 15 ianuarie 2019
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15 Ianuarie 2019
Ziua Culturii Naționale,
sesiunea festivă
a Academiei Române

Președintele României a adresat un elogiu tuturor celor care, în anul Centenarului
Marii Uniri, au promovat cultura noastră în fa"a publicului din "ară și din străinătate.
”Celebrăm cultura de ziua nașterii Luceafărului poeziei românești și pentru
faptul că limba română a constituit, începând cu Veacul Luminilor, argumentul și temelia aspira#iei noastre la unitate na#ională și la progres social.
Înainte de a "i concretizarea unei viziuni politice și de a se materializa ca rezultat al angajamentului popular, unitatea na#ională s-a înfăptuit prin limba română.
Pentru carte și limbă au trudit și s-au jert"it dascăli, istorici, poe#i și scriitori
români, dar, fapt remarcabil, chiar și cărturari de alte etnii.
Prin bogă#ia și diversitatea culturii și patrimoniului nostru, adevăra#i piloni
ai identită#ii na#ionale, ca și prin operele tinerelor genera#ii de artiști, România adaugă
marii simfonii universale, an de an, noi expresii și armonii.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐sesiunii‐festive‐a‐academiei‐romane‐dedicate‐zilei‐culturii‐nationale
n 23 ianuarie 2019

Alocuţiunea Preşedintelui României la celebrarea a 160 de ani de la
prima unire a românilor, cu prilejul declarării Municipiului Iași „Capitală
Istorică a României”, Iași

23 Ianuarie 2019
Celebrarea a 160 de ani
de la prima unire
a românilor, cu prilejul
declarării Municipiului Iași
„Capitală Istorică
a României”
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Președintele României s‐a a%lat mijlocul locuitorilor Iașiului pentru a celebra
împreună 160 de ani de la prima unire a românilor și pentru a evoca și cinsti memoria
marelui artizan al modernizării "ării, Domnul Unirii, Alexandru Ioan Cuza.
”Iașul a fost locul apropierii Moldovei de civiliza#ia și valorile occidentale. De
altfel, Moldova a fost prima dintre provinciile românești care a aderat la idealurile
Revolu#iei de la 1848. Actele domniei lui Alexandru Ioan Cuza, ca și contribu#ia politică
a principalului său colaborator, Mihail Kogălniceanu, își au izvorul în idealurile
revolu#ionare de la 1848. Dreptate și fră#ie a reprezentat prima deviză a Tricolorului,
inspirată de idealurile Revolu#iei franceze.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐organizat‐cu‐prilejul‐declararii‐municip‐
iului‐iasi‐capitala‐istorica‐a‐romaniei
n 18 Aprilie 2019

Alocuţiunea Preşedintelui României, cu prilejul deschiderii o$iciale
a programului din România a sezonului comun România-Fran!a, București,
Muzeul Na"ional de Artă al României
Președintele României a deschis la Muzeul Na"ional de Artă al României tri‐
mestrul românesc al sezonului cultural încrucișat România – Fran"a. Președintele
României a deplâns recentul incendiu care a mistuit o parte a Catedralei Notre‐Dame
din Paris, eveniment dramatic pentru care personalită"ile și cultura românească se
simt întrista"i și solidari.
”Sezonul se dovedește o ocazie unică de a celebra patrimoniul comun și istoria
care ne leagă, cât și de a oferi o nouă perspectivă rela#iilor dintre societă#ile noastre
într-o Europă în transformare.
Dar este mult mai mult decât atât. Sezonul este expresia împărtășită a valorilor
politice comune pe care le au Fran#a și România.
Este expresia succesului Parteneriatului nostru Strategic și a efortului nostru pentru consolidarea proiectului european, care are profundă nevoie de aportul României și al
societă#ii românești, ca stat și societate deplin pro-europene în această parte a Uniunii.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐deschiderii‐o%iciale‐a‐sezonului‐romania‐franta‐in‐tara‐
noastra

2.5. Primiri şi participări la evenimente
n 23 Mai 2015

Președintele României a participat la evenimentul de lansare a volumului
autobiogra%ic „Primul pas”.
Evenimentul a avut loc în cadrul deschiderii o"iciale a Salonului Internaţional
de Carte Bookfest 2015.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐lansarii‐volumului‐autobiogra%ic‐primul‐pas
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n 19 Iunie 2015

Președintele Klaus Iohannis a participat la spectacolul de teatru „Ultima
bandă a lui Krapp”.
Spectacolul a avut loc în cadrul Festivalului Interna#ional de Teatru - Sibiu,
Sala Thalia din Sibiu.
n 30 August 2015

Președintele României a participat la deschiderea Festivalului Interna"ional
„George Enescu”, edi"ia 2015.
Edi#ia s-a deschis cu „Rapsodia Romana Nr. 1“, de George Enescu, in interpretarea Orchestrei Romane de Tineret, dirijor "iind Kristjan Jarvi.
n 08 Decembrie 2015

Președintele Klaus Iohannis a vizitat Institutul Astronomic al Academiei
Române din București.

8 Decembrie 2015
Vizitarea Instiutului
Astronomic al Academiei
Române din București

n 15 ianuarie 2018

Președintele României a participat la concertul sus"inut de Corul Na"ional
de „Cameră Madrigal – Marin Constantin” cu ocazia Zilei Culturii Na"ionale în Sala
Unirii a Palatului Cotroceni
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3. Ocrotirea valorilor culturale ale minorităţilor
naționale ca expresie a libertăţii
și exemplu a dialogului dintre culturi
Președintele Klaus Iohannis a încurajat și sprijinit dialogul intercultural,
valori%icarea identită"ii culturale a minorită"ilor na"ionale în cadrul patrimoniului
cultural al României și expresiei sale în lume.
O serie de manifestări au bene%iciat de Înaltul patronaj ori de prezen"a
Președintelui României (i.e. Podurile Toleran#ei, Inter-Art), de mesaje de apreciere
sau de sprijinul Președintelui Klaus Iohannis.

3.1. Înalte Patronaje ale Președintelui României
n 17 mai 2016

Proiectul european „Podurile Toleran!ei”, edi"ia a 3‐a, București, Sala
Unirii a Palatului Cotroceni
Organizatori: Federa"ia Comunită"ilor Evreiești din România și B’nai B’rith
România, în parteneriat cu Parlamentul României, Ministerul Culturii, Ministerul
Afacerilor Externe, Agen"ia Na"ională pentru Romi, Departamentul pentru Rela"ii
Interetnice, Centrul Na"ional de Cultură a Romilor și Complexul Educa"ional Lauder‐Reut.
Evenimentul a subliniat contribu"ia comunită"ii evreiești la dezvoltarea eco‐
nomică, socială și culturală a României, păstrând vie memoria Holocaustului. Parti‐
cularitatea edi"iei a fost dată de faptul că manifestarea a construit o punte spre
comunitatea romilor și spre comunitatea tătară din "ara noastră.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/participare‐la‐evenimentul‐
podurile‐tolerantei

17 Mai 2016
Deschiderea
evenimentului
„Podurile toleranței”
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n 18-21 august 2016

Festivalul Intercultural ProEtnica, edi"ia a 14‐a, municipiul Sighișoara
Organizat de Asocia"ia Centrul Educa"ional pentru Tineret Sighișoara, eveni‐
mentul s‐a desfășurat în parteneriat cu Departamentul pentru Rela"ii Interetnice al
Guvernului României, cu sprijinul Municipiului Sighișoara și al Ministerului Culturii.
Evenimentul și‐a propus să contribuie la păstrarea păcii interetnice și la în‐
curajarea dialogului intercultural într‐o societate pluralistă și democratică, prin peste
50 de spectacole artistice, precum și un târg de arte și meserii cu produse ale parti‐
cipan"ilor, reprezentan"i ai minorită"ilor na"ionale din România. Au mai avut loc ex‐
pozi"ii de artă contemporană, precum și conferin"e și workshop‐uri propuse de
organiza"iile minorită"ilor na"ionale.
n 5-15 iunie 2018

Tabăra Interetnică de Artă Contemporană, Aiud
Organizatori: Funda"ia Inter‐Art Aiud, Departamentul pentru Rela"ii Interet‐
nice al Guvernului României, Primăria și Consiliul Local Aiud și Centrul Cultural „Liviu
Rebreanu” din Aiud.
Tabăra Interetnică de Artă Contemporană are loc o dată la doi ani și s‐a a%lat,
în 2018, la cea de a 2‐a edi"ie. Tabăra a reunit artiști reprezentând etniile din Româ‐
nia, iar operele rezultate au fost expuse în cadrul mai multor expozi"ii, precum ma‐
nifestarea dedicată Zilei Minorită"ilor Na"ionale din România, desfășurată la Muzeul
Na"ional Cotroceni în luna decembrie 2018.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/ziua‐mondiala‐a‐diversitatii‐
culturale‐pentru‐dialog‐si‐dezvoltare
n 26-30 iunie 2018

Expozi!ia „Imaginile diversită!ii”, Bruxelles, Parlamentul European
Organizator: Funda"ia Inter‐Art Aiud, în colaborare cu Departamentul pentru
Rela"ii Interetnice al Guvernului României.
Fructi%icând rezultatele Taberei Interetnice de Artă Contemporană, Aiud,
Funda"ia Inter‐Art Aiud, a realizat o expozi"ie care și‐a propus promovarea artei con‐
temporane din România văzută din prisma minorită"ilor na"ionale, într‐un proiect
bazat pe cooperarea interculturală. Evenimentul a constituit o bună pledoarie pentru
o Românie modernă și incluzivă.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/ziua‐mondiala‐a‐diversitatii‐
culturale‐pentru‐dialog‐si‐dezvoltare
n 16-17 mai 2018

Proiectul european „Podurile Toleran!ei”, edi"ia a 5‐a, București, Muzeul
Na"ional Cotroceni
Organizator: Federa"ia Comunită"ilor Evreiești din România și B’nai B’rith
România în parteneriat cu Banca Na"ională a României, Institutul Cultural Român,
Departamentul pentru Rela"ii Interetnice, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru
Românii de Pretutindeni.
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Manifestarea a fost dedicată Centenarului Marii Uniri și contribu"iei mino‐
rită"ilor na"ionale la edi%icarea României moderne, și s‐a intitulat „Contribu"ia mino‐
rită"ilor na"ionale din România la diversitatea și vitalitatea culturii europene”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐celei‐de‐a‐v‐a‐editii‐a‐manifestarii‐podurile‐tolerantei
n 19 iunie 2019

Proiectul european „Podurile Toleran!ei”, edi"ia a 6‐a, București,
Academia Română
Organizator: Federa"ia Comunită"ilor Evreiești din România și B’nai B’rith
România în parteneriat cu Academia Română, Banca Na"ională a României și
Departamentul pentru Rela"ii Interetnice.
Manifestarea a purtat titlul „Contribu"ia minorită"ilor na"ionale la dezvolta‐
rea economică a României” și a reunit, alături de reprezentan"ii etniei iudaice, și pe
cei ai altor etnii din România.
n 27-31 mai 2019

Expozi!ia „Identită!i multiculturale”, Sediul ONU New York:
Organizator: Funda"ia Inter‐Art Aiud, în colaborare cu Departamentul pentru
Rela"ii Interetnice al Guvernului României
Expozi"ia a fost concepută în contextul marcării Centenarului României și a
prezentat 100 de artiști români din "ară și din diaspora apar"inând majorită"ii româ‐
nești și unui număr de 14 minorită"i na"ionale. Proiectul a demonstrat că prin arta
contemporană se pot întări legăturile, în"elegerea și armonia între majoritate și mi‐
norită"i, pot %i subliniate valorile umane comune.

3.2. Discursuri și mesaje ale Președintelui României
n 8 aprilie 2015

Mesajul Președintelui României cu prilejul Zilei interna!ionale a romilor
Președintele Klaus Iohannis a arătat că o asemenea zi este un prilej de sărbătoare,
dar și de re%lec"ie asupra problemelor cu care se confruntă comunită"ile și cetă"enii de
etnie romă. A recunoaște di%icultă"ile și mai ales a găsi solu"ii pe termen lung, prin eforturi
comune și dialog între to"i cei responsabili, reprezintă o probă de maturitate a societă"ii.
„Incluziunea socială a tuturor grupurilor defavorizate sau vulnerabile este legată de proiectul unei Românii moderne - o #ară care sus#ine și promovează educa#ia,
cultura, performan#a și unitatea în diversitate, care apreciază "iecare individ și oferă
oportunită#i fără discriminare.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐zilei‐internationale‐a‐romilor
n 6 iunie 2015

Mesajul Președintelui României cu prilejul aniversării a 25 de ani de
existen!ă a Uniunii Polonezilor din România
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Cu acest prilej, Președintele României a arătat că minoritatea poloneză re‐
prezintă un vector important de cooperare și dezvoltare pentru România și Polonia,
poten"ând rela"iile noastre speciale, subliniind că suntem lega"i de o istorie comună,
de solidaritate în momente cruciale.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐ocazia‐aniversarii‐a‐25‐de‐ani‐de‐existenta‐a‐uniunii‐polonezilor‐din‐romania
n 19 iunie 2015

Mesajul Președintelui României cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres
mondial al rutenilor și celui de-al VII-lea Forum mondial al tineretului rutean
Președintele Iohannis a subliniat faptul că evenimentul reprezintă o dovadă
că în România contribu"ia comunită"ilor și cultelor legal recunoscute la bogă"ia di‐
versită"ii noastre culturale este recunoscută.
„Proiectele minorită#ilor, inclusiv cele ale rutenilor, sunt parte a proiectului
na#ional, valorile grupurilor etnice ori religioase sunt parte a valorilor na#iunii. Minorită#ile sunt o punte între România și #ările vecine, iar asumarea convie#uirii istorice și
a dialogului intercultural reprezintă un tezaur pe care e clădită societatea.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐ocazia‐celui‐de‐al‐xiii‐lea‐congres‐mondial‐al‐rutenilor‐si‐celui‐de‐al‐vii‐lea‐forum‐
mondial‐al‐tineretului‐rutean
n 30 septembrie 2015

Mesajul Președintelui României cu ocazia aniversării a 25 de ani de la
reîn$iin!area Uniunii Armenilor din România
Președintele României arătat că vechimea rela"iilor dintre armeni și locui‐
torii meleagurilor României de astăzi este o punte de convie"uire și o împletire a va‐
lorilor culturii, artei și aspira"iilor. Prima asocia"ie a armenilor din România s‐a
în%iin"at imediat după făurirea statului român modern, văzut ca o pavăză și ocrotitor
al minorită"ilor.
„Asumarea convie#uirii istorice și a dialogului intercultural este un tezaur constitutiv pe care e clădită societatea noastră contemporană. Proiectele minorită#ilor, inclusiv cele ale armenilor, sunt parte a proiectului na#ional, valorile grupurilor etnice
ori religioase sunt și valorile na#iunii.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐cu‐ocazia‐
aniversarii‐a‐25‐de‐ani‐de‐la‐rein%iintarea‐uniunii‐armenilor‐din‐romania
n 18 decembrie 2015

Mesajul Președintelui României cu ocazia Zilei minorită!ilor na!ionale
din România
Președintele Iohannis a eviden"iat că Ziua minorită"ilor na"ionale din România
e un bun moment pentru a rea%irma adeziunea la principiile cuprinse în Declara"ia
din 1992 a ONU privind drepturile persoanelor apar"inând minorită"ilor na"ionale,
etnice, religioase și lingvistice. România a fost, în anul 1995, primul stat care a rati%icat
Conven"ia‐cadru a Consiliului Europei pentru protec"ia minorită"ilor na"ionale.
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„Diversitatea etnică, religioasă și lingvistică face parte din nota distinctivă a
culturii românești și se constituie într-o importantă moștenire pentru genera#iile viitoare. Timp de secole, cetă#enii apar#inând majorită#ii românești și cei ai minorită#ilor
etnice au convie#uit, creând valori materiale și spirituale fundamentate pe dialog. Pe
aceste baze s-a consolidat edi"iciul social și politic al unui stat român modern.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐zilei‐minoritatilor‐nationale‐din‐romania
n 19 februarie 2016

Mesajul Președintelui României cu prilejul evenimentului „160 de ani
de la Dezrobirea romilor în Principatele Române”
Președintele României a subliniat că emanciparea romilor, deși juridic și po‐
litic îndeplinită, a rămas însă incompletă în plan economic și social. Via"a minorită"ii
rome rămâne marcată de lipsă de integrare economică și în sistemele na"ionale de
educa"ie, de asigurări sociale și de sănătate. Cazurile de discriminare nu au dispărut,
iar condamnarea lor este deseori lipsită de celeritate și fermitate. De la fenomene de
excluziune socială sau segrega"ionism și până la o anumită reticen"ă în asumarea de
către romi a propriei identită"i etnice și culturale, acestea sunt tare ce trebuie depășite.
„Modul în care minoritatea roma își depășește marginalizarea este o probă
atât a propriei voin#e cât și o dovadă a maturită#ii, a for#ei coezive și a în#elepciunii societă#ii românești în ansamblul său.
Identitatea și demnitatea na#ională se de"inesc atât prin felul în care ne raportăm la marile noastre valori, cât și prin răspunsul la importantele provocări cu care
ne confruntăm.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐evenimentului‐160‐de‐ani‐de‐la‐dezrobirea‐romilor‐in‐princi‐
patele‐romane
n 8 aprilie 2016

Mesajul Președintelui României cu prilejul Zilei interna!ionale a romilor
Președintele României a arătat că Ziua interna#ională a romilor este un mo‐
ment festiv, de elogiere a personalită"ilor pe care le‐a dat comunitatea romă, de oma‐
giere a romilor care au pierit în cele două războaie mondiale ale secolului XX sau au
fost victimele Holocaustului. Ziua interna"ională a romilor reprezintă și o oportuni‐
tate pentru a privi obiectiv realitatea existen"ei de zi de zi a acestei etnii. Calită"ile,
obiceiurile și meșteșugurile prin care și‐au câștigat o identitate culturală aparte nu
pot să ascundă faptul că romii sunt încă discrimina"i și compun comunită"i dintre
cele mai sărace și defavorizate.
Președintele României a subliniat că Statul român, dar și societatea în an‐
samblul său, trebuie să găsească solu"ii pentru depășirea marginalizării și pentru o
mai bună integrare a acestora.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐zilei‐internationale‐a‐romilor
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Mesajul Președintelui României cu prilejul întâlnirii Președintelui
Republicii Slovace, Andrej Kiska, cu reprezentan!i ai minorită!ii slovace din
Nădlac, jude"ul Arad
Președintele României a arătat că în Nădlac comunitatea slovacă reprezintă
un veritabil model de interculturalitate, diversitate culturală și integrare în societatea
românească, adresând felicitări pentru felul în care își păstrează identitatea și pentru
contribu"ia deosebită adusă întregii societă"i românești. Cele mai bine de două vea‐
curi de convie"uire româno‐slovacă din acest oraș arată că voin"a cetă"enilor, indife‐
rent de etnia lor, de a se integra în societatea unde trăiesc și de a convie"ui armonios
cu majoritatea este esen"ială pentru succesul oricărei politici statale privind protec"ia
persoanelor apar"inând minorită"ilor na"ionale. România rămâne consecventă
politicii sale în materie de protec"ie a minorită"ilor na"ionale, promovând identitatea
etnică, lingvistică, religioasă, culturală a membrilor minorită"ilor na"ionale.
„Comunitatea slovacă din România adaugă în mod fericit o dimensiune umană
cu totul aparte rela#iilor apropiate ale României cu Slovacia, creând o veritabilă punte
vie între cele două state.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐intalnirii‐presedintelui‐republicii‐slovace‐domnul‐andrej‐kiska‐
cu‐reprezentanti‐ai‐minoritatii‐slovace
n 8 aprilie 2017

Mesajul transmis de Președintele României cu prilejul Zilei interna!ionale
a romilor
Președintele României a subliniat importan"a dialogului interetnic și con‐
damnarea fermă a manifestărilor rasiste. Autorită"ile și societatea civilă trebuie să‐
și reînnoiască angajamentul pentru emanciparea economică, socială și culturală a
comunită"ii roma. În acest efort, un proiect nu doar al comunită"ii roma, ci al societă"ii
în ansamblul ei, Ziua interna"ională a romilor reprezintă un imbold pentru o con‐
vie"uire tolerantă și incluzivă.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐zilei‐internationale‐a‐romilor1491638428
n 22 iunie 2017

Mesajul Președintelui României, adresat Conferin!ei „România – o !ară
a tuturor”, organizată la Muzeul Na!ional Cotroceni
Președintele României, a transmis un mesaj cu prilejul Conferin"ei „România
– o "ară a tuturor”. Evenimentul a fost organizat la Muzeul Na"ional Cotroceni.
„Salut conferin#a dumneavoastră, o utilă prezentare și, în egală măsură, o necesară dezbatere publică a unora dintre cele mai sensibile, dramatice, dar și pu#in cunoscute probleme din istoria modernă a României: robia și marginalizarea romilor.
Conferin#a «România – o #ară a tuturor» transmite un mesaj important: putem
și suntem datori ca împreună să facem mai mult pentru cunoașterea contribu#iei romilor la dezvoltarea României, pentru memoria marilor personalită#i culturale care
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au provenit din comunitatea romă, pentru omagierea romilor care au pierit în cele două
războaie mondiale ale secolului XX ori au fost victimele Holocaustului.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐conferintei‐romania‐o‐tara‐a‐tuturor
n 18 decembrie 2017

Mesajul Președintelui României cu prilejul Zilei minorită!ilor na!ionale
din România
Președintele României a arătat că a promulgat recent Legea care consacră
ziua de 18 decembrie drept Ziua minorită"ilor na"ionale din România ca expresie clară
a faptului că statul român recunoaște, respectă, protejează și pune în valoare patri‐
moniul comun, cultural și religios, de dialog și bună convie"uire al întregii na"iuni.
„În România Centenarului Marii Uniri, ac#iunea politică, demersurile cetă#enești, educa#ia și actele de cultură trebuie să rămână și să se dezvolte sub egida toleran#ei, a deschiderii, a acceptării diferen#ei și a respectului pentru celălalt. Nu ar "i
"irească celebrarea Centenarului Marii Uniri fără minorită#ile na#ionale, care au avut
o contribu#ie deosebită la dezvoltarea României moderne. Minorită#ile na#ionale sunt
astăzi parte vie și vibrantă a societă#ii românești, ele contribuie nu doar la prezervarea
și la dezvoltarea unei moșteniri proprii străvechi, ci și la evolu#ia societă#ii în ansamblu.
Sprijinul entuziast și unanim dat parcursului euro-atlantic al #ării noastre este dovada
cea mai bună a maturită#ii unei na#iuni care își valori"ică pe deplin bunele rela#ii dintre
majoritate și minorită#ile na#ionale.” a mai eviden"iat Președintele României.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐zilei‐minoritatilor‐nationale‐din‐romania
n 16 mai 2018

Mesajul adresat de Președintele României cu prilejul celei de-a 5-a edi!ii a manifestării „Podurile toleran!ei”, organizată la Muzeul Na"ional Cotroceni
Președintele Klaus Iohannis a salutat edi"ia 2018 a „Podurilor toleran"ei”, un
proiect european care își propune să lupte împotriva prejudecă"ilor, discriminării,
rasismului și antisemitismului, și să promoveze în"elegerea și respectul reciproc între
cetă"enii apar"inând majorită"ii și minorită"ilor na"ionale. Președintele României a
mai arătat că a acordat Înaltul Patronaj edi"iei din anul Centenarului a proiectului
„Podurilor toleran"ei”, pentru rolul semni%icativ în eviden"ierea dimensiunii și valorii
europene a diversită"ii culturale, speci%ice spa"iului românesc.
„Expresiile culturale pot determina un curs pozitiv al dialogului interconfesional și interetnic. Combaterea intoleran#ei, a rasismului și a antisemitismului trebuie să
"ie o preocupare constantă și importantă pentru societate. Ea trebuie să se sprijine pe
o educa#ie în care respectul pentru diversitate, toleran#a și respingerea urii să "ie coordonate fundamentale”, a mai arătat Președintele României.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐celei‐de‐a‐v‐a‐editii‐a‐manifestarii‐podurile‐tolerantei
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Mesajul Președintelui României cu prilejul Zilei minorită!ilor na!ionale
din România, în cadrul evenimentului organizat cu această ocazie la Muzeul Na"ional
Cotroceni
Președintele României a subliniat că Ziua minorită"ilor na"ionale din
România ne oferă prilejul de a celebra contribu"ia nepre"uită a cetă"enilor apar"inând
minorită"ilor na"ionale la consolidarea armoniei noastre sociale, a dialogului interet‐
nic și intercultural. Această sărbătoare este expresia interesului general de a trăi
într‐o societate a convie"uirii democratice, a toleran"ei și a protejării diversită"ii, pen‐
tru a cărei bună func"ionare suntem cu to"ii angaja"i.
„Păstrători ai tradi#iilor strămoșilor, dar și contributori valoroși la modernizarea statului și la conturarea identită#ii noastre europene, cetă#enii apar#inând minorită#ilor na#ionale au construit, împreună cu majoritatea românească, parcursul
democratic și pro-occidental pe care s-a înscris #ara noastră începând cu decembrie
1989. Asigurarea reprezentării în Parlamentul României constituie o dimensiune specială a democra#iei românești și este expresia angajamentului politic pentru respectarea și protejarea drepturilor minorită#ilor na#ionale. Prin activitatea parlamentară a
reprezentan#ilor minorită#ilor na#ionale, România demonstrează că își fructi"ică diversitatea etnică și în dimensiunea sa politică, nu doar în plan civic, economic și cultural.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐zilei‐minoritatilor‐nationale‐din‐romania1545064617
n 20 februarie 2019

Mesajul Președintelui României cu prilejul Zilei dezrobirii romilor
Președintele României a arătat că Ziua dezrobirii romilor, marcată în %iecare
an pe 20 februarie, evocă un moment de importan"ă deosebită pentru minoritatea
romă din România, dar și un pas istoric fundamental al "ării noastre, spre democra"ie
și modernitate.
„Cei 163 de ani de libertate a romilor sunt tot atâ#ia ani de libertate ai poporului român, în al cărui parcurs spre valorile europene dezrobirea romilor a constituit
un reper major. Amintirea grea a secolelor de suferin#e trebuie să ne unească în combaterea marginalizării, discriminării și rasismului. Ziua Dezrobirii Romilor este prilejul
recon"irmării coeziunii în jurul valorilor comune, într-o societate în care libertatea ne
dă energia necesară progresului și modernizării na#iunii noastre.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐zilei‐dezrobirii‐romilor
n 8 aprilie 2019

Mesajul Președintelui României cu prilejul Zilei etniei romilor și Zilei
interna!ionale a romilor
Președintele Klaus Iohannis a reiterat cu acest prilej angajamentul său în fa‐
voarea valori%icării diversită"ii noastre culturale, ca și hotărârea de a veghea la pro‐
tejarea drepturilor cetă"enilor apar"inând tuturor minorită"ilor etnice. Ziua etniei
romilor din "ara noastră, care se marchează odată cu Ziua Interna"ională a Romilor,
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este un bun prilej pentru a condamna ferm, o dată în plus, manifestările rasiste și de
marginalizare a cetă"enilor care apar"in acestei etnii. Președintele României a expri‐
mat dorin"a ca prin angajamentul autorită"ilor și al societă"ii civile, prin efortul ma‐
jorită"ii și al minorită"ilor etnice deopotrivă, să construim societatea dezvoltată,
educată, tolerantă și incluzivă pe care ne‐o dorim pentru copiii noștri.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐zilei‐etniei‐romilor‐si‐zilei‐internationale‐a‐romilor
n 2 august 2019

Mesajul Președintelui României cu prilejul Zilei interna!ionale de comemorare a genocidului romilor
Președintele României a subliniat faptul că Ziua interna"ională de comemo‐
rare a genocidului romilor este prilejul de a onora suferin"a celor aproape jumătate
de milion de copii, femei și bărba"i romi, care, în timpul celui de‐al Doilea Război
Mondial, au căzut victime genocidului. Consecin"ele criminale ale politicilor șovine
și rasiste nu trebuie uitate și trebuie să rămânem permanent conștien"i de importan"a
combaterii rasismului, xenofobiei și antisemitismului.
Președintele Iohannis a rea%irmat angajamentul său de a contribui la prote‐
jarea drepturilor tuturor minorită"ilor etnice și convingerea fermă că educa"ia despre
tragedia Holocaustului este cel mai bun instrument pentru a fundamenta în societa‐
tea noastră principii precum acceptarea, egalitatea, toleran"a, solidaritatea și grija
fa"ă de semeni.
„Ziua interna#ională de comemorare a genocidului romilor este un bun prilej
pentru ca autorită#ile publice, la rândul lor, să își rea"irme angajamentul pentru o societate incluzivă, care să fructi"ice tezaurul diversită#ii sale culturale și să-și întărească
coeziunea internă.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐zilei‐internationale‐de‐comemorare‐a‐genocidului‐romilor

3.3. Alocuţiuni ale Președintelui României
n 9 martie 2015
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Alocu!iunea Președintelui României cu prilejul participării la vernisajul expozi!iei „Minoritatea germană din România – trecut și prezent în Europa
unită”, Sibiu, Muzeul Brukenthal
Cu acest prilej, Președintele Iohannis a subliniat că, în decursul secolelor, re‐
la"ia dintre români și germani pe teritoriul României a fost, cu pu"ine excep"ii din
motive ideologice trecătoare, una caracterizată de armonie și respect reciproc. Mi‐
noritatea germană din România a fost mereu loială statului român, de la edi%icarea
acestuia, având o contribu"ie deosebită la consolidarea și modernizarea sa.
Președintele României a mai arătat că în cei 25 de ani de la căderea comu‐
nismului comunitatea germană a bene%iciat de sprijin consistent în vederea păstrării
identită"ii sale, precum și de întreaga deschidere și simpatie a cetă"enilor români.
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Președintele Klaus Iohannis a eviden"iat că, în contextul multiplelor con%licte moti‐
vate etnic la nivel interna"ional, modelul de convie"uire din "ara noastră este unul
care a produs pace socială.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐la‐vernisajul‐expozitiei‐minoritatea‐germana‐din‐romania‐trecut‐si‐prezent‐
in‐europa‐unita
n 17 mai 2016

Alocu!iunea Președintelui României cu prilejul deschiderii evenimentului „Podurile toleran!ei”, București, Sala Unirii a Palatului Cotroceni
Președintele României a subliniat că Înaltul Patronaj conferit este expresia
simbolică a importan"ei acordate dialogului intercultural, respectului pentru diver‐
sitate și angajamentului pentru combaterea intoleran"ei, rasismului, antisemitismului
și xenofobiei.
„În fa#a pericolului radicalismului și extremismului va trebui să "im mai fermi
și mai uni#i ca niciodată în apărarea valorilor care de"inesc astăzi o societate democratică - libertatea, toleran#a și pluralismul.
(…)România puternică în Europa și în lume, așa cum ne dorim să "ie, presupune
a ne asuma trecutul și a-l include în proiectul de recuperare și valorizare a tuturor identită#ilor, cea a majorită#ii românești și cele ale minorită#ilor na#ionale. În protejarea și
în garantarea exerci#iului neîngrădit al drepturilor culturale și al libertă#ii religioase
văd o componentă fundamentală a exerci#iului democratic într-un stat de drept.
(…) a dezvolta pun#ile toleran#ei prin dialogul interetnic este un obiectiv nu
doar pentru una sau alta dintre minorită#i, ci un interes strategic pentru na#iunea noastră în ansamblul ei. Toleran#a de care vorbim nu este o acceptare pasivă și indiferentă
a existen#ei „celuilalt”, ci o asumare activă a diversită#ii ca valoare socială și resursă a
dezvoltării durabile a colectivită#ilor.
(…) Așa vom reuși să cultivăm pluralismul și libertatea și să contracarăm intoleran#a și extremismul.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐la‐vernisajul‐expozitiei‐minoritatea‐germana‐din‐romania‐trecut‐si‐prezent‐
in‐europa‐unita
n 21 iunie 2016

Alocu!iunea Președintelui României cu ocazia întâlnirii cu comunitatea
germană din Sibiu, cu prilejul vizitei în România a Președintelui federal al
Germaniei, Sibiu
Președintele Klaus Iohannis a relevat că la Sibiu există un exemplu elocvent
de bună în"elegere între comunitatea română și cea germană. Etnicii germani din
România sunt, în fapt, o primă punte de legătură între cele două "ări, sunt cei care
facilitează dialogul între institu"ii și oameni. Parteneriatul dintre români și sașii și
șvabii din România reprezintă un model de convie"uire și solidaritate între grupuri
etnice și religioase diferite, marcat de armonie și de respect. Această realitate este
un motiv de mândrie și impune niște standarde înalte pentru viitor.
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Strânsa colaborare româno‐germană constituie dovada angajamentului luat
de "ara noastră fa"ă de ampli%icarea eforturilor comune de solu"ionare a problemelor
și de promovare a intereselor minorită"ii germane din "ara noastră. În prezent, cola‐
borarea româno‐germană pe chestiuni legate de minoritatea germană din România
reprezintă un model de abordare în spirit european, un model de interculturalitate.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/intalnire‐cu‐comunitatea‐germana
n 27 octombrie 2016

Alocu!iunea Președintelui României cu ocazia evenimentului de
lansare a căr!ii „Grupul parlamentar al minorită!ilor na!ionale 1990-2016”,
București, Palatul Parlamentului
Președintele României a subliniat că Statul Român se mândrește cu faptul
că existen"a sa modernă, marcată de momentul Marii Uniri de la 1918 și de%inită as‐
tăzi de apartenen"a europeană și euro‐atlantică, este năzuin"a și proiectul unei ma‐
jorită"i sprijinit pe participarea, în"elegerea și contribu"ia minorită"ilor etnice.
La începutul anilor ‘90 România și‐a asumat ceea ce putea %i considerat un
experiment. Mai ales pentru o societate la început de tranzi"ie, ideea de a cons%in"i
prin Constitu"ie prezen"a în Parlament a tuturor minorită"ilor na"ionale a fost o do‐
vadă de deschidere și o expresie a unor principii democratice fundamentale: partici‐
parea și reprezentarea. Când a fost vorba de marile interese na"ionale ale României,
de consolidarea democratică, de apărarea și promovarea drepturilor omului, de ade‐
rarea la NATO și la Uniunea Europeană, minorită"ile na"ionale au fost parteneri loiali,
corec"i și angaja"i.
„Grupul parlamentar al minorită#ilor na#ionale este o expresie în plan politic
a dialogului social și interetnic. Iar România are în diversitatea sa - etnică, confesională,
culturală - un uriaș poten#ial și poate "i, prin experien#a sa, un contributor major și credibil la construc#ia europeană. Este important să nu luăm toate aceste lucruri drept un
dat câștigat, ci să le cultivăm permanent. Într-o Românie europeană, toleran#a, la fel
ca și libertatea, este esen#ială.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare‐la‐evenimentul‐de‐lansare‐
a‐cartii‐grupul‐parlamentar‐al‐minoritatilor‐nationale‐1990‐2016
n 5 august 2017

Alocu!iunea Președintelui României cu prilejul celei de a 27-a Întâlniri
a sașilor transilvăneni, Sibiu
Președintele Klaus Iohannis a eviden"iat că, în urmă cu 900 de ani, strămoșii
sașilor au găsit în Transilvania oportunitatea unei vie"i în credin"a lui Dumnezeu și
în libertate, dând naștere unor puternice comunită"i săsești.
Președintele României a îndemnat participan"ii la manifestări să transmită
copiilor și nepo"ilor valorile care i‐au făcut cunoscu"i, iubi"i și respecta"i, subliniind
că istoria multiseculară a sașilor din Transilvania ne arată că libertatea oamenilor
este resursa vitală și cea mai importantă energie de dezvoltare a comunită"ilor.
Președintele României a mai subliniat că „acum 100 de ani, alături de majoritatea românească, sașii din Transilvania au văzut în România Marii Uniri spa#iul
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5 August 2017
A 27-a Întâlnire
a sașilor transilvăneni

libertă#ii promise înaintașilor lor. La un secol de la acel moment, în noul cadru european
din care facem parte, în calitate de Președinte al #ării, sus#in că avem șansa să oferim
noilor genera#ii argumente și fapte pentru ca România Centenarului să "ie redescoperită
drept loc al oportunită#ii și prosperită#ii. Vă invit să vă alătura#i acestui proiect al libertă#ii și toleran#ei, unde dumneavoastră, sașii din Transilvania, indiferent de unde
a#i venit astăzi la Sibiu, sunte#i acasă!”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐celei‐de‐a‐27‐a‐intalniri‐a‐sasilor‐transilvaneni

3.4. Primiri și participări la evenimente
n 19 mai 2015

Întâlnirea Președintelui României cu membrii Grupului parlamentar
al minorită!ilor na!ionale din Camera Deputa!ilor, Palatul Cotroceni
La întrevedere, Președintele României a transmis aprecierea sa pentru efor‐
turile organiza"iilor minorită"ilor na"ionale și cele ale Grupului parlamentar de a pro‐
mova valori și principii democratice și europene, pentru deschiderea către cooperare
și dialog cu reprezentan"ii majorită"ii. De asemenea, Președintele Iohannis arătat că
minorită"ile na"ionale au reprezentat un factor de echilibru și stabilitate în sistemul
politic din România în ultimii 25 de ani și și‐a exprimat convingerea că acest model
de cooperare trebuie continuat și îmbogă"it.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐membrii‐grupului‐parlamentar‐al‐minoritatilor‐nationale‐din‐
camera‐deputatilor
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4. Promovarea creatorilor și vegherea la existenţa
și eficienţa mecanismelor ce asigură
protecţia drepturilor acestora
Pre"uirea Președintelui României pentru personalită"ile culturale și activi‐
tatea institu"iilor de cultură este dovedită de acordarea, pe parcursul mandatului, a
unui număr de 32 de decora"ii institu"iilor culturale din "ară, a un număr de 6 deco‐
ra"ii institu"iilor culturale din străinătate, a un număr de 136 de decora"ii unor per‐
sonalită"i culturale (artiști, creatori populari și manageri din sfera culturală) din "ară
și 57 din străinatate.
n 09 noiembrie 2015

Alocu!iunea Președintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a unor creatori și meșteri populari, de!inători ai titlului „Tezaure Umane Vii”,
București, Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
Titlul «Tezaur Uman Viu», încununează o activitate de o via"ă în slujba valo‐
rilor civiliza"iei tradi"ionale. Aceste titulaturi au fost instituite pentru a materializa
angajamentul României în îndeplinirea Convenţiei UNESCO pentru salvgardarea
patrimoniului cultural imaterial.
”Sunt bucuros și, ca Președinte al României, mândru că #ara noastră mai are
încă rezerve de tradiţii și meșteșuguri culturale. Olăritul de Hurezi, Doina şi Căluşul,
colindul şi, în curând, sper, alte tradiţii populare sunt contribuţia spaţiului nostru de
cultură şi civilizaţie la tezaurul universal.
Dumneavoastră sunteţi tezaurele noastre vii şi tezaurele umanităţii. Aveţi şi
avem împreună marea responsabilitate să lăsăm generaţiilor care ne vor urma moştenirea pe care aţi primit-o de la înaintaşi, într-o Românie mai demnă şi puternică, întro lume a păcii şi dezvoltării umane durabile!
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐ocazia‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐unor‐creatori‐si‐mesteri‐pop‐
ulari‐detinatori‐ai‐titlului‐tezaure‐umane‐vii
n 05 noiembrie 2015

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a unor institu!ii culturale şi uniuni de crea!ie, Sala Unirii, Palatul Cotroceni
Președintele României a decorat la Palatul Cotroceni institu"ii de cultură și
uniunile de crea"ie din România.
”Politicile și strategiile culturale, prin misiunea pe care Constitu#ia le-o rezervă,
continuă să rămână în primul rând o sarcină a autorită#ilor publice. Cu toate acestea,
Cultura nu mai este de mult un produs exclusiv al institu#iilor publice, ceea ce este un
lucru normal. Ceremonia de astăzi este o pledoarie pentru o comunicare și conlucrare
între domeniul privat și autorită#i, în interesul public.
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5 Noiembrie 2015
Ceremonia de decorare
a unor instituții culturale
şi uniuni de creație

Prin ceremonia de astăzi am dorit să arăt că cea mai bună cale de rea"irmare a
angajamentului României pentru #elurile nobile ale UNESCO este aceea de a face ca acestea
să stea la baza politicilor publice na#ionale în educa#ie, cercetare, știin#ă și cultură. Pentru
domeniul culturii, fundamentele acestor politici și pilonii lor de rezisten#ă sunt respectul
libertă#ii de expresie a artiștilor și buna func#ionare a infrastructurii sistemului cultural.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐ocazia‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐unor‐institutii‐culturale‐si‐
uniuni‐de‐creatie
n 1 Decembrie 2015

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a unor membri ai Academiei Române, a Agen!iei Spa!iale Române (ROSA), precum și a postului „Radio France Internationale România”, București, Sala Unirii
a Palatului Cotroceni.
Președintele Klaus Iohannis a conferit decora"ii pentru trei institu"ii cultu‐
rale de importan"ă majoră pentru România.
”Cu prilejul Zilei Na#ionale a României, am decorat, în numele statului român,
reprezentan#ii a trei institu#ii remarcabile. Permiteţi-mi să încep prin a vă felicita pentru aceste distinc#ii pe care le merita#i din plin și să spun câteva cuvinte despre semni"ica#ia acestui moment, într-o zi importantă pentru na#iunea noastră.
Nu am vrut să treacă această sărbătoare na#ională fără să onorez și să pun în
valoare meritul personal și institu#ional la consolidarea și la propășirea societă#ii românești contemporane. Sunt bucuros, ca Președinte, să pot decora reprezentan#ii de
seamă a trei domenii fundamentale pentru via#a României de astăzi și de mâine: cercetarea știin#i"ică, inovarea și jurnalismul de calitate.
Toate aceste trei institu#ii – Academia Română, Agen#ia Spa#ială Română și
Radio France Internationale România – alături de reprezentan#ii lor, au demonstrat,
prin realizările lor, un efort sus#inut de a lucra pentru o Românie prosperă și puternică.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐unor‐membri‐ai‐academiei‐
romane‐a‐agentiei‐spatiale‐romane‐rosa‐precum‐si‐a‐postului‐radio‐france‐internationale‐romania
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15 Martie 2016
Ceremonia de decorare
a Stelei Popescu,
a lui Florin Piersic
şi a membrilor
trupei Cargo

n 15 martie 2016

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a Stelei Popescu, a lui Florin Piersic şi a membrilor trupei Cargo, București, Sala
Unirii a Palatului Cotroceni.
Președintele României a sus"inut o alocu"iune cu prilejul ceremoniei de de‐
corare a Stelei Popescu, a lui Florin Piersic şi a membrilor trupei Cargo.
”Suntem aici pentru a vă recunoaște și onora talentul și cariera artistică, prin
acordarea Ordinului Naţional „Steaua României” şi, respectiv, a Ordinului „Meritul
Cultural”. Vă felicit și vă mul#umesc pentru contribu#ia dumneavoastră la prestigiul actului artistic și de cultură din România”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/ceremonia‐de‐decorare‐a‐trupei‐cargo‐
a‐doamnei‐stela‐popescu‐si‐a‐domnului‐%lorin‐piersic
n 16 mai 2016

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a Muzeului Na!ional al Satului „Dimitrie Gusti”, București, Sala Unirii a Palatului
Cotroceni.
Cu ocazia aniversării a 80 de ani de la întemeierea sa, în semn de înaltă apre‐
ciere pentru o institu"ie muzeală care și‐a câștigat un rol major în cultura și cercetarea
românească, Președintele României a decorat Muzeul Na"ional al Satului „Dimitrie
Gusti”, într‐o ceremonie desfăşurată în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
”Prin această distinc#ie, statul român acordă o înaltă apreciere unei institu#ii
muzeale care și-a câștigat un rol major în cultura și cercetarea românească și, nu în
ultimul rând, în inimile românilor.
Satul din mijlocul Bucureștiului a devenit cunoscut în #ară și în străinătate ca
una dintre principalele atrac#ii turistice ale României. În spatele acestui renume stă un
volum imens de muncă pentru salvarea și aducerea în muzeu a celor mai reprezentative
construc#ii și instala#ii tradi#ionale, prezervarea acestora de uzura timpului, extinderea
continuă a muzeului în aer liber, cultivarea tradi#iilor, meșteșugurilor și artei populare,
organizarea de programe și expozi#ii pentru publicul de toate categoriile.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐muzeului‐national‐al‐satului‐dimitrie‐gusti

770

PROMOVAREA CULTURII, APĂRAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI
ÎNCURAJAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL ȘI INTERCONFESIONAL

26 Septembrie 2016
Ceremonia de decorare
a domnilor Neagu Djuvara
și Mihai Şora

n 26 Septembrie 2016

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a domnilor Neagu Djuvara și Mihai Şora, București, Sala Unirii a Palatului
Cotroceni.
Pentru tot ce au dăruit spiritului românesc, pentru impresionantele realizări
ce stau mărturie unor cariere, vie"i și caractere exemplare, Președintele României i‐a
decorat pe istoricii și %iloso%ii Neagu Djuvara și Mihai Şora cu ocazia împlinirii a 100
de ani de via"ă.
„Este o onoare pentru mine ca, în numele Statului Român, să vă înmânez Ordinul
Na#ional Steaua României. Cinstim, astfel, Opera Omnia a "iecăruia dintre dumneavoastră.
În nume personal, și, sunt convins, în asentimentul compatrio#ilor noștri, vă felicit
pentru impresionantele realizări ce stau mărturie unor cariere, vie#i și caractere exemplare!
România a fost binecuvântată în secolul Unită#ii sale na#ionale cu intelectuali
de marcă, având astfel privilegiul de a contribui la progresul civiliza#iei”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐prilejul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐domnilor‐neagu‐djuvara‐si‐
mihai‐sora

26 octombrie 2016
Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a unor personalită!i culturale, București, Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
Președintele României a sus"inut la Palatul Cotroceni, o alocu"iune cu prilejul
ceremoniei de decorare a următoarelor personalită"i din domeniul cultural:
Constantin Cojocaru – actor, Alexander Hausvater – regizor, Vava Ștefănescu
– coregraf, Radu Afrim – regizor, Marius Manole – actor, Revista Timpul
„Mă bucur să salut în ceremonia de astăzi două genera#ii de personalită#i ale
scenei. Reprezentan#ii acestora sunt dovada faptului că arta dramatică românească
bene"iciază de noi și noi valori, și de surse de excelen#ă artistică.
În numele statului român, am astăzi prilejul de a onora revista Timpul, la împlinirea a 140 de ani de în"iin#area publica#iei, care a fost locul de a"irmare a unor personalită#i de anvergură, precum Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, Titu
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Maiorescu. Destinul publica#iei Timpul a traversat întreaga noastră istorie modernă,
devenind o platformă valoroasă pentru dialogul cultural și civic.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/ceremonia‐de‐decorare‐a‐unor‐person‐
alitati‐culturale1477398795
n 25 februarie 2017

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a Muzeului Na!ional Brukenthal din Sibiu, Sibiu
Președintele României a sus"inut la Sibiu, o alocu"iune în cadrul ceremoniei de
decorare a Muzeului Na"ional Brukenthal, cu ocazia aniversării a 200 de ani de la în%iin"are.
”Încă de la în"iin#are, Muzeul a jucat un rol important în educarea umanistă și
în dezvoltarea comunită#ii sibiene și transilvane. Fusese dorin#a întemeietorului de ași servi poporul din mijlocul căruia se ridicase.

25 Februarie 2017
Ceremonia de decorare
a Muzeului Național
Brukenthal din Sibiu

Aderarea la Uniunea Europeană, și, totodată, titularizarea orașului Sibiu drept
Capitală Culturală Europeană au plasat Muzeul Brukenthal sub excelente auspicii”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐muzeului‐national‐brukenthal
n 21 martie 2017

Alocuţiunea Preşedintelui României, cu prilejul ceremoniei de decorare a doamnei Nora Iuga și a domnului Ion Caramitru, București, Sala Unirii a
Palatului Cotroceni.
Președintele Klaus Iohannis a sus"inut o alocu"iune în cadrul ceremoniei de
decorare a doamnei Nora Iuga și a domnului Ion Caramitru.
„Doresc să pro"it de acest moment pentru a sublinia încă o dată faptul că
România nu are o resursă mai valoroasă şi mai apreciată este cultura. Deseori oamenii
care o slujesc sunt și purtătorii speranţelor noastre într-o lume mai bună, luminată de
valori, deschisă şi tolerantă, iar cariera dumneavoastră dovedeşte acest lucru.
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Cu convingerea că o astfel de lume nu este o utopie, că ea se ridică pe ceea ce
dumneavoastră aduce#i culturii românești și universale zi de zi, închei urându-vă
«La Mul#i Ani!»”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/ceremonia‐de‐decorare‐a‐doamnei‐nora‐
iuga‐si‐a‐domnului‐ion‐caramitru
n 18 mai 2017

Alocuţiunea Preşedintelui României, cu prilejul ceremoniei de decorare a doamnei Ileana Vulpescu și a Asocia!iei PEN Club România, București, Sala
Unirii a Palatului Cotroceni.
Președintele României a sus"inut o alocu"iune în cadrul ceremoniei de de‐
corare a doamnei Ileana Vulpescu și a Asocia"iei PEN Club România.
„Doresc să marchez prin această ceremonie pre#uirea pe care România o
poartă scriitorilor și dezvoltării prin cultură a noilor genera#ii, precum și faptul că
Literatura română are o contribu#ie de neînlocuit în ceea ce privește cunoașterea și
aprecierea de care se bucură #ara noastră în lume.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/ceremonia‐de‐decorarea‐a‐doamnei‐
ileana‐vulpescu‐si‐a‐asociatiei‐pen‐club‐romania
n 17 iunie 2017

Alocuţiunea Preşedintelui României, cu prilejul ceremoniei de decorare a domnilor Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului „Radu
Stanca” din Sibiu, și Charles Muller, directorul general al Teatrului Municipal
din Esch-sur-Alzette, Marele Ducat de Luxemburg, Sibiu
Președintele Iohannis a sus"inut o alocu"iune în cadrul ceremoniei de deco‐
rare a domnilor Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului „Radu Stanca” din
Sibiu, și Charles Muller, directorul general al Teatrului Municipal din Esch‐sur‐Alzette,
Marele Ducat de Luxemburg.
„Vă felicit călduros pentru înaltele distinc#ii pe care le-a#i primit astăzi din partea României și a Marelui Ducat de Luxemburg!
Această ceremonie are un caracter inedit. Ne a"lăm într-o sui-generis „punere
în scenă”: la numai câ#iva metri de noi, Festivalul Interna#ional de Teatru de la Sibiu, cel
mai potrivit cadru pentru ceremonia de astăzi, își desfășoară, amplu, energiile pozitive.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐domnilor‐constantin‐chiriac‐
directorul‐general‐al‐teatrului‐radu‐stanca‐din‐sibiu‐si‐charles‐muller‐directorul‐general‐al‐teatrului
‐municipal‐din‐esch‐sur‐alzette‐marele‐ducat‐de‐luxemburg
n 18 octombrie 2017

Alocuţiunea Preşedintelui României, cu prilejul ceremoniei de decorare a actorului Victor Rebengiuc, București, Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
Cu acest prilej, Președintele României a sus"inut o alocu"iune în cadrul ce‐
remoniei de decorare a actorului Victor Rebengiuc.
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18 Octombrie 2017
Ceremonia de decorare
a actorului
Victor Rebengiuc

„De peste șase decenii, activitatea dumneavoastră se împletește cu bucuriile și
cu triste#ile oamenilor, cu speran#ele și cu aspira#iile românilor.
Prin personajele cărora le da#i via#ă a#i fost și ve#i rămâne un artist devotat
spiritului umanist, liber și tolerant”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐actorului‐victor‐rebengiuc
n 15 ianuarie 2018

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare a unor institu!ii și personalită!i culturale, București, Sala Unirii a Palatului
Cotroceni.
Președintele Iohannis a sus"inut cu ocazia Zilei culturii na"ionale o alocu"iune
în cadrul ceremoniei de decorare a Filarmonicii „George Enescu”, a domnului Eli
Androne‐Petru, profesor al Școlii Generale „Dr. Aurel Vlad” Orăștie, și a domnului
Corneliu Brudașcu, pictor și gra%ician.
„Ziua Culturii Na#ionale este cel mai potrivit prilej pentru a acorda Filarmonicii
«George Enescu» decora#ia prin care statul român dă expresia aprecierii sale celei mai înalte.
La începutul Anului Centenar, să onorăm contribu#ia lui George Enescu, patronul dumneavoastră spiritual, la păstrarea vie a speran#ei românilor în cele mai grele
momente ale Marelui Război.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐la‐evenimentul‐prilejuit‐de‐ziua‐culturii‐nationale
n 23 mai 2018

Alocuţiunea Preşedintelui României, cu prilejul ceremoniei de decorare a domnului Valentin Gheorghiu şi a Muzeului Na!ional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”, București, Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
Președintele Klaus Iohannis a sus"inut o alocu"iune în cadrul ceremoniei de
decorare a domnului Valentin Gheorghiu şi a Muzeului Na"ional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”.
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„[Domnule Valentin Gheorghiu] George Enescu, alături de care aţi debutat pe
scena Ateneului Român la vârsta de 15 ani, recunoştea la dumneavoastră „talentul rar”
pe care l-aţi con"irmat de-a lungul deceniilor de viaţă dedicate muzicii clasice.
Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” (...), este printre cele mai
vechi instituţii de pro"il din România, "iind în același timp un muzeu modern, deschis şi
adaptat aşteptărilor publicului.
Apreciez cu precădere contribuţia pe care Muzeul Antipa a adus-o educării copiilor şi tinerilor”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐domnului‐valentin‐gheorghiu‐
si‐a‐muzeului‐national‐de‐istorie‐naturala‐grigore‐antipa
n 10 octombrie 2018

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a angaja!ilor Teatrului Evreiesc de Stat, a doamnei Cătălina Buzoianu și a
domnului Ernst Leonhardt, București, Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
Președintele României a sus"inut o alocu"iune în cadrul ceremoniei de de‐
corare a unor angaja"i ai Teatrului Evreiesc de Stat, a doamnei Cătălina Buzoianu și
a domnului Ernst Leonhardt.
„În 2018, România sărbătorește 100 de ani de unitate. Arta a fost întotdeauna
și va continua să "ie una dintre principalele voci ale unită#ii care se maturizează, de-a
lungul genera#iilor, în conștiin#a unei na#iuni.
Cultura și educa#ia sunt căile principale prin care ne putem proteja în fa#a încercărilor virulente de manipulare. Numai prin educa#ie și apelul la cultură putem deveni mai toleran#i pentru a depăși, cu în#elepciune și maturitate, încercările de
dezbinare a societă#ii.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐angajatilor‐teatrului‐evreiesc‐
de‐stat‐a‐doamnei‐catalina‐buzoianu‐si‐a‐domnului‐ernst‐leonhardt

10 Octombrie 2018
Ceremonia de decorare
a angajaților Teatrului
Evreiesc de Stat
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Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a unor personalită!i culturale cu prilejul Zilei Na!ionale a României,
București, Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
Președintele Klaus Iohannis a sus"inut cu acest prilej o alocu"iune în cadrul
ceremoniei de decorare a unor personalită"i din cultură cu prilejul Zilei na"ionale a
României.
„Mă bucur că, în preajma sărbătorii na#ionale, ducem mai departe tradi#ia
acordării de simboluri ale aprecierii statului român pentru cariere excep#ionale în domenii precum medicina şi cultura, ori pentru institu#ii de învă#ământ superior a căror
activitate se traduce în decenii de performan#ă.
Cred că nu poate "i nimic mai nobil decât să sărbătorim Centenarul Marii Uniri,
alături de cei care, prin misiunea pe care şi-au ales-o, fac cinste #ării noastre!
Fie că este vorba despre profesioniști din domeniul medical şi cultural ori despre universită#i cu tradi#ie, atributul comun este acela al profesionalismului în activitatea pe care o desfășura#i.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedin‐
telui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐unor‐person‐
alitati‐civile‐cu‐prilejul‐zilei‐nationale‐a‐romaniei
n 14 ianuarie 2019

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a domnului profesor dr. arhitect Emil Barbu Popescu, a doamnei Elise Stan și a
maestrului Ion Marin, București, Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
Președintele României a sus"inut cu prilejul Zilei culturii na"ionale o
alocu"iune în cadrul ceremoniei de decorare a domnului profesor dr. arhitect Emil
Barbu Popescu, a doamnei Elise Stan și a maestrului Ion Marin.
„Anul acesta celebrăm Ziua Culturii Na#ionale la scurt timp după marcarea a
două momente cu profunde semni"ica#ii pentru România, Centenarul Marii Uniri și preluarea de către #ara noastră a Președin#iei Consiliului Uniunii Europene. Despre oricare
dintre aceste momente am vorbi, inevitabil am aduce în discu#ie rolul pe care oamenii
de cultură l-au jucat în construc#ia na#iunii și în angajamentul României în parcursul
său european.
Chiar dacă își găsește inspira#ia în identită#i și diversitate, cultura este cea care
ne apropie. Artiștii şi operele lor oferă poporului nostru oportunitatea de a se prezenta
demn lumii, într-un dialog bene"ic atât României, cât și civiliza#iei universale”.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐domnului‐profesor‐dr‐arhi‐
tect‐emil‐barbu‐popescu‐a‐doamnei‐elise‐stan‐si‐a‐maestrului‐ion‐marin
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n 19 septembrie 2019

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a unor personalită!i din domeniul culturii, București, Sala Unirii a Palatului
Cotroceni.
Președintele Klaus Iohannis a decorat, în cadrul unei ceremonii, următoarele
personalită"i din domeniul culturii:
Georgeta Filitti – istoric, Paulina Popoiu – manager al Muzeului Na"ional al
Satului ”Dimitrie Gusti” din București, Henri Mavrodin – pictor, Ion Dichiseanu – actor,
Alexandru Ghilduş – sculptor, Ernest Oberlaender‐Târnoveanu – director general
Muzeul Na"ional de Istorie al României, Andrei Ţărnea – comisar european Sezonul
cultural România‐Fran"a,
În urma Summitului de la Sibiu din 9 Mai 2019, agenda strategică a Uniunii
Europene a plasat cultura în rândul domeniilor prioritare ale Uniunii noastre. „Vom investi în cultură și în patrimoniul nostru cultural, care se a"lă la baza identită#ii noastre
europene” este un angajament al "iecăruia dintre statele membre și al Uniunii în ansamblu.
Proiectul european este op#iunea conștientă a europenilor responsabili de asumarea învă#ămintelor trecutului. A investi în cultură și în patrimoniul cultural înseamnă nu doar a asigura exerci#iul unui drept fundamental al "iecărui european, ci și
a întări coeziunea și competitivitatea Uniunii.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐unor‐personalitati‐din‐dome‐
niul‐culturii
n 29 noiembrie 2019

Alocuţiunea Preşedintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a unor personalită!i culturale, cu prilejul Zilei na!ionale a României, București,
Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
Președintele României a sus"inut la Palatul Cotroceni o alocu"iune în cadrul
ceremoniei de decorare a unor personalită"i din domeniul culturii, cu prilejul Zilei
Na"ionale a României.
„Cu prilejul "iecărui 1 Decembrie mă bucur să înmânez unor personalită#i ale
culturii românești distinc#iile cele mai importante ale statului. Marcăm, astfel, în fa#a
na#iunii, reperele identită#ii noastre și cinstim contribu#ia României la dialogul intercultural și la patrimoniul universal.
Prin muzică, pictură, teatru, literatură, folclor, "ilm ori arhitectură a#i dovedit
că acum mai bine de o sută de ani, la Alba Iulia, s-a săvârșit nu doar unitatea tuturor
românilor, dar s-a a"irmat deschis voin#a de modernizare europeană a României, izvor
al unor contribu#ii de mare valoare la tezaurul cultural al umanită#ii. Sunte#i, prin
opera dumneavoastră, exemple ale vitalită#ii acestei moșteniri.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐unor‐personalitati‐civile‐cu‐
prilejul‐zilei‐nationale‐a‐romaniei1575024837
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5. Încurajarea dialogului interconfesional
România cunoaște un fond pozitiv de dialog interreligios și ecumenic, care
este parte a marilor valori ale trecutului nostru de convie"uire. Președintele Klaus
Iohannis a dat constant mesaje de înaltă apreciere a acestui patrimoniu precum și
de încurajare a celor care îl îmbogă"esc în via"a organiza"iilor de cult și a colectivită‐
"ilor religioase.

Dialogul dintre religii bazat pe respectul reciproc, exemplul foarte bun pe
care îl dau în România denomina"iile și contribu"ia lor valoroasă la binele comun au
fost reliefate de Președintele României în dialogul interna"ional și în rela"iile sale cu
întâistătătorii cultelor.

5.1. Evenimente desfășurate sub Înaltul Patronaj
al Președintelui României
n 28 septembrie 2018

Tor!a Patrimoniului Religios - Congresul european de management și
politici culturale - ENCATC, edi"ia 26, București
Institutul Na"ional pentru Cercetare și Formare Culturală a găzduit Congresul
ENCATC și ini"iativa „Tor"a patrimoniului cultural și religios“, lansată de Future for
Religious Heritage (FRH). Manifestarea „Tor"a patrimoniului cultural și religios“ a
contribuit la cunoașterea, în"elegerea importan"ei și conservarea generosului patri‐
moniu european religios.
Președintele României a încurajat prin acest Înalt Patronaj dialogul și res‐
pectul pentru diversitatea religioasă în domeniul cultelor, precum și prezervarea pa‐
trimoniului cultural și religios, ca parte esen"ială a patrimoniului european.

5.2. Discursuri și mesaje ale Președintelui României
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Președintele Klaus Iohannis a transmis, pe perioada mandatului său, o serie
de mesaje prin care a încurajat dialogul interreligios și ecumenic, expresiile diversi‐
tă"ii religioase, veghind ca %iecare denomina"ie o%icial recunoscută în România să‐și
poată desfășura activitatea în condi"ii optime, în acord cu prevederile Constitu"iei
României.
În rela"ia cu Cultele, Președintele Iohannis a marcat prin participare și me‐
saje momentele lor aniversare, manifestându‐și în acest fel aprecierea fa"ă de misiu‐
nea desfășurată de acestea. Președintele României a transmis, de asemenea, mesaje
prin care a amintit bogă"ia etnică și religioasă a României, precum și contribu"ia di‐
versită"ii spirituale la o societate a în"elegerii, toleran"ei, dialogului și păcii.
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n 15 februarie 2015

Mesajul Președintelui României cu prilejul întronizării Preas$in!itului
Andrei Moldovan, Episcop al Covasnei și Harghitei
Președintele României a salutat întronizarea, la 15 februarie 2015, a noului
episcop al Covasnei și Harghitei.
„Sus#in cu tărie importan#a dialogului și încurajez conlucrarea dintre Biserica
Ortodoxă Română și institu#iile Statului, ca dealtfel dialogul și cooperarea cu toate Cultele ce își desfășoară legal activitatea în România. Am convingerea că deciziile pastorale
ale Bisericii ortodoxe, care se vor întâlni cu ale celorlalte păr#i ale societă#ii civile în
spa#iul coresponsabilită#ii în vederea binelui comun, vor contribui la de"inirea unei identită#i creștine receptive la celălalt, dialogale și solidare în marea familie europeană.”
n 29 mai 2015

Mesajul Președintelui României cu prilejul celui de-al 36-lea Congres
al Cultului Creștin Baptist
Președintele Klaus Iohannis a salutat desfășurarea, la Oradea, a celui de‐al
36‐lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România
„Cred într-o societate pluralistă, care pune în valoare diversitatea identită#ilor
sale culturale, etnice și religioase. România împărtășește principiile care fac posibil dialogul într-o Europă unită: libertatea conștiin#ei religioase, toleran#a, multiculturalismul.
Cultul Creștin Baptist are o prezen#ă activă în #ara noastră și apreciez contribu#ia dumneavoastră, ca și a tuturor Cultelor și Bisericilor recunoscute în România, la dezvoltarea
societă#ii în ansamblul ei.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐celui‐de‐al‐36‐lea‐congres‐al‐cultului‐crestin‐baptist
n 18 iunie 2015

Mesajul Președintelui României cu prilejul începerii lunii postului
Ramadan
Președintele României a salutat comunitatea turco‐tătară din România cu
prilejul întrării în postul Ramadanului, importantă perioadă pentru credincioșii mu‐
sulmani. Președintele României a eviden"iat, de asemenea, bogă"ia etnică și religioasă
a României, precum și contribu"ia diversită"ii culturale la o societate a în"elegerii, to‐
leran"ei, dialogului și păcii.
„Cu ocazia începerii lunii postului – Ramadan – doresc să transmit tuturor credincioșilor musulmani din România un post binecuvântat de Dumnezeu. Să ne amintim
în această perioadă de familie, de ce ne unește și ne face mai puternici în societate, de
for#a credin#ei, de iertarea, mila și solidaritatea pe care trebuie să o arătăm celor din jur.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐ocazia‐inceperii‐lunii‐postului‐ramadan
n 02 august 2015

Mesajul Președintelui României cu prilejul ceremoniei de binecuvântare a restaurării Mănăstirii Sf. Maria Radna (Radna, jude"ul Arad)
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Mânăstirea Sf. Maria Radna este un loc de pelerinaj major pentru credincioșii
romano – catolici nu doar din România, dar și din "ările vecine. Președintele României
a salutat reintrarea deplină a lăcașului în uzul cultual la sfârșitul unui anevoios și me‐
ticulos proces de restaurare.
„Via#a redată de restauratori mănăstirii și via#a redată de mănăstire comunită#ilor din jur sunt exemple pentru capacitatea revitalizantă a patrimoniului cultural.
Totodată, acest proiect dus la bun sfârșit este un simbol pentru capacitatea tehnică și
voin#a politică a României de a-și sus#ine valorile. Pentru că din ce în ce mai mul#i sunt
cei care în#eleg că ele sunt cele care ne consacră identitatea și diversitatea și, deopotrivă,
ne asigură o platformă pentru dialogul intercultural și interconfesional.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐consilierului‐
prezidential‐domnul‐sergiu‐nistor‐la‐ceremonia‐de‐binecuvantare‐a‐restaurarii‐manastirii‐sf‐maria‐
radna‐din‐judetul‐arad
n 30 septembrie 2015

Mesajul Președintelui României cu prilejul aniversării a 8 ani de la
întronizarea Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Președintele României a transmis întâistătătorului ortodoxiei din România
și, prin intermediul acestuia, Bisericii Ortodoxe Române, caldele sale aprecieri și urări
cu ocazia aniversării întronizării PF Daniel.
„Este un eveniment deosebit de important pentru credincioșii ortodocși din
România și din comunită#ile românești a"late în afara grani#elor #ării, un moment aniversar și în același timp un prilej de bilan# pentru activitatea Bisericii Ortodoxe Române
în anul care s-a scurs. Pro"it de această ocazie pentru a exprima încă o dată pre#uirea
și respectul meu pentru Biserica Ortodoxă Română. (…) Prin colaborare și ac#iune
putem răspunde împreună temelor majore și problemelor societă#ii: educa#ia, cultura,
tineretul, "ilantropia, sănătatea, solidaritatea cu cei a"la#i în di"icultate, rela#ia cu diaspora românească. Vă rog totodată să primi#i aprecierea mea pentru felul în care vă raporta#i la subiectele di"icile și sensibile ale dialogului interreligios, dând exemplu de
echilibru și în#elepciune.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐de‐felicitare‐al‐presedintelui‐ro‐
maniei‐adresat‐preafericirii‐sale‐daniel‐patriarhul‐bisericii‐ortodoxe‐romane‐cu‐prilejul‐aniversarii‐
a‐8‐ani‐de‐la‐intronizare
n 08 noiembrie 2015

Mesajul Președintelui României cu prilejul Centenarului Catedralei
Arhiepiscopiei Armene din București
Președintele Klaus Iohannis a dat o înaltă apreciere istoriei, culturii și con‐
tribu"iei comunită"ii armene la progresul României. Armenii din România, de care
ne leagă tradi"ia creștină milenară, au un trecut zbuciumat ce se împletește, de vea‐
curi, cu acela al poporului român.
„Sunt bucuros și onorat să vă adresez salutul meu călduros cu prilejul aniversării Centenarului Catedralei Arhiepiscopiei Bisericii Armene din București. (…) Momentul ridicării Catedralei este anul marii tragedii a poporului armean, ce ne cheamă
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la rememorare asupra dramelor umanită#ii și re"lexie asupra responsabilită#ilor clasei
politice. În acele clipe de cumpănă ale anului 1915, România a fost căminul și locul de
refugiu în care, în mod "iresc, Catedrala Arhiepiscopiei Armene s-a ridicat ca emblema
unei comunită#i, tăria unei credin#e și expresia unui destin.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐centenarului‐catedralei‐arhiepiscopiei‐armene‐din‐bucuresti
n 24 Decembrie 2015

Mesajul Președintelui României cu prilejul Crăciunului
„Nașterea Domnului este sărbătoarea pe care cu to#ii o așteptăm cu bucurie,
pentru a "i împreună cu familia. Spiritul Crăciunului constă în a-i sim#i alături pe to#i
cei dragi și a celebra generozitatea, buna în#elegere și liniștea. Crăciun fericit tuturor!”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐craciunului
n 27 martie 2016

Mesajul Președintelui României adresat credincioșilor romano-catolici
și protestan!i, care sărbătoresc S$intele Paști
„Doresc să adresez gândurile mele cele mai calde credincioșilor Bisericii
Romano-Catolice și credincioșilor Bisericilor Protestante din România care sărbătoresc
în aceste zile Sfântul Paște. Cristos a Înviat!

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐zilei‐internationale‐a‐francofoniei
n 28 aprilie 2016

Mesajul Președintelui României cu prilejul sărbătorii Pesah 2016
„Cu prilejul sărbătorii Pesah 2016 îmi face o deosebită plăcere să vă adresez,
dumneavoastră și tuturor membrilor din comunită#ile evreiești din România „Hag
Pesah Sameah!”, împreună cu urările mele cele mai sincere de prosperitate și bucurie,
sub semnul speran#ei și al păcii”.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/mesaj‐de‐felicitare‐transmis‐
presedintelui‐federatiei‐comunitatilor‐evreiesti‐din‐romania‐domnul‐aurel‐vainer
n 25 iulie 2016

Mesajul Președintelui României cu prilejul celui de-al III-lea Congres
al Federa!iei Comunită!ilor Evreiești din România
Cu acest prilej, Președintele Klaus Iohannis a salutat colaborarea dintre
Federa"ia Comunită"ilor Evreiești din România și institu"iile statului
„Mă bucur că această colaborare (…) se îmbunătă#ește cu "iecare an. Reiau
ideea, transmisă și cu alte prilejuri, că este în primul rând de datoria autorită#ilor române să ofere un cadru propice dialogului între culturi, etnii și religii, între comunitatea
majoritară și minorită#i, care laolaltă alcătuiesc patrimoniul nostru comun.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐celui‐de‐al‐iii‐lea‐congres‐al‐federatiei‐comunitatilor‐evreiesti‐
din‐romania
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Hașana

Mesajul Președintelui României cu prilejul Anului Nou Evreiesc – Roș

„Fidelitatea fa#ă de chemarea lui Dumnezeu, respectul fa#ă de suferin#a înaintașilor, răspunderea fa#ă de alegerile noastre și datoria de a ne împăca cu semenii, toate
acestea con"igurează semni"ica#ia sărbătorii Noului An Evreiesc, care începe sub semnul
restaurării omului prin credin#ă, prin solidaritate.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohan‐
nis‐transmis‐cu‐prilejul‐anului‐nou‐evreiesc
n 21 octombrie 2016

Mesajul Președintelui României cu prilejul dezbaterii „Educa!ia
religioasă între radicalism și toleran!ă”
Președintele României a salutat ini"iativa institu"iilor academice din
România și Austria, ca și implicarea cultelor religioase în dezbaterea unui subiect de
mare interes.
„(…) prin participarea dumneavoastră, distinși reprezentan#i ai institu#iilor de
învă#ământ și ai Cultelor religioase, îi conferi#i anvergură și prestigiu. Fiecare dintre termenii acestei conferin#e reprezintă o tematică de sine-stătătoare. „Educa#ia”, „religia”,
„radicalismul” și „toleran#a” sunt fenomene ce caracterizează lumea contemporană și
care ne preocupă, nu numai ca oameni de stat și reprezentan#i o"iciali ai unor institu#ii
sau Biserici, ci și ca simpli cetă#eni. Educa#ia este un obiectiv na#ional de importan#ă
majoră, pe care l-am asumat cu prioritate în mandatul de Președinte al României.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐dezbaterii‐educatie‐religioasa‐intre‐radicalism‐si‐toleranta
n 24 decembrie 2016

Mesajul Președintelui României cu prilejul sărbătorii Hanuka
„Cu prilejul Sărbătorii Hanuka, doresc să adresez membrilor comunită#ilor
evreiești din România calde urări de prosperitate, pace și bucurie. Timp al reînnoirii și
al puri"icării, Hanuka îndeamnă la contempla#ie și recunoștin#ă, amintind de biruin#a,
timp de secole, a unui popor încercat. Fie ca aceste opt zile de sărbătoare în care evreii
celebrează victoria luminii spirituale să "ie un prilej de comuniune în familie, în jurul
Templului sfânt și în comunitate.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐sarbatorii‐hanuka
n 24 decembrie 2016

Mesajul Președintelui României cu prilejul Crăciunului
„Sărbătoarea creștinătă#ii, Nașterea Domnului, să ne apropie mai mult unii de
ceilal#i. Crăciunul să vă aducă bucurie și liniște în su"let și în familie. Gândul nostru să
se îndrepte și către cei singuri, descumpăni#i, fără cămin, chiar și fără speran#ă. În po"ida greută#ilor și provocărilor din ultimul an, sunt convins că putem găsi motive de op782
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timism și puterea de a ne uni eforturile pentru a construi o societate mai bună, Vă urez
Crăciun fericit!”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐craciunului1482592740
n 28 ianuarie 2017

Mesajul Președintelui României cu prilejul aniversării a 500 de ani de
la reforma ini!iată de Martin Luther
Președintele Klaus Iohannis a adresat participan"ilor la masa rotundă orga‐
nizată la Sibiu de Biserica Evanghelică C.A. un mesaj:
„Biserica Evanghelică C.A. a fost din momentul Reformei, timp de secole, institu#ia identitară a sașilor. Astăzi ea reprezintă o punte de spiritualitate între enoriașii
rămași în România și cei care au emigrat, rămânând însă puternic atașa#i de locurile
natale și valorile credin#ei lor. Toate cultele din România ce se revendică din Reformă
merită o sinceră apreciere pentru felul în care își îndeplinesc misiunea și transmit un
salut călduros reprezentan#ilor și credincioșilor lor. Este esen#ial ca activitatea cultelor
să se desfășoare într-un climat de colaborare, neutralitate și echidistan#ă.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐plecarii‐in‐misiune‐a‐batalionului‐2‐infanterie‐calugareni
n 10 aprilie 2017

Mesajul Președintelui României cu prilejul Cinei de Pesah (Sinagoga
Mare din București)
„Comemorare a eliberării poporului evreu din robie, Pesah reînnoiește sensul libertă#ii în contemporaneitate. Prin cunoașterea și împărtășirea tradi#iilor care duc mai
departe spiritul unei civiliza#ii milenare, bogate în semni"ica#ii pentru întreaga umanitate,
sărbătoarea evreiască de Pesah oferă un prilej în plus de a cultiva dialogul, toleran#a.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐sarbatorii‐de‐pesah
n 16 aprilie 2017

Mesajul Președintelui României cu prilejul sărbătorilor pascale
„Sărbătorile pascale să vă aducă bucurii, liniște și pace su"letească, pe care să
le împărtăși#i cu cei dragi! Hristos a Înviat!”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐sarbatorilor‐pascale
n 26 mai 2017

Mesajul Președintelui României cu prilejul aniversării a 90 de ani
de la semnarea Concordatului România-Vatican și a 80 de ani de la în$iin!area
Colegiului ponti$ical Pio Romeno
„Aceste aniversări capătă amploare într-un context mai larg, în care am marcat de curând 100 de ani de la în"iin#area Congrega#iei pentru Bisericile Orientale și a
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Institutului Ponti"ical Oriental. Ele sunt jubilee care reprezintă simbolic punctele cardinale ale rela#iei de prietenie și de colaborare dintre România și Sfântul Scaun. Colegiul
Pio Romeno este o inimă românească în centrul Romei. Istoria Colegiului, sub semnul
memoriei suferin#ei, dar și al speran#ei prin credin#ă, este parte integrantă a istoriei
na#iunii române.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐sesiunii‐stiinti%ice‐dedicate‐aniversarii‐a‐90‐de‐ani‐de‐la‐semnarea‐
concordatului‐romania‐vatican‐si‐a‐80‐de‐ani‐de‐la‐in%iintarea‐colegiului‐ponti%ical‐pio‐romeno
n 21 iulie 2017

Mesajul Președintelui României cu prilejul primirii medaliei aniversare „Dr. Wilhelm Filderman - Răsplată pentru merit”
„Primesc cu recunoștin#ă medalia aniversară „Dr. Wilhelm Filderman –
Răsplată pentru merit”, dar și cu bucuria prieteniei care mă leagă de comunitatea dumneavoastră. Adresez salutul meu cordial conducerii Federa#iei Comunită#ilor Evreiești
din România și conducerii Funda#iei Filderman care, prin organizarea acestui
Simpozion, readuc în aten#ia noastră personalitatea marcantă a dr. Wilhelm Filderman,
de la a cărui naștere se împlinesc 135 de ani.”
n 20 septembrie 2017

Mesajul Președintelui României cu prilejul Anului Nou Evreiesc
„Noul An Evreiesc este un moment deosebit: la chemarea shofarului, el vă
îndeamnă, în fruntea comunită#ii evreiești din România, către binecuvântarea lui
Dumnezeu și spre un an pe care îl dori#i marcat cu împliniri. Fie ca Anul Nou Evreiesc
ce începe în aceste zile să vă aducă pace și prosperitate, dumneavoastră și tuturor
membrilor comunită#ilor evreiești din România.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐anului‐nou‐evreiesc1505929787
n 26 septembrie 2017

Mesajul Președintelui României cu prilejul împlinirii a 500 de ani
de la ctitorirea Catedralei episcopale din Curtea de Argeș
„Cinstim astăzi o biserică consacrată prin jertfă, un loc de referin#ă pentru cultura și spiritualitatea românească, un simbol al identită#ii na#ionale și un reper în momentele fondatoare ale istoriei noastre. La Curtea de Argeș își dorm somnul de veci regii
și reginele României ale căror destine s-au întrepătruns cu soarta #ării pe care au condus-o spre libertate, unitate și modernitate.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐implinirii‐a‐500‐de‐ani‐de‐la‐ctitorirea‐catedralei‐arhiepisco‐
pale‐din‐curtea‐de‐arges
n 30 septembrie 2017
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Președintele României a transmis întâistătătorului ortodoxiei din România
caldele sale aprecieri și urări cu ocazia aniversării întronizării sale.
„La aniversarea a zece ani de la întronizarea Preafericirii Voastre în înalta
demnitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, îmi face o deosebită plăcere să vă
adresez urările mele cele mai calde de sănătate, slujire rodnică și putere de muncă, în
continuarea și desăvârșirea proiectelor importante pe care le-a#i ini#iat în cursul acestor zece ani de arhipăstorire. (…) Celebrarea întronizării Preafericirii Voastre aduce
laolaltă eparhiile din #ară și cele din diaspora, cărora Preafericirea Voastră le-a#i arătat
o aten#ie deosebită, sprijinind în"iin#area de noi parohii, școli și spitale, întărind astfel
legătura de limbă, credin#ă și cultură cu România.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐aniversarii‐a‐zece‐ani‐de‐la‐intronizarea‐preafericirii‐sale‐daniel‐
patriarhul‐bisericii‐ortodoxe‐romane
n 24 decembrie 2017

Mesajul Președintelui României cu prilejul Crăciunului
„Să ne bucurăm de aceste momente și să nu uităm că cel mai frumos dar pe care
îl putem face în această perioadă este să ne arătăm aprecierea și recunoștin#a fa#ă de cei
din jur. Sărbătoarea Nașterii Domnului este un bun îndemn la compasiune și solidaritate
cu cei care au nevoie de sprijinul nostru. Vă doresc un Crăciun fericit, oriunde v-a#i a"la!”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐craciunului1514114510
n 12 ianuarie 2018

Mesajul Președintelui României cu prilejul împlinirii a 450 de ani de
la Edictul de la Turda
Președintele Klaus Iohannis a evocat împlinirea a 450 de ani de la postularea
la Turda, pentru prima dată în lume, a principiului libertă"ii religioase, și a subliniat
importan"a toleran"ei și asumării diversită"ii.
„Tuturor celor care văd în credin#ă întregirea noastră spirituală, această aniversare transmite un mesaj deosebit de important: libertatea și toleran#a religioasă
sunt piloni fundamentali ai umanită#ii. Libertatea de conștiin#ă și toleran#a religioasă
sunt împliniri istorice ale societă#ii noastre, ob#inute, dezvoltate și apărate cu sacri"icii.
Viitorul nostru ca na#iune presupune fructi"icarea tolerantă a diversită#ii și se sprijină
pe aceste valori ale umanismului european, pe care, cu to#ii, le împărtășim.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐implinirii‐a‐450‐de‐ani‐de‐la‐recunoasterea‐libertatii‐religioase‐
in‐transilvania‐prin‐edictul‐de‐la‐turda‐din‐ianuarie‐1568
n 15 mai 2018

Mesajul Președintelui României cu prilejul începerii lunii postului
Ramadan
Președintele României a salutat comunitatea turco‐tătară din România cu pri‐
lejul întrării în postul Ramadanului, importantă perioadă pentru credincioșii musulmani.
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„În România, dialogul interconfesional și interetnic este pilonul solid al unei
convie#uiri armonioase, garan#ia unui viitor mai bun, în prosperitate și bună în#elegere.
Fie ca perioada Ramadanului, consacrată postului și rugăciunii, să vă aducă pace și bucuria comuniunii spirituale, în familie și în societate, reînnoindu-vă încrederea în puterea deplină a credin#ei, pentru binele comun.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐comunitatii‐musulmane‐din‐romania‐cu‐ocazia‐inceperii‐lunii‐postului‐
ramadan
n 09 septembrie 2018

Mesajul Președintelui României cu prilejul sărbătorii Anul Nou Evreiesc
„Roș Hașana ne oferă un bun prilej de a "i împreună și de a re"lecta, cu solidaritate și responsabilitate, la rolul ce ne revine "iecăruia, în familie și în societate. Să cinstim memoria înaintașilor și să transmitem noilor genera#ii valorile de respect, dialog
și toleran#ă, ca fundamente ale unei bune convie#uiri.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐sarbatorii‐ros‐hasana‐anul‐nou‐evreiesc‐2018
n 11 noiembrie 2018

Mesajul Președintelui României cu prilejul serviciului divin „Te Deum
pentru România” (Biserica „San Vitale” din Roma)
„Salut călduros prezen#a Dumneavoastră, Episcopi romano-catolici și grecocatolici ai Conferin#ei Episcopilor din România, distinși reprezentan#i ai Curiei Romane
și ai corpului diplomatic, credincioși ai comunită#ii „San Vitale” din Roma, care v-a#i
reunit astăzi pentru a celebra, prin rugăciune și dialog, Centenarul Marii Uniri. Atunci
și acum, România se bazează pe solidaritatea românilor din #ară și de pretutindeni, pe
participarea tuturor confesiunilor și genera#iilor, în spiritul valorizării tuturor identită#ilor, al cunoașterii reciproce și al toleran#ei.”
n 23 noiembrie 2018

Mesajul Președintelui României cu prilejul ceremoniei de s$in!ire a Catedralei Mântuirii Neamului
„S"in#irea Catedralei Mântuirii Neamului reprezintă, pentru credincioșii ortodocși din #ară și din diaspora, o sărbătoare cu o încărcătură istorică și simbolică aparte.
Participarea Patriarhului Ecumenic Sanctitatea Sa Bartolomeu I, împreună cu ierarhi
ai Bisericilor ortodoxe surori, arată legătura profundă care ne unește în spiritul credin#ei și al valorilor creștine pe care Biserica le cultivă în societate. Ridicarea Catedralei
Na#ionale a fost posibilă printr-un efort sus#inut al Bisericii Ortodoxe Române și al credincioșilor. Acest locaș de rugăciune ne aduce împreună într-unul dintre cele mai importante momente pentru poporul român: celebrarea Centenarului Marii Uniri.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/scrisoare‐transmisa‐preafe‐
ricirii‐sale‐parintelui‐patriarh‐daniel‐patriarhul‐bisericii‐ortodoxe‐romane
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Mesajul Președintelui României cu prilejul Sărbătorii Hanuka,
București, Tempul Coral
„Celebrare a luminii și a biruin#ei, Hanuka ne amintește de prezen#a sacrului
în via#a de zi cu zi, întărindu-ne în credin#ă și speran#ă. Felicit conducerea Federa#iei
Comunită#ilor Evreiești din România pentru această festivitate găzduită la Templul
Coral, loc-simbol al continuită#ii în istoria zbuciumată a evreilor din România, dar și o
dovadă a contribu#iei valoroase a evreilor la binele comun.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐sarbatorii‐hanuka
n 03 decembrie 2018

Mesajul Președintelui României cu prilejul reinaugurării Sinagogii
Mari din Iași
„Sinagoga Mare din Iași redevine, prin strădania autorită#ilor și a credincioșilor, un locaș viu de rugăciune, un reper în via#a spirituală și culturală a orașului.
Această reinaugurare festivă se desfășoară în mod simbolic la începerea Hanuka 5779,
numită în tradi#ia iudaică sărbătoarea „inagurării” și „luminii”. Reinaugurarea celui
mai vechi lăcaș de cult mozaic din România reprezintă, în anul în care celebrăm împreună Centenarul Marii Uniri, un gest de reveren#ă și fa#ă de memoria celor care s-au
jert"it pentru libertate.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐reinaugurarii‐sinagogii‐mari‐din‐iasi‐si‐aprinderii‐celei‐de‐a‐
doua‐lumanari‐de‐hanuka
n 24 decembrie 2018

Mesajul Președintelui României cu prilejul Crăciunului
„În spiritul acestor S"inte Sărbători, să avem grijă unii de al#ii și cu to#ii de #ara
noastră. Dacă suntem mai buni în "iecare zi, ne va "i tuturor mai bine împreună.
Dragi români, oriunde v-a#i a"la, vă doresc un Crăciun Fericit, cu sănătate și
cu bucurii! La mul#i ani!”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐craciunului1545656833
n 19 aprilie 2019

Mesajul Președintelui României cu prilejul Sărbătorii de Pesah,
București, Sinagoga Mare
„Pesah reînnoiește, cu "iecare sărbătoare, "idelitatea fa#ă de valorile spirituale
ale iudaismului, precum dialogul, solidaritatea și toleran#a. În România, manifestările
antisemite, xenofobe și rasiste trebuie să "ie sanc#ionate aspru, cu celeritate, în conformitate cu legisla#ia în domeniu.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐sarbatorii‐de‐pesah1555695270
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n 28 aprilie 2019

Mesajul Președintelui României cu prilejul sărbătorilor pascale
„Hristos a Înviat!
Dragi români, vă doresc sărbători luminate, cu liniște și pace în su"let, alături
de cei dragi!”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐sarbatorilor‐pascale1556381417
n 31 mai 2019

Discursul Președintelui României cu prilejul primirii Sanctită!ii Sale
Papa Francisc, în cadrul întâlnirii cu autorită!ile statului, reprezentan!ii societă!ii civile și corpul diplomatic
„Cetă#enii României au cunoscut direct tragica experien#ă a totalitarismului,
lipsa libertă#ii, înstrăinarea for#ată de valorile creștine. Vizita Sanctită#ii Voastre vine
la un an de la Centenarul Marii Uniri și la împlinirea a trei decenii de când ne-am regăsit, prin jertfă, exerci#iul drepturilor fundamentale, inclusiv al libertă#ii de expresie și
conștiin#ă. Astăzi, românii îl slăvesc pe Cel de Sus fără teamă și fără nicio piedică, în
limba română ori în limbile tuturor minorită#ilor na#ionale. Beati"icarea episcopilor
martiri ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, este și un înalt omagiu adus
tuturor celor care s-au sacri"icat în perioada comunistă pentru libertate și pentru credin#ă. Vizita Sanctită#ii Voastre are și o semni"ica#ie majoră pentru rela#iile României
cu Sfântul Scaun, anticipând aniversarea, în anul 2020, a 100 de ani de la stabilirea rela#iilor diplomatice bilaterale. (…) În România, #ară cu o popula#ie majoritar ortodoxă,
angajamentul statului pentru garantarea libertă#ii religioase a condus la un dialog interconfesional marcat de un profund respect reciproc. Acest climat se oglindește binefăcător și în ospitalitatea pe care Biserica Catolică o oferă în Europa diasporei noastre,
pentru care doresc să vă mul#umesc în mod deosebit!”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/discursul‐presedintelui‐romaniei‐dom‐
nul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐cu‐prilejul‐primirii‐sanctitatii‐sale‐papa‐francisc
n 7 iunie 2019

Mesajul Președintelui României adresat Conferin!ei interna!ionale privind rela!iile între Stat și denomina!iunile religioase în Uniunea Europeană
Președintele Klaus Iohannis a salutat organizarea, la București, în cadrul
Președin"iei Consiliului Uniunii Europene, a acestei dezbateri.
„Deși diferi#i prin moștenirile culturale și prin credin#ele religioase, suntem împreună în Europa. Garantarea libertă#ilor noastre fundamentale, ca cetă#eni europeni,
dă viabilitate proiectului unei singure Europe, unită de la est la vest și de la nord la sud.
Libertatea religioasă apar#ine deopotrivă individului, dar este și parte a binelui comun.
Ea rămâne doar o iluzie dacă nu este a tuturor, dacă nu este un element constitutiv al
unei societă#i a comuniunii, dialogului și toleran#ei.”
n 29 septembrie 2019

Mesajul Președintelui României cu prilejul sărbătorii Anului nou evreiesc
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„Tradi#ia spirituală iudaică acordă un loc deosebit acestei sărbători. Ea îi aduce
pe evreii de pretutindeni împreună în Templul sfânt al lui Dumnezeu, în spiritul reînnoirii, al solidarită#ii și al recunoștin#ei.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐sarbatorii‐ros‐hasana‐anul‐nou‐evreiesc
n 03 octombrie 2019

Mesajul Președintelui României adresat reuniunii Grupului ecumenic
de rugăciune din Parlamentul României
„Valorile, identitatea și Europa, "iecare separat, dar și împreună, se găsesc între
preocupările majore ale spa#iului spiritualită#ii și al secularului, că ele motivează re"lexia, dar și ac#iunea omului contemporan. În ultima perioadă românii și-au arătat interesul, în mod speci"ic, pentru "iecare din acești termeni. Cred că și din această realitate
provine ini#iativa dezbaterii dumneavoastră. Eu personal am constatat cu satisfac#ie
atașamentul concetă#enilor noștri fa#ă de Europa, fa#ă de proiectul de solidaritate european, clădit din experien#e istorice diverse, dar poate tocmai de aceea, generat și generator de valori comune.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐in‐cadrul‐reuniunii‐grupului‐ecumenic‐de‐rugaciune‐din‐parlamentul‐
romaniei
n 12 octombrie 2019

Mesajul Președintelui României cu prilejul aniversării a 120 de ani
de la în$iin!area Bisericii Creștine după Evanghelie din România
„Biserica Creștină după Evanghelie din România este o comunitate activă, contribuind la cultivarea valorilor creștine în societate, atât în planul activită#ilor sociale
și caritative, cât și în domeniul educa#iei. Existen#a și activitatea Bisericii Creștine după
Evanghelie dovedește că Statul român recunoaște și garantează libertatea de conștiin#ă
și drepturile ce revin "iecărui om în calitatea sa de credincios și cetă#ean.”
n 30 noiembrie 2019

Mesajul Președintelui României cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol
Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României
„Astăzi cinstim identitatea spirituală a poporului român, care și-a înfăptuit
destinul său, Marea Unire, în chiar a doua zi după sărbătoarea creștinătorului său,
Sfântul Apostol Andrei. Totodată, cinstim și iubirea creștină fa#ă de aproapele nostru,
călăuză în înfăptuirea și împlinirea binelui comun. Fie ca sărbătoarea Sfântului Apostol
Andrei, Ocrotitorul României, să ne întărească în unitate și coeziune na#ională, să ne
aducă pace și prosperitate alături de cei dragi, să dăruiască mul#i ani ferici#i celor ce
își serbează astăzi ziua onomastică!”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐sarbatorii‐sfantului‐apostol‐andrei‐cel‐intai‐chemat‐ocrotitorul‐
romaniei
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5.3. Alocuţiuni ale Președintelui României
n 15 mai 2015

Alocu!iunea Președintelui României cu prilejul întâlnirii cu studen!ii
români care studiază în institu!iile de învă!ământ ponti$icale din Roma
„România are, prin istoria și cultura sa, voca#ia unei rela#ii speciale cu Sfântul
Scaun, voca#ie pe care a exprimat-o în numeroase rânduri prin dialogul ecumenic și
prin rolul pe care îl recunoaște Bisericilor în societate. Ultimii 25 de ani au cunoscut o
adevărată renaștere a activită#ii Colegiului „Pio Romeno”. Genera#ii de studen#i s-au
pregătit aici și au trăit momente înalte de recunoaștere a Bisericii Greco-Catolice din
România prin crearea în 1991 a Cardinalului Alexandru Todea, simbol al rezisten#ei
anticomuniste și în 2012 a Cardinalului Lucian Mureșan. Vizita Papei Ioan Paul al IIlea la București, ridicarea la rang de Arhiepiscopie majoră a Bisericii Greco-Catolice,
în"iin#area Eparhiei greco-catolice de București în 2014 sunt tot atâtea semne ale unui
parcurs care constituie o repara#ie istorică.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐in‐cadrul‐intalnirii‐cu‐studentii‐romani‐care‐studiaza‐in‐institutiile‐de‐in‐
vatamant‐ponti%icale‐din‐roma
n 08 iulie 2015

Alocu!iunea Președintelui României cu prilejul participării la Cina de Iftar
„Cetă#enii comunită#ii musulmane din România împart cu na#iunea din care
fac parte preocupări și aspira#ii comune, printre care proiectul european și angajamentul nord-atlantic. Proiectele na#ionale sunt indisolubil legate de rezultatele aplicării în
politică, în mod concret, a respectului pentru valorile și drepturile umane fundamentale,
pentru principiile statului de drept. A valoriza identită#ile locale, culturale ori religioase
într-un proiect na#ional amplu înseamnă o Românie puternică.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐ocazia‐cinei‐de‐iftar
n 28 octombrie 2015

Alocu!iunea Președintelui României la primirea delega!iei Sfântului
Sinod cu prilejul aniversării Autocefaliei BOR și a ridicării la rangul de Patriarhie
„Dubla aniversare, a Autocefaliei și a ridicării la rangul de Patriarhie, reprezintă atât un prilej de bucurie pentru credincioșii și ierarhii Bisericii Ortodoxe Române,
cât și o referin#ă importantă pentru istoria noastră na#ională. Vă mul#umesc și pentru
că a#i găsit mijloacele și energia de a "i alături de românii din diasporă, de a-i sprijini
a nu se îndepărta de limbă, de #ară și credin#ă. Autonomia în raport cu autorită#ile și
libertatea religioasă consacrată de Constitu#ie dau Statului și Bisericii Ortodoxe
Române, ca de altfel tuturor cultelor, responsabilitatea dezvoltării unor rela#ii de
parteneriat real, în folosul oamenilor.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐ocazia‐primirii‐delegatiei‐sfantului‐sinod
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n 18 ianuarie 2017

Alocu!iunea Președintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a lui Aurel Vainer, președintele FCER
„Domnule Aurel Vainer, via#a dumneavoastră ne arată cum destinul
României stă și pe umerii fiecăruia dintre noi, prin tăria convingerilor și soliditatea
valorilor ce ne animă. V-a#i născut într-o mică localitate din Moldova, într-o familie
cu mul#i copii, care v-a dat puternice rădăcini iudaice, și a#i copilărit într-o Românie
frământată de agresiuni interne și externe, marcată de antisemitism și îndoliată
de cruzimile Holocaustului. Cu toate acestea nu v-a#i pierdut nicio clipă dragostea
fa#ă de pământul natal. A#i fost, în numele comunită#ii pe care o reprezenta#i, dar
spre folosul tuturor, o adevărată placă turnantă a dialogului politic, intercultural,
și interconfesional.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea‐presedintelui‐romaniei‐
domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐domnului‐aurel‐vainer‐presed‐
intele‐federatiei‐comunitatilor‐evreiesti‐din‐romania
n 13 noiembrie 2018

Alocu!iunea Președintelui României cu prilejul ceremoniei de decorare
a Înaltpreas$in!itului Ioan Robu, Arhiepiscop-Mitropolit romano-catolic de
București
„Această distinc#ie vă recunoaște meritele excep#ionale de arhipăstor al credincioșilor Arhidiecezei Romano-Catolice de București și, totodată, celebrează o comunitate vie și statornică, care a devenit, de-a lungul timpului, un reper în via#a
religioasă a Bucureștiului. Aniversăm în acest an Centenarul Marii Uniri, un ideal care
s-a născut în conștiin#a românilor și s-a maturizat prin fapte de jertfă, prin acte de viziune și curaj politic.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/ceremonia‐de‐decorare‐a‐inaltpreas%in‐
titului‐ioan‐robu‐arhiepiscop‐mitropolit‐romano‐catolic‐de‐bucuresti

5.4. Primiri la Palatul Cotroceni
n 15 martie 2016

Primirea de către Președintele României a reprezentan!ilor cultelor
evanghelice din România și a rectorilor Institutelor teologice evanghelice
Subiectele abordate au fost: importan"a valorilor creștine în societate, pre‐
cum și rolul cultelor și contribu"ia institu"iilor de învă"ământ creștine asociate aces‐
tora la cultivarea și sus"inerea acestor valori, pentru binele comun; sprijinul constant
acordat de Președintele României, în conformitate cu atribu"iile sale constitu"ionale
și legislative, tuturor cultelor și bisericilor o%icial recunoscute în România, pentru
buna desfășurare a activită"ii acestora; importan"a familiei ca model în societate; im‐
portan"a educării tinerilor în spiritul valorilor creștine: dialog, toleran"ă, caritate, so‐
lidaritate, respect pentru diversitatea religioasă.
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n 10 mai 2016

Primirea de către Președintele României a Conferin!ei episcopilor
catolici din România (CER)
Subiectele abordate au fost: interesul conducerii Bisericii Române Unite cu
Roma (Greco – Catolice) pentru concretizarea invita"iei adresate de Președintele
României Sanctită"ii Sale Papa Francisc, interes motivat și de dorin"a de a avea parte
de prezen"a Sanctită"ii Sale la ceremonia de beati%icare a episcopilor martiri; dispo‐
nibilitatea reluării dialogului cu Biserica Ortodoxă Română; sus"inerea dezvoltării
dialogului interconfesional ca proiect important al României în pragul a 100 de ani
de la Marea Unire și asumării Președin"iei UE în 2019.
n 24 noiembrie 2018

Primirea de către Președintele României a Sanctită!ii Sale Patriarhul
Ecumenic Bartolomeu I, Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă, și a
Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Cu acest prilej, Președintele României a evocat rela"ia tradi"ională deosebită
dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română. De asemenea, Președintele Klaus
Iohannis a apreciat demersurile celor două Patriarhii în vederea intensi%icării dialo‐
gului între biserici, în bene%iciul tuturor credincioșilor, al binelui comun și al păcii.
Președintele României le‐a transmis Sanctită"ii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu,
Arhiepiscop al Constantinopolului ‐ Noua Romă, și Preafericirii Sale Părintele Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, urările sale de slujire rodnică. Cu acest prilej
Președintele Klaus Iohannis le‐a urat credincioșilor care vor participa duminică, 25
noiembrie a.c., la slujba de s%in"ire a Altarului Catedralei Na"ionale, în cinstirea eroilor
neamului, cele mai bune gânduri și pace su%letească.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/primirea‐sanctitatii‐sale‐pa‐
triarhul‐ecumenic‐bartolomeu‐arhiepiscop‐al‐constantinopolului‐noua‐roma‐si‐a‐preafericirii‐sale‐
parintele‐daniel‐patriarhul‐bisericii‐ortodoxe‐romane
n 31 mai 2019 – Primirea de către Președintele României a Sanctită!ii

Sale Papa Francisc
Vizita apostolică a Papei Francisc în România a reprezentat unul dintre cele
mai importante evenimente religioase din "ara noastră. La invita"ia Președintelui
Klaus Iohannis, Papa Francisc a venit în România și a fost, timp de trei zile, prezent
în mijlocul credincioșilor romano‐catolici, greco‐catolici și ortodocși din București,
Iași, Blaj, Șumuleu Ciuc. Moto‐ul vizitei papale, „Mergem împreună”!, este grăitor pen‐
tru spiritul de comuniune fraternă în care s‐a desfășurat vizita Sanctită"ii Sale. Prin
dimensiunea apostolică, prin voca"ia ecumenică și dialogală, prin ecourile puternice
de solidaritate și înfră"ire spirituală, vizita Suveranului Pontif a deschis noi orizonturi
de dialog și cooperare între biserici și credincioși. La două decenii după vizita pri‐
mului Suveran Pontif în România, Papa Ioan Paul al II‐lea, vizita Papei Francisc a găsit
România într‐o rela"ie strânsă cu Europa, dedicată efortului comun de a consolida o
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31 Mai 2019
Primirea de către
Președintele României
a Sanctității Sale
Papa Francisc

Uniune Europeană a unită"ii în diversitate, animată de valorile creștine: caritatea, so‐
lidaritatea, dialogul, pluralitatea, respectul pentru persoana umană și drepturile sale
inalienabile. Totodată, vizita Sanctită"ii Sale a reprezentat și un pas semni%icativ în
consolidarea rela"iilor bilaterale dintre România și Sfântul Scaun.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/vizita‐apostolica‐a‐sanctita‐
tii‐sale‐papa‐francisc‐in‐romania1559560181

5.5. Participări la diferite evenimente în domeniul Culte
04 ianuarie 2015 – Participare la Liturghia duminicală de la Catedrala
mitropolitană ortodoxă cu hramul „Sfânta Treime” din Sibiu
n

n 30 ianuarie 2015 – Participare la Catedrala Patriarhală din București, la

Liturghia de prăznuire a S%in"ilor Trei Ierarhi

n 08 octombrie 2015 – Participare la slujba de s%in"ire a catapetesmei
Bisericii Cotroceni

n 24 ianuarie 2016 – Participare la ceremonialul religios „Te Deum” din
cadrul manifestărilor de Ziua Unirii Principatelor Române organizate la Iași
n 07 martie 2016 – Vizita la sediul Patriarhiei Ortodoxe‐Greacă din Ierusalim

și întâlnirea cu Patriarhul grec‐ortodox al Ierusalimului, Teo%il al III‐lea; Vizitarea
Bisericii Sfântului Mormânt
n

Ierusalim

08 martie 2016 – Vizita la Așezământul Bisericii Ortodoxe Române din

n 23 martie 2016 – Vizita la la Biserica „Sfânta Muceni"a Paraschevi”,
ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu, lăcaș de cult al comunită"ii române
ortodoxe din Istanbul
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3 Mai 2017
Vizita la mănăstirea
Voroneț

n 21 iunie 2016 – Vizita la Biserica Evanghelică din Sibiu
n 23 septembrie 2016 – Vizita la Mănăstirea Negru‐Vodă din Câmpulung
n 28 octombrie 2016 – Vizita la Mănăstirea Tismana
n 03 mai 2017 – Vizita la mănăstirile Vorone" și Dragomirna

n 18 iulie 2017 – Vizita la Episcopia Ortodoxă de Covasna și Harghita și în‐

tâlnirea cu Preas%in"itul Părinte Andrei Moldovan

n 24 ianuarie 2018 – Participare la ceremonialul religios „Te Deum”,
Catedrala Patriarhală, în cadrul manifestărilor de Ziua Unirii Principatelor Române

n 14 octombrie 2018 – Vizita la sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
și întrevederea cu reprezentan"ii din comunită"ile românești din Italia ai cultelor re‐
ligioase ortodox, greco‐catolic și romano‐catolic
n 17 mai 2019 – Vizită la Sinagoga „Cetate” din Timișoara

17 Mai 2019
Vizită la Sinagoga
„Cetate” din Timișoara
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n 31 mai 2019 – Participare la ceremonia religioasă și rostirea împreună a

rugăciunii ”Tatăl Nostru”, eveniment desfășurat la Catedrala Na"ională cu prilejul vi‐
zitei Sanctită"ii Sale Papa Francisc în România

n 31 mai 2019 - Participare la Sfânta Liturghie de la Catedrala Romano‐Catolică
„Sfântul Iosif” cu prilejul vizitei Sanctită"ii Sale Papa Francisc în România

02 iunie 2019 - Participare la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie – cere‐
monia de Beati%icare a celor 7 Episcopi greco‐catolici martiri pe Câmpia Libertă"ii
din Blaj, cu prilejul vizitei Sanctită"ii Sale Papa Francisc în România
n

n 09 octombrie 2019 - Vizită la Biserica Lutherană C.A. din București și
întâlnirea Președintelui României cu reprezentan"ii comunită"ii evanghelice CA din
București.

5.6. Decorări
n 4 iunie 2015

Ceremonia de decorare a PF Lucian, Cardinal Mureșan, arhiepiscop
major al Arhieparhiei de Făgăraș și Alba Iulia, întâistătător al Bisericii Române Unite
cu Roma, cu prilejul aniversării a 25 de ani de episcopat, în semn de înaltă apreciere
pentru demnitatea, curajul și smerenia creștină de care a dat dovadă, pentru contri‐
bu"ia deosebită la dezvoltarea rela"iilor dintre România și Sfântul Scaun și pentru
grija constantă acordată consolidării raporturilor interconfesionale în România.

În perioada mandatului, Președintele Klaus Iohannis i‐a mai decorat pe:
Margareta‐Irina Pântescu, stare"ă a mănăstirii Vorone"; Pr. Ioan Dură, protopop al
Olandei și Belgiei Flamande; Teo%il Moldovan, Preot‐paroh și profesor de teologie, Ma‐
drid, Regatul Spaniei; Martin, Daniel Dan, Pastor‐reverend, Biserica Apostolică „Holy
River” din Londra; Popescu‐Cîrstucescu, Constantin, Preot, parohia „Sf. Gheorghe” din
Londra, coordonator al Proiectului „Romanian Orthodox Church and Centre”.
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P

entru Președintele României, to!i românii contează în mod egal, in‐
diferent dacă trăiesc în "ară sau în afara grani"elor. Astfel, în primul man‐
dat, preocuparea Președintelui Klaus Iohannis a fost ca statul român să îi
servească cu aceeași aten!ie pe to"i românii, să faciliteze pentru cei din
afara grani!elor accesul la o gamă completă de programe și să le ofere ser‐
vicii dedicate.

Abordarea novatoare a Președintelui României a constat, pe de‐o
parte, în mobilizarea și schimbarea perspectivei institu"iilor statului pentru
valori%icarea poten"ialului pe care Diaspora numeroasă îl reprezintă pentru
dezvoltarea și modernizarea României și, pe de altă parte, în recâștigarea in‐
teresului românilor din străinătate, prin încurajarea acestora să se implice
în activită"i legate de "ara de origine.
De asemenea, abordarea Președintelui României fa"ă de comunită!ile de români din jurul grani!elor a mizat pe solicitarea respectării
dreptului la men"inerea limbii și păstrării identită"ii românești prin aplicarea
principiului de reciprocitate, modelul românesc de convie"uire a minori‐
tă"ilor %iind unul recunoscut pe plan interna"ional.

Absen"a pârghiilor executive directe și a resurselor %inanciare pen‐
tru implementarea sau pentru sprijinirea proiectelor propuse de ter"i a
impus canalizarea efortului institu"iei preziden"iale spre identi%icarea partenerilor institu"ionali sau din societatea civilă care împărtășesc viziunea
Președintelui Klaus Iohannis și pot sus"ine aplicarea acesteia în teren.

Direc!iile de ac!iune ale Președintelui României sunt prezentate
mai jos în ordine cronologică și regrupează atât proiectele, evenimentele și
întâlnirile desfășurate în "ară, cât și vizitele externe și mesajele transmise
comunită"ilor de români din afara grani"elor, legile promulgate în domenii
de interes pentru românii de pretutindeni, precum și o trecere în revistă a
problemelor semnalate prin peti"ii.
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1. ANUL 2015
1.1. Proiecte și evenimente
2020+”

15 septembrie 2015, Palatul Cotroceni – Masă Rotundă „Smart Diaspora

Evenimentul organizat la Palatul Cotroceni a avut ca scop valori%icarea poten‐
"ialului strategic al tinerilor de peste hotare și atragerea lor înapoi în "ară, cu sprijinul
partenerilor precum Funda"ia CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studen"ilor
și Absolven"ilor Români) și LSRS (Liga Studen"ilor Români din Străinătate).

15 Septembrie 2015
Masă Rotundă
„Smart Diaspora 2020+”

La eveniment au participat 150 de tineri exper"i, deciden"i din mediul public,
diploma"i, lideri ai mediului asociativ din Diaspora și din "ară, precum și reprezen‐
tan"i ai mediului privat.
„Obiectivul nostru pe termen lung este o rela#ie puternică a societă#ii românești
și a statului român cu diaspora, bene"ică în ambele direc#ii. Ea presupune pe de-o parte
capacitatea de a valori"ica poten#ialul strategic al diasporei românești, ca punte de legătură cu celelalte state, iar, pe de altă parte, presupune a ști clar ce anume suntem
datori să facem pentru diaspora, noi, cei de-acasă.”
„Convingerea mea este că poten#ialul diasporei va "i pe deplin fructi"icat atunci
când a trăi și a munci în străinătate va "i doar o chestiune de alegere, nu una de constrângere; atunci când românii din diaspora vor avea op#iunea să se întoarcă, știind că
și acasă munca lor este recunoscută și răsplătită; și atunci când vor sim#i că autorită#ile
au grijă și se preocupă de ei, oriunde s-ar a"la.”
„(…) Aș vrea să începem să ne uităm mai atent și la cealaltă fa#etă a faptului
că România are o diasporă atât de însemnată mai peste tot în Europa și în multe #ări
din lume. Dincolo de pierderea pe care plecarea atâtor și atâtor oameni de valoare, tineri, dinamici, cu ini#iativă o reprezintă pentru România, contribu#ia pe care ei o au și
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o pot avea în continuare la dezvoltarea #ării noastre este extraordinar de importantă
și greu de cuanti"icat.” – a declarat Președintele României în cadrul evenimentului.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/participare‐la‐conferinta‐
smart‐diaspora‐2020‐cum‐valori%icam‐potentialul‐strategic‐al‐diasporei‐romanesti‐palatul‐cotro‐
ceni‐sala‐unirii

27 octombrie 2015, Palatul Cotroceni – Eveniment de lansare a liniei te‐
lefonice Help‐Line și a platformei on‐line destinate copiilor cu părin"i pleca"i la muncă
în străinătate
La ini"iativa Președintelui Klaus Iohannis, în parteneriat cu Organiza"ia
Salva"i Copiii România, au fost lansate Linia verde și platforma dedicate familiilor cu
membri pleca"i la muncă în afara "ării, www.copiisinguriacasa.ro, care au ca scop ofe‐
rirea de informa"ii și consiliere gratuită pentru copiii cu părin"i pleca"i la muncă în

27 Octombrie 2015
Lansarea liniei telefonice
Help-Line

străinătate, pentru persoanele în grija cărora au rămas aceștia, precum și pentru spe‐
cialiștii din domeniul protec"iei copilului și educa"iei.
Printre participan"i s‐au numărat membri ai Corpului Diplomatic, reprezen‐
tan"i ai autorită"ilor publice centrale și locale, Președintele Executiv, staff‐ul și volun‐
tari ai Organiza"iei Salva"i Copiii, copii și părin"i.
Lansarea unei platforme online în sprijinul copiilor ai căror părin"i sunt ple‐
ca"i la muncă în străinătate și a primei linii telefonice, apelabile gratuit pe teritoriul
României, din orice re"ea de telefonie %ixă și mobilă, permite copiilor singuri acasă și
persoanelor care se confruntă cu aceste probleme să bene%icieze de informa"ii, solu"ii
și suport, atât psihologic, cât și administrativ pentru rezolvarea cazurilor.
„Prea mul#i copii cresc azi în România lipsi#i de afec#iunea și îndrumarea părintească, iar consecin#ele pe termen lung pentru dezvoltarea lor sunt majore. De aceea,
aș spune mai degrabă că este un moment al adevărului și al ac#iunii responsabile. Modul
în care o #ară știe să aibă grijă de copiii ei spune multe despre o societate și despre viitorul ei.”
„Acești copii au nevoie de noi azi. Suntem datori la un efort comun al institu#iilor cu atribu#ii în domeniu, al autorită#ilor responsabile de protec#ia familiei și copilului,
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al școlilor, al comunită#ilor locale și al societă#ii civile, pentru ca ei să nu "ie afecta#i pe
termen lung.”
„Nu doar acești copii trăiesc o dramă, ci și părin#ii lor. Pe termen lung, reducerea și stoparea acestui fenomen este în strânsă legătură cu investi#ia în sănătate și educa#ie, cu dezvoltarea economică și cu toate acele măsuri care îi pot face pe români să
rămână ori să se întoarcă acasă.” – a declarat Președintele Klaus Iohannis cu prilejul
evenimentului.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐ocazia‐evenimentului‐de‐lansare‐a‐liniei‐telefonice‐help‐
line‐si‐a‐platformei‐on‐line‐destinate‐copiilor‐cu‐parinti‐plecati‐la‐munca‐in‐strainatate

1.2. Întâlniri cu reprezentanți ai românilor
din străinătate și ai instituțiilor responsabile
pentru românii din afara țării
21 mai 2015, Palatul Cotroceni – Întâlnirea Președintelui României cu par‐
lamentarii care reprezintă circumscrip"ia electorală “Diaspora”
Evenimentul a avut ca scop îmbunătă"irea comunicării cu reprezentan"ii co‐
munită"ilor de români și calită"ii serviciilor consulare, în vederea elaborării unor po‐
litici publice ale statului român care să răspundă mai bine nevoilor românilor care
se a%lă în afara "ării, precum și asigurarea exercitării dreptului la vot pentru cetă"enii
din afara grani"elor.
În cadrul evenimentului, Parlamentarii din circumscrip"ia electorală Diaspora
și‐au exprimat sus"inerea pentru introducerea votului prin coresponden"ă, prin adop‐
tarea unei legi în materie, și au subliniat necesitatea reprezentării românilor din afara
grani"elor de un număr mai mare de parlamentari fa"ă de cel existent în prezent.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/intalnirea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐parlamentarii‐care‐reprezinta‐circumscriptia‐electorala‐diaspora

25 iunie 2015, Palatul Cotroceni – Întâlnire între reprezentan"i ai Admi‐
nistra"iei Preziden"iale și ai institu"iilor cu atribu"ii în rela"ia cu românii din străină‐
tate
Organizat la ini"iativa Administra"iei Preziden"iale, acest eveniment a avut
ca temă „Statul român – angajamente și priorită"i pentru consolidarea rela"iei cu ro‐
mânii de pretutindeni”, cu scopul de a identi%ica problemele legate de garantarea și
respectarea drepturilor românilor din afara grani"elor și necesitatea unor politici in‐
tegrate.
În urma întâlnirii, rezultatul a constat într‐o mai bună coordonare a efortului
statului român de a servi comunită"ile de români a%late în afara "ării.
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnire‐intre‐reprezentanti‐
ai‐administratiei‐prezidentiale‐si‐ai‐institutiilor‐cu‐atributii‐in‐relatia‐cu‐romanii‐din‐
strainatate1443189777
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1.3. Vizite externe și întâlniri ale Președintelui României
cu comunitățile de români din afara țării
10 februarie 2015, Paris (Republica Franceză) – Întâlnire cu reprezen‐
tan"i ai comunită"ii românești din Fran"a
Cu prilejul vizitei sale în Fran"a, Președintele Klaus Iohannis s‐a întâlnit, la
sediul Ambasadei României din Paris, cu reprezentan"i ai comunită"ii românești.
„(…) [V]reau să mă asigur că, oriunde s-ar a"la, concetă#enii noștri au garantate drepturile și libertă#ile fundamentale, inclusiv dreptul la vot. Situa#ii precum cea
din noiembrie nu au voie să se repete. Dacă vrem ca cetă#enii români să "ie respecta#i
în Europa și în lume, noi trebuie să "im primii care îi respectăm. A asigura condi#iile necesare și a oferi solu#ii legislative pentru ca ei să voteze este nu doar o obliga#ie constitu#ională, ci și o dovadă de minim respect.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐reprezentanti‐ai‐comunitatii‐romanesti‐din‐franta

25 februarie 2015, Chișinău (Republica Moldova) – Vizită la Universitatea
de Stat din Moldova (Chișinău, Republica Moldova)
La Chișinău, Președintele României s‐a întâlnit profesori și studen"i ai
Universită"ii de Stat din Moldova.
„Ocazia de astăzi (…) de a mă întâlni cu tinerii din capitala Republicii Moldova,
îmi oferă prilejul să subliniez importan#a efortului Chișinăului de a continua parcursul
european. Dumneavoastră ve#i deveni, în următorii ani, vocea locuitorilor Republicii
Moldova, "ie că vorbim despre politicieni, func#ionari ai statului, jurnaliști, cercetători,
activiști civici, reprezentan#i ai mediului de afaceri. În această calitate, ve#i avea responsabilitatea decisivă de a conduce Republica Moldova în marea familie europeană.
Astfel, elitele moldovenești au marea șansă de a contribui la așezarea Republicii
Moldova acolo unde îi este locul, în Uniunea Europeană, alături de România.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/discursul‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐universitatea‐de‐stat‐din‐moldova

25 Februarie 2015
Vizita la Universitatea
de Stat din Moldova
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26 februarie 2015, Berlin (Republica Federală Germania) – Întâlnire cu
reprezentan"i ai comunită"ii românești din Republica Federală Germania
Cu ocazia vizitei sale o%iciale la Berlin, Președintele Klaus Iohannis a avut o
întâlnire cu reprezentan"i ai comunită"ii românești din Germania.
„Vreau ca românii, oriunde trăiesc, să "ie mândri de modul în care sunt reprezenta#i în plan extern. Și îmi doresc ca întărirea rela#iilor cu celelalte state să aibă consecin#e practice pentru orice cetă#ean. Pe de altă parte, în #ară, am spus că vreau să
schimbăm modul în care se face politică. Să înlocuim scandalul cu dialogul, să depășim
logica permanentului con"lict și să construim reguli durabile. Doar așa putem să avem
institu#ii e"iciente și solide, care lucrează pentru oameni. Doar așa putem ajunge în mod
real la acea prosperitate și stabilitate care i-ar face și pe românii pleca#i să se întoarcă
cândva acasă.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐intalnirii‐cu‐reprezentanti‐ai‐comunitatii‐romanesti‐din‐
republica‐federala‐germania

12 martie 2015, Varșovia (Republica Polonă) – Întâlnirea cu reprezen‐
tan"i ai comunită"ii românești din Republica Polonă
La Varșovia, cu prilejul vizitei sale o%iciale, Președintele României s‐a întâlnit
cu reprezentan"i ai comunită"ii românești din Republica Polonă.
„Vreau ca to#i românii să "ie bine reprezenta#i peste hotare, iar între autorită#i
și cetă#eni să existe o rela#ie bazată pe respect. Este rolul autorită#ilor să se asigure că
drepturile și libertă#ile românilor, ca cetă#eni europeni, sunt protejate, dar și să vină în
sprijinul lor. Cred că, indiferent din ce motiv sau de cât timp sunt pleca#i, pentru românii
din străinătate sentimentul apartenen#ei la o na#iune și identitatea profundă nu se
pierd niciodată. Este datoria noastră, a celor de acasă, să cultivăm acest sentiment și
să vă sus#inem în a"irmarea propriei identită#i spirituale și culturale, în păstrarea tradi#iilor proprii.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐reprezentanti‐ai‐comunitatii‐romanesti‐din‐repu‐
blica‐polona

27 aprilie 2015, Roma (Republica Italiană) – Întâlnire cu reprezentan"i
ai comunită"ii românești din Republica Italiană
La Roma, cu prilejul vizitei sale o%iciale, Președintele Klaus Iohannis a avut
o întâlnire și cu reprezentan"ii comunită"ii românești.
„Există în acest moment un proiect privind votul prin coresponden#ă. Este rolul
Parlamentului să discute și adopte o solu#ie, oricare ar "i aceasta. Este rolul meu să
aduc în dezbaterea publică acest subiect și să-i urmăresc evolu#ia. Și așa voi face. Eu
cred că avem nevoie de o asemenea lege care privește votul românilor din diasporă. Nu
doar pentru că am promis – și toată lumea a promis. Deși acest lucru în sine ar "i un
argument su"icient. Ci și pentru că realitatea o impune. Pentru că este democratic și
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27 Aprilie 2015
Întâlnire cu reprezentanţi
ai comunităţii românești
din Italia

principial ca statul român să se asigure că "iecare cetă#ean își poate exercita dreptul
fundamental la vot și să ofere su"iciente op#iuni pentru asta.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐reprezentanti‐ai‐comunitatii‐romanesti‐din‐repu‐
blica‐italiana

14 mai 2015, Milano (Republica Italiană) – Întâlnire cu reprezentan"i ai
comunită"ii românești din Milano
Cu prilejul participării la Expozi"ia Universală Milano 2015, Președintele
României s‐a întâlnit cu reprezentan"i ai comunită"ii românești.
„Unul dintre lucrurile importante pentru mine ca Președinte este să apăr lucrurile care ne de"inesc ca stat și ca na#iune. Pentru unii dintre români acestea sunt resursele naturale, pădurile, de exemplu, pentru al#ii institu#iile de educa#ie și cultură,
pentru al#ii patrimoniul, pentru al#ii domeniile noastre de excelen#ă. Și la fel de important pentru mine este să promovez valorile na#ionale, simbolurile noastre și oamenii
care le reprezintă, oriunde -ar a"la ei. Sunt aici, în Italia, români care au devenit lideri
în comunită#ile lor, care sunt pre#ui#i și recunoscu#i pentru contribu#ia în diferite domenii. Fiecare dintre voi, cei care munci#i sau studia#i aici cu trudă și onestitate, ne reprezenta#i și face#i cinste României.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐reprezentanti‐ai‐comunitatii‐romanesti‐din‐milano

15 mai 2015, Vatican (Sfântul Scaun) – Întâlnire cu studen"ii români care
studiază în institu"iile de învă"ământ ponti%icale din Roma
Președintele Klaus Iohannis s‐a întâlnit, în marja vizitei sale o%iciale la Sfântul
Scaun, cu studen"ii români care studiază în institu"iile de învă"ământ ponti%icale din Roma.
„(…) [A]cest Colegiu pontifical, aflat în grija Congrega#iei pentru Bisericile
Orientale, este o inimă românească în centrul Romei. Dedicat formării preo#ilor
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Colegiul „Pio Romeno” a fost în
trecut -înainte de întreruperea brutală provocată de regimul comunist- și continuă
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15 Mai 2015
Întâlnire cu studenţii
români care studiază în
instituţiile de învăţământ
pontificale din Roma

să fie și în prezent un loc de iradiere a spiritualită#ii și a culturii, un spa#iu de dialog și de întâlnire ”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐in‐cadrul‐intalnirii‐cu‐studentii‐romani‐care‐studiaza‐in‐institutiile‐
de‐invatamant‐ponti%icale‐din‐roma

13 iulie 2015, Madrid (Regatul Spaniei) – Întâlnire cu reprezentan"i ai co‐
munită"ii românești din Spania
Cu ocazia vizitei sale o%iciale în Regatul Spaniei, Președintele României a avut
o întâlnire cu reprezentan"i ai comunită"ii românești din Madrid.
„Vă mul#umesc pentru cine sunte#i, ambasadorii ai noștri în Spania, vă mul#umesc
că ne reprezenta#i cu onoare și sunte#i un exemplu de patriotism. Printre voi mă simt acasă.
Vă rog să primi#i aprecierea și respectul meu pentru ceea ce face#i: investi#i în România
prin banii trimiși, îi inspira#i pe cei din #ară să își dorească mai mult și să aibă încredere.
Și, în același timp, contribui#i la dezvoltarea comunită#ilor în care trăi#i aici, în Spania.”;
„Trebuie să vă spun că la nivelul Administra#iei Preziden#iale am început să
gândim o viziune coerentă pentru diaspora. Am pornit de la a în#elege starea de fapt,

13 Iulie 2015
Întâlnire cu reprezentanţi
ai comunităţii românești
din Spania
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problemele și preocupările românilor din străinătate. Am ini#iat un dialog cu to#i reprezentan#ii institu#iilor cu atribu#ii, cu to#i cei care au și trebuie să aibă un cuvânt de
spus. Vă rog să privi#i prezen#a mea aici în același context.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐reprezentanti‐ai‐comunitatii‐romanesti‐din‐spania

16 Iulie 2015, Belgrad (Republica Serbia) – Întâlnirea cu reprezentan"i
ai minorită"ii românești din Serbia
În cadrul vizitei o%iciale în Republica Serbia, Președintele Klaus Iohannis s‐a
întâlnit cu reprezentan"i ai comunită"ii românești.
„Unul dintre punctele principale pe care le-am avut astăzi pe agenda discu#iilor cu o"icialită#ile sârbe l-a constituit statutul minorită#ii române din Serbia. Știu că
s-au făcut în ultimii ani unele progrese, dar acestea trebuie continuate pentru a veni în
întâmpinarea așteptărilor dumneavoastră.”
„Avem în vedere în demersurile noastre faptul că to#i cetă#enii sârbi care își
asumă spiritualitatea românească și legăturile culturale, religioase și de limbă cu
România, indiferent de regiunea din Serbia în care locuiesc sau de denumirea sub care
sunt cunoscu#i, români sau vlahi, apar#in minorită#ii române. Comunitatea dumneavoastră trebuie să se bucure de toate drepturile fundamentale prevăzute în documentele interna#ionale.”
„For#a dumneavoastră și capacitatea de a vă păstra identitatea vine din solidaritate și în#elegere. De aceea, mesajul meu pentru to#i românii din Serbia este acesta:
"i#i uni#i. Este calea prin care românii, loiali statului în care trăiesc, se pot face auzi#i
ca o voce unitară și puternică.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐reprezentanti‐ai‐minoritatii‐romanesti‐din‐serbia

26 Septembrie 2015, New York, Statele Unite ale Americii – Întâlnire cu
reprezentan"ii comunită"ii românești din New York, Statele Unite ale Americii
Cu prilejul participării la Adunarea Generală a ONU, Președintele Iohannis
s‐a întâlnit și cu reprezentan"ii comunită"ii românești din New York.
„(…) [C]omunită#ile românești din Statele Unite ale Americii sunt un liant între
cele două state. Apreciez rolul pe care îl ave#i în rela#iile româno-americane și îmi doresc
să găsim o cale de a-l întări și extinde. ”
„Văd trei căi prin care voi înșivă pute#i "i parte și sus#ine acest parteneriat între
#ările noastre: Prima, pe care o practica#i deja - și vă mul#umesc pentru felul în care o
face#i - este să continua#i să "i#i purtătorii de cuvânt ai culturii și tradi#iilor românești
pe aceste meleaguri. A doua este să adăuga#i rolului vostru de ambasadori informali
ai României în America și pe acela de emisari ai culturii americane în România. Iar
când spun „cultură americană” mă refer la „cultura domniei legii” – rule of law, cum se
spune aici, la tradi#ia americană a statului de drept, a corectitudinii și a respectului
legii în toate circumstan#ele și la toate nivelurile. A treia cale este cea a parteneriatului
economic. Voi, care îndrăgi#i meleagurile natale și le cunoaște#i poten#ialul, sunte#i cei
mai în măsură să-i îndemna#i pe partenerii americani să descopere la rândul lor
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România, "ie ca turiști, "ie, de ce nu, ca investitori, știind că vor găsi în #ară oameni creativi și performan#i, dar și oportunită#i. ”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/discursul‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐cu‐ocazia‐intalnirii‐cu‐reprezentantii‐comunitatii‐romanesti‐
din‐new‐york‐statele‐unite‐ale‐americii

18 noiembrie 2015, Bratislava (Slovacia) – Întâlnire cu reprezentan"i ai
tinerilor profesioniști români care își desfășoară activitatea în regiunea Bratislava
Cu ocazia vizitei o%iciale în Republica Slovacă, Președintele Iohannis a avut
o întâlnire cu reprezentan"i ai tinerilor profesioniști români care își desfășoară acti‐
vitatea în regiunea Bratislava.
„[Sunte#i un] grup de tineri în pozi#ii interesante și de management, și în afaceri,
(...) a#i avut oportunită#i de a aplica pentru diferite pozi#ii și a#i făcut-o. Sincer, mi-ar "i plăcut

18 Noiembrie 2015
Întâlnire cu reprezentanți
ai tinerilor profesioniști
români din Bratislava

să ave#i aceste pozi#ii acasă, la noi, în România, "iindcă sunte#i oameni foarte bine pregăti#i,
foarte bine cota#i pe pia#a muncii, evident, și cu multă energie, fără energie nu mergi într-o
#ară străină, să lucrezi acolo. Iată una din problemele grave ale României, pe care sper ca în
anii următori să o putem, nu știu dacă o putem rezolva, dar, cu siguran#ă, ameliora, găsind
căi de dezvoltare economică, în așa fel încât aceste pozi#ii să devină atractive și în România.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐intalnirii‐cu‐reprezentanti‐ai‐tinerilor‐profesio‐
nisti‐romani‐care‐isi‐desfasoara‐activitatea‐in‐regiunea‐bratislava

Pe parcursul anului 2015, preocuparea Președintelui României pentru si‐
tua"ia românilor de peste grani"e a fost transmisă și prin intermediul reprezentan"ilor
Administra"iei Preziden"iale la întâlniri cu comunită"ile de români din:
n Austria (Asocia"ia jurnaliștilor români de pretutindeni, la Viena);
n Germania (reprezentan"i ai asocia"iilor culturale, preo"i și enoriași din
Dusseldorf);
n SUA (studen"i și reprezentan"i ai asocia"iilor profesionale și culturale ale
românilor, preo"i și enoriași de pe Coasta de Est, la New York).
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1.4. Mesaje transmise de Președintele României
către românii din afara granițelor
10 mai 2015 - Mesajul Președintelui României la deschiderea Centrului
Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi din Cernău"i
„Acest centru nu este doar o institu#ie de cultură, ci expresia unei identită#i și
a atașamentului profund fa#ă de ea. Ne leagă pe to#i o comuniune de tradi#ii, limbă, istorie, dar și valori și aspira#ii comune.”
„Centrul Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi, reprezintă atât un reper pe
care îl arăta#i românilor, cât și un exemplu pe care îl da#i autorită#ilor.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/mesajul‐presedintelui‐roma‐
niei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐deschiderea‐centrului‐cultural‐roman‐eudoxiu‐hurmuzachi‐din‐
cernauti

31 Mai 2015 ‐ Mesajul Președintelui Klaus Iohannis cu prilejul Zilei Româ‐
nilor de Pretutindeni
„Unul dintre angajamentele asumate de mine este acela de a clădi o Românie
prosperă, care oferă șanse și oportunită#i "iecăruia dintre noi, o #ară în care se poate
trăi cu demnitate. Cred cu tărie că este un obiectiv realizabil, dar știu totodată că nu
vom putea reuși să îl atingem decât uni#i, lucrând împreună. Vă chem așadar alături
de mine să construim România pe care ne-o dorim, România în care să vă placă să vă
reîntoarce#i!”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/mesajul‐presedintelui‐roma‐
niei‐domnul‐klaus‐iohannis‐cu‐prilejul‐zilei‐romanilor‐de‐pretutindeni

1.5. Legi promulgate de Președintele României
în sprijinul românilor de pretutindeni
7 mai 2015 ‐ Legea nr. 101/2015 pentru modi%icarea Legii nr. 299/2007
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (care instituie sărbătorirea Zilei
românilor de pretutindeni în ultima duminică din luna mai)

20 noiembrie 2015 – Legea 291/2015 pentru aprobarea Ordonan"ei de ur‐
gen"ă a Guvernului nr.64/2014 pentru modi%icarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile
diplomatice și o%iciile consulare ale României în străinătate
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2. Anul 2016
2.1. Proiecte și evenimente
23 Februarie 2016, Palatul Cotroceni – Evenimentul „Diaspora românească,
vector de dezvoltare”
Desfășurat la ini"iativa Administra"iei Preziden"iale, evenimentul și‐a propus
să prezinte schimbarea de paradigmă dorită de Președintele României în maniera în
care deciden"ii și liderii de opinie din "ara noastră se raportează la românii care au
ales să trăiască în străinătate, astfel încât abordarea statului fa"ă de românii din
Diaspora să %ie transformată. Noua abordare propusă de Președintele României este

23 Februarie 2016
Evenimentul
„Diaspora românească,
vector de dezvoltare”

una în care poten"ialul Diasporei trebuie să %ie valori%icat în vederea dezvoltării și
modernizării României.
Printre participan"i s‐au numărat deciden"i din sectorul public și privat, oa‐
meni de cultură, cercetători, lideri din mediul academic și din societatea civilă, re‐
prezentan"i ai autorită"ilor centrale și locale
Președintele României a sus"inut un discurs în deschiderea evenimentului,
urmat de unul dintre cei mai reputa"i exper"i interna"ionali în problemele Diasporelor,
Kingsley Aikins (www.diasporamatters.ro), care a prezentat modelele de „Diaspora
engagement” urmărite de "ări care și‐au mobilizat cetă"enii pleca"i în străinătate în
vederea dezvoltării economice a "ării de origine. Ulterior, participan"ii s‐au organizat
în grupuri de lucru, unde s‐a discutat impactul noii abordări în domenii precum an‐
treprenoriatul, educa"ia, cultura și media, agricultura și turismul.
Obiectivele evenimentului au fost aplicarea strategiilor pentru “Diaspora en‐
gagement”, practicate de alte state, în contextul României; conștientizarea valorii re‐
prezentată de Diaspora pentru dezvoltarea locală a României și lansarea programului
„Luna Diasporei” în mai multe jude"e; mobilizarea institu"iilor statului român în fa‐
voarea Diasporei; realizarea unei Foi de Parcurs astfel încât Guvernul elaboreze o
strategie prin care își propune să servească comunită"ile de români de peste grani"e.
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„Vorbim de multe ori despre pierderea pe care o reprezintă plecarea românilor
în străinătate. Într-o altă abordare, însă, putem să vedem și oportunitatea oferită de
prezen#a unei diaspore puternice peste hotare. Bine angrenată de un stat atent, aceasta
poate deveni o importantă resursă pentru dezvoltarea și modernizarea României, un
adevărat capital care poate "i valori"icat.”
„Ne a"lăm astăzi aici pentru a pune o piatră de temelie la crearea unui nou
cadru, în care aten#ia fa#ă de Diaspora să devină o prioritate na#ională. Acest cadru va
trebui transpus în politici publice, programe și proiecte.”, cerând Guvernului „o foaie
de parcurs care să re"lecte importan#a strategică acordată Diasporei.”
„Noua abordare pe care o propun, de a privi diaspora ca pe o oportunitate,
pleacă de la câteva constatări:
În primul rând, românii de peste hotare acumulează experien#ă, posedă expertiză, capătă deprinderi și își construiesc re#ele de contact pe care nu le-ar "i avut în #ară.
Acestea reprezintă un capital pre#ios, ce poate "i valori"icat în mod inteligent.
Fie că vorbim de specialiști demni de Premiul Nobel, de români care excelează
în profesiile lor și în activită#ile lor, și care muncesc cu onestitate, românii din străinătate au ceva util de oferit #ării. Ei vin cu un capital profesional, intelectual, "inanciar,
social, dar și „civic”, având experien#a de a trăi în democra#ii consolidate, cu sisteme
e"iciente în serviciul public.
A doua constatare, pe care o fac cu regret, este că prea pu#ini români au planuri concrete de întoarcere în #ară. Sunt convins că numărul lor va crește pe măsură ce
se schimbă abordarea statului fa#ă de cetă#enii săi, dar expertiza lor poate "i valori"icată
și pusă în slujba dezvoltării României chiar de acolo unde trăiesc ei acum.”
„România nu își permite să irosească pre#iosul capital uman pe care îl reprezintă concetă#enii noștri din afara grani#elor.”
„(…) Avem datoria să le oferim mai mult, și anume oportunită#i concrete pentru
a-i atrage să-și investească productiv talentul și resursele înapoi acasă.
Nu în ultimul rând, românii de peste hotare sunt importan#i factori de in"luen#ă
în #ările gazdă. Proiec#ia României în lume depinde în mare măsură de prezen#a, vorbele
și ac#iunile "iecăruia dintre ei.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐evenimentului‐intitulat‐diaspora‐romaneasca‐
vector‐de‐dezvoltare

810

25 aprilie 2016, Timișoara – Conferin"a „Diaspora în Cercetarea Știin#i"ică
și Învă#ământul Superior din România”
Cu prilejul acestui eveniment, peste 500 de oameni de știin"ă și cercetători
români din "ară și străinătate s‐au întâlnit în sesiuni plenare și workshop‐uri explo‐
ratorii pe subiecte legate de inovare și competitivitate în dezvoltarea României, crea‐
rea unei re"ele active care să permită schimbul de experien"ă și de bune practici între
exper"ii, cercetătorii și profesorii români din "ară și străinătate.
Printre parteneri s‐au numărat: Unitatea Executivă pentru Finan"area
Învă"ământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), Universitatea
de Vest din Timișoara și Ministerul Educa"iei Na"ionale și Cercetării Știin"i%ice, con‐
ferin"a %iind organizată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.
„Transmit de aici, de la această tribună, românilor din #ară și din străinătate,
că Președintele lor îi vede, îi aude și le cunoaște problemele.”
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25 Aprilie 2016
Conferinţa „Diaspora
în Cercetarea Știinţifică
și Învăţământul Superior
din România”

„Suntem aici într-un cadru aparte, care pune la un loc două zone importante,
care pentru mine sunt cu totul speciale: educa#ia și diaspora. Suntem într-un spa#iu al
dialogului și colaborării în domenii cheie pentru #ara noastră, învă#ământul superior
și cercetarea, în care, împreună, recunoaștem contribu#ia diasporei la dezvoltarea
României. Salut sprijinirea legăturilor dintre cercetători și profesori români dinăuntrul
și din afara grani#elor, în contextul unei conferin#e știin#i"ice de înaltă #inută, în care
avem cu to#ii același #el: un nou pas spre transformarea României într-un stat puternic
și prosper.”
„Este esen#ial ca universită#ile și institutele noastre de cercetare să se conecteze
la comunită#ile de români din afara grani#elor. Ne dorim să creăm re#ele de specialiști
în diverse domenii de interes strategic pentru România – re#ele care să le permită să
facă proiecte împreună, să transfere parte din expertiza lor înapoi în #ară, dar și să preia
parte din inova#ia și creativitatea românească și să le ducă pe pie#ele interna#ionale.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/discursul‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinut‐cu‐prilejul‐deschiderii‐conferintei‐diaspora‐in‐cercetarea‐
stiinti%ica‐si‐invatamantul‐superior‐din‐romania

05 Octombrie 2016, Palatul Cotroceni – Evenimentul „Diaspora Business
Summit – Împreună pentru România”

5 Octombrie 2016
Evenimentul
„Diaspora Business
Summit – Împreună
pentru România”
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Summitul și‐a propus să aducă împreună oameni de afaceri și antreprenori
români din străinătate și din "ară, în vederea prezentării oportunită"ilor de investi"ii
oferite de România, facilitarea dialogului dintre cele două grupuri de investitori și
lansarea de noi parteneriate și idei de afaceri. Evenimentul, organizat de RePatriot
(proiect al Romanian Business Leader), a reunit peste 200 de persoane, dintre care
peste 70 de antreprenori și oameni de afaceri din Diaspora.
Președintele Klaus Iohannis a fost prezent la deschiderea evenimentului,
transmi"ând participan"ilor bucuria de a primi la Palatul Cotroceni antreprenori și
oameni de afaceri din "ară și din Diaspora și exprimând nădejdea că legăturile astfel
create vor accelera dezvoltarea României.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/participarea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐evenimentul‐diaspora‐business‐summit‐impreuna‐pentru‐romania

2.2. Întâlniri cu reprezentanți ai românilor
din străinătate și ai instituțiilor responsabile
pentru românii din afara țării
27 mai 2016, Palatul Cotroceni – Primirea reprezentan"ilor românilor din
străinătate veni"i la București cu ocazia Conferin"ei „Excelen#a românească peste hotare”
Evenimentul a avut ca temă recunoașterea și premierea creativită"ii acelor
asocia"ii și persoane care, prin diverse proiecte, sărbătoresc Ziua Românilor de
Pretutindeni și promovează imaginea României și identitatea românească în lume în
"ara de reședin"ă.
Printre parteneri s‐au numărat Departamentul Politici pentru Rela"ia cu
Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Institutul Cultural
Român (ICR) și Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi”
În cadrul întâlnirii, Președintele României a discutat despre felul în care
excelen"a românilor din afara "ării poate contribui la dezvoltarea "ării și la prestigiul
României în lume, cu scopul de a mobiliza asocia"iile și a românii din străinătate în or‐
ganizarea de evenimente care să motiveze implicarea românilor și să creeze emula"ie
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/ziua‐romanilor‐de‐pretutindeni

21 Iulie 2016, Palatul Cotroceni – Lansarea Grupului de Lucru Interinstitu"ional
dedicat situa"iei copiilor ai căror părin"i muncesc în străinătate
Organizat la ini"iativa Administra"iei Preziden"iale, evenimentul a avut ca
scop responsabilizarea institu"iilor statului pentru a acorda importan"a cuvenită ne‐
voilor familiilor cu membri pleca"i la muncă în străinătate.
Grupul de Lucru și‐a propus să contribuie la armonizarea datelor statistice
prelucrate de institu"iile abilitate, discrepan"ele referitoare la numărul copiilor a%la"i
în această situa"ie %iind majore. Totodată, Grupul și‐a propus să identi%ice simpli%icări
administrative și legislative în privin"a delegării autorită"ii parentale și să recomande
politici publice și programe în favoarea acestor familii.
Grupul de Lucru a fost alcătuit din 72 de membri reprezentând 6 ministere
și 12 institu"ii publice românești, 13 organiza"ii și asocia"ii de pro%il din "ară și din
străinătate și 2 organiza"ii interna"ionale (UNICEF și OIM) și a elaborat un Raport
privind evaluarea situa"iei constatate și recomandări de îmbunătă"ire, pe care l‐a în‐
mânat Guvernului. O parte din recomandările din Raport au fost deja implementate
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prin intermediul Autorită"ii Na"ionale pentru Protec"ia Drepturilor Copilului și
Adop"ie (ANPDCA) și Organiza"iei Salva"i Copiii.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/%iles/user%iles/Raportul_Grupului_de_lucru_Interinstituional_d
edicat_situaiei_copiilor_cu_prini_plecai_la_munc_in_strintate.pdf
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/intalnirea‐grupului‐de‐lucru‐
interinstitutional‐dedicat‐situatiei‐copiilor‐ai‐caror‐parinti‐muncesc‐in‐strainatate

2.3. Întâlniri ale Președintelui României cu comunitățile
de români din afara țării
9 martie 2016, Ierusalim (Statul Israel) – Întâlnire cu reprezentan"ii co‐
munită"ii israeliene de origine română

9 martie 2016
Întâlnire cu
reprezentanții
comunității israeliene
de origine română

Cu prilejul vizitei de stat în Israel și Palestina, Președintele Klaus Iohannis
s‐a întâlnit cu reprezentan"i ai comunită"ii israeliene de origine română.
„O"icialii Statului Israel, cu to#ii, mi-au spus că îi apreciază foarte mult pe cei
originari din România, și acest lucru, pot să vă spun, m-a uns la su"let. O comunitate
cum sunte#i dumneavoastră, mare, puternică și apreciată, așa da ambasadori pentru
România și vă mul#umesc!”
„Această comunitate puternică este cea mai valoroasă legătură, cel mai valoros
pod între România și Israel. Și acest pod se întărește pe zi ce trece. Foarte mul#i, poate
și dintre dumneavoastră, dar dintre cei cu care am vorbit, mi-au spus că "ie au deja cetă#enia românească, cei care au renun#at la ea, "ie că vor să aibă cetă#enia statului
român. Și acest lucru, cu siguran#ă, va duce la intensi"icarea schimburilor și va duce la
un pod și mai solid între România și Israel.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐sustinuta‐de‐pre‐
sedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐la‐intalnirea‐cu‐reprezentantii‐comunitatii‐israeliene‐de‐
origine‐romana

22 martie 2016, Istanbul (Republica Turcia) – Întâlnire cu reprezentan"ii
comunită"ii românești din Istanbul
Președintele României s‐a întâlnit cu reprezentan"i ai comunită"ii românești,
cu prilejul vizitei sale în Republica Turcia.
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22 Martie 2016
Întâlnire cu
reprezentanții
comunității românești
din Istanbul

„(…) România și Turcia au un parteneriat strategic și dorim să dezvoltăm în
continuare acest parteneriat. Parte din această rela#ie specială între România și Turcia
sunte#i dumneavoastră, românii care, din varii motive, a#i decis să trăi#i aici, în Istanbul
sau oriunde în Turcia. Este un lucru foarte bun pentru România că vă avem, cum este
un lucru foarte bun pentru noi că avem o minoritate care poate "i considerată ca reprezentând Turcia sau minorită#ile turcă și turco-tătară, care creează ceva foarte special. Creează o legătură trainică între cele două #ări.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/intalnire‐cu‐membri‐ai‐co‐
munitatii‐romane‐din‐istanbul

1 aprilie 2016, Washington D.C. (Statele Unite ale Americii) – Întâlnirea
cu reprezentan"ii comunită"ii românești din Washington D.C.
Cu prilejul participării la Summitul Securită"ii Nucleare, Președintele Iohannis
a avut o întâlnire cu reprezentan"i ai comunită"ii românești.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/intalnire‐cu‐reprezentantii‐
comunitatii‐romanesti‐washington‐d‐c‐statele‐unite‐ale‐americii

15 Iunie 2016, So$ia (Republica Bulgaria) – Întâlnirea cu reprezentan"ii
comunită"ii românești din Bulgaria
În marja vizitei o%iciale în Bulgaria, Președintele Klaus Iohannis a avut o în‐
tâlnire cu reprezentan"i ai comunită"ii românești.
„Spre deosebire de alte comunită#i românești din afara #ării, dumneavoastră
ave#i avantajul că trăi#i într-un stat care ne este atât vecin, cât și aliat, cât și partener.”
„Vreau să vă asigur că statul român acordă o aten#ie deosebită procesului educa#ional în limba română, factor esen#ial de păstrare a identită#ii românești dincolo de
grani#ele #ării. (…) Cred însă că putem face mai mult și sunt convins de necesitatea continuării ini#iativelor comune de promovare a formatelor educa#ionale în limba română,
ele "iind în mod evident utile întregii comunită#i române din Bulgaria.”
„Am solicitat păr#ii bulgare să identi"ice solu#ii pentru adoptarea programelor
de învă#ământ privind studierea limbii române ca limbă maternă în școlile din Bulgaria.”
„Cunosc solicitările făcute de membrii comunită#ii românești din Bulgaria privind renun#area la diferen#ierea dintre „vlah” și „român” când aceasta se referă la ce-
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tă#enii bulgari care au ca limbă maternă limba română. România sus#ine acest demers,
iar la nivel diplomatic există o preocupare constantă a statului român pentru promovarea drepturilor și intereselor comunită#ilor românești din Bulgaria.”
„Consolidarea spiritului comunitar constituie un element vital de sus#inere a
identită#ii etnice și culturale. De aceea, modul în care vă organiza#i la nivelul comunită#ii este deosebit de important.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/intalnire‐cu‐membri‐ai‐co‐
munitatii‐romanesti‐din‐bulgaria‐oportunitati‐de‐imagine‐pentru‐toti‐jurnalistii‐acreditati

În anul 2016, Președintele României a fost reprezentat și în comunită"ile de
români din:
n Canada – reprezentan"i ai asocia"iilor culturale și educa"ionale românești, jur‐
naliști și directori de școli cu predare în limba română din Montreal și Toronto;
n Fran"a – reprezentan"i ai mediului asociativ și antreprenorial, preo"i și
enoriași, specialiști în politici publice pe tema Migra"iei, la Paris;
n Germania (reprezentan"i ai asocia"iilor culturale, educa"ionale și antrepre‐
noriale românești, leaderi ai asocia"iilor sașilor transilvăneni și șvabilor
bănă"eni, preo"i și enoriași din Berlin și Munchen;
n Israel – reprezentan"i ai mediului academic, asociativ și cultural, ai aso‐
cia"iilor israelienilor originari din România, scriitori și jurnaliști de limba
română din Tel Aviv și Ierusalim;
n Italia – membri ai comunită"ii românești, reprezentan"i ai asocia"iilor
socio‐culturale, civice și artistice, ai cultelor românești, preo"i și enoriași,
reprezentan"i ai sindicatului muncitorilor în construc"ii, ai autorită"ilor
centrale și locale din Roma și Bologna; reprezentan"i ai comunită"ii mun‐
citorilor români în agricultură/sere și autorită"i locale și sindicale din
Sicilia – Catania, Ragusa, Vittoria, Acate, Macconi;
n Spania – reprezentan"i ai asocia"iilor socio‐culturale românești, elevi și
profesori, clerici, enoriași, lucrători în agricultură și autorită"i locale din
Alicante, Benidorm, Murcia, Almeria, Madrid;
n SUA – reprezentan"i ai asocia"iilor culturale, tradi"ionale și istorice româ‐
nești, ai mediului de afaceri și academic, profesori, studen"i, preo"i și eno‐
riași din New York, Cleveland, Chicago, Bloomington, Washington;
n Ucraina – lideri ai comunită"ii românești și reprezentan"i ai autorită"ilor
centrale și locale din Kiev, Odessa și Ismail.

Prin intermediul reprezentan"ilor săi, Președintele României a dorit să trans‐
mită tuturor românilor care trăiesc departe de "ară că este conectat la problemele pe
care aceștia le întâmpină și este alături de ei.

2.4. Mesaje transmise de Președintele României
către românii din afara granițelor

29 mai 2016 – Mesajul Președintelui României cu prilejul Zilei Românilor
de Pretutindeni
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„Știu că prin muncă, tenacitate, ambi#ie și curaj, voi, românii pleca#i în afara
grani#elor, aduce#i valoare comunită#ilor în care trăi#i și face#i cinste României, în numeroase domenii. M-aș bucura ca experien#a pe care a#i dobândit-o în străinătate să
poată "i pusă în slujba #ării noastre.
În acest sens, am cerut deja Guvernului o Foaie de Parcurs pentru a face din
Diaspora o «prioritate na#ională» în mod real. Astfel, nu vom irosi poten#ialul românilor
de peste hotare, care pot contribui la dezvoltarea României, "ie întorcându-se în #ară,
"ie reprezentând imaginea ei în lume.
Pe unii români circumstan#e istorice nefericite i-au despăr#it de #ară și este datoria noastră să-i sprijinim pentru a-și păstra identitatea, tradi#iile și cultura. Iar pe
cei care au ales, pentru moment, să trăiască și muncească peste grani#e trebuie să-i
sus#inem pentru ca drepturile și libertă#ile să le "ie apărate.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/ziua‐romanilor‐de‐
pretutindeni

15 august 2016 – Mesajul Președintelui Klaus Iohannis transmis cu ocazia
deschiderii celei de‐a XIV‐a edi"ii a Universită"ii de Vară a Românilor de Pretutindeni
de la Izvoru Mureșului
„Păstrarea identită#ii românești, nevoia de a învă#a și de a te ruga în limba ta
trebuie să ne preocupe zi de zi, nu doar în momente ca acesta, iar contribu#ia dumneavoastră este crucială deoarece reprezenta#i vocea comunită#ilor de români.”
„Pentru România, protec#ia drepturilor persoanelor apar#inând comunită#ilor
românești este vitală, iar statul român are nevoie de parteneriatul dumneavoastră pentru a vă putea sprijini, la rândul său, în mod e"icient.”
„În egală măsură, aten#ia noastră se îndreaptă către respectarea drepturilor
românilor care trăiesc în afara grani#elor. Știu că mul#i dintre dumneavoastră se
confruntă cu provocări și știu cât de importantă este afirmarea propriei identită#i.
Împărtășim o mare responsabilitate pentru conservarea valorilor românești, culturale, etnice, lingvistice și religioase și ne dorim ca românii din toate statele să le
poată exprima pe deplin.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐deschiderii‐celei‐de‐a‐xiv‐a‐editii‐a‐universitatii‐de‐vara‐a‐roma‐
nilor‐de‐pretutindeni‐de‐la‐izvoru‐muresului

2.5. Legi promulgate de Președintele României
în sprijinul românilor de pretutindeni
3 mai 2016 – Lege 86/2016 privind instituirea Centrelor Comunitare
Românești în străinătate
30 septembrie 2016 – Lege 169/2016 pentru modi%icarea și completarea Legii
nr.248/2005 privind regimul liberei circula!ii a cetă!enilor români în străinătate
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3. Anul 2017
3.1. Proiecte și evenimente
29 mai 2017, Muzeul Na!ional Cotroceni – Vernisajul expozi"iei „Aici - Acolo.
Artiști din România și Diaspora. Trasee subiective din anii ’80, atunci și acum”
Organizată la ini"iativa Administra"iei Preziden"iale și a Muzeului Na"ional
Cotroceni, având ca partener Uniunea Artiștilor Plastici din România, expozi"ia a re‐
prezentat o propunere curatorială de recuperare a artiștilor care au marcat artele vi‐
zuale din perioada anilor ’80 (atunci și acum), mul"i dintre ei alegând să creeze în

29 Mai 2017
Vernisajul expoziției
„Aici - Acolo. Artiști din
România și Diaspora.
Trasee subiective din
anii ’80, atunci și acum”

afara României. Catalogul expozi"iei a cuprins mesajul Președintelui României către
artiștii români din Diaspora.
Selec"ia lucrărilor a adus în prim‐plan 51 de artiști români din "ară și stră‐
inătate (Austria, Elve"ia, Fran"a, Germania, Marea Britanie, SUA), astfel artiștii români
din Diaspora %iind reconecta"i cu "ara de origine și creând legături cu artiștii din "ară.
Evenimentul a inclus și trei conferin"e/dezbateri cu următoarele teme: “Con‐
di"ia artistului în România și Diaspora” (29 mai), “Rela"ia artistului cu galeriile și pia"a
de artă” (8 iunie), “Formarea artistului în "ară și în străinătate” (15 iunie)
„Privim aici expresiile artistice ale unor creatori forma#i în anii ’80 care, "ie în
#ară, "ie în străinătate, au dat glas năzuin#elor de libertate ce aveau să se desăvârșească
în România la sfârșitul acelei decade. Ne inspiră libertatea lor creatoare atunci și acum,
aici și acolo.
Salut dorin#a artiștilor din Diaspora de a se reconecta cu cei din România. Comunită#ile profesioniștilor din #ară și din străinătate reprezintă pun#i creatoare de valoare – le încurajez să se exprime în "iecare domeniu deoarece ele sunt o sursă
importantă de idei novatoare și de proiecte ce contribuie la o Românie mai puternică
și prosperă.” – a arătat Președintele României în mesajul său.
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3.2. Întâlniri ale Președintelui României
cu comunitățile de români din afara țării
24 Ianuarie 2017, Strasbourg (Republica Franceză) – Întâlnire cu româ‐
nii din Secretariatul Consiliului Europei și cu reprezentan"i ai comunită"ii românești
din Alsacia
În marja vizitei o%iciale la Consiliul Europei, Președintele Iohannis s‐a întâlnit
cu românii din Secretariatul Consiliului Europei și cu reprezentan"i ai comunită"ii ro‐
mânești din Alsacia.
„(…) [M]ajoritatea dintre dumneavoastră trăi#i și lucra#i aici, în Strasbourg
sau în regiune, a#i venit aici "iindcă vă sim#i#i aproape de România. Și eu am venit aici
"iindcă mă simt aproape de dumneavoastră. În acest sens, vă mul#umesc (…).”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/intalnire‐cu‐angajatii‐romani‐
care‐lucreaza‐in‐structurile‐consiliului‐europei‐si‐cu‐reprezentanti‐ai‐comunitatii‐romanesti‐din‐
alsacia

26 martie 2017, Roma (Republica Italiană) – Întâlnire cu studen"i și cadre
didactice române din Italia
La Accademia di Romania, Președintele Klaus Iohannis a avut o întâlnire cu
studen"i și cadre didactice române de na"ionalitate română din Italia.
„(...) [A]preciez foarte mult faptul că dumneavoastră, cei care studia#i peste
hotare, a#i rămas conecta#i la evolu#iile din #ară și sunte#i interesa#i de ceea ce se întâmplă cu viitorul Uniunii Europene”
„Totodată, cadrele didactice care vă ghidează în activitatea academică au un
rol esen#ial în procesul de a transforma România în #ara puternică și educată pe care
ne-am propus cu to#ii să o construim.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/intalnire‐cu‐studenti‐si‐
cadre‐didactice‐de‐nationalitate‐romana‐din‐italia

26 Martie 2017
Întâlnire cu studenți
și cadre didactice
române din Italia
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7 iunie 2017, Washington D.C., (Statele Unite ale Americii) – Întâlnire cu
membrii comunită"ii românești din SUA
Președintele Klaus Iohannis s‐a întâlnit, la Ambasada României din Washin‐
gton D.C., cu reprezentan"i ai comunită"ii românești.
„Sunte#i membri aprecia#i ai comunită#ilor dumneavoastră, sunte#i bine integra#i, ave#i o contribu#ie considerabilă la economia americană, și prin tot ceea ce face#i
întări#i, la nivel personal, zi de zi, legăturile dintre România și Statele Unite ale Americii
și vă implica#i, indirect sau direct, pentru Parteneriatul nostru.”
„Dumneavoastră, românii din diaspora, elitele noastre, pute#i "i un catalizator
pentru dezvoltarea României. În același timp, este "iresc ca și România să vă apere și
să vă promoveze drepturile și interesele.”„Am spus-o de mai multe ori, dar o repet de
"iecare dată când am ocazia: cea mai bună manieră în care statul le poate recunoaște
contribu#ia românilor din afară este pur și simplu să se pună în slujba lor. Anul trecut
s-au făcut unele progrese în ceea ce privește oferirea de servicii consulare online, simpli"icarea recunoașterii diplomelor, sus#inerea întoarcerii în #ară prin antreprenoriat,
dar, de ce să nu recunoaștem, mai sunt multe de făcut!”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐roma‐
niei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐ocazia‐intalnirii‐cu‐membrii‐comunitatii‐romanesti‐din‐sua

21 Septembrie 2017, Philadelphia (Statele Unite ale Americii) – Întâl‐
nire cu membrii comunită"ii românești din Philadelphia
Cu prilejul vizitei sale în SUA, în marja participării la Adunarea Generală a
ONU, Președintele Iohannis a avut o întâlnire și cu reprezentan"i ai comunită"ii ro‐
mânești din Philadelphia.
„În afară de faptul că sunte#i o comunitate de care suntem mândri, ave#i în Philadelphia o istorie extrem de bogată, în primul rând istoria Statelor Unite, dar iată că
se întâmplă ca aici să găsim un document, și astăzi am avut ocazia să vedem originalul,
care a contribuit la existen#a României ca stat modern. Este acea renumită Declara#ie
de Principii, care, împreună cu opinia fermă a Președintelui Wilson de la acea vreme, a
făcut posibilă, de exemplu, Marea Adunare de la Alba Iulia, pe 1 decembrie 1918, Ziua
noastră Na#ională.”
„(...) [A]m discutat un pic mai mult cu Președintele Trump, să a"lu că domnia
sa apreciază foarte mult comunitatea de români din Statele Unite ale Americii și am
găsit practic peste tot români foarte respecta#i, începând de la Casa Albă, la sediul ONU,
în foarte multe locuri. Între timp, nici nu mi se mai pare un lucru special să merg undeva
prin Statele Unite ale Americii și lumea să mă salute în limba română. E foarte frumos!”
„Ști#i că de la început am dat o aten#ie deosebită Diasporei și fac această
chestiune din convingere. Sunte#i importan#i pentru noi, sunte#i vitali pentru păstrarea
legăturii cu patria și mă bazez foarte mult pe dumneavoastră, și pe ceilal#i români din
Statele Unite ale Americii, atunci când vine vorba despre Parteneriatul Strategic cu
Statele Unite.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐cu‐ocazia‐intalnirii‐cu‐membrii‐comunitatii‐romanesti‐din‐
philadelphia
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În anul 2017, preocuparea Președintelui României pentru situa"ia românilor
de peste grani"e a fost transmisă în întâlniri cu comunită"ile de români din:
n Belgia – membri ai comunită"ii, reprezentan"i ai asocia"iilor socio‐culturale
și profesioniști români, la Bruxelles;
n Canada – conducerea, părin"ii și copii români înscriși la cursurile școlii
românești din Montreal, reprezentan"i ai asocia"iilor socio‐culturale și
jurnaliștii români de pretutindeni reuni"i la Montreal;
n Fran"a – reprezentan"i ai familiilor istorice românești și reprezentan"i ai
asocia"iilor culturale din Paris;
n Irlanda – reprezentan"i ai asocia"iilor socio‐culturale și antreprenoriale
românești, specialiști români în IT și migra"ie, profesori de limba română
și reprezentan"i ai autorită"ilor centrale și locale irlandeze din Dublin;
n Marea Britanie – membri ai comunită"ii românești din Bristol, Penderyn
și Cardiff, reprezentan"i ai comunită"ii românești și ai noului Consulat
Onori%ic al României în 'ara Galilor la Swansea;
n SUA reprezentan"i ai asocia"iilor profesionale, culturale și studen"ești din
New York, Philadelphia și Washington).

3.3. Mesaje transmise de Președintele României
către românii din afara granițelor

28 mai 2017 – Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, cu
prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni
„Cu atâ#ia români a"la#i acum peste hotare, cea mai bună manieră în care statul le poate recunoaște contribu#ia este să se pună în slujba lor.
Anul trecut s-au făcut unele progrese în ceea ce privește oferirea de servicii
consulare online, simpli"icarea recunoașterii diplomelor, sus#inerea întoarcerii în #ară
prin antreprenoriat, dar mai sunt multe de făcut.
Indiferent de domeniul în care muncesc, îmi doresc ca românii de pretutindeni
să se sus#ină reciproc și să participe la luarea deciziilor care le afectează via#a.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/mesajul‐presedintelui‐roma‐
niei‐domnul‐klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐zilei‐romanilor‐de‐pretutindeni

3.4. Legi promulgate de Președintele României
în sprijinul românilor de pretutindeni
29 noiembrie 2017 – Legea nr. 232/2017 pentru modi%icarea și completarea
Legii 156/2000 privind protec!ia cetă!enilor români care lucrează în străinătate
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28 decembrie 2017 – Legea nr. 276/2017 privind regimul acordării $inan!ărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau ac"iunile privind sprijinirea activită!ii românilor de pretutindeni și a organiza!iilor reprezentative
ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în
bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
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4. Anul 2018
4.1. Proiecte și evenimente
23-28 mai 2018 – Festivalul Culturii Românilor de Pretutindeni “Aici-Acolo”
Organizat la ini"iativa Administra"iei Preziden"iale, în colaborare cu Uniunea
Artiștilor Plastici din România, evenimentul a fost destinat sărbătoririi Zilei Româ‐
nilor de Pretutindeni și a cuprins 16 manifestări, printre care 5 expozi"ii de artă, gra‐
%ică, fotogra%ie și carte, 5 dezbateri, 3 concerte, 2 proiec"ii de %ilm și o piesă de teatru.
La Festival au participat peste 200 de persoane din 17 "ări: Austria, Belgia, Canada,
Costa Rica, Elve"ia, Finlanda, Fran"a, Germania, Israel, Italia, Marea Britanie, Olanda,
Spania, SUA, Suedia, Ucraina și Ungaria.
Scopul evenimentului a constat în consolidarea legăturilor între personali‐
tă"ile culturii române, din "ară și din afara ei, construirea unei imagini a culturii ro‐
mânești din "ară și din Diaspora și promovarea diversită"ii expresiilor artistice ale
creatorilor români de pretutindeni.

30 August 2018, Palatul Cotroceni – Ceremonie de decorare a unor profe‐
sori de limba română și institu"ii de învă"ământ de peste hotare, cu ocazia Zilei Limbii
Române
Președintele României a decorat, la Palatul Cotroceni, profesori de limba
română și institu"ii de învă"ământ de peste hotare, în scopul recunoașterii profeso‐
rilor de limba română din străinătate și a institu"iilor care sus"in învă"area limbii
noastre în afara "ării, contribuind astfel la păstrarea, prin intermediul limbii, a unei
legături permanente cu România. Astfel, au fost fost decora"i 18 profesori de limba
română din 11 "ări (Canada, Danemarca, Fran"a, Italia, Kazahstan, Olanda, Portugalia,
Serbia, Spania, SUA, Ucraina) şi 6 institu"ii în care se predă limba română din 6 "ări
(Bulgaria, Canada, Cipru, Italia, Serbia, Ucraina).

30 August 2018
Ceremonia de decorare
a unor profesori
și instituţii de învăţământ
din diaspora
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„În anul în care celebrăm Centenarul, Ziua Limbii Române (…) are o încărcătură emo#ională deosebită. Limba română a reprezentat unul dintre pilonii pe care sa bazat înfăptuirea Marii Uniri și a rămas liantul cultural și spiritual care ne leagă de
România, indiferent unde ne a"lăm, în #ară sau în afara grani#elor.
Emil Cioran spunea, de altfel, că noi, citez, «nu trăim într-o #ară, ci într-o
limbă», considerând, pe bună dreptate, că limba este adevărata patrie a "iecărui om.
Astăzi, am dorit să eviden#iez încă o dată meritele acelor persoane și institu#ii
care au făcut eforturi însemnate pentru a men#ine vie limba română peste hotare.
Distinși profesori de limba română din străinătate și distinși reprezentan#i ai
institu#iilor care sus#in învă#area limbii noastre în afara #ării, vă mul#umesc pentru
contribu#ia dumneavoastră!
Sunte#i cei care insu"la#i tinerelor genera#ii dragostea de #ară, păstrând, prin
intermediul limbii, legătura esen#ială cu România. Totodată, datorită dumneavoastră,
cetă#enii străini au acces la limba și la cultura noastră. Predarea și învă#area limbii române, ca limbă maternă sau străină, sunt instrumentele principale de transmitere a
identită#ii și valorilor românești.”
„Ca dascăl, iubesc școala și știu că ea modelează caractere și dezvoltă personalitatea, sădind în su"lete și în min#i acele valori și virtu#i care fac o societate puternică
și prosperă, așa cum îmi doresc să "ie România.
O școală performantă, cu dascăli dedica#i, formează oameni demni și corec#i,
care lasă în urma lor o lume mai bună.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐ceremoniei‐de‐decorare‐a‐unor‐profesori‐si‐in‐
stitutii‐de‐invatamant‐din‐diaspora‐cu‐ocazia‐zilei‐limbii‐romane

20 Noiembrie 2018, Palatul Cotroceni – Masă Rotundă cu participare in‐
terna"ională dedicată situa"iei copiilor cu părin"ii pleca"i la muncă în străinătate
La ini"iativa Președintelui României, evenimentul a fost organizat cu scopul
prezentării bunelor practici interna"ionale pentru copiii cu părin"ii pleca"i la muncă
în străinătate și identi%icării măsurilor care se impun în cazul României. În acest con‐
text, a avut loc și lansarea Raportului Grupului de Lucru Interinstitu"ional, coordonat
de Administra"ia Preziden"ială.

20 Noiembrie 2018
Masă rotundă
cu participare
internațională dedicată
situației copiilor
cu părinții plecați
la muncă în străinătate
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Printre participan"i s‐au numărat Věra Jourová, Comisarul European respon‐
sabil cu drepturile omului în perioada respectivă, Afshan Khan, Director Regional
UNICEF, exper"i interna"ionali în domeniul protec"iei copilului (din Republica
Moldova, Israel, Italia, Polonia etc.) reprezentan"i ai institu"iilor centrale și locale cu
atribu"ii în domeniu, reprezentan"i ai societă"ii civile și cei 72 de membri ai Grupului
de Lucru Interinstitu"ional organizat de Administra"ia Preziden"ială, dedicat copiilor
cu părin"ii pleca"i la muncă în străinătate.
„[F]acem astăzi, împreună, un pas spre responsabilizarea autorită#ilor și a întregii societă#i românești cu privire la situa#ia copiilor rămași în #ară după ce părin#ii
lor au plecat la muncă în străinătate.”
„(...) [P]rimul lucru pe care statul îl are de făcut este să îi identi"ice și să îi ia în
eviden#ă cu exactitate. Nu este însă su"icientă doar cunoașterea statistică a numărului
de cazuri, e nevoie și de o cunoaștere individuală, din teren, pentru a trece de la numere
la nume.”
„(…) [A]sisten#a în cazuri punctuale nu este su"icientă, întregul sistem trebuie
regândit. De aceea, în 2016 am ini#iat un grup de lucru interinstitu#ional care să vină
cu solu#ii pentru cele trei mari domenii în care este nevoie de un efort colectiv: armonizarea datelor o"iciale, simpli"icarea procedurii de delegare a autorită#ii părintești și,
evident, propuneri de programe speciale pentru copiii rămași singuri în #ară.”
„(...) [E]ste nevoie de efort sus#inut, deoarece știm bine că, în absen#a grijii părintești, copiii rămași singuri în #ară sunt expuși la riscul lipsei de performan#ă școlară,
la absenteism, la delincven#ă și chiar la violen#ă, inclusiv cea îndreptată către sine așa-numitul «Sindrom Italia».Rănile afective sunt cele mai greu de alinat și, în absen#a
părin#ilor, întreaga societate trebuie să se preocupe de situa#ia acestor copii. O Românie
educată și puternică nu are voie să-și ignore nici unul dintre copiii săi!”
„Un vechi proverb african spune: «It takes a village to raise a child». Este, întradevăr, nevoie de întreaga comunitate pentru a-i sprijini pe acei copii ai căror părin#i
sunt departe.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/alocutiunea‐presedintelui‐ro‐
maniei‐domnul‐klaus‐iohannis‐sustinuta‐in‐cadrul‐mesei‐rotunde‐cu‐participare‐internationala‐de‐
dicate‐situatiei‐copiilor‐cu‐parintii‐plecati‐la‐munca‐in‐strainatate

4.2. Întâlniri cu reprezentanți ai românilor
din străinătate și ai instituțiilor responsabile
pentru românii din afara țării
23 Mai 2018, Palatul Cotroceni – Primirea de către Președintele Klaus
Iohannis a unor români care ocupă func"ii publice în "ările de reședin"ă
Președintele României a primit, la Palatul Cotroceni, cetă"eni români care
de"in diverse pozi"ii publice în "ările de reședin"ă. Întâlnirea a avut ca scop stimularea
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și promovarea schimbului de experien"ă atât între aceștia, cât și cu reprezentan"ii
autorită"ilor locale și centrale din "ară și crearea unei re"ele care să promoveze schim‐
bul de bune practici.
La eveniment au participat 15 români din 10 "ări din Europa și continentul
American (Canada, Costa Rica, Finlanda, Fran"a, Italia, Olanda, Spania, SUA, Suedia și
Ucraina) care de"in func"ii numite în Guvern, func"ii elective în aparatul central, sunt
func"ionari publici în administra"ia centrală și la nivel municipal sau consilieri numi"i
și aleși la nivel municipal, comunal sau local.
Astfel, s‐a realizat un prim pas spre alcătuirea unei re"ele informale în care
să %ie promovat schimbul de experien"ă și de bune practici între românii din "ară și
cei din afara grani"elor în domeniul administra"iei publice

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/primirea‐unui‐grup‐de‐ro‐
mani‐care‐ocupa‐functii‐publice‐in‐tarile‐de‐resedinta

4.3. Vizite externe și întâlniri ale Președintelui României
cu comunitățile de români din afara țării
16 Octombrie 2018, Roma (Republica Italiană) – Întâlnire cu reprezen‐
tan"ii comunită"ii românești din Italia
Cu ocazia vizitei de stat în Republica Italiană, Președintele României s‐a în‐
tâlnit cu reprezentan"ii comunită"ii românești, la Roma.
„(...) [D]oresc să transmit un mesaj de solidaritate celor peste 1,2 milioane de
români din Italia, dintre care aproape 185.000 locuiesc în Roma și zona sa metropolitană. Dumneavoastră, voi, dragii mei, îi reprezenta#i pe to#i!”
„(...) [R]eprezenta#i cea mai importantă comunitate de străini din Italia și cea
mai mare comunitate de români din afara grani#elor României. Ave#i marele avantaj

14 Octombrie 2018
Iluminarea
Columnei lui Traian
în culorile
Drapelului României
(Roma)
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de a trăi într-un stat aliat și partener solid al României, cu legături foarte profunde culturale, istorice, dar și economice. Sunte#i oameni aprecia#i în comunită#ile în care trăi#i,
sunte#i bine integra#i și cred că merită subliniat că ave#i o contribu#ie importantă la
dezvoltarea #ării în care trăi#i.”
„Fiecare român din Italia este un reprezentant, un ambasador al #ării sale,
România, și to#i laolaltă face#i cinste atât României, cât și Italiei. În același timp, ave#i
un rol foarte, foarte important, pute#i să contribui#i semni"icativ la o mai bună în#elegere între popoarele noastre. Și pute#i, întorcându-vă acasă, să transmite#i celor care
nu au putut participa astăzi, aici, care nu au putut să vină la această întâlnire că
Președintele României știe ce nevoi au, știe ce realizări au, știe ce speran#e au pentru
România și pute#i să le spune#i că sunt mereu alături de voi!”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/intalnire‐cu‐reprezentantii‐
comunitatii‐romanesti‐cu‐participarea‐primarului‐romei‐doamna‐virginia‐raggi‐alocutiune

26 Noiembrie 2018, Paris (Republica Franceză) – Întâlnire cu reprezen‐
tan"ii comunită"ii românești din Fran"a
La sediul Ambasadei României la Paris, Președintele Klaus Iohannis a avut o
întâlnire cu reprezentan"i ai comunită"ii românești din Fran"a.
„(...) [N]oi, românii, avem toate ingredientele pentru a reuși. Acest lucru este
valabil nu numai pentru domeniul cercetării, ci pentru toate domeniile. Iar ingredientele
despre care vorbeam nu se a"lă doar în România, ci și aici, chiar în această sală. Prin
faptul că sunte#i specialiști în domeniile în care activa#i, prin felul în care profesa#i și în
care v-a#i integrat în societatea franceză, dumneavoastră reprezenta#i cu cinste
România și pentru aceasta vă mul#umesc!”
„Cunosc bine aspira#iile și di"icultă#ile pe care le întâmpina#i. În acest moment
special, vă îndemn să "i#i mai uni#i decât oricând și să rămâne#i la fel de implica#i pentru
a contribui, "ie la Paris, "ie chiar în #ară, la modernizarea României.”

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/agenda‐presedintelui/intalnire‐cu‐reprezentanti‐
ai‐comunitatii‐romanesti‐din‐franta

În anul 2018, preocuparea Președintelui României pentru situa"ia românilor
de peste grani"e a fost transmisă în întâlniri cu comunită"ile de români din:
n Belgia – membri ai comunită"ii, reprezentan"i ai asocia"iilor românești,
profesioniști, exper"i români și func"ionari europeni la Bruxelles;
n Fran"a – membri ai comunită"ii românești, reprezentan"i ai mediului
artistic, cultural și academic, preo"i și enoriași din Paris;
n Germania – reprezentan"i ai asocia"iilor socio‐culturale românești, jurnaliști
români, mediul academic și artistic din Nürenberg;
n Italia – reprezentan"i ai mediului asociativ și cultelor religioase din Roma.
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4.4. Mesaje transmise de Președintele României
către românii din afara granițelor
27 mai 2018 – Mesajul Președintelui Klaus Iohannis cu prilejul Zilei
Românilor de Pretutindeni
„Numeroasa diasporă românească contribuie la promovarea identită#ii noastre, "iecare român "iind un purtător de mesaj al culturii și al obiceiurilor noastre. Institu#iile statului român au datoria să redea încredere românilor de pretutindeni în #ara
lor. Doar astfel, românii pot reveni acasă pentru a-și pune în slujba comunită#ii toate
aptitudinile, mentalitatea înnoită și experien#a dobândită în străinătate, care pot astfel
contribui la dezvoltarea unei Românii puternice.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐prilejul‐zilei‐romanilor‐de‐pretutindeni1527403277

4.5. Legi promulgate de Președintele României
în sprijinul românilor de pretutindeni
23 mai 2018 – Lege 117/2018 pentru modi%icarea și completarea Legii
nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor
consulare la misiunile diplomatice și o%iciile consulare ale României în străinătate

4 iunie 2018 – Lege 122/2018 privind aprobarea Ordonan"ei de Urgen"ã a
Guvernului nr.85/2017 pentru modi%icarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse
de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

18 iunie 2018 – Lege 133/2018 pentru modi%icarea și completarea Legii
nr.248/2005 privind regimul liberei circula!ii a cetă!enilor români în străinătate

9 iulie 2018 – Lege 224/2018 pentru modi%icarea și completarea Legii
nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

29 noiembrie 2018 – Legea nr. 289/2018 pentru modi%icarea art. 11 pri‐
vind sprijinirea învă!ământului în limba română în "ările în care trăiesc români și
organizarea unui bacalaureat special pentru românii de pretutindeni din Legea edu‐
ca"iei na"ionale nr. 1/2011
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5. Anul 2019
5.1. Proiecte și evenimente
23-26 mai 2019 – Cea de‐a II‐a edi"ie a „Festivalului Culturii Românilor de
Pretutindeni Aici-Acolo” cu tema „30 ani - Dialog despre Libertate”
Scopul Festivalului Culturii Românilor de Pretutindeni a fost să celebreze
Ziua Românilor de Pretutindeni și să reunească artiști români din mai multe domenii
de crea"ie, pentru a crea comunită"i care să celebreze cultura română indiferent de
meleagurile pe care trăiesc.
Evenimentul, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, a fost organizat
de Uniunea Artiștilor Plastici din România, în colaborare cu Muzeul Na"ional Cotroceni,
Institutul Cultural Român, Opera Na"ională București, CreArt (Centrul de Crea"ie, Artă
și Tradi"ie), Teatrelli, Muzeul Na"ional al 'ăranului Român și Muzeul Na"ional al
Literaturii Române.
La eveniment au participat peste 250 de persoane din 11 "ări: Canada,
Fran"a, Germania, Grecia, Israel, Italia, Olanda, Portugalia, Rep. Moldova, Spania, SUA.
De asemenea, au participat la Festival și mul"i români întorși din "ări precum Cuba,
Fran"a, Germania, Marea Britanie, sau SUA, acum stabili"i în România.

29 noiembrie 2019 ‐ Decrete de decorare semnate de Președintele Iohannis
cu prilejul Zilei Na"ionale a României, pentru contribu"ia avută la promovarea limbii
și literaturii române și a imaginii României peste hotare, cât și pentru sus"inerea ac‐
tivă a culturii și a valorilor românești
În semn de recunoștin"ă, Președintele Klaus Iohannis a decorat, cu prilejul
Zilei Na"ionale a României, profesori de limba română din străinătate și institu"ii care
sus"in învă"area limbii române în afara "ării, contribuind astfel la insu%larea către ti‐
nerele genera"ii a atașamentului fa"ăde "ară și la păstrarea, prin intermediul limbii,
a legăturii cu România.
Astfel, au fost decora"i 36 de profesori și 5 școli cu predare în limba română
din 16 "ări: Belgia, Canada, Fran"a, Germania, Israel, Italia, Liban, Olanda, Polonia,
Portugalia, Rep. Moldova, Serbia, Slovacia, SUA, Ucraina, Ungaria.

Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‐de‐presa/decrete‐de‐decorare‐sem‐
nate‐de‐presedintele‐romaniei‐domnul‐klaus‐iohannis1575038294

În anul 2019, preocuparea Președintelui României pentru situa"ia românilor
de peste grani"e a fost transmisă în întâlniri cu comunită"ile de români din:
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n Fran"a – membri ai comunită"ii românești, clerici și enoriași, artiști și oa‐

meni de cultură, precum și reprezentan"i ai autorită"ilor centrale și locale
din Paris;
n Israel – reprezentan"i ai comunită"ii evreilor originari din România, scrii‐
tori în limba română și jurnaliști români din Tel Aviv;
n Portugalia – membri ai comunită"ii românești, antreprenori, artiști, preo"i
și enoriași din Lisabona‐Cascais‐Estoril și Setúbal;
n Spania – reprezentan"i ai mediului asociativ și de afaceri românesc din
Madrid, preo"i și enoriași, lucrători agricoli și în construc"ii din Valencia și
Castellon; preo"i și enoriași din Lleida și Barcelona; tineri studen"i români
de pretutindeni reuni"i la Bracelona;
n Ucraina – profesori români din regiunea Cernău"i.

5.2. Întâlniri cu reprezentanți ai românilor
din străinătate și ai instituțiilor responsabile
pentru românii din afara țării
5 iunie 2019 – Reprezentarea Administra"iei și primirea la Palatul Cotroceni
a reprezentan"ilor OIM (Organiza"ia Interna"ională pentru Migra"ie), ARAMT
(Asocia"ia Română a Agen"iilor de Muncă Temporară) și ADECCO Resurse Umane.
Organizat la ini"iativa Administra"iei Preziden"iale, evenimentul a avut ca
scop ini"ierea unui proiect pilot pentru românii din Italia care doresc să se întoarcă
pentru a lucra în "ară și cărora să le %ie prezentate ofertele de muncă existente, să le
%ie oferit training profesional (și psihologic), dar și suport logistic individual pentru
repatriere (facilitarea accesului la serviciile de sănătate și educa"ie și asisten"ă per‐
sonalizată pentru depășirea barierelor birocratice întâmpinate la revenirea în "ară).
De la sfârșitul anului 2018, au avut loc 4 întâlniri ale întregului grup la
București și 1 întâlnire la Roma a reprezentantului ADECCO Italia cu Ambasadorul
României în Italia.

5.3. Mesaje transmise de Președintele României
către românii din afara granițelor
13 octombrie 2019, Paris, Fran!a – Mesajul Președintelui României cu pri‐
lejul aniversării a 70 de ani de la în%iin"area Eparhiei Ortodoxe Române a Europei
Occidentale (AEOR) și a celei de‐a IX‐a edi"ii a Festivalului de cultură, artă și teologie
„Din dragoste pentru frumos”
„În îngemănarea celor două teme propuse pentru acest Festival, pe de o parte
elogiul pe care îl aduce#i satului românesc și, pe de alta, omagierea moștenirii lăsate
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de Regina Maria, manifestarea dumneavoastră reușește să pună în lumină o parte din
esen#a României: tăria spiritului care de mii de ani ne leagă de glie, cât și curajul care
a contribuit la întregirea #ării.
Dragostea pentru frumos este o parte din etosul românesc, desăvârșit de o
Regină care a știut să îi promoveze valoarea.
Acum când din satele noastre pleacă mii de tineri peste mări și #ări, o Regină
care a venit în #ară ca să contribuie la dezvoltarea României cu atâta pasiune reprezintă
un adevărat exemplu de urmat.
Felicit încă o dată Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și
Meridionale și Ambasada României în Fran#a pentru felul în care reușesc să coaguleze
și să promoveze identitatea românească peste hotare.”
26 octombrie 2019, Barcelona, Spania – Mesajul Președintelui Klaus
Iohannis transmis cu ocazia celei de‐a XI‐a edi"ii a Conferin"ei Anuale a GRASP (Global
Romanian Society of Young Professionals)
„În continuare statul român are multe de învă#at din experien#a deja acumulată de către românii care trăiesc peste hotare, dar și din politicile publice ale altor #ări
care s-au confruntat în timp cu fenomenul migra#iei și care au știut să fructi"ice prezen#a unei Diaspore însemnate pentru dezvoltarea #ării de origine.
(…) [N]ădăjduiesc că, în curând, un Guvern mai în#elept decât cel pe care l-am
avut în ultimii ani va ști să mobilizeze cu adevărat energiile Diasporei în folosul modernizării României.”
Comunicare publică:
https://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul‐presedintelui‐romaniei‐domnul‐
klaus‐iohannis‐transmis‐cu‐ocazia‐celei‐de‐a‐xi‐a‐editii‐a‐conferintei‐anuale‐a‐grasp‐global‐roma‐
nian‐society‐of‐young‐professionals

5.4. Legi promulgate de Președintele României
în sprijinul românilor de pretutindeni
15 aprilie 2019 – Lege 62/2019 privind activitatea consulară

24 iulie 2019 – Legea nr.148/2019 pentru modi%icarea și completarea unor
acte normative în materie electorală
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6. Informări transmise în comunitate – 2015-2019
Pe parcursul primului mandat al Președintelui României, Departamentul
pentru Rela"ia cu Românii din Afara Grani"elor 'ării din cadrul Administra"iei
Preziden"iale a realizat săptămânal un Newsletter dedicat informării românilor
din străinătate, distribuit către peste 4000 de adrese din străinătate, despre
politicile publice, programele și serviciile institu"iilor statului român care le sunt
destinate.
Astfel, au fost distribuite un total de 204 Newslettere săptămânal, care au
abordat, printre altele, teme precum: procedurile de înregistrare pentru votul prin
coresponden"ă la alegerile parlamentare, europarlamentare si preziden"iale; lista și
harta interactivă a sec"iilor de votare din străinătate la alegerile preziden"iale din
2019; obliga"iile %iscale ale românilor din afara grani"elor; plata retroactivă a contri‐
bu"iilor la asigurările sociale; plata online a taxelor și impozitelor, inclusiv cu card
bancar străin; programul Diaspora Start‐Up; credit bancar special acordat românilor
care se întorc din străinătate pentru proiecte antreprenoriale în România; simpli%i‐
carea procesului de recunoaștere a diplomelor de studii ob"inute în străinătate; ad‐
miterea românilor de pretutindeni în învă"ământul din România; bacalaureatul
special pentru românii de pretutindeni; harta interactivă a școlilor unde se desfășoară
cursuri de limbă, cultură și civiliza"ie românească din Spania și Italia; harta interactivă
a lăcașelor de cult din Italia; modernizarea și informatizarea serviciilor consulare;
condi"iile de ob"inere a Căr"ii de Identitate fără deplasare în România; bilan"ul faci‐
lită"ilor adoptate pentru românii de pretutindeni în anul 2016; extinderea valabilită"ii
pașapoartelor; condi"iile în care românii pot călători în străinătate împreună cu copiii
minori; implicarea românilor din străinătate în proiectul Președintelui României
„România Educată”; dezbateri publice referitoare la legi de interes pentru românii
din străinătate; aplica"ia online pentru veri%icarea tra%icului auto la frontiere; Ghid
practic de reîntoarcere în România; Ghid de stabilire a reziden"ei %iscale la plecarea
sau la sosirea în România; Ghid video pentru programări online la Consulatele
României și drepturile cetă"enilor europeni în Marea Britanie după Brexit.
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7. Petiții 2015-2019
De‐a lungul primului mandat al Președintelui Klaus Iohannis, au fost înre‐
gistrate și s‐a răspuns la peste 250 de peti!ii ale românilor din afara grani"elor sau
cu privire la românii din afara grani"elor, pe diverse teme, printre care:
n di%icultă"i întâmpinate în rela"ia cu autorită"ile românești cu misiunile di‐

plomatice ale României în străinătate sau cu autorită"ile din "ările gazdă;
n di%icultă"i la emiterea sau reînnoirea actelor de identitate sau călătorie;
n cereri de %inan"are ale evenimentelor desfășurate de comunită"ile româ‐
nești din afara grani"elor "ării;
n solicitări de sprijin pentru construire de lăcașe de cult;
n propuneri de proiecte;
n propuneri de decorare;
n propuneri de în%iin"are a unor institu"ii;
n propuneri de membri pentru diverse institu"ii;
n propuneri legislative;
n cazuri sociale și umanitare.
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Spre România Normală

P

e parcursul primului mandat de Președinte al României, Klaus Iohannis a sus"i‐
nut constant necesitatea întăririi mecanismelor democratice, pornind de la con‐
vingerea că o democra"ie func"ională se bazează pe sisteme publice și institu"ii
performante, pe o justi"ie independentă, care se bucură de încrederea cetă"enilor.
Respectarea Constitu"iei, a drepturilor și libertă"ilor fundamentale, apărarea
valorilor democratice, precum și consolidarea rolului României în Europa și în lume
au fost principiile care i‐au călăuzit Președintelui Klaus Iohannis întreaga activitate.
România este astfel, astăzi, un stat respectat, un pilon de securitate și un partener de
încredere pentru alia"ii săi.
Finalul primului mandat și începutul celui de‐al doilea mandat de Președinte
al României, pe care românii i l‐au acordat la alegerile din 24 noiembrie 2019, coincid
cu marcarea a 30 de ani de la Revolu"ia din Decembrie 1989.
Se închide astfel, în aceste zile, capitolul tranzi"iei și începe o nouă etapă
în istoria României, o etapă pe care Președintele Klaus Iohannis o dorește una a
dezvoltării, a modernizării și a reconstruc"iei statului român.
România normală, o "ară în care statul func"ionează în slujba cetă"eanului,
este proiectul Președintelui României, Klaus Iohannis, pentru următorul mandat
2019 – 2024.
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