COMUNICAT DE PRESĂ
Deputat de Odobeşti Cristian Sorin DUMITRESCU

Miercuri, 25 mai a.c., Grupul parlamentar de prietenie România Franţa din Parlamentul României, condus de domnul deputat Cristian Sorin
Dumitrescu în calitate de preşedinte a primit o delegaţie a Grupului similar
din Adunarea Naţională franceză, condusă de domnul Lionnel Luca,
preşedintele acestuia.
Întâlnirea bilaterală a avut loc în Sala Nicolae Titulescu din clădirea
Parlamentului şi s-a desfăşurat într-o atmosferă cordială, relaţiile dintre cele
două părţi fiind unele deosebit de calde.
După cuvenitele urări de bun venit, domnul deputat Dumitrescu,
preşedintele părţii române, a spus:
„Suntem deosebit de bucuroşi să vă avem, astăzi, ca oaspeţi, această
întâlnire prilejuindu-ne ocazia nu doar de a analiza activitatea comună de
până acum, dar şi de a creiona obiectivele viitoare ale colaborării noastre!
Consider, domnule preşedinte Lionnel Luca şi dragi oaspeţi, că avem
obligaţia să găsim soluţii pentru a menţine şi a dezvolta

tradiţionala

prietenie care leagă cele două grupuri, cele două parlamente şi, în final, cele
două popoare, francez şi român.
În acest moment relaţiile dintre Franţa şi România nu sunt sub cele
mai bune auspicii, dar cred că punctele de vedere diferite cu privire la
Spaţiul Schengen, sau problema cetăţenilor români de etnie romă care sunt
în vizită în Franţa, sunt doar umbre pasagere pe un peisaj totdeauna optimist
al relaţiilor română-franceze. ”.

La rândul său, domnul Lionnel Luca, preşedintele Grupului de
prietenie Franţa – România din Adunarea Naţională franceză, a mulţumit
domnului deputat Dumitrescu pentru primirea deosebit de cordială de care
delegaţia franceză s-a bucurat şi a afirmat, de asemenea, că nu are nici o
îndoială asupra multiplelor posibilităţi de colaborare viitoare între cele două
grupuri prietene.
La întâlnire a participat si Excelenţa Sa, domnul Henri Paul,
Ambasadorul Franţei la Bucureşti, cetăţean de onoare al oraşului Odobeşti,
prin grija căruia a putut avea loc această vizită.
Delegaţia s-a întâlnit şi a discutat pe parcursul vizitei cu ministrul
agriculturii, Valeriu Tabără şi ministrul afacerilor externe, Teodor
Baconschi, cu ministrul mediului Laszlo Borbely, cu secretarul de stat al
ministrului muncii, Valentin Mocanu şi alte personalităţi ale guvernului şi
Parlamentului României.
La sfârşitul programului domnul Lionnel Luca a răspuns pozitiv ca
data viitoare grupul de prietenie să viziteze judeţul Vrancea la invitaţia
domnului preşedinte Marian Oprişan şi a domnului deputat de Odobeşti,
Dumitrescu Cristian.

