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În perioada 24 – 27 mai 2011, are loc vizita unei delegaţii a Grupului
parlamentar de prietenie cu România din Adunarea Naţională franceză, condusă de
domnul Lionnel Luca, preşedintele Grupului de prietenie (deputat UMP, AlpesMaritimes).
Din delegaţia parlamentară franceză mai fac parte următorii domni deputaţi:
Jean-Yves Cousin, vicepreşedinte al Grupului de prietenie (UMP, Calvados),
Jean-Michel Ferrand, secretar al Grupului de prietenie (UMP, Vaucluse),
Germinal Peiro, secretar al Grupului de prietenie (SRC, Dordogne), precum şi
Jérôme Lambert (SRC, Charente), Michel Lefait (SRC, Pas-de-Calais) şi Philippe
Folliot (NC, Tran), membri ai Grupului de prietenie.
Programul vizitei a cuprins, la nivel parlamentar, convorbiri cu domnul
deputat Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie
cu Franţa din Camera Deputaţilor, şi cu alţi membrii ai Grupului de prietenie, şi
primirea delegaţiei de către domnul deputat Marian Sârbu, vicepreşedintele
Camerei Deputaţilor.
La nivel guvernamental, au avut loc întrevederi cu: domnul Teodor
Baconschi, ministrul afacerilor externe, domnul Valeriu Tabară, ministrul
agriculturii şi dezvoltării rurale, domnul Valentin Mocanu, secretar de stat în
cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, domnul Marin Anton,
secretar de stat în cadrul Ministerul Mediului şi Pădurilor, precum şi cu domnul
Constantin Stafie, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi
Mediului de Afaceri.
Membrii delegaţiei s-au întâlnit cu domnul deputat Nicolae Păun,
preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale din Camera Deputaţilor şi preşedinte al Partidei Romilor, cu membri ai
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Franceză în România şi au efectuat o
deplasare în zona oraşului Braşov, unde au avut loc vizite la companiile
Eurocopter şi Pentalog, întâlniri cu Primarul Municipiului Săcele şi cu membri ai
Consiliului local din Săcele, cu primarul comunei Tărlungeni şi cu membri ai
comunităţii rome din Tărlungeni.
Convorbirile dintre parlamentarii francezi şi demnitarii români s-au
concentrat pe evidenţierea relaţiei speciale, tradiţionale dintre România şi Franţa,

definită prin Parteneriatul Strategic încheiat între cele două ţări, şi bazată pe
comunitatea de limbă, cultură şi istorie, şi a evidenţiat relansarea dialogului dintre
cele două state. A fost menţionată importanţa colaborării parlamentare bilaterale,
pentru aprofundarea relaţiilor dintre România şi Franţa în domenii multiple şi
pentru promovarea intereselor comune, la nivelul Uniunii Europene. S-a subliniat
rolul deosebit şi disponibilitatea comună a membrilor celor două Grupului
parlamentare de prietenie, în promovarea şi intensificarea, prin diplomaţia
parlamentară, a legăturilor dintre cele două părţi. Astfel, domnul deputat Cristian
Dumitrescu a evidenţiat faptul că vizita în România a delegaţiei parlamentare
franceze demonstrează dorinţa comună de relansare a relaţiilor bilaterale românofranceze şi de susţinere a unor proiecte comune, de interes reciproc.
Drept semnal al importanţei pe care partea română o acordă relaţiei cu
Franţa, delegaţia franceză a fost informată că, în şedinţa de Guvern din 25 mai
2011, a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă care să permită continuarea
demersurilor vizând construirea noului sediu al Liceului francez „Anna de
Noailles” din Bucureşti. Această decizie a fost salutată şi apreciată de către
oaspeţii francezi.
Un accent deosebit a fost pus pe aderarea României la Spaţiul Schengen,
fiind subliniat faptul că au fost respectate regulile şi procedurile actuale,
procedurile tehnice fiind finalizate. În acest sens, România aşteaptă o decizie
pentru aderarea la Spaţiul Schengen, în partea a doua a anului 2011. În această
privinţă, a fost subliniată importanţa dialogului deschis şi constructiv cu partea
franceză şi s-a solicitat, totodată, sprijinul parlamentarilor francezi în vederea
realizării unei evaluări obiective şi echilibrate a Franţei privind acest proces. În
replică, oaspeţii au precizat că locul României şi Bulgariei este în Spaţiul
Schengen şi au amintit faptul că Grupul de lucru din Adunarea Naţională şi din
Senatul francez a adoptat un raport favorabil în această privinţă.
Pe de altă parte, a fost exprimată dorinţa de intensificare a legăturilor
economice şi de creştere a investiţiilor franceze în România (în anul 2010 a fost
înregistrată o creştere a schimburilor comerciale româno-franceze cu aproape
23%), Franţa fiind al treilea partener comercial al României. Totodată, cele două
părţi au exprimat poziţii comune în ceea ce priveşte procesul de revizuire a
Politicii Agricole Comune a UE şi şi-au manifestat dorinţa de intensificare a
colaborării în domeniul agriculturii.
Având în vedere interesul manifestat de oaspeţii francezi, au fost oferite
informaţii privind problemele comunităţii rome şi au fost date asigurări că
ameliorarea integrării sociale a populaţiei rome este prioritară pentru autorităţile
române. În acest sens, s-a precizat că sunt promovate proiecte de dezvoltare
economică şi socială, în scopul inserţiei şi integrării sociale a cetăţenilor români de
etnie romă.
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