Întâlnirea Dlui Teodor Meleşcanu,
Ministrul Afacerilor Externe al României, cu membri ai
Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din
România
La 30 ianuarie 2017, la Clubul Diplomatic, a avut loc o întâlnire a Dlui Teodor
Meleşcanu, Ministrul Afacerilor Externe, în noul Guvern, cu membri ai Asociaţiei
Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din România (AADCR).
În cuvântul de deschidere a reuniunii, Dl Prof. Univ. Dr Ion M. Anghel,
ambasador, Preşedintele AADCR, a adresat Dlui Teodor Meleşcanu calde felicitări
pentru desemnarea sa în calitate de Ministru al Afacerilor Externe în noul Guvern,
precum şi cele mai vii mulţumiri pentru acceptarea întâlnirii cu membri ai AADCR,
care vor putea auzi ce probleme se pun în politica externă, precum şi aprecieri privind
rolul diplomaţiei în condiţiile internaţionale actuale.
Totodată, a informat că, în perspectiva marcării Centenarului Unirii – 2018 -,
AADCR pregăteşte publicarea unei lucrări (1 sau 2 volume), conţinând studii şi
documente referitoare la diferite aspecte ale relaţiilor externe ale României, în
decursul celor 100 de ani de la 1918.
De asemenea, AADCR ar dori să se publice tratatele încheiate în cursul
Centenarului, la care a fost parte România sau au vizat Statul Român. În acest scop,
sprijinul MAE – depozitarul acestor tratate – va fi necesar şi substanţial.
Dl Ministru Teodor Meleşcanu îşi a exprimat plăcerea reală pentru întâlnirea
cu reprezentanţi ai 2-3 generaţii de aur ale diplomaţiei române, care trebuie să fie
recunoscute şi respectate.
După ce a prezentat pe scurt situaţia din Minister, unde se impun
reprofesionalizarea şi condiţii normale de lucru, a precizat că politica externă nu are
conotaţii politice, fiind necesară armonizarea coerenţei şi previzibilităţii. În
continuare, s-a referit la unele priorităţi, menţionând :
- Relaţiile cu ţările vecine, apoi cu ţările din zona Orientului Apropiat şi Asiei,
precum şi deschiderea unor căi de colaborare cu celelalte ţări.
- În centrul acţiunilor, se vor afla relaţiile cu UE, SUA ş.a.
Principala problemă va fi să vedem şi să învăţăm din trecut şi să facem relaţii
noi cu UE şi celelalte ţări.
A apreciat că propunerile avansate de conducerea AADCR, privind publicarea
unor lucrări, sunt bine gândite.
În partea finală, a răspuns la unele întrebări şi comentarii ale unor membri ai
Asociaţiei, precizând că acest dialog va continua în folosul definirii corecte a politicii
externe a României.

