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AGENDA 

 
09:00 – 09:30  Înregistrarea participanţilor 

09:30 – 10:20  Cuvânt de bun-venit: 
Niculae Idu, şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România 

 
Discursuri introductive: 

  
Leonard Orban, profesor asociat, Universitatea Româno-Americană, fost Comisar 
european, fost ministru al Afacerilor Europene 
Luminița Odobescu, consilier de stat, Cancelaria Primului-Ministru 
Péter Balázs, profesor, director al Centrului de Studii privind extinderea UE, 
Universitatea Central Europeană, Budapesta, fost Comisar european 
E.S. Vladimir Jarmolenko, ambasadorul Republicii Lituania în România, 
Preşedinţia lituaniană a Consiliului Uniunii Europene  
 
Comentarii 
 

10:20 – 10:30           Pauză  
 
 
 
 
 

Comisia Europeană a adoptat, în data de 10 octombrie 2012, „pachetul pentru extindere” – un set de 
documente care explică politica acesteia cu privire la extinderea UE şi care prezintă un raport privind 
progresul înregistrat în fiecare ţară. Au fost identificate trei principale provocări pentru perioada 2012 – 
2013: 1. focalizarea politicii de extindere asupra statului de drept în ţări candidate şi potenţial candidate; 
2. cooperarea regională şi reconcilierea în Balcanii de Vest; 3. provocările economice şi sociale, în special 
redresarea economică în ţările vizate în vederea extinderii, în contextul actualelor măsuri adoptate pentru 
consolidarea guvernanţei economice europene. În urma aderării Croaţiei ca membru UE cu drepturi depline 
din iulie 2013, un capitol al extinderii s-a încheiat, deschizându-se, în acelaşi timp noi perspective. 
Ca parte din soft power, extinderea poate reprezenta un excelent instrument pentru a promova aceleaşi 
standarde pentru întreaga Europă şi, de asemenea, pentru a soluţiona dispute vechi la nivel continental. 
Serbia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Muntenegru au semnat 
Acorduri de Asociere, situând întreaga regiune a Balcanilor de Vest pe un curs de convergenţă cu UE. Mai 
mult, Turcia a deschis negocierile în 2005, iar alte ţări europene, precum Republica Moldova şi Ucraina    
şi-au exprimat dorinţa de a consolida legăturile cu UE.  
În acest context, care ar putea fi evoluţiile extinderii UE, într-o perioadă marcată de provocări și 
incertitudini la nivel mondial? Care este poziţia României în ceea ce priveşte provocările actuale ale politicii 
de extindere? 



10:30 – 11:45         Sesiunea I: Balcanii de Vest – de la provocări trecute către promisiuni  
   viitoare 

 
Au trecut 10 ani de la Summitul Balcanilor de Vest organizat în Salonic şi rezultatele nu au întârziat să 
apară. Două ţări din regiune, Slovenia şi Croaţia, sunt acum membre UE şi, deşi au înregistrat atât 
urcuşuri, cât şi coborâşuri pe drumul lor către aderare, poveştile lor de succes reprezintă exemple pentru 
celelalte state balcanice. Pentru o regiune marcată de tensiuni etnice şi teritoriale, cursul Croaţiei este 
unul elocvent. Modul în care a reuşit să depăşească toate problemele sistemice care au urmat după 
destrămarea fostei Federaţii Iugoslave poate contribui la stabilirea unui nou model de cooperare, demn 
de a deveni exemplu pentru alte state din Balcanii de Vest care şi-au exprimat dorinţa de a adera cândva 
la UE. Pentru Serbia există acord politic pentru a începe negocierile de aderare la UE. 
Uniunea Europeană ţine cont de: plasarea statului de drept în centrul procesului de extindere, nevoia de 
a consolida stabilitatea economico-financiară prin accelerarea reformelor și a creșterii economice și în 
statele candidate și importanța cooperării regionale. 

 
Moderator:  
Ovidiu Nahoi, jurnalist, Money TV 

 
Intervenţii: 
 
Sergiu Celac, ambasador, fost ministru al Afacerilor Externe 
Adrian Cioroianu, profesor universitar, decan al Facultăţii de Istorie, Universitatea 
din Bucureşti, fost ministru al Afacerilor Externe  
Erwan Fouéré, cercetător asociat, Centrul pentru Studii Politice Europene, 
Bruxelles 

 
Comentarii, întrebări şi răspunsuri 

 
11:45 – 12:00          Pauză de cafea  

12:00 – 13:15          Sesiunea II: Extinderea UE – Trasarea direcţiei pentru viitor  
 

Conform tratatelor, orice ţară europeană care respectă „principiile libertăţii, democraţiei şi ale 
respectării drepturilor omului, libertăţilor fundamentale şi ale statului de drept” poate candida la 
statutul de membru al UE.  
În contextul în care Comisia s-a declarat a fi un susţinător continuu al extinderii, se pune problema 
dacă state precum Ucraina şi Republica Moldova, dar şi alte state candidate sunt hotărât orientate spre 
a îndeplini criteriile de aderare. Ţinând cont de evoluţia politică din aceste ţări, legate de Parteneriatul 
Estic, dar şi de grupul ţărilor din Balcanii de Vest, putem să ne imaginăm un orizont previzibil la care 
ele ar putea fi pregătite să înceapă negocierile de aderare la UE? 
 

Moderator:  
Balazs Barabaş, jurnalist, Digi24  

 
Intervenţii: 

Oana Popa, fost ambasador al României în Republica Croația 
Oana Popescu, director, Centrul Global Focus 
Armand Goșu, redactor-şef, Revista 22 
 
Comentarii, întrebări şi răspunsuri 

13:15 – 13:30  Concluzii  
 

Niculae Idu, şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România 
Florin Bonciu, prorector, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti 

 
13:30 – 14:30  Prânz-bufet 


