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Comunicat de presă
„135 ani de relații româno-americane”
Grand Hotel du Boulevard
16 iunie 2015
În data de 16 iunie, 2015, în incinta sălii festive Grand Hotel du Boulevard din
București, a avut loc dezbaterea publică „135 ani de relații româno-americane”,
organizată de Fundația Universitară a Mării Negre (FUMN) în parteneriat cu ziarul
Adevărul și revista Foreign Policy România.
La întâlnire au participat în calitate de vorbitori, Dean Thompson, Chargé
d’affaires ad interim, Ambasada SUA în România , Ambasador Liviu Bota, președinte al
Consiliului Director al Fundației Universitare a Mării Negre (FUMN), Ambasador
Sergiu Celac, fost ministru de externe, membru în Consiliul Director al Fundaţiei
Universitare a Mării Negre (FUMN), Ambasador Ioan Donca, membru în Consiliul
Director al Fundației Universitare a Mării Negre (FUMN), Teodor Meleșcanu, membru
în Consiliul Director al Fundației Universitare a Mării Negre (FUMN), Adrian
Cioroianu, fost ministru al Afacerilor Externe, decan al Facultății de Istorie,
Universitatea București, Petrişor Peiu, Director Departamentul de Analize Economice al
FUMN, George Scarlat, expert în spațiul estic al FUMN, Sorin Mîndruțescu, CEO
Oracle.
Dan Dungciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al
Academiei Române, președinte al FUMN, alături de Ion M. Ioniţă, Senior editor
Adevărul, au fost moderatorii discuției.
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De asemenea, cu acest prilej, Romfilatelia a organizt o expoziție filatelică cu
emisiuni de mărci poștale emise în perioada 1939-2010 și întreg poștal sub
genericul „Filatelia, reper istoric în diplomație” – în contextul aniversării celor 135 ani de
relații diplomatice România-SUA.
În debutul dezbaterilor Dean Thompson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei
SUA, a declarat că Statele Unite vor coopera în continuare cu România pentru a promova
libertatea și apărarea împotriva amenințărilor regionale și globale. „Un lucru pe care aș
vrea să îl scot în evidență despre aniversarea aceasta este Tratatul Nord-Atlantic, care,
dincolo de orice menționare a securității colective sau a alianței militare, precizează că
membrii NATO se angajează să salvgardeze libertatea, moștenirea comună și civilizația
națiunilor sale, principiile fondatoare ale democrației, libertății individuale și ale legii; pe
baza acestor principii România și SUA continuă să construiască acest Parteneriat
strategic” a declarat oficialul american.
Sorin Mîndruțescu, reprezentantul CEO Oracle, care a declarat că trebuie să fim
atenți la ce tipuri de investiții americane sunt în România. „ S-a discutat despre energie,
sunt convins că în panelul dumneavoastră al diplomaților ve-ți adresa această problem nu
numai din punct de vedere economic cât mai degrabă din punct de vedere geopolitic al
contextului în care energia a devenit o armă a diplomației în contextual situației din
Ucraina și al modului în care Gazprom-ul ca un foarte important vector de putere al
Federației Ruse în întreaga Europă”.
George Scarlat, expert pe spaţiul estic al Fundaţiei Universitare a Mării Negre, a
arătat în cadrul conferinţei ”135 de ani de relaţii diplomatice româno-americane”, cum
funcţionează propaganda rusă care încearcă să scoată SUA ca unic vinovat pentru situaţia
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din Ucraina. „Din punct de vedere al propagandei de la televiziunile rusești, unicul
vinovat pentru situația din Ucraina ar fi SUA care ar avea un plan secret de încercuire al
Federației Ruse scopul final fiind distrugerea acesteia. Liderii ucraineni aleși democratic
sunt prezentați ca niște marionete ale SUA, adepți ale unor culte americane ca știința
creștină și recrutați de CIA. În fosta URSS există obsesia geopoliticii. Teoriile unui
britanic la începutul secolului XX – Mackinder, reinventate de către Alexandru Dughin,
un ideolog al Kremlinului, au devenit o adevărată biblie în Rusia”, a precizat expertul
FUMN.
Adrian Cioroianu, decan al Facultății de Istorie, Universitatea București, a vorbit
despre ce înseamnă să fii proamerican astăzi. „A fi proamerican înseamnă a fi pro-român,
în viziunea mea. Eu nu văd niciun fel de contradicţie între a fi un bun patriot şi a fi
proamerican. Nu cred că românii au de ales între a fi suporteri ai UE sau ai SUA. Filonul
nostru occidental este unul pe care ni-l dorim şi ni-l construim de la generaţia paşoptistă
încoace”, a declarat fostul ministru de Externe în cadrul unei dezbaterii.
Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe, a declarat că după 1990 în relațiile
dintre România și Statele Unite ale Americii a intervenit o etapă nouă. „Ceeea ce
caracterizează aceste relații româno-americane este idea de parteneriat, ideea de
parteneriat în domeniul politic, economic, în domeniul militar, social, în toate domeniile
pe care le doriți. Este o relație de partener care depășește cu mult nivelul relațiilor
oficiale, bilateral bune sau foarte bune, cu o țară sau alta”.
Ambasadorul Ioan Donca a precizat un moment pe care România la jucat în istoria
relațiilor diplomatice, și anume stabilirea relațiilor între SUA și Republica Populară
Chineză care au avut loc la București datorită diplomației românești.
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Dan Dungaciu a adăugat la subiectul pus în discuție despre consistența strategică de care
dă dovadă România vis-à-vis de partenerul american. „România este poate, statul, cu cea
mai mare consistență strategică. Dacă facem o trecere în revistă la ce s-a întâmplat după
’90 încoace, astăzi, strategic vorbind, România este statul cel mai stabil. În România nu
se schimbă direcția strategică în funcție de partidele care se succedă la guvernare. Niciun
personaj, niciun om oricât de important ar fi în România nu poate modifica o direcție
strategică. Din acest punct de vedere, în termen de valori, în termen de asumări, și la
nivel de instituții și la nivel de populație, statisticile sunt relevante, cred că România are o
consistență strategică ce o califică să fie un partener strategic al Americii”, a arătat Dan
Dungaciu în intervenția sa.
Ambasadorul Sergiu Celac a spus că în ultimii 25 de ani România a avut de recuperat
cota scăzută la sefletele americanilor care a intervenit după o perioadă de stagnare a
relațiilor începând cu 1985.
La finalul expunerilor a existat o sesiune de întrebări și răspunsuri cu sala, în care
au fost abordate diferite aspecte legate de subiectul propus.
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