
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 16 decembrie 2010  

 3. Prezentarea, de către domnul deputat Sever Voinescu-Cotoi, a Declaraţiei privind constituirea 
Grupului Pro-America, dedicat susţinerii şi dezvoltării relaţiei României cu Statele Unite ale 
Americii. 

 

  Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.  

În numele mai multor colegi, precum şi al meu personal, am să citesc în faţa plenului o declaraţie.  

DECLARAŢIE  

În anul în care se împlinesc 130 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Statele Unite ale 
Americii,  

Recunoscând importanţa deosebită a relaţiei dintre România şi Statele Unite ale Americii,  

Afirmând clar interesul României de a aprofunda şi dezvolta această relaţie bilaterală,  

Având în vedere faptul că aprofundarea parteneriatului transatlantic este în deplin acord cu interesul naţional 
al României, membră a Uniunii Europene şi NATO,  

Având în vedere faptul că atât în sistemul democraţiei americane, cât şi în sistemul democraţiei române, 
parlamentarii reprezintă expresia directă a voinţei poporului,  

Având în vedere faptul că, până în acest moment, nu există un grup de parlamentari organizat anume pentru 
a susţine relaţia cu Statele Unite ale Americii în plan parlamentar,  

Având în vedere faptul că, în Congresul Statelor Unite ale Americii, există deja un grup de membri ai 
Congresului care s-au constituit într-un caucus sub numele "Congressional Romania Caucus",  

Având în vedere faptul că buna dezvoltare a relaţiei bilaterale cu Statele Unite ale Americii implică 
dinamizarea dimensiunii ei parlamentare,  

Următorii membri ai Parlamentului României au decis să se constituie într-un grup organizat similar cu cel din 
Congresul Statelor Unite, dedicat susţinerii şi dezvoltării relaţiei României cu Statele Unite ale Americii, sub 
numele Grupul Pro-America:  

Domnul Georgian Pop, deputat PSD,  

Domnul Valeriu Zgonea, deputat PSD,  

Domnul Doru Frunzulică, deputat PSD,  

Domnul George Scutaru, deputat PNL,  

Domnul Tudor Chiuariu, deputat PNL,  

Domnul Teodor Meleşcanu, senator PNL,  

Domnul Derzsi Akós, deputat UDMR,  

Domnul Olosz Gergely, deputat UDMR,  

Domnul Béres Ştefan, deputat UDMR,  
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Domnul Aurel Vainer, deputat Grupul minorităţilor naţionale,  

Doamna Maria Stavrositu, deputat PDL,  

Domnul William Brînză, deputat PDL,  

Domnul Sever Voinescu, deputat PDL.  

Grupul Pro-America nu este un grup de prietenie în sensul regulamentelor celor două Camere, ci este un 

grup din care fac parte, pe bază de voluntariat şi indiferent de apartenenţa lor politică, toţi acei parlamentari 
care împărtăşesc valorile democraţiei americane, care cred că, pe baza acestor valori parteneriatul româno-
american trebuie dezvoltat şi care susţin că România trebuie să contribuie activ la susţinerea Statelor Unite 
ale Americii ca promotor al păcii, libertăţii şi democraţiei în lume.  

Scopul asumat al Grupului Pro-America este acela de a sprijini dezvoltarea cooperării politice, strategice, 

civice, culturale şi, mai ales, economice şi tehnologice dintre România şi Statele Unite ale Americii, în cadrul 
şi spiritul parteneriatului strategic intensificat existent între cele două ţări.  

Prin urmare, invităm să ni se alăture pe orice membru al Parlamentului României, senator sau deputat, care 
este dedicat susţinerii şi dezvoltării unei relaţii privilegiate între România şi Statele Unite ale Americii, pe baza 
valorilor fundamentale ale democraţiei şi libertăţii, consacrate în Constituţia României şi în Constituţia Statele 
Unite ale Americii.  

Vă mulţumesc.  

 


