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EXPUNERE DE MOTIVE

Descrierea situaţiei actuale.
în anul 2022, România şi Statele Unite ale Americii marchează 25 de ani de la 

stabilirea parteneriatului strategic, fapt care întăreşte relaţia de încredere stabilită între 

cele două ţări şi care încurajează, mai mult ca niciodată, desfăşurarea în continuare, de 

acţiuni benefice pentru ambele state partenere.
Mai mult decât atât, la data de 14 iunie 2022 s-a marcat împlinirea a 142 de ani de 

relaţii diplomatice bilaterale între România şi Statele Unite ale Americii, iar la 20 

Noiembrie 2022 se vor împlini 142 de ani de la data recunoaşterii independenţei 

„Regatului României”, la acel moment, de către Statele Unite ale Americii. Inclusiv în 

perioada comunistă, deşi separate în cadrul a două blocuri politice şi militare cu viziuni 

fundamental diferite, Statele Unite ale Americii au reprezentat stindardul fundamental 
către care s-au îndreptat speranţele românilor în renaşterea democraţiei şi a libertăţii. 
Vizitele preşedinţilor americani din timpul perioadei comuniste au reprezentat o „licărire 

de libertate” în „oceanul” întunecat al epocii.
Ulterior căderii „Cortinei de Fier”, la 11 iulie 1997, preşedintele Bill Clinton, 

primul preşedinte care a vizitat România după căderea comunismului, susţinea un discurs 

memorabil la Bucureşti, în care afirma, printre altele, nevoia ca ţara noastră să îşi 
consolideze instituţiile urmând linia democraţiei şi a occidentalizării: „Păstraţi această 

direcţie. Viitorul este al vostruT.

La 25 de ani de la acel moment, România şi Statele Unite ale Americii şi-au 

consolidat un parteneriat puternic, în domenii esenţiale precum apărarea, economia, 
tehnologia, educaţia, cultura, securitatea energetică, SUA devenind partenerul strategic 

care are o pondere semnificativă în ceea ce priveşte dezvoltarea României. La peste două 

decenii de la înfiinţare, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii este o 

prioritate şi un reper fundamental al politicii externe a ambelor state.
Iniţiatorii apreciază că este nevoie să avem un cadru legislativ care să permită 

organizarea unor evenimente şi manifestări specifice pentru a marca Ziua Prieteniei
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dintre România şi Statele Unite ale Americii, implicit pentru a contribui la educarea 

cetăţenilor în privinţa direcţiilor acestui parteneriat. în acest sens, Ziua Prieteniei dintre 

România şi Statele Unite ale Americii urmează să fie sărbătorită anual la data la care 

preşedintele Bill Clinton a efectuat vizita la Bucureşti, susţinând discursul care a încurajat 
evoluţia ţării noastre în direcţia democratizării şi a consolidării, în cadrul instituţiilor 

statului, a unor principii precum libertatea, statul de drept, egalitatea de şanse, 
solidaritatea şi lupta împotriva corupţiei.

Totodată, SUA şi-au concretizat sprijinul acordat României şi prin susţinerea ţării 
noastre în demersul de aderare în cadrul unor organizaţii internaţionale precum NATO şi 
Uniunea Europeană, proces ce a reprezentat fundamentul dezvoltării economice a 

României în ultimii 30 de ani.

Pentru realizarea scopului legii, dincolo de simbolistica zilei de 11 iulie ca zi în 

care ne aducem aminte de un episod memorabil din istoria noastră recentă, dar şi de 

valorile şi principiile comune cultivate în interiorul parteneriatului strategic, iniţiatorii 
propun prin prezenta iniţiativă legislativă:

- posibilitatea ca autorităţile publice de la nivel central şi local să desfăşoare 

campanii de informare, activităţi cultural-educative cu scopul promovării 
parteneriatului româno-american;

- obligativitatea ca Guvernul să prezinte, în cadrul unei şedinţe comune a 

Parlamentului, a unui raport privind relaţia României cu Statele Unite ale 

Americii, care să reflecte stadiul şi perspectivele colaborării bilaterale în domenii 
de interes precum apărarea, cercetarea şi inovarea, tehnologia, economia, educaţia 

şi cultura etc;

- Camera Deputaţilor, Senatul, Guvernul, Administraţia Prezidenţială, singure sau 

în parteneriat cu organizaţii ale societăţii civile, mediul de business şi cel 
academic pot organiza campanii de informare, mese rotunde, dezbateri cu ocazia 

Zilei Prieteniei dintre România şi Statele Unite ale Americii;

- inspectoratele şcolare, şcolile şi universităţile, singure sau în parteneriat cu 

Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, pot organiza campanii de 

informare, cursuri deschise publicului, conferinţe cu scopul educării cetăţenilor
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privind rolul parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii în istoria 

recentă a ţării noastre;
organizaţiile non-guvernamentale pot accesa fonduri disponibilizate de 

administraţia publică de la nivel central şi local în vederea organizării de campanii 
de informare şi evenimente cultural-educative focalizate pe promovarea valorilor 
şi principiilor comune cultivate la nivelul relaţiilor dintre cele două ţări;
Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor 
realiza/include în programele lor emisiuni dedicate Prieteniei dintre România şi 
Statele Unite ale Americii, vor promova campanii de informare şi vor reflecta în 

grilele lor activitităţile specifice, focalizându-şi programele pe difuzarea unor 
documentare şi materiale cu caracter educaţional care să reflecte importanţa 

parteneriatului dintre cele două ţări.

Schimbări preconizate.
Prezenta iniţiativă legislativă are scopul de a asigura cadrul pentru organizarea 

unor evenimente în vederea sărbătoririi parteneriatului strategic cu Statele Unite ale 

Americii, la nivelul instituţiilor publice, autorităţilor locale, centrelor culturale, şcoli şi 
universităţi etc. A marca anual această zi cu o importanţă deosebită în istoria recentă a 

României este o datorie şi o dovadă a responsabilităţii politice. Iniţiatorii apreciază că 

această iniţiativă legislativă reprezintă o garanţie a angajamentului nostru faţă de 

partenerii noştri strategici, precum şi asigurarea faptului că această zi naţională va fi 
marcată într-un mod adecvat, prin activităţi specifice, indiferent de culoarea 

politică/orientarea guvernului care se va afla la conducerea ţării.
Departe de a fi gândită drept o iniţiativă cu un rol pur formal, propunerea 

legislativă, dacă va fi adoptată, va putea determina autorităţile de la toate nivelurile să 

organizeze evenimente de reflecţie, inclusiv cu caracter educaţional şi cultural, dezbateri, 
conferinţe, mese rotunde cu potenţiali investitori americani, lecţii deschise organizate de 

instituţiile şcolare.
Iniţiativa legislativă nu are un impact financiar asupra bugetului de stat consolidat 

aferent anului 2022 şi nici nu are un impact financiar imperativ sau care implică alocarea 

unor fonduri semnificative de Ia bugetul de stat, fondurile necesare pentru organizarea
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evenimentelor prevăzute de lege urmând a fi avute în vedere în viitorul exerciţiu bugetar 
aferent anului 2023, potrivit alocărilor bugetare aprobate de Guvern şi adoptate de 

Parlament prin legea bugetului de stat.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului 

României, spre dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă.

INIŢIATORI
Pavel POPESCU - Deputat PNL
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