Sectie België – Roemenië
15 november 2021
Digitale ontmoeting tussen een delegatie van de IPU-Sectie voor België van het Roemeens parlement en een
delegatie van de IPU-sectie voor Roemenië van het Belgisch parlement.
(via videoconferentie)

Waren aanwezig aan Roemeense zijde:
•
•
•

Mevr. Floreana Oana-Consuela: voorzitster van de IPU-sectie België
Mevr. Muntean Lucica Dina, lid van de IPU-sectie België
mevr. Andreea Pastarnac, ambassadrice van Roemenië in België

Waren aanwezig aan Belgische zijde:
•
•
•
•
•

Mevrouw Freya Perdaens: voorzitter van de IPU-sectie Roemenië
De heer Philippe Benoit, ambassadeur van België in Roemenië
De heer Andries Gryffroy, lid van de IPU-sectie Roemenië
De heer Gaëtan Van Goidsenhoven, lid van de IPU-sectie Roemenië
De heer Karl Vanlouwe, lid van de Belgische Groep van de IPU

Mevr. Pastarnac, ambassadrice van Roemenië in België, heeft erop gewezen dat Roemenië goede contacten
onderhoudt met België. Vele lokale Belgische politici zijn goed vertrouwd met de Roemeense lokale besturen.
Roemenië wenst de samenwerking met België op een aantal domeinen te bevorderen, in het bijzonder op het
vlak van research, life science en ook landbouw
De heer Benoit, ambassadeur van België in Roemenië, beaamt de vraag vanuit Roemenië naar meer
samenwerking met België, niet alleen op nationaal niveau maar ook op lokaal en regionaal niveau
De deelnemers hebben verder informatie en ervaringen uitgewisseld over de COVID-situatie in beide landen.
Daarnaast werd ook de impact van de migratie van vele Roemenen naar West-Europa op de Roemeense
economie en tewerkstelling uitvoerig besproken. Ook de energie-efficiëntie van residentiële gebouwen en
historisch erfgoed en de aanpassing van deze gebouwen aan de klimaatdoelstellingen kwamen ruim aan bod.
Op dat vlak wenst de Roemeense delegatie beroep te doen op de aanwezige expertise in België. Tot slot werd
ook de wens uitgedrukt om de sociale en culturele samenwerking tussen België en Roemenië te versterken.
Er werd tussen de voorzitsters afgesproken om jaarlijks twee digitale meetings te organiseren om de
samenwerking tussen beide landen verder uit te diepen met het oog op een fysiek bezoek van de Belgische IPUsectie aan Roemenië en een tegenbezoek van de Roemeense IPU-sectie aan België tijdens deze legislatuur. In
dat kader zal het Roemeens parlement een formele uitnodiging sturen voor een bezoek aan Roemenië in 2022
of 2023.

