
Declarație comună a miniștrilor afacerilor externe 

 

cu prilejul aniversării a 25 de ani de Tratat de prietenie România-Germania 

      

 

La 21 aprilie 1992, exact acum 25 de ani, reprezentanții guvernelor Republicii Federale Germania și 

României au semnat, la București, „Tratatul de cooperare prietenească și parteneriat în Europa“. 

Tratatul reprezintă piatra de temelie pentru cooperarea politică, economică și culturală între țările 

noastre. Căderea Cortinei de Fier în Europa a netezit drumul în favoarea realizării, în parteneriat, a 

unor pași decisivi pentru depășirea definitivă a divizării continentului european. Scopul a fost crearea 

unei ordini pașnice durabile în toată Europa și edificarea unei Europe unite în jurul unor valori 

fundamentale: drepturile omului, democrația și statul de drept. 

Relațiile dintre țările noastre sunt variate și strânse, având la bază patrimoniul cultural comun și, mai 

ales, legăturile umane apropiate.  Astfel, de-a lungul timpului și, în special, în momentele cheie ale 

istoriei, minoritatea germană din România și-a pus amprenta într-un mod substanțial și a contribuit la 

aprecierea de care se bucură România în Germania. Totodată, numeroși cetățeni români care locuiesc 

în Germania îmbogățesc relațiile strânse dintre țările noastre. Această interacțiune cotidiană între 

români și germani, între oameni de diferite identități în ambele țări ilustrează, de o manieră 

impresionantă, cât de armonioasă și firească poate fi conviețuirea în Europa. 

Prietenia și respectul reciproc sunt elementele definitorii ale relațiilor noastre politice, economice și 

societale, care servesc drept model de urmat de conviețuire și cooperare în Europa. Aceste relații 

sunt dovada unei bune cooperări româno-germane atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul 

administrațiilor de land și regionale. 

Germania a sprijinit îndeaproape parcursul european al României. De la momentul aderării României 

la UE, în urmă cu 10 de ani, cele două țări colaborează strâns pentru consolidarea valorilor care stau 

la baza UE: respectarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale, a democrației și a statului de 

drept. În materie de apărare și securitate comună, apartenența țărilor noastre la NATO ne 

demonstrează că facem parte dintr-o comunitate puternică și solidară.  

La 60 de ani de la punerea pietrei de temelie a Tratatelor de la Roma, UE se confruntă cu diverse 

provocări care pun în pericol coeziunea între statele membre.  

Reiterăm hotărârea noastră, exprimată în Declarația de la Roma, din 25 martie 2017, de a aborda 

aceste provocări în spiritul unității europene. Europa reprezintă viitorul nostru comun și cadrul nostru 

indispensabil de acțiune. Uniunea Europeană este garantul securității și prosperității într-o Europă 

durabilă și socială, care joacă un rol esențial în lume și care creează legături din ce în ce mai strânse 

între statele și societățile noastre, în baza valorilor noastre comune. 

Ne reafirmăm angajamentul față de proiectul european, un proiect al păcii și libertății, al democrației 

și al statului de drept, care a dus la dezvoltarea celui mai important spațiu economic comun, cu un 

nivel de securitate socială fără precedent. Împreună, dorim să contribuim la păstrarea acestui proiect 

istoric unic și la orientarea lui către viitor – o Europă sigură, prosperă, competitivă și responsabilă 

social! 

  

 

Berlin / București, 21 aprilie 2017 


