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Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu pentru 

evenimentul organizat de Institutul Diplomatic Român  

în memoria Ambasadorului Mihnea Constantinescu 

 

 

Doamnelor și domnilor, 

Dragi colegi și apropiați ai lui Mihnea, 

Cred că vorbesc în numele tuturor celor prezenți atunci când afirm că 

anii care se scurg de la moartea prematură a lui Mihnea nu fac absența 

lui mai ușor de acceptat. Forța sa interioară este una care continuă să 

inspire și să ne împingă spre a fi mai buni, mai performanți și mai 

vizionari în toate demersurile pe care le realizăm astăzi.  

Mihnea continuă să ne aducă împreună și mă emoționează să știu că 

dumneavoastră, cei prezenți astăzi la evenimentul găzduit de Institutul 

Diplomatic Român, sunteți printre cei care duc mai departe moștenirea 

sa.  

Chiar dacă nu pot să vă fiu alături fizic, aflându-mă astăzi la 

Bruxelles, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai UE, gândurile 

mele se îndreaptă către dumneavoastră și către Mihnea, ale cărui viață 

și moștenire trebuie, întâi de toate, să le celebrăm și să le prețuim. 

S-au spus și se vor spune, în continuare, foarte multe lucruri frumoase 

și pe deplin meritate despre Mihnea. Colegul nostru a fost un 

profesionist desăvârșit și un om de o calitate aparte, pe care sunt 

onorat că l-am avut drept prieten, colaborator și, în unele momente, 

mentor. Un mare diplomat și un om pe măsură, care a acționat discret, 

dar eficient, pentru avansarea unora dintre cele mai importante dosare 

strategice de politică externă ale României, așa cum sunt Parteneriatul 

Strategic al României cu SUA, ori implicarea țării noastre în lupta 

globală împotriva anti-semitismului și extremismului.  
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Mihnea a dovedit, în drumul său prin diplomație, prin tot ceea ce a 

lăsat în urmă, un lucru în care și eu cred profund - politica externă 

trebuie să fie una de consens național, predictibilă și coerentă. Pentru 

că este vorba despre îndeplinirea responsabilă a angajamentelor 

asumate în plan extern, de apărarea intereselor strategice ale țării 

noastre și a drepturilor cetățenilor români, de promovarea bunăstării și 

securității noastre, a tuturor.  

Tot Mihnea a fost cel care ne-a arătat, zi de zi, că politica externă a 

României trebuie să fie caracterizată de rigoare, eficiență, onestitate și 

stabilitate. Mihnea și capacitatea sa de a influența o generație întreagă 

de diplomați români, în timpul vieții și chiar și acum, este remarcabilă. 

Mihnea a știut să inoveze continuu în tematicile de care s-a ocupat, în 

instrumentarul pe care îl folosea. Sunt, astăzi, când lumea noastre 

trece prin multiple provocări, convins că aceasta este o lecție pe care 

trebuie să o ducem mai departe: să nu ne oprim niciodată din a gândi 

out-of-the-box, din a îmbunătăți fiecare mediu din care suntem parte, 

din a ne pune amprenta asupra unui domeniu nu de dragul de a câștiga 

recunoaștere personală, ci într-un exercițiu continuu, generos, de a 

contribui la dezvoltarea autentică a societății din care facem parte.  

 

Dragi prieteni, 

Toate aceste elemente sunt parte din moștenirea lui Mihnea, pe care 

încercăm cu toții, cât putem de bine, să o redăm în cuvinte, dar mai 

ales în și prin fapte. Faptele și acțiunile noastre sunt ceea ce lăsăm în 

urmă, iar Mihnea – împărtășind această credință – a lăsat în urma sa 

un serviciu diplomatic ce îi va rămâne, întotdeauna, profund îndatorat.  

Exprimându-mi din nou regretul că nu vă pot fi alături, vă încurajez să 

continuăm să trăim în spiritul ideilor și lecțiilor neprețuite lăsate de 

Mihnea în urma sa.  

 


