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din ziua de 25 iunie 1997 
 
 

 În ziua de 25 iunie 1997, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările la Senat, la Sala de Marmură, în şedinţă comună cu Comisia pentru 
politică externă a Senatului. 
 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (27) au absentat motivat domnii 
Bot Octavian (PNL), Raţiu Ion (PNŢCD), Szilagyi Zsolt (UDMR) Budeanu Radu 
şi Glăvan Ştefan (PD) . 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Victor Boştinaru, 
preşedintele Comisiei. 
 
 Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
 
 - Audierea şi avizarea propunerilor Ministerului Afacerilor          
Externe privind acreditarea următorilor ambasadori: 
   Mihai Zamfir   - Portugalia 
   Doru Costea   - Egipt 
 
 Comisia s-a pronunţat acordând aviz consultativ favorabil pentru 
acreditarea ambasadorilor menţionaţi. 
 
 După audieri, domnul deputat Iftene Pop, secretar al Comisiei pentru 
politică externă a Camerei Deputaţilor, a citit o declaraţie prezentând punctul de 
vedere personal în privinţa ratificării Tratatului de bună vecinătate şi cooperare 
cu Ucraina, declaraţie anexată.  
 
 În finalul lucrărilor şedinţei, Comisia a votat perioadele din vacanţa 
parlamentară când se va afla în activitate. Comisia a decis asupra perioadei 14-17 
iulie 1997, când, se vor examina rezultatele summitului de la Madrid şi 
demersurile ce trebuiesc întreprinse din această perspectivă şi respectiv perioada 
25-28 august, când se va analiza activitatea Subcomisiei pentru diaspora din 
cadrul Comisiei pentru politică externă şi se va face un bilanţ al activităţii 
Comisiei în prima sesiune ordinară (decembrie 1996-iunie 1997) 
 
   Preşedinte,     Secretar, 
 
 
                       Victor Boştinaru                                Iftene Pop 



Citite în 25 iunie 1997 în Comisiile reunite pentru politică externă  
ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  
 
 
 
 
 
 
 
        Bucureşti, 25 iunie 1997 
 
 
 
 
 

PRO - MEMORIA 
Necesitatea unei explicaţii la votul favorabil pentru ratificarea 

Tratatului româno-ucrainean, încheiat la 2 iunie 1997, la 
Constanţa 

 
 
 
 Acuma, când se cunoaşte (ceea ce, pentru unii, nu era cazul la începutul 
negocierilor româno-ucrainene) că România nu va intra în NATO în primul val, 
iar al doilea val nu se ştie dacă va exista; 
 
 Când Tratatul înseamnă, în Est, afectarea gravă, în continuare, a unor 
drepturi vitale ale naţiunii române; 
 
 Când, în Vest, prin Tratatul cu Ungaria am ajutat efectiv intrarea acestui 
stat în NATO (nu aveam ce face!?) iar noi rămânem pe dinafară, împrejurare care 
ne dezavantajează în raport cu Ungaria; 
 
 Când Tratatul va fi un model şi pentru tratatele cu Rusia şi Republica 
Moldova, aspect ce va slăbi şi mai mult aceste drepturi; 
 
 Când, deci, speranţa intrării în NATO fiind un motiv major al urgenţei cu 
care s-a încheiat Tratatul cu Ucraina, speranţă care s-a adeverit iluzorie: 
 
 Mă simt dator să fac următoarea Explicaţie pentru votul meu favorabil. 
 
         Iftene Pop 
       deputat PNŢCD de Cluj 
 
 

 
 



EXPLICAŢIE  
 

la votul favorabil pentru ratificarea Tratatului 
privind relaţiile de bună vecinătate şi cooperare dintre România  

şi Ucraina, încheiat la 2 iunie 1997, la Constanţa 
 
 
 I. Buna vecinătate dintre popoare constituie o necesitate evidentă,  motiv pentru 
care quasiunanimitatea ţărilor lumii acordă acestui principiu o prioritate permanentă. 
 
 Deşi buna vecinătate nu este, neapărat, condiţionată de existenţa unui tratat, 
acesta facilitează raporturi pozitive, conferindu-le mai multă claritate şi o mai mare 
stabilitate. Facilitează, cu deosebire, evitarea apariţiei de conflicte şi soluţionarea 
paşnică a celor existente.  
 
 Prin urmare, un tratat cu Ucraina trebuia să fie convenit independent de 
conjunctura politică din zonă şi din lume. 
 
 Totuşi, puternica noastra dorinţă de a intra în NATO a fost una din cauzele, 
poate determinantă în acest moment, care a condus la încheierea atât de rapidă a 
prezentului Tratat. 
 
 Aderarea României la NATO este un imperativ existenţial. Este pentru prima 
dată în istoria noastră când, de la retragerea  Romei din Dacia - 278 d.C. - noi, popor 
latin, rupt de latinitate prin interpunerea elementului slav, am putea să ne desprindem 
de necurmata opresiune a forţelor din Răsărit care ne-au cauzat înapoierea şi mizeria în 
care ne zbatem. ¥ncercări de a ne apropia de Occidentul civilizat au existat şi în trecut, 
cea mai substanţială şi cu urmări permanent benefice fiind unirea cu Roma, în 1700, a 
ortodocşilor români mai luminaţi. De altfel, eu nu cred că ortodocsia românească 
aparţine spaţiului geostrategic euroasiatic, adică slav, aşa cum a pretins şi pretinde şi 
astăzi doctrina rusă. 
 
 ¥n acelaşi timp, prin acest Tratat, România contribuie la realizarea unui obiectiv 
strategic al NATO, respectiv al ţărilor Europei Occidentale şi al SUA, care vizează 
întărirea independenţei Ucrainei, stat tampon în calea unor noi posibile tendinţe 
imperialiste anti-democratice răsăritene. 
 
 ¥n fine, încheind Tratatul de faţă, a trebuit să se ţină seama de raportul de forţă 
existent în zonă, complet defavorabil poporului român. 
 
 II. Cât priveşte drepturile cunoscute ale naţiunii române grav lezate de actele 
injuste ale regimurilor totalitare bolşevic şi nazist - ne referim la Pactul Ribbentrop-
Molotov, şcoala juridică occidentală, revigorată după războiul doi mondial, a 
demonstrat demult şi definitiv că o parte din acest gen de drepturi, înainte de a fi 
pozitive (cuprinse în legi şi tratate scrise) sunt drepturi naturale fundamentale. Ele nu 
sunt create de legi sau tratate, ci acestea au fost elaborate pentru ca drepturile 
menţionate să fie protejate. 
 

 Ca atare, dacă legea internă sau tratatul internaţional (legea relaţiilor dintre 
state) nu pot crea drepturile naturale, nu le pot nici anula. Ele au un caracter imuabil, 
inalienabil şi indestructibil, neputând fi prescrise de voinţa oamenilor şi a statelor. 
Oamenii le pot zdrobi ori mutila, în fapt, nu în drept. Pierderea pământului de către 
ţărani sau a libertăţii de către atâtea popoare, datorită comunismului, nu a însemnat, în 
nici un chip, pierderea dreptului lor de a-şi recăpăta pământul sau libertatea. Acest 
adevăr absolut este demonstrat în plan teoretic atât de domeniul ideal al dreptului cât şi, 
în practică, de realitatea zilelor noastre. Dreptul omului la viaţă (de-a nu fi ucis!) nu 



există pentru că aşa stipulează codurile penale ale tuturor ţărilor lumii, ci aceste 
stipulaţii au devenit imperative de comportament categorice pentru că pre-există 
dreptul etern la viaţă, independent de legile scrise. Dreptul fiecărui popor la unitate 
exprimat în identitatea sa (limbă, cultură, conştiinţa de sine, memorie comună etc) nu 
a fost creat de vreun tratat, ci tratatele trebuie să consacre şi să se conformeze 
identităţii acelui popor. 
 
 Este esenţial în acest moment, pentru destinul naţiunii române, să se respingă 
confuzia anume întreţinută între posibilitatea (sau imposibilitatea) exercitării, la un 
moment dat, a unui drept al său şi existenţa în sine a dreptului respectiv în planul 
juridic veritabil. 
 
 Referitor la Pactul Ribbentrop-Molotov, despre care se perorează că n-ar mai 
trebui condamnat pentru că ar fi fost anulat prin atacul german contra bolşevismului în 
22 iunie 1941 sau că rezultatul creat prin acest Pact ar fi fost reluat în Tratatul de Pace 
de la Paris, sunt de reţinut următoarele: Pactul Ribbentrop-Molotov fiind nul şi 
neavenit ab initio, el n-a intrat nici o clipă în imperiul juridic, aspect recunoscut de 
Parlamentele fostei URSS, principalul beneficiar al raptului din 1940, Letoniei, 
Estoniei, Lituaniei, Finlandei, Republicii Moldova, României şi chiar Ucrainei, ca parte 
a URSS (în 24 decembrie 1989, când URSS a declarat Pactul nul şi neavenit ab initio). 
Tratatul de Pace de la Paris din 1947 nu putea prelua, în plan licit, un rezultat (al 
Pactului) care era ilicit. Chiar formularea din Tratat, cum că frontiera dintre România şi 
URSS se fixa ca fiind cea stabilită “de acordul româno-sovietic” din 28 iunie 1940 
conţine o inexactitate evidentă, pentru că în 1940 nu a existat un acord, ci un diktat 
sovietic. De asemenea, dacă s-ar considera că Pactul a fost anulat de atacul german, 
aceasta ar însemna că între 23 august 1939 (data încheierii Pactului) şi 22 iunie 1941 
(data atacului german) Pactul ar fi fost valid ceea ce, în logica legală, e o aberaţie; 
pentru ca fiind nul ab initio, el n-a putut fi valabil în nici o perioadă ulterioară. 
 
 Actul final de la Helsinki asupra CSCE din 1975 (alt instrument des invocat), nu 
este document juridic, adică nu-i obligaoriu pentru părţi, din pricina opoziţiei statelor 
occidentale, în frunte cu SUA, faţă de propunerea fostei URSS ca acest document să fie 
unul de natură juridică. Ca atare, Actul final nu este obligatoriu în privinţa păstrării 
frontierelor din Europa, ci doar în sensul că ele nu pot fi schimbate prin forţă.. Mai 
mult: Actul prevede că aceste frontiere pot fi modificate pe cale paşnică, prin negocieri 
între ţările interesate. Există principii obligatorii în acest document, dar nu pentru că le 
conţine Actul, ci pentru caracterul lor cutumiar, reluate în multe alte tratate. 
 
 ¥n lumina celor de mai sus, să sperăm că poporul român şi cel ucrainian, în 
respect faţă de valorile moralei creştine ce stau la baza democraţiei şi civilizaţiei 
europene, nu şi-au anulat şansa de a dezvolta, în continuare, prietenia dintre ele prin 
rezolvarea în viitor, exclusiv paşnic, a problemelor legate de drepturile menţionate, aşa 
cum prevăd reglementările internaţionale în vigoare şi, în special, principiile care sunt 
temeiul acestora. 
 
Bucureşti, 25 iunie 1997 
 
             Iftene Pop 
 
 
         Secretar al Comisiei pentru politică externă 
             a Camerei Deputaţilor  

       Doctor în drept internaţional 
         al Universităţii din Geneva 
 


