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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

 
PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei pentru politică externă  
din 9, 10 şi 11 februarie 1998 

 
Comisia pentru Politică Externă  şi-a desfăşurat  lucrările în zilele de 9, 10 şi 11 februarie 1998, cu următoarea 
ordine de zi : 
 
• µ dezbaterea  în vederea avizării a propunerii legislative  privind acordarea de compensaţii sau despăgubiri 

cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea URSS, în urma aplicării Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate ; 

 
• µ discutarea aspectelor procesului  de integrare a României în structurile europene şi euro-atlantice; 
 
• µ analiza  necesitatăţii şi posibilităţile de a realiza o structură cu personalitate juridică formată din cele deja 

existente, respectiv Centrul Euro-Atlantic şi Consiliul Atlantic România ; 
 
• µ audierea domnului secretar de stat Lazăr Comănescu, în vederea numirii acestuia în funcţia de ambasador al 

României la NATO, cu sediul la Bruxelles. 
 
La lucrările şedinţei din 9 februarie, au fost prezenţi 25 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Ion Raţiu 
(PNTCD), Crin Antonescu (PNL - ministru), Sever Meşca (PRM), şi  Petru Dugulescu (PNTCD), în 10 februarie  
-  24 de deputaţi, fiind absenţi motivat deputaţii Crin Antonescu (PNL - ministru), Sever Meşca (PRM), Mugurel 
Vintilă (independent) şi Petru Dugulescu (PNTCD), iar în 11 februarie - 26 de deputaţi, absenţi motivat fiind 
deputaţii Crin Antonescu (PNL - ministru), Sever Meşca (PRM), şi Petru Dugulescu (PNTCD). 
 
În zilele de 9 şi 10 februarie, deputaţii membri ai Comisiei au examinat propunerea legislativă privind acordarea 
de compensaţii sau despăgubiri cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea URSS, în urma aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate. 
 
Conform celor stabilite la şedinţa precedentă, săptămîna viitoare va fi prezentat un raport asupra acestui proiect 
legislativ, urmând ca acesta să fie coroborat cu avizele ce vor fi primite de la celelalte comisii sesizate. 
 
Deputaţii au mai discutat aspecte ale procesului  de integrare a României în structurile europene şi euro-atlantice,  
analizând în special  necesitatea şi posibilităţile reale de a realiza o structură cu personalitate juridică formată din 
cele deja existente, respectiv Centrul Euro-Atlantic şi Consiliul Atlantic România. 
 
 
În ziua de 11 februarie 1998,  lucrările Comisiei s-au desfăşurat în şedinţă comună cu Comisia pentru Politică 
Externă a Senatului. 
 
Lucrările şedinţei au fost conduse de preşedinţii Comisiilor, domnii Ghiorghi Prisăcaru şi Victor Boştinaru. 
Şedinţa a avut ca scop: 
 
• µ Audierea domnului secretar de stat Lazăr Comănescu, în vederea numirii sale în funcţia de ambasador al 

României la NATO. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul Ghiorghi Prisăcaru care, pentru început, a făcut o prezentare a celui ce 
urmează a fi audiat, invitînd apoi pe cei prezenţi să ia cuvîntul. 
 
S-au înscris la cuvânt pentru a-i adresa întrebări cu privire la viitoarea misiune a Domniei sale sau pentru a-şi 
exprima puncte de vedere în legătură cu aceasta, următorii senatori şi deputaţi, în ordinea înscrierii : 
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Ion Pârgaru (PDSR), Dan Amedeo Lăzărescu (PNL), Theodor Meleşcanu (PDSR), Romulus Neagu 
(PDSR), Mihai Baciu (PD), Sergiu Cunescu (PSDR), Victor Boştinaru (PD), Ion Andrei Gherasim 
(PNTCD), Zolt Szilagyi (UDMR), Marcian Bleahu (FER - CDR), Ion Raţiu (PNTCD). 
 
Toate luările de cuvânt au menţionat că alegerea domnului Lazăr Comănescu pentru a îndeplini această funcţie 
este cea mai potrivită, şi datorită faptului că a fost membru al primei echipe care practic a deschis misiunea 
României la Bruxelles pe lângă Uniunea Europeană în 1990. 
 
Domnul Meleşcanu a subliniat că deschiderea acestei misiuni este un eveniment. 
 
Domnul Gherasim a cerut ca domnul Lazăr Comănescu : 
• µ să comenteze ideea că România poate deveni în viitor un coridor politic/militar între NATO şi Rusia; 
• µ să îşi prezinte opinia cu privire la dimensiunea non-guvernamentală a relaţiilor cu NATO. 
 
Domnul Lazăr Comănescu a răspuns afirmativ la prima întrebare, explicând că un  NATO lărgit va folosi 
capacităţile României de a face din această zonă una de consolidare a relaţiilor sale cu Rusia;  în ceea ce priveşte 
cea de-a doua întrebare, domnia sa şi-a exprimat sprijinul pentru o dezvoltare a dimensiunii non-guvernamentale 
a relaţiilor România - NATO. 
 
Domnul Ion Raţiu a solicitat domnului Comănescu să expună viziunea domniei sale asupra misiunii pe care 
urmează să o îndeplinească, având în vedere rolul din ce în ce mai diminuat al ambasadorilor la NATO, dată 
fiind îndesirea contactelor directe. 
 
Domnul Lazăr Comănescu a reafirmat opinia domniei sale cu privire la esenţa misiunii sale drept argumentaţie 
sporită privind necesitatea ca NATO să aducă România în interiorul său. 
 
Cu 29 de voturi pentru şi 6 împotrivă, Comisiile au avizat favorabil numirea domnului Lazăr Comănescu în 
postul de ambasador al României la NATO. 
 
  Preşedinte,      Secretar, 
 
 
      Victor Boştinaru      Iftene Pop 


