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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

 
PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei pentru politică externă  
din 25 februarie 1998 

 
Comisia pentru Politică Externă  şi-a desfăşurat  lucrările în ziua de 25 februarie 1998, cu 
următoarea ordine de zi : 
 
1. 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 (raportor : domnul Sever Meşca) 

2. dezbaterea în vederea avizării a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România 
(raportor : domnul Dorel Dorian) 

3. dezbaterea în vederea avizării  următoarelor propuneri legislative (raportor : domnul 
Gheorghe Ceauşescu) 

 
∗ µ Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia 

artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de 
radiodifuziune, adoptată la Roma la 26 octombrie 1961 

µ  
∗ µ Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia pentru protejarea producătorilor 

de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, adoptată la Genev la 
29 octombrie 1971 

∗ µ Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia de la Berna pentru protecţia 
operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, în forma revizuită prin actul de la Paris 
la 24 iulie şi modificată la 28 septembrie 1979  

µ  
4. dezbaterea următoarelor proiecte legislative : 
 

∗ µ proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Belarus pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire 
la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 22 iunie 
1997 

∗ µ proiectul de Lege pentru ratificarea Ascordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii India pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la New 
Dehli la 17 noiembrie 1997 

(raportor : domnul Ioan Pârgaru). 
 

5. dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind acordarea de sprijin 
comunităţilor româneşti de pretutindeni 

 
6. Întâlnire cu Excelenţa Sa, Domnul Christopher Crabbie, Ambasador al Marii Britanii la 

Bucureşti. 
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La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii  Crin 
Antonescu (PNL - ministru), Lia Andreea Galic (PNTCD),  Dan Ghibernea (PDSR), Octavian 
Bot (PNL) şi Mugurel Vintilă (independent).  
 
 
Domnul Victor Boştinaru a supus aprobării ordinea de zi care a fost în unanimitate acceptată.  
 
 
Doamna Silvia Petrovici : 
 
- ca unul dintre iniţiatorii 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, a anunţat că şi-au retras 
proiectul, pentru reformulare; prin urmare, a cerut amânarea discutării acestuia până la 
prezentarea unei noi forme, îmbunătăţite. 
 
Domnul Victor Boştinaru  : 
 
- a propus Comisiei să facă o notificare Ministerului Finanţelor pentru avizarea proiectului 
doar în urma unei evaluări ; 
 
- de asemenea, a propus o definire mai exactă a perimetrului acestei legi. 
 
Domnul Gheorghe Ceauşescu (PNTCD) : 
 
- a prezentat raportul cu privire la poiectele de la punctul 3 al ordinii de zi, propunând 
avizarea favorabilă a acestora. 
 
 În unanimitate, Comisia a propus avizarea favorabilă. 
 
Domnul Ioan Pârgaru (PDSR) : 
 
- a prezentat raportul cu privire la poiectele de la punctul 4 al ordinii de zi, propunând 
avizarea favorabilă a acestora. 
 
Domnul Şerban Mihăilescu (PDSR) : 
  
- a protestat împotriva prezenţei în textul Acordului cu India a formulării “în prezenţa 
Preşedintelui României”. 
 
Comisia a fost de acord cu remarca domnului deputat. 
 
În unanimitate, Comisia a propus avizarea favorabilă. 
 
Domnul Victor Boştinaru  : 
 
- prezintă iniţiativa lagislativă menţionată la punctul 5 al ordinii de zi, dând apoi cuvântul 
domnului deputat Ştefan Glăvan, Preşedintele Subcomisiei pentru Relaţii cu Diaspora. 
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Domnul Ştefan Glăvan (PD-USD) : 
 
- şi-a manifestat reticenţa faţă de formularea proiectului de lege, precum şi faţă de regimul de 
urgenţă al discutării şi aprobării acestuia ; 
- a menţionat lipsa din conţinutul proiectului a controlului parlamentar, precum şi neclaritatea 
în ceea ce priveşte modalitatea de administrare a fondurilor prevăzute a fi alocate de 
respectivul proiect ; 
- s-a arătat surprins de faptul că niciuna din cele două subcomisii de resort (din Cameră şi 
Senat) nu a fost vizată, nici măcar în ceea ce priveşte cooptarea unor membri ai acestora în 
Comitetul Consultativ ; 
- a considerat prematură discutarea acestui proiect, insuficient de clar formulat şi a propus mai 
întâi o întâlnire cu iniţiatorii acestuia. 
 
Domnul Attila Kelemen (UDMR) : 
 
- a considerat suspectă această grabă de a discuta şi aproba acest proiect în procedură de 
urgenţă, după ce, timp de apropape un an, Subcomisia pentru Diaspora  a încercat să găsească 
sprijinul necesar creării unui organism care să concentreze energiile şi resursele pentru aceste 
activităţi ; 
- a considerat posibilă încercarea în acest fel a evitării unui control parlamentar asupra acestui 
fond ; 
- a propus mai întâi o discuţie foarte serioasă cu iniţiatorii (de a căror absenţă la prezentarea 
proiectului s-a arătat surprins), înainte de a discuta prezentul proiect . 
 
 
Domnul Romulus Neagu : 
 
- a considerat ca o chestiune de bun simţ prezenţa la discuţii a iniţiatorilor, fiind o problemă 
mult prea importantă pentru a fi expediată în pripă şi în regim de urgenţă ; 
- a propus ca proiectul să fie discutat în procedură normală ; 
- a mai propus, de asemenea, obligativitatea introducerii dimensiunii parlamentare în 
conţinutul proiectului ; 
- susţine organizarea unei întâlniri cu iniţiatorii şi cu toate organismele interesate înainte de 
orice avizare ; 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- a dat exemplu (la această îngrijorare) fondul pentru Moldova, care, lipsit fiind de un control 
riguros, în special parlamentar, a avut finalităţi departe de intenţiile iniţiale, considerându-l o 
experienţă lamentabilă în materie de eficienţă. 
 
Domnul Ion Raţiu (PNTCD) : 
 
- consideră că trebuie să evităm reticenţa recunoscută a diasporei faţă de tot ce înseamnă 
Executiv. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- propune ca toate aceste fonduri să fie gestionate pe sistem Phare sau USAID, adică doar pe 
programe concrete-ţintă ; 
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- fondul acesta să fie gestionat de un organism de tip agenţie guvernamentală, în a cărei 
componenţă să figureze şi reprezentanţi ai celor două Subcomisii pentru Diaspora din cele 
două Camere ale Parlamentului ; 
 
- pe de o parte, prezenţa parlamentară dă o anumită credibilitate faţă de diaspora ; 
- pe de altă parte, se contracarează viciul iniţial fundamental al Consiliului (Comitetului) 
menţionat în proiectul de lege, faptul că este doar consultativ. 
 
Domnul Ion Mogoş (PNL) : 
 
- în opinia domniei sale, acest proiect lasă impresia că se doreşte obţinerea unui sprijin 
material ; 
 
- solicită să se înainteze Biroului  Permanent propunerea de amânare a discutării acestei 
iniţiative legislative, ca o concluzie la intervenţiile tuturor antevorbitorilor. 
 
Ambele propuneri au fost acceptate în unanimitate de către plenul Comisiei. 
 
Datorită necesităţii prezenţei deputaţilor în plenul Camerei, s-a amânat pentru şedinţa de 
săptămâna viitoare audierea raportului ce urma să fie prezentat de către domnul deputat Dorel 
Dorian asupra proiectului legislativ pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România. 
 
S-a amânat de asemenea şi întâlnirea cu Excelenţa Sa, Domnul Ambasador Christopher 
Crabbie al Marii Britanii la Bucureşti, urmând a se stabili o dată ulterioară  pentru întâlnirea 
acestuia cu membrii Comisiei. 
  
 
 
 
 
 
 
  Preşedinte,      Secretar, 
 
 
      Victor Boştinaru      Iftene Pop 


