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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei comune a Comisiilor pentru politică externă  din Senat şi 

Camera Deputaţilor din 18  martie  1998 
 

Comisiile pentru Politică Externă  şi-au desfăşurat  lucrările în şedinţă comună în ziua de 18 
martie 1998, cu următoarea ordine de zi : 
 
1. ora 10.00 la Senat, Sala de Marmură 
 

întâlnire cu domnul Andrei Pleşu, ministrul afacerilor externe; 
 
 
2. ora 11.30, numai Comisia Camerei Deputaţilor, aceeaşi sală 
 

examinarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

• µ Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Institutului European din România – vot 
 

• µ Proiectul de Lege privind acceptarea de către România a Constituţiei Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migrări – dezbatere în primă lectură, desemnarea de raportor 

 

• µ Propunerea preşedintelui Asociaţiei “Pro Basarabia şi Bucovina” referitoare la 
organizarea unei şedinţe festive a Parlamentului României dedicată actului Unirii 
de la Chişinău 

 
diverse - desemnarea delegaţiei care se va deplasa în Federaţia Rusă (22-25 
aprilie 1998) 

 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii  Crin 
Antonescu (PNL - ministru), Ion Raţiu (PNTCD), Dorel Dorian (FCER), Kelemen Attila 
(UDMR) şi Sever Meşca (PRM).  
 
Domnul Ghiorghi Prisăcaru : 
 
Propune plenului să aprobe prezenţa presei la lucrări în timpul cuvântului dlui ministru Andrei 
Pleşu. 
 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
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Dă apoi cuvântul domnului ministru Andrei Pleşu pentru a face o prezentare a problematicii 
curente a politicii externe româneşti. 
 
Domnul Andrei Pleşu : 
 
Cele câteva probleme abordate au fost următoarele : 
A. Integrarea în NATO şi în Uniunea Europeană; 
B. Kosovo; 
C. Tratatele cu Moldova şi Federaţia Rusă; 
D. Reforma instituţională din MAE 
 
A. Integrarea în NATO şi în Uniunea Europeană ar trebui abordată conform a trei 

cuvinte-cheie : continuitate, hărnicie şi luciditate 
- integrarea României în NATO este necesară, flancul sudic al Alianţei fiind cel cu reale 

probleme; 
- diplomaţia nu mai trebuie să fie o simplă tehnică de camuflaj; fiecare eveniment din 

interior are o reflectare în exterior; 
- semnalele primite sau date trebuiesc clar definite; patetismul nu sună bine pentru mediul 

anglo-saxon; 
- opinia publică trebuie corect informată privind perspectivele reale ale integrării; 
- parteneriatul strategic trebuie să fie consecvent; 
- pe de altă parte, trebuie manifestate flexibilitate, pragmatism; 
- manifestă un oarecare scepticism în cea ce priveşte un rezultat pozitiv în aprilie 1999, 

legat de admiterea României în NATO; 
- procesul de admitere în UE prezintă o garanţie de continuitate; 
- este acum – în mod paradoxal – o ţintă tangibilă; 
- suntem şi noi românii, şi Europa, în căutarea unei identităţi geo-politice 
 
B. Kosovo este o problemă cu două faţete: 
- necesitatea respectării drepturilor albanezilor 
- este ultimul loc din zonă cu o anumită unitate; 
- trebuie evitată “kurdistanizarea” fenomenului. 
 
C. Tratatul cu Moldova : 
– încercăm să realizăm un tratat cu nuanţe specifice; 
 

Tratatul cu Federaţia Rusă: 
- problema pactului Ribbentropp / Molotov rămâne  încă nerezolvată; 
- ar trebui înfiinţată o Comisie Mixtă care să inventarieze traseul şi situaţia tezaurului; 
- dacă o ţară ca Suedia nu pregetă să reclame arierate din anii 1920 de la noi, o ţară în 

perioadă de tranziţie, nu văd de ce nu am fi mai insistenţi în rezolvarea situaţiei cu 
tezaurul; 

- să facem un “task force” care să monitorizeze modul în care se respectă angajamentele 
asumate în tratatele deja încheiate; 

 
D. faţă de organigrama propusă de dl. Severin, am introdus 2 posturi : secretar general al 

MAE şi director politic; 
- avem acum 4 secretari de stat; 

- s-a tranşat şi chestiunea centrelor culturale (12-13 oameni în cele 6 centre culturale) : - 
fiecare numire va fi discutată cu ministrul culturii; 

- în materie de numiri, singurul secretar de stat deja numit este d-na Elena Zamfirescu; 
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Domnul Alexandru Paleologu  (PNL) : 
 
- subliniază nevoia de a nu mai linguşi, de a nu ne mai plia diverselor şantaje; 
 
Domnul Adrian Severin (PD) : 
 
Adaugă celor trei cuvinte–cheie ale dlui Pleşu o nouă triadă : întrăzneală, tenacitate, 
imaginaţie; 
Trebuie să-i învăţăm pe ceilalţi şi cu dreptul nostru de a cere; 
Acesta nu e anul asaltului frontal, ci al flancurilor; nevoia de pragmatism 
 
Domnul Mihai Grama (PNŢCD): 
 
- subliniază necesitatea creşterii rolului comisiilor pentru politică externă în luarea deciziilor; 
- solicită o consultare permanentă cu Comisiile privind textele celor două tratate; 
 
Domnul Dan Amedeo Lăzărescu (PNL): 
 
- nevoia creşrii unei Academii Diplomatice, eventual prin implicarea ADIRI şi IRSI; 
- mobilizarea românilor din diaspora; 
 
Domnul Iftene Pop (PNTCD): 
 
- în SUA creşte importanţa curentului împotriva extinderii NATO; 
- chestuinea politizării MAE; necesitatea reprezentării în conducere MAE a tuturor 
partidelor politice din coaliţie; 
- modul cum sunt judecate competenţele; 
- în chestiunea tezaurului, studii ruseşti demonstrează c ă noi suntem datori sume mai mari 
decât valoarea tezaurului; 
- Pactul Ribbentropp-Molotov a fost nul ab initio din punct de vedere juric şi moral; Federaţia 
Rusă este succesorul legal al URSS; 
 
Domnul George Achim (PNTCD): 
 
- necesitatea schimbării stilului diplomaţiei; 
- parteneriatul strategic cu SUA este confuz, amorf; 
 
Domnul Romulus Neagu (PDSR):  
 
- elemente ale tratatelor cu Rusia şi Moldova ca trebuie abordate de către delegaţia Comisiei 
ce se va deplasa în curând la Moscova; 
- monitorizarea îndeplinirii prevederilor tratatelor cu Ucraina şi Ungaria; 
 
Domnul Gheorghe Ceauşescu (PNTCD): 
 
- ce funcţie au centrele culturale? Va reveni Şcoala de la Roma la preocupările  şi organizarea 
anterioare? 
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- reprezentativitatea participanţilor români la manifestările internaţonale; 
- procesul de integrare; Europa ca entitate de civilizaţie şi mentalitate, nu geografică; 
 
Domnul Zsolt Szilagyi (UDMR): 
 
- reflectarea în rapoartele Departamentului de Stat şi ale Uniunii Europene a respectării 
drepturilor minorităţilor etnice şi religioase; 
- stadiul îndeplinirii prevederilor din Tratatul cu Ungaria; 
 
Domnul Ion Pârgaru (PSDR): 
 
- folosirea reprezentanţilor economici în străinătate ca sprijin pentru MAE. 
 
Domnul Teodor Ardelean (PUNR): 
 
- demnitate în demersuri; 
- sala de spectacole de la Ambasada Franţei; 
- legătura permanentă cu diaspora; 
 
Doamna Silvia Petrovici (PNTCD): 
 
- primenirea personalului ambasadei din Australia; 
 
Domnul Ion Sonea (PUNR): 
 
- definirea ţintelor; 
- să nu perpetuăm iluzii;  
- reprezentarea în parlament a românilor din Ungaria. 
 
Domnul Sergiu Cunescu (PSDR): 
 
- implicarea reprezentanţilor societăţii civile în activitatea statului şi în diplomaţie, stimularea 
participării lor. 
 
2. După întâlnire, membrii Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor au 
examinat proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului European din România, pe 
care l-au votat în unanimitate, propunând plenului supunerea spre dezbatere, în forma 
prezentată. 
 
În continuare, Comisia a dezbătut scrisoarea preşedintelui Asociaţiei Pro Basarabia şi 
Bucovina; comisia a decis ca Biroul Permanent să fie informat de luarea la cunoştinţă a 
solicitării şi că este de acord ca acesta să analizeze şi să hotărască în cel mai nimerit 
mod asupra acesteia. 
 
În final, Comisia a decis asupra datei şi componenţei delegaţiei ce se va deplasa la 
Moscova la invitaţia Dumei de Stat a Federaţiei Ruse. 
  
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru    Iftene Pop 


