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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

 
 

comune a Comisiiei pentru politică externă  a Camerei Deputaţilor 
 din 2 septembrie 1998 

 
Camera Deputaţilor,  Sala Comisiei, orele 10.00 

 
 
Comisiile pentru Politică Externă  şi-au desfăşurat  lucrările în şedinţă comună în ziua de 2 
septembrie 1998, cu următoarea ordine de zi : 
 
 
1. Discutarea în primă lectură a Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul Republicii Arabe Siriene privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 20 
ianuarie 1998; 

2.  Discutarea şi avizarea Proeictului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene privind 
cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la 
Madrid, la 21 mai 1980 

3. Diverse : 
• ℘ informarea Comisiei cu privire la activităţile desfăşurate pe timpul vacanţei 

parlamentare; 
-  Vizita staffer-ilor din Congresul SUA, care s-a desfăşurat în 
perioada 20-21 august a.c.; 

 
• ℘ prezentarea proiectului de program al Comisiei pentru sesiunea prezentă; 
• ℘ vizita preconizată a staffer-ilor de la Camera Comunelor din Marea Britanie 

care se va desfăşura în această toamnă; 
• ℘  reuniunea internaţională consacrată euroregiunilor şi coperării transfrontaliere 

la care vor participa oficialităţi judeţene, reprezentanţi ai Institutului Est-Vest, 
Monika Wulf, comisar european, precum şi reprezentanţi ai Consiliului 
Europei; 

• ℘ reuniune de lucru privind schimburile cu UE 
• ℘ reuniune de lucru privind schimburile CEFTA 
• ℘ reuniune de lucru privind schimburile cu Rusia şi CSI 

 
Supune la vot ordinea de zi, care s-a votat în unanimitate. 
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1. 
 
- S-a apreciat pozitiv preocuparea pentru punerea în viaţă a acordurilor de acest gen 

cu ţări cu care în mod tradiţional România întreţine schimburi comerciale; 
- S-a decis programarea continuării şi definitivării discuţiilor şi acordarea avizului 

acestui proiect de lege pentru una din şedinţele viitoare. 
 
2. 
 
Cu unanimitate de voturi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene privind cooperarea 
transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid, la 21 mai 
1980 a primit aviz favorabil din partea membrilor Comisiei. 
 
3.  
 
Dommnul Romulus Neagu (PDSR) : 
 
- propune solicitarea colaborării Comisiei Europene (inclusiv din punct de vedere 

financiar) la acţiunea privind euroregiunile. 
- propune imiţierea unei discuţii în acest sens între cele două comisii (Cameră şi 

Senat), pentru coordonarea problemelor de politică externă, astfel ca acestea să 
constituie subiectele unor şedinţe comune. 

 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- ridică problema disfuncţionalităţilor din cadrul executivului şi a lipsei de 

coordonare dintre politica externă în general şi cea de comerţ exterior; 
- -subliniază nevoia de a chema din când în când la ordine personalulul din ministere. 
 
 
Domnul Iftene Pop (PNTCD) : 
 
- i se pare şi domniei sale ciudat că Senatul organizează separat astfel de întâlniri ca 

aceea cu reprezentanţi ai conducerii MAE; 
- propune o întâlnire cât mai curînd posibil cu Comisia pentru Politică externă a 

Senatului; 
- susţine de asemenea necesitatea organizării unei întâlniri cu domnul ministru 

Andrei Pleşu; 
- aminteşte propunerea de a se organiza o întâlnire a celor două Comisii cu dl. 

Ungureanu, Vicepreşedinte al Fundaţiei Culturale Române, pe probleme legate de 
relaţiile culturale cu Moldova,în cadrul unei proxime şedinţe ; 

- problema relaţiilor economice româneşti cu străinătatea are cauze şi factori 
localizaţi în interior, dar se teme ca problemele să nu se amestece prea tare; 

- propune o punere la curent în cadrul Comisiei privind vizita Preşedintelui în SUA.  
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Domnul Victor Boştinaru  : 
 
- constată, din experienţa domniei sale şi întrevederile pe care le-a avut cu diplomaţii 
străini acreditaţi la Bucureşti, că Ambasadorul  SUA se ocupă personal de relaţiile 
economice; 
- Ambasadorul Coreii de Sud este de asemenea imediat informat de orice intenţie de 
achiziţie sau cooperare a firmelor coreene (private sua nu) prezente în România; 
 
Domnul Dorin Mihai (PNTCD) : 
 
- avem semnale extrem de îngrijorătoare de la românii din Ucraina privind 

nerespectarea crasă a prevederilor Tratatului privind minoritatea română; 
- propune iniţierea de acţiuni ale Parlamentului care să modifice ceva din această 

stare de lucruri,ca de exemplu vizite, întâlniri etc. 
 
Domnul Iftene Pop (PNTCD) : 
 
- prevederile din Tratatul de bază cu Ucraina, deşi sunt prevederi standard, nu sunt 

respectate de Ucraina, care trebuie controlată şi constrânsă să o facă, este imperativ 
necesar să ne ocupăm mai serios de această problemă. 

 
Domnul Victor Boştinaru  : 
 
- apropiata audiere a noului ambasador va constitui un prilej pentru a pune în discuţie 

aceste probleme; 
- astfel, noul ambasador la Kiev să propună Radei Supreme, imediat după ajungerea 

la post, o vizită a unei delegaţii a Comisiei pentru Politică Externă la Kiev şi în 
Bucovina; 

- - aceasta ar duce la dezinhibarea autoprităţilor ucrainiene de frica de a discuta 
problemele ce se referă la minoritatea românească. 

 
Domnul Iftene Pop (PNTCD) : 
 
- nu numai că Ucraina nu mai respectă nici drepturile pe care le-a respectat până 

acum, dar reduce în continuare sistematic, prin noi prevederi legale recent adoptate, 
din drepturile românilor; 

- Parlamentul României ar trebui să lanseze un apel fundamentat pe drepturile 
omului şi ale minorităţilor. 

 
Domnul Dorin Mihai (PNTCD) : 
 
- sunt semnale tragice din partea românilor din Ucraina, români care preferă să treacă 

la minoritatea rusă, care e mai protejată ; 
- poate că ideea de a trimite un grup de ziarişti înainte care să culeagă  informaţii ar 

fi folositoare. 
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Domnul Iftene Pop (PNTCD) : 
 
- ştim cu toţii care poate fi valoarea şi obiectivitatea presei, MAE este organul care 

trebuie să fie cel mai bine informat, deci ambasadorul nostru la Kiev trebuie să ne 
pună la dispoziţie totă informaţia obiectivă şi necesară. 

 
Domnul Victor Boştinaru  : 
 
- propunem să facem toate acestea după audierea noului ambasador şi după întâlnirea cu dl. 

ministru Pleşu, şu nu să aşteptăm invitaţia părţii ucrainiene  
 

Dl. deputat Attila Kelemen (UDMR) :  
 

- anunţă că va părăsi Comisia pentru politică externă pentru a-l înlocui pe domnul 
deputat  Barna la cea pentru Agricultură, speră că doar pentru această sesiune. 

 
 
 
 
Preşedinte,       Secretar, 

 
        Victor Boştinaru    Iftene Pop 
 


