
 
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
COMISIA PENTRU POLITICA EXTERNA   
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al sedintei comune a Comisiilor pentru politica externa din Senat si 

Camera Deputatilor din 3 noiembrie 1999 
 

- Senat, Sala de Marmura, orele 10.00 - 
 
 
 

 Comisiile pentru politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor si-au 
desfasurat lucrarile în sedinta comuna, cu urmatoarea ordine de zi : 
 
 
• ora 10.00 - audierea domnului Adrian Constantinescu, candidat pentru postul de 

ambasador în Suedia 
 
• ora 10.30 - întâlnire cu reprezentanti ai Guvernului si MAE pentru a discuta 

ultimele evolutii în aplicarea prevederilor convenite în tratatul de baza cu Ucraina 
 
Sedinta separata a Comisiei Camerei Deputatilor  

 

Dezbaterea si avizarea urmatoarelor proiecte de Lege: 

 
§ Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernele 

statelor participante la Cooperarea Economica a Marii Negre în domeniul 
combaterii criminalitatii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra, la 
2 octombrie 1998 (raportor – dl. Matei Agaton Dan). 

 
§ Proiectul de Lege pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si 

Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a 
actelor de studii si titlurilor stiintifice eliberate de România si Ucraina, semnata la 
Bucuresti, la 19 februarie 1999 (raportor – dl. Mihai Dorin). 

 
Diverse 
 

Lucrarile sedintei au fost conduse de catre domnul presedinte Victor 
Bostinaru, care prezinta membrilor celor doua Comisii pe domnul Adrian 
Constantinenscu, invitând apoi pe acestia sa îi adreseze întrebari. 



 
Domnul Ion  Ratiu (PNTCD) : 

 
- ma  bucura aceasta nominalizare, cât si specializarea dvs. în economie; 
- relatiile României  cu Suedia sint foarte bune, ceea ce lipseste României  este 

infrastructura; 
-  sugestia mea este în legatura cu colectia de picturi românesti care-a aflat mai 

demult în posesia unui cetatean suedez pe care l-am cunoscut, si care ar trebui 
identificata. 

 
 

Domnul Mihai Dorin (PNTCD) : 
  
- ati facut trimitere la un corp de specialisti, recomand corpul de negociatori; 
-  sugerez convocarea unor oameni de specialitate, pentru a pregati aceste 

tratative. 
 
 

Domnul  Ilie Stefan (PD) : 
 
- majoritatea vorbitorilor manifesta ingrijorare în legatura cu datoria României fata 

de Suedia; 
- propun ca,  intr-o sedinta viitoare, sa se  ia o initiativa pentru formarea unui 

colectiv de specialisti, pentru a începe negocierea cu seriozitate a acestei datorii. 
 

Domnul  Ion Ardelean (independent) : 
 
- pentru probleme economice, fratii Micula de la Oradea sint implicati in afaceri in 

Suedia, ar putea deveni oameni  folositori pentru relatia cu Suedia. 
 

Domnul  Sergiu Cunescu (PDSR) : 
 
- MAE  si dvs.aveti o doctrina astfel încât pe cale politica sa rezolvam aceasta 

dificultate? 
 
 

Domnul Adrian Constantinescu : 
 
- nu am un raspuns la aceasta întrebare, dar cred ca este necesara o astfel de 

abordare. 
 

 
Domnul Victor Bostinaru  supune la vot avizarea domnului Adrian Constantinescu 

pentru postul de ambasador al României la Stockholm. 
 

Cu 22 pentru  si  3 împotriva, candidatura domnului Adrian Constantinescu a fost 
avizata favorabil. 
 



 
 

Domnul Victor Bostinaru  : 
 
- Propune ca, peste doua saptamâni cele 2 comisii sa invite reprezentanti ai MAE si 
ai Ministerului de Finante, precum si  reprezentanti ai Comisiilor pentru buget – 
finante de la  Senat si Camera Deputatilor, în vderea Constituirii, printr-un document 
oficial , a unei comisii care sa inceapa discutarea problemei datoriei statului român 
catre Suedia. 
 

Domnul Mihai Dorin (PNTCD) : 
 
- ar trebui sa avem specialisti în istoria economica, poate dl.Prim Ministru, precum 

si specialisti în relatii internationale. 
 
 

Domnul  Dorel Dorian (FCER) : 
 
- -este foarte important sa studieze cineva documentele, din câte stiu eu,  partea 

suedeza urma sa efectueze lucrari de infrastructura în România. 
 

Domnul Victor Bostinaru : 
- propune ca, la întâlnirea peste doua saptamâni sa invitam si Banca Nationala. 
 

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, si anume la întâlnirea cu 
reprezentantii Guvernului si MAE, pentru a discuta ultimele evolutii în aplicarea 
prevederilor convenite în Tratatul de baza cu Ucraina.  
 
Au fost prezenti la aceasta întâlnire : 
Din partea MAE : 
Domnul Cristian Diaconescu, presedinte al partii române în Comisie; 
Domnul Octavian Stamate; 
 
Din partea Ministerului Educatiei Nationale: 
Domnul Marius Luputiu, vicepresedinte al partii române în Comisie; 
Domnul Alexandru Costa; 
Din partea Guvernului: 
Domnul Antoniei Popescu, - Departamentul pentru Relatiile cu Românii de peste 
Hotare, vicepresedinte al partii române în Comisie; 
Doamna Adelina  Lozeanu, Departamentul pentru Minoritati Nationale, secretar al 
partii române; 
Doamna Anca Maria Cernea, Departamentul Administratiei Publice Locale 
 
 

Domnul  Dan Amedeo Lazarescu (PNL) : 
  
- înainte de a discuta acest Tratat sa ne amintim de relatia istorica dintre Ucraina si 

România, istoria  moderna arata ca statul ucrainean nu a existat niciodata decit 
pe o perioada scurta. 

 
 
 



Domnul Victor  Bostinaru : 
  
- România va fi obligata sa accepte asemenea realitati il rog pe Dl.Diaconescu sa 

ne prezinte detalii despre aceasta negociere. 
 

Domnul Cristian Diaconescu  : 
 
- în legatura cu problema protectiei minoritatilor române din cele doua tari: 
- Prima sesiune a avut loc in luna nov.1998, am incheiat un protocol am reusit sa  

stabilim un regulament pentru monitorizare, am constituit cite o echipa de 
monitorizare de de  ambele parti care au facut o vizita în teren, au discutat cu 
oamenii, au constatat dinamica; 

-  rezultatele sunt partiale,  
- Concluziile primei intilniri si evaluari – tema de interes este infiintarea universitatii 

multiculturale; 
- Beneficiem de un acord cu autoritatile ucrainene exprimat la cel mai inalt nivel, 
-  vom avea si sprijin financiar;  
- Nu avem rezultate inca in implicarea autoritatilor regionale in concretizarea 

acestui proiect; 
- S-a insistat pe disocierea dintre moldoveni si români, este un proces  de 

autoidentificare, lucrurile sint amestecate; 
- fac o paranteza – situatia românilor din Cernauti este diferita de cea a celor din 

Odessa; 
- ni se pare ca presiunile sunt aceleasi, sunt presiuni de deznationalizareare, am 

rezerve in legatura cu neinterventia de la centru; 
- acest proces de negare a identitatii române este mai intens in zona Odessa; 
- simbolistica culturala si istorica  - pentru orice gest trebuie sa determinam 

autoritatile ucrainene  sa deschidem consulatul de la Cernauti si  un institut de 
cultura, 

- la solicitarea deputatului Popescu din Rada ucraineana, am convenit asocierea 
cu statut de observator a  cite 2 reprezentanti din partea ambelor tari; 

- este esential a mentine dialogul, situatia  este neprielnica la Cernauti, ideea de a 
se bloca dialogul ar avea un efect negativ,trebuie sa intretinem dinamica. 

 
Domnul  Marius Luputiu : 

 
- cetatenii rusi din Balti vor sa faca un an pregatitor pentru a invata limba româna; 
- universitatea multiculturala de la Cernauti reprezinta enorm, inseamna 

redesteptare nationala si continuarea fiintei românesti in acest teritoriu; 
- în perioada 13-15 iulie, delegatia româna s-a intâlnit la Cernauti  cu partea 

ucraineana; 
- desi dialogul a durat 5 ore, finalitatea a fost ca ucrainenii  au semnat un protocol 

cu partea româna pentru de a infiinta universitatea multiculturala; 
- grupul de initiativa sa fie alcatuit de partea ucraineana si cea româna; 
-  urmeaza ca o delegatie din Ucraina sa participe la definitivarea detaliilor tehnice 

in România; 
- Rectorul Universitatii  din Cernauti si-a manifestat dorinta de a vizita Universitatea 

Babes-Bolyai  de la Cluj pentru a urma modelul; 
- Credem ca discutiile vor fi doar din punct de vedere  tehnic, si-au data seama ca 

nu impunem legile românesti pe teritoriul ucrainean; 
-  S-a creat un climat de discutie, 
-      Cred ca delegatia actuala este capabila sa-si indeplineasca mandatul 



 
Domnul  Antonie Popescu : 

  
– ceea ce se stabileste intre guverne trebuie sa se puna in aplicare si sa se obtina 

maximul, fara a da o replica vom avea prezente simbolice;  
– sa nu avem impresia ca daca au promis ceva inseamna ca vor si face, cât timp 

asupra scolilor se fac presiuni, nu este transata chestiunea limbii române sau 
moldovenesti, de pe agenda de discutii; 

– avem preoti expulzati, MAE al Ucrainei nu a dat un raspuns oficial, continua 
presiunile la nivel local; 

– la Chisinau avem probleme cu inregistrarea preotilor români, desi Mitropolia 
Basarabiei este legal  infiintata de Patriarhia româna; 

– cred ca daca nu avem rezultate concrete am putea suspenda o vreme dialogul. 
 

Domnul  Victor Bostinaru : 
  
- mandatul pentru aceste negocieri se convine la nivelul Guvernului, nu se pot lua 

asemenea initiative la nivelul dvs, va rog sa fiti mai prudent în legatura cu 
posibilitatea suspendarii discutiilor. 

 
Domnul Sergiu Nicolaescu (independent) : 

 
- este o parere, dinsul a venit aici pentru a ne spune parerea sa. 
 

Domnul  Antonie Popescu : 
- am inteles ca de aceea am venit aici sa-mi spun parerea ca specialist. 
 

Domnul Sever Mesca (PRM) : 
 
- acest tratat este departe de a fi ideal, domnul consilier si-a spus parerea. 
 
 

Domnul  Victor Bostinaru : 
  
- în legatura cu suspendarea discutiilor, doar MAE si Guvernul României  pot sa 

aiba asemenea initiative, 
 

Domnul  Antonie Popescu : 
 
- opinia mea este ca trebuie sa se faca politica externa, cind negociem un statut al 

unei euroregiuni sa nu apara fraze care ne ingreuneaza activitatea, ca in regiunea 
Odessa, statutul este incheiat .  

 
Domnul Ion Ardelean (independent) : 

 
- Cu citeva zile in urma, în capitala Ucrainei am intrebat daca este cuprinsa în 

discutii problema minoritatilor, raspunsul a fost nul, trebuie sa tinem cont de 
aceasta pozitie. 

 
 
 
 



Domnul  Antonie Popescu : 
 
- referitor la statutul euroregiunilor, nu vreau sa ma intelegeti gresit, am vrut sa 

spun ca maniera in care se discuta este jenanta, nu vreau sa fiu in situatia  de a 
crea un ascendent de natura psihologica partii ucrainene. 

- rugamintea este ca toate institutiile care se ocupa de aceasta relatie  sa-si 
coreleze eforturile; 

- Nu e un secret pentru nimeni ca nu am colaborat asa cum ne asteptam cu 
misiunile diplomatice românesti din Ucraina; 

- departamentul nostru este evitat de multe ori in relatia cu Ucraina, de multre ori 
nu suntem anuntati, un expert guvernamental este umilit in vama ucraineana cind 
organiza o tabara  de informatica acolo; 

- cu mare greutate misiunile diplomatice au incercat sa smulga un raspuns 
autoritatilor, socotesc acest lucru este inadmisibil, 

- colegul meu Cristian Urse este in aceasta situatie, nu se mai poate vorbi de 
respect reciproc, trebuie sa fim putin  mai fermi, daca un membru al acestei 
comisii pateste asa ceva, ce sa ne mai asteptam fata de turisti si romanii de 
dincolo; 

- Aceste lucruri atrag dupa sine o cascada de precedente, daca doriti, doamna 
director  Anca Cernea va poate spune câte ceva. 

 
 

Doamna  Anca Cernea : 
 
- sunt de acord cu  tot ce s-a spus ; 
- felul in care s-a desfasurat prima intilnire de anul trecut; 
-  un lucru neasteptat a fost ca o parte a delegatiei române a exprimat acolo 

punctul de vedere a delegatiei ucrainene  intr-un mod agresiv; 
- partea ucraineana nu a avut nevoie sa mai intervina, s-a râs in hohote,; 
- dl deputat Vichentie Nicolaiciuc, în calitate de membrt observator nu a contat 

acolo ca reprezentant al partii român; 
- aceeasi pozitie au avut-o si reprezentantii Ministerului Culturii -  doamna Colotello 

sidomnul  Covacs ; 
- Problema este actuala si acum, pentru intâlnirea  care va avea loc la Kiev, va 

participa din nou dl. deputat  Nicolaiciuc; 
-  s-a invocat faptul ca prezenta dânsului este similara cu cea a dlui Popescu din 

Rada ucraineana, care  a fost ales, supunindu-se tuturor procedurilor, cu un 
numar de voturi in spate, si nu este omologul lui Nicolaiciuc in nici un caz; 

- DAPL mai are si alte probleme  de negociat : am constatat o atitudine deosebita 
fata de orice alt partener cu care negociem, exista o tendinta de a impune punctul 
de vedere cu forta, de a refuza negocierile propriu-zise;  

- În legatura cu discutiile legate de euroregiunea Prutul Superior, s-au facut tot felul 
de presiuni in loc de negociere a avut loc o traducere a punctului lor de vedere; 

- partea ucraineana a înaintat un punct de vedere unilateral; 
- consiliile judetene l-au acceptat ; 
- Autoritatile locale, Suceava si Botosani au reprezentatn partea româna, in 

Ucraina autoritatile locale fac ce se spune de la Kiev, în România  noi nu 
controlam autoritatea locala. 

 
 
 
 



Domnul Victor Bostinaru : 
 
- institutia dvs. are autoritate asupra prefectilor daca sunt acte care contravin, 

persoanele care raspund pot fi suspendate. 
 

Doamna Anca Cernea : 
 
- în legislatia României, nu exista prevederi referitoare la euroregiuni; 
- noi am oferit expertiza,  am discutat cu consiliile judetene, lucrurile au fost 

blocate pentru ca nu se accepta negocieri din partea ucraineana; 
- Vreau sa se inteleaga ca nu avem noi o atitudine de respingere fata de dialog,  

dar ce se întâmpla este fara precedent, se profita  de lipsa de fermitate, noi 
facem concesii in speranta ca si ei vor face, gesturile de bunavointa nu au un 
raspuns din partea lor; 

-  tratamentul colegului nostru ne face sa ne intrebam daca nu vom pati si noi la 
fel, mai sint exemple similare date de experienta unor reprezentanti ai Prefecturii, 
se cere din partea româna fermitate si coerenta din partea unor institutii. 

 
Domnul  Victor Bostinaru : 
 
- lipsa de coerenta trebuie asumata din vina partii romane, constatam existenta 

mai multor nuante. 
 

Domnul Cristian Diaconescu : 
 
- partenerul este extrem de sensibil. 
 

Domnul Victor Bostinaru : 
 
- politica externa a României este localizaza la MAE si Presedintie. 
 

Doamna Anca Cernea : 
 
- Consider ca si noi avem un cuâvnt de spus 
 

Domnul Cristian Diaconescu : 
 
- vroiam sa spun ca se va discuta posibilitatea suspendarii Ucrainei in Consiliul  

Europei,  o picatura ajunge sa fie suspendati, sint doua momente politice care 
trebuie folosite, daca putem obtine niste concesii, atunci acum este momentul. 

 
Domnul Antonie Popescu : 

 
- implicarea noastra acolo este cel mai bun argument,  
 

Domnul Sever Mesca (PRM) : 
 
- siut surprins de ce se intâmpla, stam cu ochii la ce interese are unul si altul, daca 

in Vest le putem citi in ochi ce interese au,  atunci vad ca ii menajam acum si  pe 
uncraineni; 

- o asemenea comisie îsi pune problema sa amâne obiectul muncii din cauza unor 
probleme serioase atunci se intimpla acolo lucruri grave; 



- este  vorba despre o delegatie româna  care a fost tratata asa, se intâmpla ca 
romanii sa fie tratati cu dispret in Ucraina, sa luam in serios propunerea 
delelgatiei, pe cei ce au comstituit componenta delegatiei. 

 
Domnul Antonie Popescu : 

 
- Domnul deputat Nicolaiciuc  a facut contestatie la Biroul Permanent al Camerei 

Deputatilor  fiind desemnat in locul dlui Pintea ca membru observator in delegatie; 
- la prima sesiune a comsiei mixte a fost jalnic s-a constat ca sunt de fapt trei 

delegatii diferite din partea româna. 
 

Domnul  Victor Bostinaru : 
 
- Nominalizarea o  face institutia pe care o reprezinta, propunerile sunt listate pe un 

act semnat de Primul Ministru; 
- mandatul este obligatoriu  pentru toti membrii delegatiei; 
- Propun sa notificam Primului Ministru ca toti  membrii delegatiei sunt obligati sa 

respecte mandatul primit la plecarea din tara, orice din membru care îl încalca, se 
condsidera exclus din calitatea de membru al delegatiei, urmând ca, la revenirea 
in tara, sa fie înlocuit. 

 
Domnul Ion Ratiu (PNTCD) : 

 
- atunci când se negociaza,  trebuie o singura voce; 
- felicit membrii acestei Comisii pentru ca au venit si au exprimat punctul lor de 

vedere, noi trebuie sa luam masuri pentru  a tndrepta lucrurile. 
 

Domnul  Zsolt Szilagyi (UDMR) : 
 
-   cine a stabilit mandatul Comisiei? 
- Daca s-a stabilit prin consens de MAE sau Guvern,  e o alta situatie. 
 
 

Domnul Victor Bostinaru : 
 
- Biroul Permanent este suveran pentru deciziile sale. 
 

Domnul Antonie Popescu : 
 
- fata de observatia facuta,  nu se poate rediscuta.  
 

Domnul  Victor Bostinaru : 
 
- discutam dupa ce BP a luat o decizie, nu existau elemente care sa conteste 

validitatea, nu putem cere astazi BP sa invalideze componenta delegatiei. 
 

Doamna Anca Cernea : 
 
- solutia  nu este viabila, dvs propuneti  ca mandatul sa fie imperativ, s-ar putea ca 

la MAE sa se vada altfel lucrurile, sa se continue dialogul; 
- la Departamentul nostru bugetul nu se justifica, daca ne asteptam la rezultatele  

anului trecut; 



- Sanctiunea nerespectarii mandatului s-ar rasfringe asupra mea, pe cind 
dl.Nicolaiciuc  este deputat si nu pateste nimic. 

 
Domnul Victor Bostinaru : 

 
- va rog sa opriti aceasta pozitie partizana….. 
 

Domnul Antonie Popescu : 
 

- Protestez, este o punere la punct neconforma cu realitatea.  
 

Domnul Victor Bostinaru : 
 
- sa punem punct discutiei , nu stim înca daca vreun membru al delegatiei n-o sa-si 

respecte mandatul  la Kiev; 
- trebuie ca  delegatia Romaniei sa dea dovada de coerenta; 
 

Domnul Antonie Popescu : 
 
- s-a intimplat deja data trecuta si ma voi adresa conducerii Biroului permanent al  

Camerei, pt a se lua masurile necesare. 
 

Domnul Victor Bostinaru : 
 
- decizia BP nu poate fi schimbata de o decizie a celor  doua Comisii, pt fapte care 

ar urma sa se intimple. 
 

Domnul Antonie Popescu : 
 
- nu s-a luat nici o masura pt.fapte care au avut loc. 
 

Domnul Victor Bostinaru : 
 
 -  Ati fost oaspetii acestor Comisii. Va multumesc. 
 
 

In continuarea sedintei , domnul Dan Matei Agathon (PDSR), a prezentat 
membrilor Cimisiei din Camera Deputatilor Proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului de cooperare între Guvernele statelor participante la Cooperarea 
Economica a Marii Negre în domeniul combaterii criminalitatii, în special a formelor ei 
organizate, semnat la Kerkyra, la 2 octombrie 1998. 
 

Domnul Dan Matei Agathon a solicitat membrilor Comisei aviz favorabil pentru 
acest ptoiect si trimiterea acestuia la plenul Camerei pentru a fi adoptat în forma în 
care a fost prezentat. 
 

Cu unanimitate de voturi, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de 
cooperare între Guvernele statelor participante la Cooperarea Economica a Marii 
Negre în domeniul combaterii criminalitatii, în special a formelor ei organizate, 
semnat la Kerkyra, la 2 octombrie 1998 a fost aviozat favorabil 
 
 



Domnul Mihai Dorin (PNTCD), raportor la Proiectul de Lege pentru ratificarea 
Conventiei dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind 
recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii si titlurilor stiintifice 
eliberate de România si Ucraina, semnata la Bucuresti, la 19 februarie 1999, a cerut 
amânarea discutarii acestuia în cadrul Comisiei, domnia sa declarând ca are unele 
obiectii de fond asupra acestuia. 
 

Domnul Victor Bostinaru a mai sugerat ca, peste doua  saptamâni, invitatul 
Comisiei sa fie domnul Blagoj Zasov, Ambasadorul Republicii Macedonia la 
Bucuresti.  
 

Membrii Comisiei au acceptat aceasta propunere. 
 

La sedinta au participat 18 de deputati, absenti motivat fiind deputatii Crin 
Antonescu (PNL, ministru), Romulus Neagu (PDSR), Gheorghe Ceausescu 
(PNTCD), Petru Dugulescu (PNTCD), Ionut Gherasim (PNTCD), Florica Raica 
(PNTCD), Adrian Severin (independent) si Mugurel Vintila  (independent). 
 
 
  

       Presedinte,      Secretar, 
 
 

          Victor Bostinaru            Dorel Dorian 
 
 


