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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ    
 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă a  

Camerei Deputaţilor din 2 februarie 2000 
 

- Palatul Parlamentului, Sala Comisiei, orele 10.00 – 
 

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările cu 
următoarea ordine de zi: 
 

1. agenda Comisiei pentru următoarele luni 
2. alegeri pentru completarea Biroului Comisiei 

 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
  
- declară deschise lucrările Comisiei şi propune un moment de reculegere în memoria 

domnului Ion Raţiu. 
- propune apoi completarea Biroului Comisiei, descompletat prin decesul domnului 

Ion Raţiu, fost vicepreşedinte al Comisiei. 
 
Domnul  Ionuţ Gherasim (PNŢCD) : 
 
- conform înţelegerilor  dintre grupurile parlamentare, prezintă propunerea grupului 

parlamentar al PNŢCD pentru postul de vicepreşedinte, în persoana domnului  
Gheorghe Ceauşescu. 

- Se supune la vot. 
- în unanimitate, membrii Comisiei au votat desemnarea domnului Gheorghe 

Ceauşescu în funcţia de vicepreşedinte în Biroul Comisiei pentru Politică Externă. 
 
- Domnul Iftene Pop (PNŢCD) : 
 
- evocă de asemenea personalitatea domnului Ion Raţiu. 
- aminteşte unele aspecte mai puţin cunoscute, ca de exemplu faptul că i s-a propus 

să candideze în Parlamentul britanic, lucru pe care l-a refuzat, motivând că nu 
poate fi loial decât unei singure ţări, România. 

- prin anii 70-80  îşi manifesta chiar speranţa, împărtăşită de foarte puţini dintre noi 
pe atunci,   că se va întoarce într-o Românie democratică. 

 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- Prezintă agenda Comisiei pentru următoarele luni 
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februarie 2000 
     
8 februarie 2000 
orele 11.00 - întâlnire Umberto Ranieri, Secretar de stat în 

MAE Italian 
 
9 februarie 2000 
orele 10.00 - întâlnire cu  E.S. dl. Augusto Seabra, 

ambasadorul Portugaliei la Bucureşti 
orele 15.00 - întâlnire cu dl. Jan Kubis, Secr.Gen. OSCE 
 
10 februarie 2000  
orele 15.45 - masă rotundă cu Secretatul General al 

NATO, lordul George Robertson  
      

 
21-23 februarie 2000 - Reuniunea Preşedinţilor Comisiilor pentru 

politică externă din statele sud-est europene, 
Sinaia  

 
Martie 2000 
 
2-4 martie 2000, - vizita delegaţiei comisiei omologe din 

Slovacia 
 
Vizite proiectate ale Comisiei la invitaţia Comisiilor omologe : 
 
Martie:      Praga, Paris 
 
Aprilie:      Kiev (restanţă din 1999) Ankara, Washington 
 
Mai      Alger (restanţă din 1999) 
 
Iunie:       Varsovia (27-29 iunie, confirmată) 
 
 
- agenda Comisiei este foarte încărcată şi face apel la prezenţa şi suţinerea colegilor 

în desfăşurarea activităţilor 
 
- de asemenea, comunică colegilor membri ai Comisiei faptul că a început deja 

redactarea unor documentare de către Departamentul de Informare Parlamentară, 
la solicitarea Biroului Comisiei, documentare necesare bunei desfăşurări a 
acvtivităţii acesteia: 

 
- documentar relaţii România -  Israel 
- documentar relaţii România - Portugalia  
- documentar OSCE 

- domnul Victor Boştinaru aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei propunerea 
poloneză privind cooperarea în domeniul euroregiunilor (Europa- Ucraina-Polonia) 

- anunţă de asemenea posibilitatea unei vizite a Comisiei omoloage norvegiene în 
luna martie. 
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- Cele trei comisii (Comisiile de politică externă din Camera Deputaţilor şi Senat, plus 
Comisia pentru integrare europeană) se vor întâlni cu domnul secretar de stat Aurel 
Ciobanu Dordea şi domnul Ambasador Dijmărescu după ce aceştia vor participa la 
prima rundă de negocieri de la Bruxelles. 

 
Domnul  Gheorghe Ceauşescu (PNŢCD) : 
 
- propune continuarea tradiţiei deja instituită de a invita la Comisie şefi ai misiunilor 

diplomatice acreditaţi la Bucureşti pentru shimb de opinii şi informare reciprocă, ca 
de exemplu ambasadorul Federaţiei Ruse. 

 
Domnul  Victor Boştinaru : 
 
- mai degrabă este o restanţă a întâlnirii cu ambasadorul S.U.A.,  ca să nu mai 

amintim de simbolistica acestei prime întâlniri. 
-  
Domnul  Dorel  Dorian (FCER) : 
  
- ar trebui invitaţi şi unii români care au devenit parlamentari sau personalităţi ale 

vieţii politice în alte ţări. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- să  trimitem  o notă către ambasadorii noştri, cu rugămintea de a identifica 

parlamentarii sau politicienii pe care să-i invităm. 
 
Domnul  Ştefan Glăvan (PD) : 
 
- procedurile de realizare  a Legii Diasporei sunt în plină desfăşurare şi constituie o 

activitate foarte laborioasă  
- trebuie să constituim răspunsuri legislative la dorinţele românilor din afara 

graniţelor. 
- problema reprezentării lor în Parlamentul României trebuie şi ea luată în 

considerare. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- problema cadrului instituţional  pentru gestionarea  realţiilor cu diaspora 

românească trebuie pusă în discuţie şi rezolvată cât mai curând. 
- ce formulă propuneţi? 
 
Domnul Stefan Glăvan (PD) : 
 
-  în 3 săptămâni  veţi avea proiectul. 
 
Domnul  Victor Boştinaru : 
 
- referitor la proasta gestionare a fondurilor alocate diasporei, mai precis multiplelor 

structuri care se ocupă de aceasta, de la bugetul de stat şi de  Ministerul Finanţelor,  
propun să fiţi de acord ca o copie după Memorandumurile din  1998 şi 1999, la care 
nu am primit nici o reacţie, să fie trimisă şi Primului Ministru. 
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Domnul Dorin Mihai (PNŢCD) : 
 
- propune folosirea Anului Internaţional Eminescu ca un bun prilej pentru 

multiplicarea şi intensificarea acţiunilor care au ca obiect diaspora românească. 
 
Domnul Iftene Pop (PNŢCD) : 
  
- Purtătorul de cuvânt al lui Lucinski a propus  o uniune România –Republica 

Moldova, după  modelul Rusia – Belarus, propunere pe care o socotesc cel puţin 
ingenioasă şi insolită. 

 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- propune o reuniune a Comisiei împreună cu Comisia de integrare cu privire la 

legislaţia vizelor  şi a frontierelor, în lumina propunerii Comisiei Europene de a  
scoate România de pe lista neagră a vizelor Schengen 

- propune o dezbatere, sub auspiciile Comisiei de politică externă, pe tema  politicii 
externe de apărare şi securitate europeană. 

 
La şedinţă au participat 21 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin 

Antonescu (PNL, ministru), Petru Dugulescu (PNŢCD), Ion Pârgaru (PDSR), şi 
Mugurel Vintilă  (independent). 
 
  
 

       Preşedinte,      Secretar, 

         Victor Boştinaru            Iftene Pop 
 
               
 


