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PROCES VERBAL 
al şedinţei comune a Comisiilor pentru politică externă  
din Senat şi Camera Deputaţilor din 16 februarie 2000 

- Senat, Sala de Marmură, orele 10.00 - 
 
Comisiile reunite pentru politică externă ale Senatului şi Camerei 
Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună, în ziua de 
16 februarie 2000 cu următoarea ordine de zi: 
 
• µ Audierea domnului Vasile Leca pentru postul de ambasador al 

României în Republica Bosnia-Herţegovina; 
 
În continuare, în şedinţă separată a Comisiei Camerei Deputaţilor: 
 
• µ Prezentarea de către Subcomisia pentru diaspora a unui portofoliu 

legislativ adresat comunităţilor româneşti; 
 
• µ Desemnare de raportori, dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte 

de lege: 
 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Polonia privind transporturile aeriene civile, semnat la 
Varşovia, la 12 mai 1999 (Raportor: Ioan Sonea). 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.61/1999 pentru 
ratificarea Memorandum-ului de finanţare PHARE pivind facilitatea de recuperare 
(Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la Bucureşti la 24 decembrie 1998 
între Comisia Europeană şi Guvernul României (Raportor: Ionuţ Gherasim). 
 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetăţenilor proprii şi a 
străinilor, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1999 (Raportor: Mihai Baciu). 
 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia din 18 
august 1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre, semnat la Budapesta la 26 
martie 1998 (Raportor: Mihai Dorin). 
 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Georgiei privind transportul combinat internaţional, semnat la Bucureşti 
la 11 decembrie 1997 (Raportor: Ion Mogoş). 
 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, 
convenţiilor şi a altor înţelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la 
Bratislava, la 16 aprilie 1999 (Raportor: Dorel Dorian). 

 



Lucrările au fost conduse de domnul preşedinte Prisăcaru. 
 
Dl. preşedinte Ghiorghi Prisăcaru  
-  avem plăcerea să-l audiem azi pe domnul Vasile Leca pentru 
funcţia de ambasador în Bosnia-Herţegovina. 
 
Dl.Vasile Leca   
-    prezintă aspecte legate de spaţiul Bosnia Herţegovina 
- ambasada română în Bosnia s-a deschis în 1988 din motive 

politice şi economice; 
- acest spaţiu este neliniştit, interesul României  este de a putea  

avea o prezenţă acolo, la Sarajevo sînt acreditate 145 de 
ambasade şi organizaţii internaţionale. 

- Bosnia-Herţegovina - pilon puternic pentru activitatea 
internaţională 

- în plan economic este un punct de atracţie pentru relansarea 
zonelor distruse. 

- în 1992, relaţiile bilaterale economice se cifrau la 71 milioane 
dolari 

- în 1994 nu mai aveam nimic. 
- anul trecut Kosovo a bulversat toată  zona. 
- relaţiile în plan politic sunt bune, sunt diferenţe inimaginabile în 

practică (trei autorităţi controlate de a patra). 
- autoritatea internaţională este prezentă prin patru forţe, se fac 

eforturi de a controla Bosnia. 
- Republica Sîrbska doreşte să  treacă la iugoslavi. 
 
Dl. deputat Iftene Pop  
-   preocuparea pentru echilibru în abordarea situaţiei din Bosnia 
Herţegovina. 
- o atenţie deosebită, nu putem face abstracţie de poziţia noastră 

pro NATO 
- în zona noastră a căzut un imperiu -  cel rus. 
- Grecia, mai puţin oficial, a avut o poziţie pro-sârbă. 
- partea română nu a răspuns la o serie de demersuri (conflictul 

dintre Energoinvest şi Industrialexport). 
 
Dl. Vasile Leca  
- problemele sunt importante pentru noi, din momentul când am 
stabilit nişte  priorităţi, ambasada României trebuie să le dea curs. 
-  în Bosnia există un atac împotriva acordurilor de la Dayton din 
partea musulmanilor. 
- referitor la problemele economice, există o mentalitate în rândul 

agenţilor economici  care tratează problemele dând tunuri. 



- ţările islamice dau ajutoare diferenţiat, Uniunea Europeană la 
fel. 

- Slovenia are o datorie de 100 milioane dolari la Kuweit, aceştia 
spun că o donează musulmanilor. 

- În luna februarie a anului trecut s-a încheiat un protocol de 
colaborare, împreună cu ambasadorul Sloveniei şi ministrul 
agriculturii. 

 
Dl. preşedinte Victor Boştinaru  
- specialitatea noastră este să găsim  explicaţii de ce nu se 

poate. 
- Guvernul croat nu va acorda fonduri pentru Bosnia Herţegovina. 
- Acordurile de la Dayton trebuiesc implementate. 
 
Dl. senator Dan Amedeo Lăzărescu   
 - problema spaţiului balcanic s-a pus începând cu regimul 
gorbaciovian. 
- s-a reuşit obţinerea unui vot al adunării generale a  Consiliul 

Europei. 
 
Dl. Vasile Leca  
- chestiunile sunt delicate 
- în 1994 preşedintele Tudjman a fost întrebat de un reporter de 
televiziune cum a reuşit să facă harta Europei (practic linia trecea 
prin Transilvania, cortina de fier era prefigurată) 
- răspunsul său : această hartă a fost făcută în 1993 la Bruxelles. 
- În 1992 am fost în Croaţia, am cunoscut mulţi  istro români, am 

reuşit să mă întâlnesc cu ei, să le duc abecedare, am înfiinţat 
primul Parlament cultural al istro românilor. 

- Obsesia lui Tudjman a fost să nu piardă Istria. 
- Minoritatea română din Bosnia este plasată mai mult în 

Republica Sîrbska, au avantajul  că pot circula uşor 
- La misiunea română avem un spaţiu special amenajat , îi 

primim şi duminica dar ei nu vin de frica musulmanilor. 
 
Dl. preşedinte Ghiorghi  Prisăcaru  
– aveţi restricţii de circulaţie? 
 
Dl. Vasile Leca   
- nu, nu sânt nici un fel de restricţii. 
 
Dl. deputat Sergiu Cunescu  
-  părerea mea este că poziţia României  înseamnă prelungirea 
spiritului european în acest spaţiu. 



- spaţiul balcanic de vest este agitat şi cu probleme, cum spunea 
un coleg grec. 

- sânt sceptic în legătură cu situaţia din zonă. 
 
Dl.Vasile Leca  
– interesul vestului este ca noi să fim puternici, al estului să fim 
slabi. 
 
Dl. preşedinte Ghiorghi  Prisăcaru  
–ce ne spuneţi despre KFOR? 
 
Dl. Vasile Leca  
– soldaţii români sunt deosebiţi, au strictul necesar acolo, au 
construit un pod în 5 ore. 
 
Se supune la vot candidatura domnului Vasile Leca pentru postul 
de ambasador în Boznia-Herţegovina, rezultatul fiind 23 de voturi 
pentru şi 3 contra. 
 
Dl. Vasile Leca  
– am fost onorat că am fost audiat de dumneavoastră, vă asigur că 
voi fi prezent şi de folos Comisiilor de politică externă, mă bucur 
pentru că vor participa la Conferinţa de la Sinaia cei 2 preşedinţi 
bozniaci. 
 
Dl. preşedinte Victor Boştinaru : 
-     o scurtă informare întrucât este ultima şedinţă înainte de 
conferinţa de la Sinaia; 
- avem confirmări din partea tuturor celor invitaţi, interesul este 

considerabil. 
- Agenda reuniunii este definitivată, din punct de vedere tehnic 

au fost rezolvate chestiunile de detaliu. 
- duminică se pleacă la ora 18,00 de la Snagov către Sinaia, 

întoarcerea este pe 23 februarie la Bucureşti, va fi o întâlnire cu 
Preşedintele Constantinescu dimineaţă după care, la Palatul 
Parlamentul va fi o conferintă de presă. 

 
Urmează avizarea proiectelor de legi. 
 
Dl. deputat Ion Mogoş – Proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind 
transportul combinat internaţional, semnat la Bucureşti la 11 
decembrie 1997 



 - Este pertinent şi extrem de util, propune avizarea, se votează în 
unanimitate. 
 
Următorul proiect de lege al cărui raportor este domnul deputat 
Ioan Sonea - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind 
transporturile aeriene civile, semnat la Varşovia, la 12 mai 1999  
Se propune aviz favorabil. Se votează în unanimitate. 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.61/1999 pentru ratificarea Memorandum-ului de finanţare 
PHARE pivind facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru 
anul 1998, încheiat la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între 
Comisia Europeană şi Guvernul României prezentat de domnul 
deputat Ion Gherasim. Dat fiind contextul şi expunerea de motive 
propune aviz pozitiv, se votează în unanimitate. 
 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la 
Convenţia din 18 august 1948 privind regimul navigaţiei pe 
Dunăre, semnat la Budapesta la 26 martie 1998 este prezentat de 
domnul deputat Mihai Dorin: 
- am o observaţie cu trimitere la statele riverane (un stat care 
stăpîneşte unul din malurile unui râu) 
- se întrevede o  poziţie importantă pe care o va avea Germania, 

este o referire în Tratat care trimite la posibilitatea  aducerii 
amendamentelor în unanimitate. 

- În condiţiile în care un stat neriveran are dreptul să se pronunţe, 
acest fapt cred că ar aduce prejudicii României, dar propun 
avizul favorabil. 

 
Dl. Preşedinte Victor Boştinaru – argumentul se poate întoarce 
şi în sens opus, este o formulă de apărare. 
- Se supune la vot, unanimitate. 
 
Următorul Proiect de Lege, pentru ratificarea Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind 
readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 
25 februarie 1999 este prezentat de domnul deputat Mihai Baciu  
 - Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, deşi sînt observaţii care 
nu ştim cum vor fi introduse în text. 
- Chestiunea pe care o pun  - acordul este aprobat şi de Senat, dar 
în acord nu sunt introduse observaţiile Consiliului Legislativ, dar 
propun aviz favorabil. 
Se supune la vot, unanimitate. 



Dl. preşedinte Victor Boştinaru  
– ieri, am avut o discuţie cu ambasadorul slovac. Slovacia  nu 
introduce regimul vizelor dar solicită trimiterea la post a ofiţerului  
de legătură , dacă agreaţi să transmitem notă Ministerului de 
Interne. 
- ieri au început negocierile  de aderare a candidaturii României, 

este necesară adoptarea unei declaraţii ca ia act  în legătură cu 
începerea negocierilor şi să o adoptăm în şedinţa  următoare, 
negocierea nu poate trece neobservată, să arătăm buna 
creştere şi decenţa. 

 
Dl. deputat Dorel Dorian  
-  în legătură cu proiectul de lege dintre România şi Slovacia, sunt 
acorduri mai vechi cu Cehoslovacia, propuneri pentru acorduri 
favorabile, în principiu totul este în regulă. 
- este de neînţeles de ce au fost respinse unele acorduri mai 

vechi, cum ar fi cele referitoare la asistenţa medicală, cel 
despre înlesnirile vamale, pentru colaborarea culturală, spaţiile 
pentru cultură, sper ca numai din raţiuni economice şi 
financiare. 

- formulările acordurilor ar putea fi mai înţelepte. 
Propun aviz favorabil, se supune la vot, unanimitate. 
 
Dl. deputat Ştefan Glăvan  
– cîteva consideraţii cu privire la proiectul nostru; 
- după 1989 s-a încercat crearea de noi premise în relaţia 

României cu  cei din afara graniţelor . 
- există două structuri care se ocupă de românii din afara 

graniţelor, structurile guvernamentale şi neguvernamentale. 
- propunem constituirea unei organizaţii care să înainteze un 

proiect de statut. 
 
Dl. Preşedinte Victor Boştinaru  
– puteţi consulta acest document la sediul comisiei 
- salut performanţa finalizării acestui proiect de lege 
- peste două săptămâni propune să avem o şedinţă  cu 

reprezentanţi ai MI, MAE, pentru ameliorarea cadrului juridic. 
 
Dl. deputat Dorel Dorian  
– o sugestie pentru dl.deputat Glăvan  
- Problema evreilor din România plecaţi în Israel, cei cu dublă 

cetăţenie, ei au o influenţă fantastică în toate ţările lumii, ei 
răspândsc cultură , au opt canale TV interne plus unul din 
România. 



- Revistele de limba română şi cotidianele din Israel sânt de mare 
tiraj. 

- Cred că este o utilă în contactarea diasporei în lume, ar putea fi 
mesagerii  dvs., vă rog să-i contactaţi. 

 
Dl. deputat Ştefan Glăvan  
– acest prim material constituie un punct de plecare 
- vom prezenta celor 10 milioane de români din afara graniţelor 

acest proiect 
- dorim să le dăm sentimentul că sunt protejaţi de ţara lor. 
 
Dl. deputat Ion Mogoş  
– este o chestiune delicată acest proiect, este un act normativ cu 
putere de lege, depăşeşte cadrul juridic. 
- spre exemplu, legea cetăţeniei – nu putem face decît  enunţuri 

cu trimitere la legea respectivă. 
- restituirea caselor naţionalizate nu este finalizată, să nu ne 

suprapunem peste legile care se elaborează. 
- Înfiinţarea unei asociaţii sub egida Parlamentului României care 

invită şi face trimiteri care stau la îndemâna românilor. 
 
Dl. Preşedinte Victor  Boştinaru  
-  scopul esenţial este înfiinţarea acestei asociaţii, toţi cei care sunt 
interesaţi de ţara aceasta trebuie să simtă că sunt reprezentaţi. 
- cooptarea reprezentanţilor  români la nivelele decizionale 
- sentimentul non partizanatului , aceasta asociaţie nu trebuie să 

fie a unui partid ci a României. 
- Românii trebuie să vadă  această asociaţie  ca un mecanism 

care debirocratizează relaţia lor cu ţara. 
 
La şedinţă au participat  21 de deputaţi, absenţi motivaţi fiind 
deputaţii Crin Antonescu (PNL-ministru), Adrian Severin 
(independent) şi Mugurel Vintilă (independent). 
 
 
      Preşedinte                                                            Secretar 
 
 
  Victor Boştinaru                                                      Iftene Pop 


