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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

 
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ  
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei pentru politică externă 

a Camerei Deputaţilor din ziua de 1 martie 2000 
Senat, Sala de Marmură, ora 09.00 

 
 

Comisiile de politică externă ale celor două Camere şi-au desfăşurat 
lucrările, în şedinţă comună, cu următoarea ordine de zi: 
 
Şedinţă comună cu Comisia de politică externă a Senatului 
 
ora 09.00 - audierea domnului Alexandru Herlea, candidat pentru postul de 
ambasador al României pe lângă Uniunea Europeană 
 
ora 9.45 - audierea domnului Viorel Isticioaia-Budura, candidat pentru 
postul de ambasador al României în Republica Coreea 
 
ora 10.15 - audierea domnului Constantin Lupeanu, candidat pentru postul 
de ambasador al României  în R. S.  Vietnam 
 
ora 11.00     - întâlnire cu domnul Petre Roman, ministru de stat, ministrul 
afacerilor externe 
 
Comisia de politică externă a Camerei Deputaţilor, în şedinţă separată: 
Desemnare de raportori pentru următoarele proiecte de lege: 
��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1999 

pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea traficului maritim 
internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa 
Internaţională privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată 
şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994. 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1999 
pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Polonă privind 
asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucureşti la 
15 mai 1999. 
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��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.77/1999 

pentru ratificarea Convenţiei europene privind transferul de proceduri în 
materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972  

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.90/1999 
pentru ratificarea Convenţiei europene privind valoarea internaţională a 
hotărârilor respective, adoptată la Haga la 28 mai 1970 

��Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1999 
pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupţiei 
(Greco), instituit prin rezoluţia  Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999. 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1999 
pentru Aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei 
supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1999 
pentru facilitarea aplicării convenţiilor intrenaţionale în materie de transfer al 
persoanelor condamnate, la care România este parte, în privinţa predării-
preluării condamnaţilor. 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/1999 
pentru ratificarea Convenţiei europene privind imprescriptibilitatea crimelor 
împotriva umanităţii şi a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 
ianuarie 1974. 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/1999 
pentru ratificarea Tratatului dintre România şi SUA privind asistenţa 
judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1999 
privind aderarea la unele protocoale şi acceptarea unor amendamente la 
Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 
încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenţia Internaţională din 
1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 şi la 
Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, 
modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978. 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1999 pentru 
ratificarea Acordului privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de 
Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 şi a Protocolului Adiţional 
la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, 
semnat la Atena la 12 ianuarie 1999. 

��Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Ageţia 
Internaţională pentru Energie Atomică, adiţional la Acordul dintre 
R.S.România şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică pentru 
aplicarea garanţiilor în legătură cu Tratatul de Neproliferare a Armelor 
Nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999. 

 
 

Lucrările au fost conduse de domnii preşedinţi Victor Boştinaru şi 
Ghiorghi Prisăcaru. 
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Pentru început, a fost invitat domnul Viorel Isticioaia Budura. Domnul 
preşedinte Prisăcaru îl prezintă pe domnul Isticioaia şi îl invită să adauge 
detalii privitoare la activitatea sa. 
 
Dl. Viorel Isticioaia  
- carieră în MAE 
- am lucrat în China, în Japonia, în perioada cînd aceste ţări au conştientizat 

globalizarea. 
- am lucrat la Londra, deci o altă perspectivă asupra lumii. 
 
Dl. vicepreşedinte Romulus Neagu  
- plăcere pentru această  desemnare. 
- am urmărit cu plăcere evoluţia sa în MAE şi sunt convins că va fi un succes. 
- care sunt priorităţile misiunii dvs.? 
 
Dl. Viorel Isticioaia  
- priorităţi de agendă şi, cu ajutorul dumneavoastră, cele politice. 
- trei direcţii importante date de  relaţiile  bilaterale şi conjunctura 

internaţională: dezvoltarea relaţiilor economice şi a dialogului politic plus 
dialogul multilateral. 

- există o evoluţie a agendei care a dus la amânarea unor vizite, a unor 
contacte, rezultă că trebuie menţinut în atenţie acest dialog 

- reformă, democratizare, economie şi securitate, toate sunt sensibile şi actuale 
- Coreea continuă reforma, restructurează marile conglomerate. 
- relaţia comercială cu CS a contribuit la deficitul României cu 10%. 
- una din priorităţi este creşterea exportului românesc în CS, schimburile  

trebuie echilibrate. 
- dialogul cuprinzător, multilateral. 
- toate evoluţiile  regionale sunt foarte interesante pentru Coreea iar evoluţiile  

din zona Asiei de sud est sunt încă imprevizibile, putem schimba experienţe. 
 
Dl. senator Dan Amedeo Lăzărescu  
- sec. XXI va transfera axa economică, politică, militară, culturală mondială 

din Atlantic în Pacific. 
- dumneavoastră  trebuie să vegheaţi ca superioritatea imensă a CS să nu se 

transforme în exploatare. 
 
Dl. Viorel Isticioaia  
- UE, NATO, ONU 
- UE s-a deschis cu trei ani în urmă către Asia, nu doar economic ci şi pe 

probleme de securitate. 
- NATO deja face exerciţii militare cu CS. 
- securitatea asiatică e relevantă pentru securitatea globală. 
 
 
Dl. secretar Iftene Pop  
- a existat o Ialta asiatică? 
 
Dl. Viorel Isticioaia  
- Ialta a decis întreaga lume, rămîne relevantă şi pentru coreeni chiar şi acum 
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- CS e sensibilă la orice aranjament de securitate în regiune. 
- există dezbateri extrem de intense privind stabilitatea în Asia de sud est; 

rezultă prin concert al naţiunilor sau printr-o balanţă a puterilor? Dezbaterea 
e lungă. 

 
Dl. senator Ioan Ardelean 
-    oltenii aleargă după funcţii, bihorenii le ocupă direct. 
- trebuie să profităm şi să învăţăm de la spiritul asiatic. 
 
Dl. Viorel Isticioaia  
- produsele româneşti sunt ecologice şi pot satisface standardele sud-coreene.  
- nevoie imensă de a creşte exporturile româneşti. 
 
Dl. deputat Ştefan Glăvan  
- cum evoluează relaţia Coreea de sud–Coreea de nord? 
 
Dl. Viorel Isticioaia  
- pentru Coreea de nord, relaţia e vitală, nu are resurse energetice, mai ales petrol 
- pentru Coreea de sud, care are nevoie de alte resurse din nord e o 

chestiune ce ţine de altă prioritate - reunificarea. 
- probabilitate  mică de confruntare, deşi liderii din nord consideră că numai 

militar pot supravieţui. 
- angajarea internaţională a deschis un dialog şi o oarece cooperare 

economică. 
 
Dl. senator Nistor Bădiceanu  
- Daewoo s-a plâns de facilităţile oferite francezilor. 
- noi trebuie să negociem cu fiecare companie în parte. 
 
Se supune la vot candidatura domnului Isticioaia, rezultatul – 27 pentru, nici un 
vot împotrivă. 
 
În continuare este audiat domnul Alexandru Herlea pentru postul de 
ambasador la misiunea permanentă a României la Uniunea Europeană – 
Bruxelles. 
 
Dl. Alexandru Herlea  
- la cv aş adăuga faptul că am făcut  şcoala în limba germană. 
- în procesul de integrare şi deschidere a negocierilor iniţiativele româneşti 

au fost foarte bine primite. 
- trebuie să valorificăm imensul suport popular. 
 
Dl. senator Octavian Ştireanu  
- Gunter Verheugen a declarat că dacă „forţele extremiste şi populiste“ 

cîştigă alegerile, procesul de integrare se amână.  Ce înseamnă pentru 
nemţi “popular” şi “populist”? 

- care e percepţia dumneavostră personală  despre această eventualitate? 
- şi care e opinia la Bruxelles? 
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Dl. Alexandru Herlea  
- exemplul Slovaciei este cel mai relevant. 
- exigenţa Comisiei e maximă; dacă înainte de Helsinki cele patru criterii erau 

interconectate, acum criteriul politic prevalează  asupra economicului, 
adimistraţiei şi acquis-ului. 

- toate forţele politice româneşti susţin integrarea, asta e un atu. 
 
Dl. vicepreşedinte Romulus Neagu 
- aţi fost în contact permanent cu misiunea românească la Bruxelles, cum  

apreciaţi activitatea lor şi cum se poate ridica nivelul prestaţiei? 
 
Dl. Alexandru Herlea  
- esenţială e promovarea interselor  României şi reflectarea realităţii. Nu 

putem avansa escamotând. 
- misiunea trebuie  să fie mai  operativă, mai transparentă şi mai directă. 
 
Dna. deputat Lia Galic  
- când estimaţi data efectivă a integrării României ? 
 
Dl. Alexandru Herlea  
- dl. ministru Roman a spus, la începerea negocierilor, că în anul 2006, deci 

la viitorul exerciţiu bugetar al Uniunii. 
 
Dl. preşedinte Ghiorghi Prisăcaru  
- ţările din grupul I insistă pentru 2003. Dl.Verheugen a zis clar că în nici un 

caz înainte de 2005, dacă reforma instituţională se încheie anul acesta. 
 
Dl. senator Dan Amedeo Lăzărescu  
- dl. Herlea are marele avantaj că a fost educat în spirit monarhic, nu sovietic. 
 
Dl. secretar Iftene Pop  
- există mai mulţi factori, SUA, NATO, Europa unită şi Rusia. Rusia vede  în 

UE un mijloc de  contracarare a extinderii NATO. 
- SUA şi NATO, există şi în Europa  o atitudine anti-americană. 
 
Dl. Alexandru Herlea  
- Rusia încearcă să promoveze relaţiile europene în detrimentul NATO. 
- dimensiunea militară a UE nu poate fi concepută  în afara NATO. 
- este vorba despre lumea viitorului, în care identitatăţile se pot afirma, dar pe 

baza unor valori comune. 
 
Dl. deputat Sever Meşca  
- nominalizarea dvs. este o consecinţă a dispariţiei DIE? 
- consideraţi că în România există partide extremiste? 
- conform obiceiului regretatului coleg Grama, vi s-a propus vreodată o 

colaborare cu serviciile secrete străine ? 
 
Dl. Alexandru Herlea  
- nu am fost nici măcar membru  de partid, ai mei au fost dintre fondatorii 

Partidului Naţional Român din Transilvania. 
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- am avut permanent, în Occident, o activitate pro-românească şi nu am avut 
nici o legătură cu serviciile secrete, am acţionat totdeauna în conformitate 
cu conştiinţa mea. 

- recent, la o reuniune a PPE în Grecia, am exprimat părerea că Austria este 
şi va fi o mare ţară europeană.  

- ca român, nu sunt îngrijorat de prezenţa domnului Haider în guvern. 
- paride extremiste există în foarte multe ţări europene, inclusiv România. 
 
Dl. preşedinte Victor Boştinaru  
- UE a condamnat unanim, inclusiv pe Schussel, iar SUA la fel. 
- poziţia dvs. trebuie să fie a României, a aliaţilor europeni, nu o poziţie 

personală. 
 
Dl. deputat Sergiu Cunescu  
- îmi permit să vă recomand să nu mai acordaţi niciodată note bune 

cancelarului Schussel. 
- toată această situaţie este un rezultat al dorinţei sale de a se menţine la 

putere. 
 
Dl. senator Marcian Bleahu  
- o rugăminte: UE acordă o mare pondere problemei de mediu. 
 
Dl. Alexandru Herlea  
- preocuparea pentru ecologie mi-a fost permanent în atenţie. 
 
Dl. preşedinte Ghiorghi Prisăcaru  
- mai aveţi cetăţenie franceză? 
- v-aţi suspendat activitatea în PPE? 
 
Dl. Alexandru Herlea  
- am renunţat la cetăţenia franceză din 1996, cînd am devenit ministru. 
- am renunţat  la toate funcţiile politice, dar asta nu mă va împiedica să 

folosesc relaţiile de prietenie în interesul României. 
 
Se supune la vot candidatura domnului Herlea, rezultatul fiind de 16 voturi 
pentru, 9 împotrivă. 
 
 
 
Urmează audierea domnului Constantin Lupeanu pentru postul de ambasador 
în Republica Socialisă Vietnam. Domnul preşedinte Prisăcaru face o 
prezentare a candidatului şi invită parlamentarii prezenţi să îi adreseze 
întrebări. 
 
Dl. deputat Sever Meşca  
- am avut ocazia unică de a-l  însoţi  la Singapore pe regretatul Marin 

Sorescu, pe cînd lucram la Ministerul Culturii, şi mă raliez părerii domnului 
Prisăcaru că dl. Lupeanu merită acest post într-o ţară în care  avem 
interese mari 
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Dl. senator Ilie Ştefan 
- apreciere pentru activitatea d-lui Lupeanu 
 
Dl. secretar Iftene Pop 
- singura înfrângere a SUA a fost în Vietnam. Cum explicaţi această teribilă 

rezistenţă a vietnamezilor? 
 
Dl. Constantin Lupeanu 
- e vorba de un context deosebit, o combinaţie de naţionalism şi comunism 
 
Dl. senator Ioan Ardelean 
- schimburile economice trebuie impulsionate 
 
Dl. Constantin Lupeanu 
- Vietnamul se deschide foarte mult acum 
- exisstă peste 3000 de vietnamezi care au făcut studiile în România  
- ministrul construcţiilor vorbeşte bine româneşte, un vice-prim-ministru are 

soţia româncă 
 
Dl. preşedinte Victor Boştinaru 
- activitatea prodigioasă a d-lui Lupeanu spune totul 
- invită parlamentarii la vot 
 
Se supune la vot candidatura domnului Lupeanu, rezultatul fiind de 23 voturi 
pentru, 2 împotrivă. 
 

 
În continuare, membrii Comisiilor s-au întâlnit cu domnul Petre Roman, 

ministru de stat, ministrul afacerilor externe. 
 

Domnul ministru Roman a făcut o prezentare detaliată a priorităţilor MAE 
în perioada următoare şi a activităţii de până acum, insistând asupra unor 
subiecte precum: negocierile cu Uniunea Europeană, demersurile privind 
aderarea la NATO, preşedinţia română la OSCE, restructurarea ministerului. În 
continuare, domnul ministru a răspuns întrebărilor adresate de parlamentari. 
 
Domnul preşedinte Ghiorghi Prisăcaru 
Avem plăcerea să-l audiem astăzi pe domnul ministru de stat, Petre Roman, 
pentru a ne spune câteva lucruri despre ceea ce s-a petrecut în cele 2 luni, 
care sunt priorităţile diplomaţiei româneşti în următoarele luni, despre MAE, în 
legătură cu reforma ministerului. 
 
Domnul ministru Petre Roman 
Stimaţi colegi, sunt convins că acest exerciţiu al audierii miniştrilor de către 
comisiile de specialitate este benefic atât pentru responsabilul guvernamental, 
cât şi pentru informarea Parlamentului. 
Aş dori să fac o prezentare a stadiului actual al acţiunilor întreprinse şi a 
rezultatelor obţinute pe cele 5 mari obiective de politică externă care figurează 
în programul guvernamental la capitolul politică externă şi care a fost aprobat 
de Parlament cu prilejul acordării votului de încredere guvernului Isărescu. 
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Printre obiectivele MAE: 
- desfăşurarea cu succes a negocierilor de aderare la UE. România a 

început aceste negocieri o dată cu conferinţa interguvernamentală Ro-UE la 
15 februarie . S-a reaşezat Comitetul Interministerial pentru Integrare 
Europeană. S-a creat echipa naţională pentru evaluarea adoptării şi aplicării 
aquis-ului comunitar şi pentru negocierea aderării. Această echipă este 
pusă într-o formă care corespunde cu situaţia actuală, începerea efectivă a 
negocierilor.  

- O primă evaluare pozitivă: ni s-a cerut de la Bruxelles înainte de 15 
februarie să prezentăm un fel de pre-documente de poziţie. Documentele 
de poziţie sunt deja un angajament ferm. Am luat foarte în serios această 
solicitare şi în departamentul nostru de specialitate, actualul departament 
de afaceri europene, am făcut un exerciţiu, o muncă coordonată cu toate 
celulele din toate instituţiile guvernamentale. Am realizat un document, iar 
această muncă coordonată, coerentă, în ansamblul instituţiilor 
guvernamentale şi coordonate de MAE, de departamentul afacerilor 
europene, a avut un rezultat deosebit de bun. Am putut prezenta 
documente serioase şi la obiect. A fost un prim rezultat pe care am ţinut să-l 
precizez. 

- In ce priveşte procesul propriu-zis de aderare. Programul naţional de 
aderare al României, adoptat anul trecut, urmează a fi actualizat. Subliniez 
că întreaga strategie de preaderare este aplicată prin programul naţional de 
aderare a României la UE. In acest moment, faţă de iunie 1999, sunt o 
serie de evoluţii care justifică şi condiţionează actualizarea programului.  

- Este în curs o altă acţiune foarte importantă, programarea asistenţei 
nerambursabile în cadrul programelor PHARE 2000, ISPA şi SAPARD 

- Despre evoluţiile recente în domeniul armonizării legislative, care 
priveşte Parlamentul, am să vă spun că o serie de legi importante pentru 
procesul de integrare europeană au fost adoptate: cele referitoare la dreptul 
copilului, statutul funcţionarului public, accesul la propriul dosar, permisele de 
muncă, concediul paternal, combaterea infracţionalităţii, dreptul de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi forestiere, organizarea şi funcţionarea MAE 
etc. De asemenea, o serie de legi sunt în prezent în lucru. 

 
- In legatură cu negocierile, la conferinţa internaţională de la Bruxelles am 

prezentat din partea României o evaluare şi o propunere. România este 
pregătită să negocieze si să încheiem negocierile pe 6 capitole până in 
semestrul I al acestui an. Aceste capitole sunt: politica concurenţială (unde 
România nu are probleme), întreprinderi mici şi mijlocii unde de asemenea 
România are adoptat aproape în întregime aquis-ul comunitar, cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, educaţie, formare profesională şi tineri, 
politica regională şi de coeziune şi relaţiile economice externe. Dar nu 
depinde numai de noi ci de strategia adoptată de Comisia Europeană în 
materie. 

- În metodologia actualizării programului de aderare a României, versiunea 
2000, se vor actualiza unele capitole, acestea fiind: introducerea, criteriile 
politice, criteriile economice, capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat 
membru al UE, capacitatea administrativă şi judecătorească de aplicare a 
aquis-ului şi, evident, necesităţile financiare. 
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- Despre politica europeană de securitate şi apărare comună. Lucrurile s-
au desfăşurat normal şi eficient, am îndeplinit pe parcursul acestor luni 
toate etapele prevăzute în invitaţia pentru ţara noastră de a începe 
negocierile de aderare şi documentele prezentate de ţara noastră au fost 
considerate în concordanţă cu ceea ce aştepta UE de la noi. 

- A doua direcţie este integrarea României în NATO. Odată cu summitul de 
la Washington din 1999, pentru fiecare ţară candidată s-a lansat un plan de 
acţiune pentru aderare. Chiar de curând, prin vizita secretarului general 
Robertson, s-a făcut o evaluare în legătură cu programul naţional de 
aderare a României. Din punctul de vedere al NATO, se consideră că ţara 
noastră îndeplineşte efectiv acest plan de aderare pe toate componentele 
sale, iar MAE s-a angajat într-o operaţiune de promovare a candidaturii 
României la NATO. In vizita mea in SUA o buna parte din contactele politice 
au fost pentru relansarea procesului de lărgire a NATO. 

- Contextul în care ţara noastră va fi invitată să intre în NATO este diferit de 
cel al primelor trei ţări. Dezavantajul este dat de incetineala cu care se 
integrează ele. Se va calcula mai exact capacitatea militară a României. 
Părerea mea este că nu vor fi probleme legate de integrarea României în 
NATO. 

- Altă temă este pregătirea cu succes a preluării de către ţara noastră a 
preşedinţiei OSCE. In acest an facem parte din Troica OSCE, am avut 
contacte active pe această temă. OSCE este considerată ca o instituţie 
orientată către acţiune nu doar către discuţii. OSCE este foarte dinamică, 
are instrumente pentru acţiune. Preşedinţia este dotată cu puteri efective de 
acţiune. E un exerciţiu subtil, consensual.  

- România deja are trei lucruri de făcut. România răspunde de dinamizarea 
relaţiilor cu Partenerii Mediteranieni (Algeria, Tunisia, Maroc, Egipt). Voi 
întreprinde un turneu în aceste ţări.  

- România coordonează componenta economică, forumul economic şi 
prezidează comitetul financiar, care elaborează bugetul organizaţiei. 
Bugetul arată cât de mult OSCE se poate implica intr-o zonă sau alta. 

 
 
- temele OSCE: 
- Sud - Estul Europei – Kosovo, Muntenegru, dar şi Macedonia şi Albania, 

Bosnia şi Croaţia - constituie una din temele prioritare ale OSCE. OSCE 
este implicat în organizarea de alegeri locale în Kosovo; e nevoie de foruri 
locale, nu se poate continua prea mult cu susţinerea instituţională 
internaţională. 

- al doilea lucru se referă la materializarea Pactului de Stabilitate, deci 
dimensiunea regională. 

- o altă temă mare, Caucazul de Nord - Cecenia, Georgia (OSCE va trimite o 
misiune la graniţa cu Cecenia, o zonă de 80 de km dificil de geationat) 

- monitorizări în legătură cu evoluţiile democratice din zonă – Tadjikistan, 
Kârgâstan, Uzbekistan. 

- în Cecenia, troica OSCE insistă pe lângă Rusia pentru o soluţie politică, în 
negocierea căreia OSCE trebuie implicată. Grupul de Asistenţă al OSCE se 
află la Moscova şi de acolo nu poate fi eficient.  

- OSCE va fi implicată în chestiunea Nagorno-Karabah, precum şi în 
conflictele din Osetia şi Abhazia. 
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- în legătură cu retragerea trupelor ruse din Transnistria, poziţia OSCE e 
clară. Rusia trebuie doar să respecte calendarul pe care l-a enunţat ea 
însăşi la summitul de la Istanbul. Sunt destule complicaţii. 

- am primit oferte numeroase pentru a fi sprijiniţi în misiunea noastră, mai 
ales pentru anul viitor. Am convenit să realizăm contacte şi relaţii de 
legătură cu multe ţări cu experienţa necesară, SUA, Marea Britanie, Franţa. 

- am primit informaţii deosebit de utile de la Polonia, care a deţinut recent 
preşedinţia. 

- exerciţiul de anul viitor e o problemă de mare răspundere dar şi de mare 
prestigiu pentru România. 

- preşedinţia austriacă, datorită problemelor interne, nu este foarte dinamică;  
următoarea reuniune a troicii va avea loc în prima decadă a lui aprilie. 

- alte preocupări: 
- am introdus în acest an un obiectiv pe care mi-l asum – transparentizarea 

activităţii MAE, în strânsă legătură cu cetăţenii ţării, cu oamenii de afaceri. 
Avem două direcţii. Obiectivul principal al MAE este să reuşim să obţinem 
circulaţia liberă în cursul acestui an; lucrurile stau mai bine acum; 

-  am instituit un grup de lucru interministerial pentru securizarea frontierelor, 
pentru a fi capabili să facem faţă cerinţelor UE.  

- Comisia Europeană, pe 26 ianuarie, a adoptat propunerea scoaterii 
României şi Bulgariei de pe lista ţărilor care au nevoie de viză, ca pe o 
consecinţă logică a deciziei de începere a negocierilor şi a progreselor 
făcute.  

- Urmează ca Parlamentul European să examineze textul propus şi apoi să 
fie trimis la Comisia Europeană şi supus Consiliului Ministerial, apoi fiecare 
ţară se pronunţă, la nivelul ministerelor de interne şi apoi trebuie un vot 
calificat (67 din 82 de voturi). 

- în toate întâlnirile politice am abordat subiectul, considerând situaţia 
prezentă ca o umilinţă pentru români. Avem semnale că în timpul 
preşedinţiei franceze se poate elimina sistemul vizelor. 

- noi trebuie să realizăm securizarea frontierelor, legat în primul rând de 
cetăţenii altor ţări care traversează România. Mai e şi problema onestităţii 
cererilor de vize. 

- am oferit guvernului francez să trimitem oameni calificaţi care să înlăture 
urmările recentului uragan. 

- circulaţia liberă a cetăţenilor români în Uniunea Europeană este un obiectiv 
prioritar al MAE. 

- un alt obiectiv e legat de susţinerea intereselor economice româneşti. Aici 
am avut un obiectiv major, deblocarea Dunării. 

- am făcut demersuri politice nenumărate, singuri şi în cooperare cu celelalte 
ţări afectate. Chiar şi într-un interviu la CNN am abordat subiectul. 

- aşa cum ştiţi, rezultatul este pozitiv. Comisia Dunării a aprobat la 25 
ianuarie studiul tehnic, la propunerea miniştrilor transporturilor, iar la 14 
februarie Consiliul şi-a însuşit acest studiu. Se estimează costul total la 24 
milioane euro. 

- important e că şi Iugoslavia susţine acum acest proiect. 85% vor fi daţi de 
UE iar pentru restul, deja şi-au exprimat disponibilitatea Olanda, Germania 
şi Austria. 



 11

- se va organiza o licitaţie pentru un antreprenor general, dintre firmele din 
ţările vecine. Am transmis deja o ofertă agenţilor români interesaţi şi care 
au această capacitate. 
 
În continuare, parlamentarii au adresat întrebări. 

 
Domnul vicepreşedinte Gheorghe Ceauşescu 
- mulţumiri pentru prezentarea exhaustivă; 
- ce ne puteţi spune despre relaţiile cu Rusia, cum evoluează ele, care e 

stadiul tratatului de bază care este în discuţie şi în ce măsură relaţiile cu 
Rusia influenţează aderarea României la UE şi la NATO? 

 
Domnul ministru Petre Roman 
- am afirmat că pentru noi o relaţie bună cu Rusia este în interesul nostru cel 

mai profund. Există un interes de perspectivă al Rusiei pentru a reînnoda 
relaţiile economice cu ţările din Europa Centrală şi de Vest.  

- avem interese clare şi chiar spectaculoase, dacă în Rusia va funcţiona un 
sistem de piaţă normal. 



 12

- în legătură cu importanţa calităţii relaţiei cu Rusia, pentru orice ţară, chiar şi 
România, care reuşeşte relaţii de bună vecinătate, este un activ, e foarte 
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-  
în legătură cu tratatul, sunt două elemente cre nu s-au putut conveni: 
menţionarea tratatului de cea mai tristă amintire, Ribbentrop-Molotov, în 
legătură cu care s-ar putea găsi o soluţie de tehnică a diplomaţiei 
internaţionale; singura problemă delicată este cu tezaurul. 

- problema poate fi reluată după alegerile prezidenţiale din Rusia. 
- în legătură cu interdependenţa securităţii, ei au renunţat demult la acest 

aspect. 
 
Domnul deputat Mihai Dorin 
- mesajele şi priorităţile dvs. sunt dirijate spre occident. în legătură cu 

dimensiunea orietală a politicii noastre, care este perspectiva securizării 
frontierei de est? şi care este perspectiva relaţiei cu Republica Moldova, 
legat de fenomenul, deja de masă, al solicitării cetăţeniei de către ei? 

- care este stadiul actual al relaţiilor noastre cu Serbia, mai bine spus cu 
regimul Milosevici.  

- eu consider că problema tezaurului are două dimensiuni: dimensiunea 
materială şi dimensiunea culturală, retrocedarea valorilor culturale, a 
patrimoniului arhivistic şi artistic. 

 
Domnul ministru Petre Roman 
- într-adevăr e o problemă. Pentru că la acestă frontieră unde circulaţia este 

foarte puţin controlată, în special de partea moldoveană, se ivesc probleme 
care contravin sau care reduc simţitor eficacitatea angajamentului României 
de a deveni o ţară UE.  

- am afirmat că nu dorim ca integrarea României să însemne o izolare a 
Moldovei. Angajamentul României este de a menţine Moldova favorabilă şi 
aşezată către integrarea în structurile UE. Este şi punctul de vedere al UE. 

- măsurile necesare ar fi ca traversarea frontierei între România şi Moldova 
să se facă cu paşapoarte. Paşapoartele lor sunt chiar mai eficace, mai 
moderne decât ale noastre.  

- încercăm să găsim o formulă comercială şi pentru energia electrică. Dl. 
Berceanu, la timpul potrivit, va reuşi o soluţie comercială. 

- sitaţia politică din Moldova s-a complicat, există o tensiune pe scena 
politică. Aşteptăm evoluţiile legate de prerogativele prezidenţiale. 

- Transnistria este o problemă suplimentară pentru autorităţile din Republica 
Moldova. 

- politica noastră este şi trebuie să fie aceea de a nu lăsa ca Republica 
Moldova să rămână în urmă, de a încerca să o aducem alături de noi. 
Reacţia lor de după anunţarea începerii negocierilor mi se pare, până la 
urmă, pozitivă. 

- am condamnat regimul Milosevici pentru multe din acţiunile sale, ca pe un 
regim profund dictatorial, aşa cum s-a dovedit. Avem relaţii bune cu opoziţia 
democratică şi credem că suntem cu adevărat alături de Serbia atunci când 
încercăm să sprijinim o evoluţie democratică. 

- Serbia este şi trebuie să rămână un partener de mare valoare, tradiţional, al 
României, partener pe care îl dorim pe aceleaşi coordonate ca şi noi. 

- priviţi cum un simplu act democratic, aşa cum s-a întâmplat în Croaţia, a 
deschis toate porţile. Acelaşi lucru s-ar întâmpla şi în Serbia. 
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- suntem supuşi la critici din partea regimului Milosevici pe care eu personal 
mi le asum. 

- nu ştiu dacă în chestiunea Tezaurului s-a ajuns la discuţii de amănunt, 
discuţia fiind blocată din capul locului; dimensiunea sa culturală nu ştiu 
dacă a fost deja abordată. Orice compromis este de examinat. 

 
Domnul preşedinte Ghiorghi Prisăcaru 
- la reuniunea preşedinţilor Comisiilor de politică externă s-a cerut guvernelor 

din zonă să acţioneze pentru asocierea Republicii Moldova la Pactul de 
Stabilitate. 

 
Domnul ministru Petre Roman 
- Moldova a şi cerut acest lucru iar noi susţinem la UE din toate puterile. E 

datoria noastră şi există deja o deschidere. 
 
Domnul deputat Sever Meşca 
- eu personal consider că aţi putea face mult bine pentru România  
- există însă un risc în demersul dumneavoastră şi al MAE, acela al 

perpetuării ideii că în România există partide extremiste. S-ar pune un 
serios semn de întrebare asupra legislaţiei şi a felului în care se aplică ea.  

- care este punctul dvs. de vedere în acest subiect? 
- ce cunoaşteţi despre progresul realizat în integrarea UEO şi a obiectvelor 

sale în Uniunea Europeană şi despre percepţia Comisiei Europene privind 
ţările cu statut de partener asociat, ca noi, în noua situaţie. 

- ce opinie aveţi despre conflictul aparent între PESC şi NATO? 
 
Domnul ministru Petre Roman 
- ca ministru de externe, nu am şi nu aş vorbi despre partide extremiste la 

noi. Există o imagine, persistentă, ca urmare a acumulării de declaraţii şi 
acţiuni politice, cu privire la existenţa unui anume partid. Eu am prezentat 
obiectiv poziţiile parlamentare şi politice ale PRM în chestiunile referitoare 
la politica externă. Nu am o atitudine politică şi cu atât mai puţin una 
agresivă, tendenţioasă.  

- importanţa Iniţiativei pentru Securitate şi Apărare este în creştere, a prins 
formă, are şi un coordonator, pe dl. Solana. UEO şi componentele ei tind să 
fie incluse ăn iniţiativă. Pe de altă parte, raporturile UEO – NATO, dincolo 
de speculaţii, cred că sunt clare. Apărarea teritoriului este misiunea 
fundamentală a NATO. ESDI înseamnă operaţiuni pentru menţinerea sau 
întărirea păcii, fie împreună cu NATO, fie separat, dar cu ESDI componentă 
a NATO şi articulată cu NATO. 

 
Domnul vicepreşedinte Romulus Neagu 
- plăcere că după un deceniu avem aceleaşi probleme pe agenda conlucrării 

noastre. 
- primele dvs. vizite ca prim ministru au fost la Uniunea Europeană şi la 

NATO, când s-au pus primele cărămizi la un fundament mult consolidat 
astăzi.  

- a fost o linie ascendentă pe ambele direcţii, politic şi economic. Ne găsim în 
situaţia fericită de a începe negocierile cu UE, avînd norocul criteriului politic. 
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- d-na Lalumiere, o personalitate politică apropiată nouă, ne-a spus că avem 
perspectiva de a adera la NATO chiar în 2002. Care e opinia dvs.? Aţi 
menţionat ca dificultate bugetul. Eu am înţeles că o problemă este şi 
capacitatea Alianţei de a asimila primele trei ţări.  

- în ce priveşte aplicarea Pactului de Stabilitate, dl. preşedinte 
Constantinescu spunea că am avut multe promisiuni, în special în timpul 
conflictului din Kosovo, şi n-am primit nimic până acum. Care e 
preocuparea MAE pentru redresarea situaţiei? 

- întărirea componentei economice în cadrul misiunilor diplomatice 
 
Domnul ministru Petre Roman 
- 2002 este un moment posibil dar încă nedefinit. Dinamica politică care să 

decidă a doua extindere nu există încă. Noi am avut la Madrid 11 ţări 
favorabile din 16. Eu cred că nu vor mai exista ţări cu reticenţe, trebuie doar 
să se ia decizia extinderii. Ne trebuie un lobby politic în SUA. 2002 mi se 
pare posibil dar nedesluşit, neconturat. Efortul NATO este mare pentru 
asimilarea celor trei ţări, contribuţia lor fiind sub aşteptările NATO. 

- domnul Bodo Honbach speră să adune la Conferinţa donatorilor din martie 
circa 4 miliarde de dolari. A considerat podul peste Dunăre cu Bulgaria dar 
şi autostrada respectivă, prin defileul Jiului, unde avem mare nevoie de 
locuri de muncă, drept un exemplu tipic de cooperare regională, finanţat în 
mare parte de UE. E deocamdată o dorinţă exprimată de dl. Hombach 
pentru un proiect tipic de reconstrucţie regională. 

- s-a înfiinţat o direcţie specială în MAE care să gestioneze coordonarea 
componentei economice, s-a trimis o circulară misiunilor şi ministerelor 
pentru a lucra prin intermediul acesteia. 

 
Domnul deputat Ioan Sonea 
- rolul deosebit al circulaţiei informaţiilor. Mi se pare că nu a fost reflectat 

suficient impactul economic al pierderilor legate de Kosovo. 
- cum reuşiţi să armonizaţi pretenţiile europene faţă de noi cu criza 

economică, cu situaţia reală din ţară? cum conlucraţi cu restul guvernului 
pentru a conştientiza necesităţile integrării? 

 
Domnul ministru Petre Roman 
- impactul economic este deocamdată limitat, încă nu s-a deblocat şenalul 

navigabil. Sperăm într-o deblocare cât mai rapidă. 
- nu putem avea şi o credibilitate mare din partea UE şi o lipsă de riscuri. 

Faţă de momentul când am început demersurile pentru deblocare, decizia 
UE este extrem de rapidă iar includerea autostrăzii şi podului în Pact este 
extrem de pozitivă. 

- corelarea răspunsului nu e doar necesară, e esenţială; aşa înţelege UE că 
trebuie să arate răspunsul. Şi răspunsul lor e la fel, programul RICOP de 
100 de milioane de euro e exact pe probleme sociale acute, şi încă 140 de 
milioane pentru probleme legate de efectele negative ale restructurărilor. 

- de fapt, una dintre menirile cele mai semnificative ale asistenţei financiare a 
UE este reducerea discrepanţelor şi inegalităţilor dintre regiuni şi ţări. 

- corelarea cu situaţia reală a răspunsului nostru este în însăşi filozofia 
procesului de negociere şi a răspunsului nostru faţă de asistenţa europeană. 
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- în legătură cu efortul de comunicare al guvernului, sunt întru totul de acord 
cu dumneavoastră, am spus-o de câteva ori în şedinţe de guvern, stăm 
prost cu strategia de comunicare. Populaţia nu percepe ca atare o serie de 
lucruri bune, iar o serie de false aşteptări tind să se permanentizeze. 

- MAE face un efort masiv de comunicare în acest sens. 
 
Domnul deputat Ştefan Glăvan 
- recent, la Consiliul Europei, reprezentantul MAE ucrainean a afirmat că 

toate minorităţile din această ţară se pot exprima liber în limba respectivă. 
Cum estimaţi că vor evolua relaţiile cu Ucraina? 

 
Domnul ministru Petre Roman 
- eu cred că vor evolua bine, este evident interesul ambelor ţări, câtă vreme 

ambele ţări respectă ceea ce au convenit în cadrul tratatului bilateral şi al 
diferutelor documente ulterioare; 

- secretarul de stat Răzvan Ungureanu a făcut câteva vizite în zone cu 
densitate crescută de populaţie românească, viceministrul Cealâi acelaşi 
lucru, cred că lucrurile sunt pe direcţia bună. 

 
Domnul senator Ioan Ardelean 
- relaţiile cu Iugoslavia par să se redeschidă, mai ales în contextul 

redeschiderii Dunării. În schimb, relaţiile de cooperare privind reconstrucţia 
se fac la negru, mai ales în Timiş, Arad, Bihor. 

- departamentul pentru românii din afara graniţelor din cadrul guvernului este 
în real pericol de a dispărea, s-a propus restructurarea lui. Subcomisia 
noastră doreşte ca acesta să se menţină în cadrul guvernului sau să intre în 
componenţa MAE. 

 
Domnul ministru Petre Roman 
- aşa s-a şi întâmplat. 
- în legătură cu reconstrucţia, guvernul român a lansat de mult timp o ofertă 
- nu sunt informaţii potrivit cărora frontiera noastră cu Serbia este o sită, aşa 

cum au fost cândva; implicarea noastră în procesul de reconstrucţie va 
depinde de oferta donatorilor, după un set de criterii transparente. Numai 
atunci mă voi putea pronunţa. Oricum, implicarea noastră va exista. 

- departamentul respectiv este o componentă a relaţiilor externe. Nu e o 
preocupare nouă pentru noi. MAE are capacitatea instituţională şi umană 
de a prelua această temă. 

 
- referitor la reorganizarea MAE:  
- mi-a fost evident că în Guvernul Isărescu reducerea personalului este una 

din priorităţi şi am preferat să fac asta din proprie iniţiativă, decât să-mi fie 
impuse unele lucruri; 

- s-a înfiinţat Departamentul pentru Afaceri Europene,  
- de asemenea, s-a înfiinţat  Biroul Executiv al MAE care cuprinde cei 3 

secretari de stat, subsecretarul de stat Dragoş Negrescu, negociatorul şef, 
secretarul general, secretarul general adjunct şi directorul afacerilor politice.  

- am discutat deschis criteriile; s-au redus posturi atât în centrala MAE, cât şi 
la misiuni; s-au externalizat serviciile.  
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- au fost daţi afară cei cu abateri consemnate şi/sau aprecieri slabe, apoi cei 
cu o anumită vârstă, apropiată de pensionare. 

- acum trei zile eu am decis că toţi diplomaţii care au părăsit MAE din 1997 
până în prezent, să primească o diplomă de merit.  

- s-au disponibilizat efectiv peste 100 de persoane, deşi s-au redus mult mai 
multe posturi; s-a produs o comprimare a posturilor.  

- au fost şi situaţii care au trebuit corectate (6 cazuri). 
- în MAE s-au produs mutaţii importante, acum avem foarte mulţi tineri, foarte 

bine pregătiţi. Media de vârstă a directorilor generali este de 40 de ani. 
- sunt foarte mulţumit de susţinerea logistică, de materialele pregătite. 
- încercăm să găsim soluţii pentru a nu face o reformă eficientă şi 

nedureroasă. 
 
 
 În finalul şedinţei, deputaţii şi senatorii au examinat agenda celor două 
comisii pentru finalul săptămânii: 
 
Joi, 2 martie 2000 
 
orele 18.30   - întâlnire cu delegaţia Comisiei pentru politică externă din 
Consiliul Naţional al Republicii Slovace, condusă de domnul Peter Weiss, 
preşedintele Comisiei (Sala Comisiei) 
 
Sâmbătă, 4 martie 2000 
 
orele 11.30 – 12.45 - întâlnirea Comisiilor pentru Politică Externă, 
Integrare şi Apărare ale Parlamentului României cu parlamentarii portughezi 
care îl însoţesc pe domnul Jorge Sampaio, preşedintele Republicii Portugheze 
orele 13.00 – 15.00 - dejun la Salonul Rustic 
orele 15.40 – 16.30    - participare la întâlnirea preşedinţilor celor două 
Camere cu domnul Jorge Sampaio, preşedintele Republicii Portugheze  
 
 
 Întruniţi în şedinţă separată, membrii Comisiei de politică externă a 
Camerei Deputaţilor au desemnat raportorii pentru cele 12 proiecte de Lege cu 
care este sesizată Comisia. 
 
 

La şedinţă au participat  22 de deputaţi, absenţi motivaţi fiind deputaţii 
Crin Antonescu (PNL-ministru), şi Adrian Severin (independent). 
 
 

      Preşedinte                                                    Secretar 
 
 

  Victor Boştinaru                                               Iftene Pop 


