PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru politică externă

PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă
din data de 5 aprilie 2000, ora 10.00, sala Comisiei
Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 5 aprilie a.c., cu următoarea ordine de zi:
Întâlnire cu domnul Aurel Ciobanu Dordea, negociator şef al

României pentru Uniunea Europeană
Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea

Protocolului de adaptare a aspectelor instituţionale ale Acordului
European instituind o asociere între România, pe de o parte, şi
Comunităţile Europene şi Statele Membre ale acestora, pe de altă
parte, pentru a ţine cont de aderarea Republicii Austria, Republicii
Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea Europeană, semnat la
Bruxelles la 28 iunie 1999
Diverse.

Domnul Aurel Ciobanu Dordea a prezentat pe larg membrilor
Comisiei evoluţia procesului de negociere, programul şi procedurile ce
trebuiesc parcurse de către România pentru integrarea în Uniunea
Europeană.
Deschiderea, la Bruxelles, la data de 28 martie 2000, a negocierilor
cu statele candidate a fost făcută de către ambasadorii europeni,
avându-se în vedere agreerea regulilor procedurale şi ţinându-se cont de
realizarea unei argumentări pentru fiecare negociere.
Pentru fiecare ţară a fost subliniată necesitatea întocmirii unui
proiect ce trebuie să conţină 29 de capitole, cuprinzând prezentarea
măsurilor legislative şi bugetare pentru fiecare capitol de negociere.
Regulile procedurale au fost prezentate statelor candidate la data
de 28 martie 2000, la Bruxelles, şi au cuprins prezentarea procedurilor şi
schimbul de documente.

Pentru pregătirea negocierilor, Uniunea Europeană întocmeşte
rapoarte de screening referitoare la capitolele care sunt de o importanţă
majoră:
agricultura
dezvoltarea regională
libera circulaţie a persoanelor (domeniu în care Germania şi
Austria au o contribuţie esenţială)
participarea la instituţiile europene
controlul financiar şi bugetar
S-a evidenţiat necesitatea evaluării periodice a fiecărui capitol,
observându-se evoluţiile pozitive şi în ce măsură s-a atins masa critică în
măsură să permită deschiderea efectivă a procesului de negocieri.
Obiectivul principal care trebuie atins de către fiecare ţară
candidată este armonizarea legislaţiei, ţara noastră fiind dată drept
exemplu pozitiv, prin demersurile pe care le-a întreprins.
Între demersurile pe care trebuie să le urmeze România,
întocmirea rapoartelor de screening, a tabelelor de concordanţă, a
listelor biroului cu privire la statele participante cât şi o echivalenţă între
legislaţii constitue o prioritate.
S-a apreciat că stăm foarte bine la capitolele ce fac referire la
concurenţă, statistică, drepturile societăţilor comerciale, protecţia
consumatorilor, cultură, uniunea vamală, energie şi pescuit.
Domnul Aurel Ciobanu Dordea a făcut referire la perspectiva
diacronică, care implică atât obiectivitate individuală cât şi evaluare
orizontală a situaţiei actuale.
Domnia sa a apreciat colaborarea cu Franţa ca fiind esenţială,
acest stat susţinând constant România în drumul pe care trebuie să-l
parcurgă.
Şedinţa a continuat cu întrebări adresate de către domnii deputaţi,
întrebări la care domnul secretar de stat a adus precizări.
Domnul deputat Sergiu Cunescu a dorit să ştie dacă aparatul de
lucru al guvernului este îndeajuns de mobilizat pentru realizarea
cerinţelor procesului de negocieri, domnul Ciobanu Dordea apreciind că
decizia de la Helsinki a mobilizat mult resursele umane, prin implicarea
în pregătirea pentru integrare. Un scop primordial al Guvernului îl

constituie sporirea resurselor umane alocate acestui proces, implicând
toate departamentele şi compartimentele fiecărui minister.
Domnul deputat Iftene Pop a cerut opinia privind realismul
termenului de 1 ianuarie 2007, ca termen al aderării efective la Uniunea
Europeană. Domnul Aurel Ciobanu Dordea a considerat acest termen ca
fiind rezonabil, dar e necesară accelerarea ritmului actual. Astfel, la
Luxembourg, vor face faţă doar statele bine pregătite; Polonia va fi
prezentă probabil la al 2-lea val la Helsinki iar România, probabil, va fi
inclusă în cel de al 3-lea val.
Altă prioritate pentru guvern o constituie instituirea unei campanii
de informare iar un prim pas a fost făcut prin înfiinţarea unui grup care să
ţină o legătură permanentă cu ziariştii specializaţi în afaceri europene.
În continuare, membrii Comisiei au dezbătut proiectul de Lege
pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor instituţionale ale
Acordului European instituind o asociere între România, pe de o parte, şi
Comunităţile Europene şi Statele Membre ale acestora, pe de altă parte,
pentru a ţine cont de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda şi
Regatului Suediei la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 28 iunie
1999. Cu unanimitate de voturi, Comisia a decis ca acesta să fie trimis
spre adoptare plenului, în forma prezentată.
La şedinţa au participat 21 de deputaţi, absenţi motivat fiind
domnul Victor Boştinaru, preşedinte, (PD), domnul Crin Antonescu,
ministru, (PNL) şi domnul Dumitru Mugurel Vintilă (independent).
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