PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ

PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei comune a Comisiilor de Politică Externă ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor din 26 iunie 2000

Comisiile pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor
şi-au desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu următoarea ordine de zi;
Ø Audierea doamnei Anda Filip şi a domnului Sorin Ducaru pentru
funcţia de ambasador al României la ONU - la Geneva, respectiv
New York.
Şedinţa a fost condusă de domnul Victor Boştinaru. Acesta dă
cuvântul doamnei Anda Filip în cazul în care aceasta ar avea ceva de
adăugat la cv-ul deja prezentat membrilor Comisiilor.
Dă apoi cuvântul membrilor Comisiilor pentru ca aceştia să facă
recomandări şi să adreseze întrebări candidatei.
Domnul Theodor Meleşcanu (independent) :
- Îşi exprimă satisfacţia că în MAE continuă politica de întinerire a
personalului diplomatic;
- Recomandă candidatei să continue în aceeaşi notă care a
impus-o pentru acest post.
Domnul Dan Amedeo Lăzărescu (PNL) :
- Face un scurt istoric al relaţiilor diplomatice cu ONU şi
reaminteşte cele câteva personalităţi care ne-au reprezentat dea lungul timpului;
- Menţionează nevoia acută a Organizaţiei de a se reforma.
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Domnul Zsolt Szilagyi (UDMR) :
- Felicită pe candidată pentru o asemenea importantă şi onorantă
misiune, adăugând de asemenea satisfacţia pentru faptul că
tinerii diplomaţi cu reale calităţi sunt într-adevăr cultivaţi şi
promovaţi în MAE.
Domnul Dorel Dorian (FCER) :
- Atrage atenţia membrilor celor două Comisii şi candidatei
asupra unui element care trebuie să caracterizeze activitatea
ONU şi care va marca potenţialul acesteia de reformă –
dimensiunea toleranţei;
- Subliniază necesitatea neprecupeţirii nici unui efort pentru a se
diminua conflictele regionale, un real pericol în lumea de astăzi.
Domnul Adrian Severin (independent) :
- Felicită pe candidată şi urează succes într-o misiune atât de
dificilă şi de mare responsabilitate.
Domnul Victor Boştinaru supune la vot propunerea MAE ca
doamna Anda Filip să ocupe postul de ambasador al României la ONU,
Geneva.
Cu unanimitate de voturi (24 pentru, nici un vot împotrivă), doamna
Anda Filip a primit aviz favorabil pentru postul de ambasador al
României la Geneva – ONU.
Domnul Victor Boştinaru invită în faţa Comisiilor pe următorul
candidat, domnul Sorin Ducaru, pentru postul de ambasador al României
la New York – ONU.
Dă apoi cuvântul membrilor Comisiilor pentru ca aceştia să facă
recomandări şi să adreseze întrebări candidatului.
Domnul Ghiorghi Prisăcaru :
- Cum vedeţi reforma ONU şi cum veţi acţiona în acest context?
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Domnul Sorin Ducaru :
- Aminteşte că organizaţia se confruntă cu evoluţiile de după
războiul rece;
- Este confruntată de asemenea cu nevoia de a gestiona conflicte
regionale, interetnice, etc.
- Trebuie avută în vedere şi o anumită inerţie a structurilor
acesteia;
- Este nevoie de eficientizarea instrumentelor altele decât cele
militare;
- Este nevoie de lărgirea numărului statelor contributoare (doar
80 din 188 la această dată);
- Este de asemenea nevoie de reformarea Consiliului de
Securitate;
- Sunt necesare şi reforma FMI şi a Băncii Mondiale.
Domnul Iftene Pop (PNŢCD) :
- Consideraţi că lărgirea numărului de state membre în Consiliul
de Securitate ar fi în avantajul României şi dacă da, de ce ?
Domnul Sorin Ducaru :
- Democratizarea acestei structuri ar fi în avantajul ţărilor mijlocii
şi mici;
- Aceste voci trebuie să se facă auzite.
Cu 27 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă, Comisiile au avizat
favorabil candidatura domnului Sorin Ducaru pentru postul de
abmasador al României la New York.
La şedinţă au participat 16 deputaţi, absenţi motivaţi fiind deputaţii
Octavian Bot, Crin Antonescu, Mihai Baciu, Ion Gherasim, Ştefan
Glăvan, Florica Raica şi Dumitru Mugurel Vintilă.

Preşedinte,

Secretar,

Victor Boştinaru

Iftene Pop
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