PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ

PROCES VERBAL
al şedinţei comune a Comisiilor pentru politică externă ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor din 1 noiembrie 2000
-

orele 9,00 – Senat, Sala de marmură –

Comisiile pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi-au
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi :
1. Audiere ambasadori:
Ø Dl. Stefan Glăvan – Republica Federală Iugoslavia;
Ø Dl. Costin Georgescu – Republica Cipru;
Ø Dl. Mircea Criste – Republica Federală Germania.
(în şedinţă separată):
2. Dezbaterea şi avizarea următoarelor Proiecte dce Lege:
-

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniile culturii şi
educaţiei dintre România şi Republica Argentina, semnat la Bucureşti la 24
noiembrie 1999 (raportor: dl. Mihai Dorin).

-

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a
Muncii nr.182-1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor
şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune
a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la Geneva la 17
iunie 1999 (raportor: dl. Mihai Baciu).

-

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2000 pentru
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru sprijinirea
serviciilor din agricultură, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000 (raportor: dl. Ion
Pârgaru)

3. Desemnare raportori pentru următoarele proiecte de lege:
Ø Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul
Macedonean privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor , semnat la
Bucureşti la 12 iunie 2000.
Ø Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul
Statului Qatar pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnat la Doha la 24 octombrie 1999.
Ø Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto privind Convenţia cadru a
Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, adoptat la 11 decembrie 1997.
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Ø Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2000 pentru ratificarea
Acordului cadru de împrumut dintre România şi Banca de dezvoltare a Consiliului
Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 şi la Bucureşti la 14 august 2000.
Ø Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.90/2000 pentru ratificarea
Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană
referitor la participarea la cel de-al cincilea Program cadru în domeniul cercetării şi
dezvoltării tehnologice, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999.
4. Diverse

Domnul preşedinte Victor Boştinaru prezintă ordinea de zi a şedinţei comune a
comisiilor de politică externă şi o supune la vot, fiind aprobată în unanimitate.
Domnul Victor Boştinaru :
- Conform ultimei hotărâri a celor două Comisii, privind invitarea domnului
Meleşcanu şi a domnului Ciauşu pentru a ni se oferi informaţii, relevante şi
pertinente despre un episod din anii anteriori, există o scrisoare oficială a
domnului senator Meleşcanu, prin care domnia sa respinge ideea de a veni şi am
să-l rog pe domnul preşedinte Prisăcaru ca mai târziu, pe parcursul şedinţei, să
citească această scrisoare.
Domnul Ghiorghi Prisăcaru:
- Stimaţi colegi, avem astăzi plăcerea să-l audiem pe unul dintre colegii noştri,
domnul prof. univ. Ştefan Glăvan, deputat şi senator o perioadă. Domnia sa este
propus să ocupe postul de ambasador la Belgrad.
- Cu toţii îi cunoaştem activitatea şi competenţa de care a dat dovadă în reuniunile
noastre.
- Aş dori să vă întreb dacă în afară de acest CV, extrem de bogat, dvs. mai doriţi sa
mai adăugaţi ceva?
Domnul Ştefan Glăvan (PD)
- Nu am nimic special de adăugat, doar vreau să mai fac o remarcă, aceea că
prezenţa mea aici în faţa celor două Comisii este pentru mine onorantă şi faptul
că acum dau acest examen, pe care îl consider cel mai important, cu atât mai
mult pentru că mă aflu în faţa unor parlamentari pe care îi respect mult şi de la
care am învăţat multe.
Domnul Ghiorghi Prisăcaru :
- O dată cu victoria forţelor democratice din Iugoslavia şi cu schimbarea atitudinii
ţărilor occidentale faţă de această ţară, se constată un interes cu totul şi cu totul
deosebit faţă de restabilirea relaţiilor diplomatice şi trimiterea de ambassadori la
Belgrad.
- Noi considerăm că este firesc ca şi România să fie prezentă, la un nivel
corespunzător, egal cu al celorlalte ţări europene, la Belgrad.
Domnul Romulus Neagu (PDSR):
- Şi eu împărtăşesc opinia că trebuie să dăm acest semnal bun şi semnalul să fie
urgent.
- Al doilea lucru este faptul că nu numai din diplomaţia guvernamentală, ci şi din
diplomaţia parlamentară e bine să avem candidaţi pentru asemenea posturi
importante.
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Domnul Glăvan este membru al corpului diplomatic parlamentar de circa 10 ani,
ceea ce prezintă importanţă.
Mi se pare important faptul că în ultimii 4 ani, domnul Glăvan a fost preşedintele
subcomisiei pentru românii de pretutindeni.
Cum vede dânsul şi în special ce gândeşte să facă pentru românii din Iugoslavia
şi în special pentru românii din Valea Timocului?

Domnul Ştefan Glăvan :
- În Iugoslavia avem două grupuri de români. În Voivodina, in conformitate cu
opinia autorităţilor de la Belgrad, avem cam 50.000 de români şi în Valea
Timocului, unde avem un număr reprezentativ de români, dar pe care oficialităţile
iugoslave îi numesc vlahi, avem 246.000, care sunt distribuiţi în 146 de localităţi
în care românii sunt în majoritate şi 46 de localităţi cu populaţie mixtă.
- Situaţia românilor este diferită. Dacă iugoslavii recunosc prezenţa în mod oficial a
românilor din Voivodina, nu acelaşi lucru se petrece şi cu românii din Valea
Timocului.
- Iugoslavii, fostul guvern, numesc pe românii din Timoc grup etnic de origine
necunoscută.
- Opinia iugoslavă faţă de cele două entităţi este diferită; pentru românii din
Voivodina există scoli, licee în care se predă în limba română, există posibilităţi
de manifestare culturală, românii din Timoc însă au un statut absolut nefericit.
- Din această situaţie derivă responsabilitatea şi a părţii române, dar şi a
diplomaţiei române de a readuce în atenţia guvernului iugoslav necesitatea ca
românii să aibă un statut care să corespundă prevederilor europene şi cred că, cu
o notă de delicateţe, de echilibru, diplomaţia riomână va trebui să ofere şansa
românilor dinTimoc să se exprime cultural, pentru că diplomaţia română va avea
un rol destul de important de realizat, în sensul că va induce în opinia, în
conştiinţa românilor, să respecte statul iugoslav, dar să aibă posibilitatea să se
manifeste cultural şi religios.
Domnul Iftene Pop (PNTCD):
- Cu toţii il cunoaştem pe domnul Glăvan, eu sper ca în misiunea pe care o va primi
să poată face faţă şi să ducă la îndeplinire nişte sarcini care nu vor fi uşoare.
- Cred că Belgradul devine una din cele mai dificile ambasade şi una din cele mai
dificile relaţii ale României.
- În zona asta cu adevărat stapâni au fost grecii -spiritual - şi ruşii. Singurul stat de
pe pământ unde Clinton n-a putut să se ducă sigur în vizită este Grecia.
- Şi a trebuit să i se scurteze vizita programată pentru 3 zile la mai puţin de o zi şi
să se ia măsuri de securitate extraordinară.
- Grecia a fost, pe timpul războiului din Kosovo, alături de Serbia şi de Rusia.
- Veţi fi pus de multe ori în situaţii delicate, pe de o parte sunt relaţiile bune cu
acest stat vecin, care trebuiesc conservate, există o tradiţie, pe de altă parte este
această mutaţie de raport de forţe care continuă sub ochii noştri şi care nu s-a
terminat cu războiul din Kosovo.
- Un diplomat român trebuie să fie foarte atent ca, în general, să fie de partea
forţelor democratice, occidentale şi să nu cadă în plasă datorită unei abilităţi cu
totul deosebite a grecilor şi a altora din zonă.
- Vă recomand să fiţi exterm de atent în tot ce faceţi. Nimic important să nu faceţi
fără să cereţi aprobarea de acasă.
- Să solicitaţi un specialist care să vă ajute în activitatea dvs. mai ales pentru
început.
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Domnul Ştefan Glăvan :
- Diplomaţia română la Belgrad va trebui să facă uz de o abordare suplă, nuanţată
în această zonă extrem de caldă, pentru că va trebui să asigure un echilibru
diplomatic, lucid între euforia momentului şi gradul de incertitudine al situaţiei şi al
evoluţiei ulterioare din punct de vedere politic.
Domnul Dan Amedeu Lăzărescu (independent) :
- Am avut plăcerea sa-l cunosc pe domnul Glăvan cu prilejul participării comune la
Consiliul Europei şi în viaţa politică a Timişoarei.
- Nu sunteţi înfricoşat de sarcina extraordinar de delicată, pe care nici un alt
reprezentant diplomatic al României nu o are de infruntat, ca aceea de a merge la
cel mai delicat post?
- La ora actuală Serbia, mai ales Iugoslavia, joacă rolul de placă turnantă strategică
a Europei.
- Exact aşa cum România joacă acelaşi rol strategic la Marea Neagră. Noi faţă de
sârbi avem un trecut de relaţii, nu frăţeşti, noi am fost influenţaţi de Bizanţ prin
Bulgaria şi prin Serbia.
- Noi primeam de la ei influenţa intermediată slavon-bizantină.
- Ceea ce deosebeşte profund poporul român de poporul sârb sunt diferenţe
extraordinare de care domnul ambasador trebuie să ţină cont: ei sunt slavi şi noi
suntem traco-romani, sunt ortodoxi ca şi noi, dar ceea ce istoricii români nu
îndrăznesc să spună, ca să putem moderniza România, boierii noştri şi regele
Carol, au fost siliţi să pună ortodoxia în paranteză, aşa cum a rămas până astăzi.
- Marea deosebire între poporul roman şi cel sârb este că, în timp ce turcii s-au
luptat cu sârbii, pe viaţă şi pe moarte, turcii au eradicat elitele sărbeşti, la noi
boierimea a rămas, chiar sub otomani. Ceea ce e inexplicabil. Poporul român a
fost educat de boieri in timp ce poporul sarb a fost educat de knezii satelor.
- Românii au cedat o parte din Banat Serbiei, dar noi, în 1940, prin Antonescu am
refuzat oferta lui Hitler, de a primi inapoi partea respectivă; e un argument care
trebuie folosit.
- Sârbii sunt un popor extrem de viteaz. Pătura intelectuală sârbească a fost
macedo-română. Sunt două probleme esenţiale, problema românilor din
Voivodina şi Valea Timocului şi imaginea Guvernului Român în ochii sârbilor.
- Este o imagine groaznică. - Sunt cazuri în care românii care merg acolo au fost
molestaţi.
- Li se pune în cârcă pactizarea cu duşmanii lor care i-au bombardat acum un an şi
că au pus aeroportul Timişoara la dispoziţia aviaţiei NATO.
- Nu ştiu cum veţi reuşi să o descurcaţi. Sârbii se află într-o poziţie echivocă. În
măsura în care acest echivoc va incepe să se estompeze va influenţa esenţial, ca
model, evoluţia politicii româneşti.
Domnul Ştefan Glăvan :
- Căutam cuvântul prin care să exprim sentimentele pe care le încerc vizavi de
prezenţa la Belgrad.
- Într-adevăr nu este o sinecură activitatea diplomatică de la Belgrad, este un
moment delicat, cu atat mai mult cu cat in istoria diplomaţiei mondiale, această
diplomaţie a cunoscut o dinamică extraordinară.
- Nu ne este indiferent faptul că acest coridor est-vest trece prin Iugoslavia. După
un ciclu de crize de 10 ani, acţionăm într-un context internaţional şi regional
absolt schimbat.
- Percepţiile curente asupra relaţiilor tradiţionale între România şi Iugoslavia sunt
confruntate cu evoluţia politică, uneori imprevizibilă, în zonă.
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Va fi greu dar am sentimentul de certitudine ca aici, în cadrul Comisiilor de politică
externă, şi va cer permisiunea pentru aceasta, voi găsi oricând un sfat şi un
sprijin.

Domnul Ioan Ardelean (PUNR) :
- Apreciez curajul colegului Glavan pentru acest pas. Pentru a estompa aceste
probleme existente, la aceasta dată, între cele două ţări, cred că refacerea
Episcopiei de la Vârşet ar reprezenta un punct care ne-ar ajuta în reînnodarea
acestor relaţii;
- existenţa celor două grupări de români din Banatul sârbesc şi Valea Timocului,
prin intermediul reînscăunării episcopului de la Vârşet, s-ar putea uşura
apropierea dintre cele două comunităţi;
- când am fost cu dl. Prisăcaru în zonă am auzit câteva lucruri, de la persoane suspuse, că între românii din Iugoslavia sunt probleme;
- le-am propus să găsească un episcop destoinic, se pare că în momentul de faţă
relaţia prin intermediul Caransebeşului a început, dar este nevoie de o înscăunare
rapidă a episcopului la Vârşeţ pentru că vicarul de acolo nu este un tip agreat de
preoţii români din zonă;
- relaţiile economice din zona Timişoara-Pancevo se cunosc, întreruperea acestor
relaţii a avut efect imediat în ceea ce priveşte economia ambelor ţări, ce măsuri
veţi încerca pentru refacerea acestui cordon economic foarte important şi, în
general, a relaţiilor economice cu Iugoslavia?
- sunt convins că veţi avea acel tact diplomatic prin care veţi reuşi cu toate
greutăţile care o să vă împresoare, veţi reuşi să faceţi pasul cel mare, în primul
rând, strângerea relaţiilor economice şi spirituale.
Domnul Ştefan Glăvan (PD)
- vis-a-vis de informaţiile privind diaspora noastră, vreau să menţionez faptul că va
trebui să remodelăm politica vis-a-vis de situaţia minorităţii române din Iugoslavia
şi, în special, în legătură cu un protocol de colaborare care se va stabili între cele
două ministere de externe, acest protocol prevede deschiderea unor consulate la
Bor şi la Vârşeţ, iar la Podgoriţa este în curs de parafare deschiderea acestui
consulat, refacerea episcopiei de la Vârşet este evident în atenţia Guvernului;
- cred că reluarea contactului cu Iugoslavia are ca punct de plecare reluarea
relaţiilor economice şi o şansă pentru România este aceea că revenind la putere
democraţia în Iugoslavia, nu s-a abandonat ideea acelui traseu de conductă
Constanţa-Trieste, care acum va trece prin Iugoslavia şi ne va fi favorabil nouă şi
va evita Ungaria, raţiune pentru care cred că Timişoara, în special, va fi conectată
la acest lucru;
- de asemenea, Camera de Comerţ Timişoara este deja în priză vis-a-vis de relaţia
posibilă cu colegii din zonă, în special din Voivodina;
- cred că extensia acestor relaţii se va face la nivel naţional, avem foarte multe
puncte de realizat, până în 24 decembrie trebuie să oferim un suport conducerii
democrate iugoslave;
- vom încerca să oferim Iugoslaviei un suport material constând în energie,
combustibil şi alimente.
Domnul Ghiorghi Prisăcaru (PDSR):
- vă recomand, înainte de a pleca, să vedeţi o serie de publicaţii ale Academiei
Române şi ale Fundaţiei Culturale Române în legătură cu relaţiile românoiugoslave dar şi în legătură cu situaţia populaţiei etnicilor de origine română din
Iugoslavia;
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înainte de 1989 şi până în 1992-1993 profesorii universitari şi academicienii sârbi
n-au fost deloc delicaţi în legătură cu o problematică românească în condiţiile în
care şi în momentul de faţă slujbele din bisericile din satele româneşti se ţin în
limba sârbă;
suntem acuzaţi că nu permitem universităţi în limba unor minorităţi;
sunt o serie de probleme pe care noi va rebui să le punem cu foartă multă
deschidere şi curaj în raporturile pe care le veţi avea.

Domnul Sergiu Nicolaescu (PDSR):
- în primul rând salut faptul că în faţa noastră se află un coleg de-al nostru , cu o
experienţă în cadrul Comisiilor noastre şi, în acelaşi timp, salut acest gest, făcut
probabil de Ministerul de Externe;
- în 1996 alţi colegi de-ai noştri au trecut prin această Comisiei, tot în apropierea
alegerilor, şi n-au apucat unii să-şi facă nici bagajele şi au fost îndepărtaţi fără ca
măcar să li se ceară scuze sau existe o motivaţie în acest sens;
- îmi doresc să nu mai aud de astfel de lucru, indiferent cine va veni la putere, în
acest caz;
- spre deosebire de noi, din păcate, sârbii au avut întotdeauna coloană vertebrală;
- în Iugoslavia sunt românii-macedoneni, în număr destul de important care încetul
cu încetul îşi pierd identitatea, au existat 128 de şcoli în limba română pentru
românii-macedoneni şi şcoli de limbă română, toate aceste şcoli au dispărut, cred
că e o sarcină, pentru un viitor ambasador în zona respectivă, pe lângă multe
altele pentru care va fi însărcinat este şi aceea de a renaşte speranţa că românii
din România îşi protejează conaliţionalii care sunt românii-macedoneni;
- cunoaşteţi zonele cele mai populate cu români-macedoneni?
Domnul Ştefan Glăvan (PD)
- aţi abordat un subiect extrem de important şi delicat pentru noi ca diasporă şi
vreau să vă spun că am avut onoarea ca în cadrul Consiliului Europei să prezint o
moţiune privind aromânii, iar Consiliul Europei pentru prima dată în istoria acestei
instituţii extrem de importante a votat în unanimitate această rezoluţie, această
rezoluţie oferea românilor şansa existenţei lor culturale şi religioase;
- există în zona Sandjak o mare comunitate de români-macedoneni şi surprinzător
este faptul că state care clamează în Consiliul Europei paroxismul democraţiei
sunt în situaţia de a ignora prezenţa unor minorităţi şi, în special, a românilor din
Grecia, Bulgaria şi Iugoslavia;
- la Departamentul de specialitate din Guvern există o prevedere specială privind
aromânii din Iugoslavia;
- diplomaţia de la Belgrad va trebui să abordeze în mod echilibrat şi pe alocuri
prudent această problemă, prudenţă ce va trebui să fie abandonată în momentul
în care la nivelul democraţiei iugoslave se va remarca o continuitate şi stabilitate.
Domnul Victor Boştinaru (PD):
- în episodul Belgrad abordările de la Bucureşti se întind pe o plajă foarte largă, de
la un entuziasm pueril în unele grupuri, la un scepticism iremediabil;
- recent am citi un editorial al unei persoane mai puţin informată despre domeniul
respectiv , utopia Belgradului;
- am văzut un raport confidenţial al unei ambasade româneşti care prelua informaţii
ale cancelariilor occidentale spunând textual că: România poate fi cea mai bine
plasată aici să joace rolul de intermediar între Occident şi Serbia, în evoluţiile
complicate ce urmează a avea loc la Belgrad;
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dacă Occidentul este conştient că România este cea mai bine echipată de a juca
un rol de infulenţare benefică a Belgradului pentru anii care vin , cred că
România este obligată să joace cartea aceasta, cu cel mai mare profit imaginabil
pentru câteva elemente care sunt evidente pentru noi toţi: o stabilizare a situaţiei
din Iugoslavia, insemană o îndepărtare a orizontului altor secesiuni, înseamnă o
diminuare a presiunilor pentru punerea în discuţie a unor frontiere, îndepărtarea
perspectivei ca Macedonia să fie subiectul unor convulsii, o mulţime de elemente
care toate au un impact pozitiv şi asupra României;
trebuie să constatăm că premierul Orban, în aceeaşi zi în care preşedintele
Kostunita prelua puterea de Belgrad, în urma revoltei, părăsea Parisul şi uşor
iritat declara: da,sigur, relaţiile Budapestei cu Belgradul vor trece prin Voivodina;
după două săptămâni Parlamentul Bulgariei adopta o declaraţie în care saluta
evoluţiile de la Belgrad, spunea că trebuie să evaluăm un lung şir de condiţionări;
România este în situaţia privilegiatăpentru că suntem singura ţară din zonă în
care Parlamentul a jucat un rol mai mare decât în orice altă parte a regiunii, în
dezvoltarea unei relaţii substanţiale cu opoziţia democratică din Serbia, la un
moment când mulţi erau sceptici;
această relaţie privilegiată este un instrument extrem de important iar dl. Glăvan a
avut rolul de a fi între aceia care au participat la negocieri confidenţiale cu PD din
Serbia, care a fost implicat în promovarea şi sprijinerea unor programe de
asistenţă , toate astea îi conferă lui Ştefan Glăvan o carte pe care nici un diplomat
de la Belgrad nu o are astăzi, aceea de a avea uşa deschisă, de a fi cunoscut, de
a nu avea nevoie de recomandarea cuiva; sunt foarte rare cazurile când este
omul potrivit la locul potrivit;
dl. Glăvan are o misiune enorm de grea şi este şansa României în acest
moment, indiferent cine va fi la putere la Bucureşti, că un om ca dl. Glăvan este
acolo şi are aceste canale privilegiate;
cred că România nu-şi poate permite luxul de a destabiliza relaţia cu Belgradul
acum când acesta poate deveni pentru România un atu;
anul trecut, când Djindjic semna la Bucureşti o declaraţie vorbind despre un
parteneriat româno-iugoslav, ca un factor esenţial pentru stabilitatea şi
cooperarea regională, aceste previziuni au şanse să capete consistenţă în viitor
cu grija, cu sprijinul şi cu efortulul tutror şi mai puţin cu polemicile;
săptămâna viitorare dl Glăvan va merge la Belgrad , la invitaţia PD din Serbia, în
avanpremieră, pentru aşi pregăti terenul pentru mandatul pe care-l are;
mult succes.

Domnul Mihai Dorin (PNŢCD)
- dezvăluirile făcute de dl. Boştinaru mai atenuează puţin din dimensiunea care se
profila înfricoşătoare pentru candidatul la Belgrad şi mă asociez acestei idei, să
îndulcim puţin nu chiar stă Universul într-un picior la Belgrad;
- cred că avem motive, cunoscând dinamismul dlui Glăvan, să fim optimişti că va
reuşi să facă o foarte bună figură la Belgrad pentru diplomaţia românească;
- în Iugoslavia nu a mai existat regim democratic din anii 30 şi cred că România nu
are o şansă mai bună să salveze problema identităţii culturale, lingvistice şi etnice
a românilor care trăiesc acolo decât într-un regim democratic;
- este o oportunitate pe care domnul ambasador va trebui să o aibă în vedere
pentru că numai cu un regim democratic se poate spera şi cu o contribuţie foarte
energică din partea României;
- din păcate, am constatat la grupurile etnice româneşti de la sud de Dunăre că nu
e numai o problemă de ordin interstatal, este şi o problemă de reconstrucţie
mentală a identităţii româneşti acolo;
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e vorba de un efort suplimentar la care fireşte că forurile ştiinţifice româneşti vor
trebui să fie mult mai active;
şansa ca să obţine mai mult decât am obţinut după primul război mondial este
mai mare decât oricând;
de la deschiderea acelor şcoli până la aspectul religios am convingerea că dl.
ambasador Glăvan va deschide o serie istorică în acest sens;
toţi antevorbitorii au evocat deficitul de imagine a României oficiale la Belgrad,
cred că acest deficit poate fi compensat printr-o acţiune energică pe palierul
cultural;
Belgradul a fost şi mai este, cred, cea mai importantă capitală culturală de la sud
de Dunăre;
foarte activa minoritate românească din Voivodina poate să fie o punte în acest
sens;
prin acest palier putem reface acest deficit de imagine care exploatează o
anumită incompatibilitate de mentalitate între cele două popoare;
îndrăznesc să cred că un început se va croi acum şi prin misiunea colegului
nostru;
mult succes.

Domnul Ştefan Glăvan (PD)
- intervenţia domniei sale îmi induce certitudinea că aici voi găsi permanent un sfat
şi o soluţie;
- diplomaţia română este, în materie de Belgrad, într-o cursă contra cronometru şi
acolo avem nevoie de supleţe, abilitate şi energie diplomatică.
Domnul Ghiorghi Prisăcaru (PDSR)
- pierdem un coleg dar câştigăm un diplomat.
Cu 28 de voturi pentru şi 2 împotrivă, domnul Ştefan Glăvan a primit avizul favorabil
pentru ocuparea postului de ambasador al României la Belgrad.
Domnul Victor Boştinaru propune membrilor celor două Comisii trecerea la
audierea următorului candidat, domnul Costin Georgescu.
- procedurile vă sunt cunoscute, vă intrebăm dacă aveti si alte elemente care doriţi
să le comunicaţi legat de CV-ul dvs.
Domnul Costin Georgescu:
- mulţumesc că v-aţi facut timp ca să fiţi aici
- legat de CV, aş mai adăuga faptul că am fost şi membru al Comitetului Român al
Marilor Baraje.
Domnul Iftene Pop (PNŢCD):
- vă felicit pentru candidatura dvs.
- Citind fişa de relaţii dintre România şi Cipru, constat următoarele: nu mi se pare
ca în alte cazuri, că sub aspect economic relaţiile noastre cu Cipru sunt deosebit
de importante.
- cele politice da, constat anumite intârzieri în privinţa contactelor la nivel politic,
incepând cu dialogul la cel mai înal nivel;
- dincolo de aparenţe, ce credeţi că trebuie făcut ca acest dialog să fie reluat?
- Cipru are o importanţă strategică foarte mare în zonă.

8

Domnul Costin Georgescu:
- Ciprul, la ora actuală, este pe locul 7 în România la investiţiile străine.
- ţinând seama că e în primul val de aderare la CE, tinde să fie tot mai mult o placă
turnantă a comerţului între Europa şi Orientul Apropiat şi chiar Africa de Nord,
relaţiile economice cu Cipru sunt foarte importante
- referitor la relaţiile politice, sunt create premizele, la ora actuală, sub auspiciile
ONU, începute destul de puternic la sfârşitul anului trecut, pentru rezolvarea
problemei cipriote în vederea aderării la UE, in care se pune problema intrării
unui singur stat, poziţiile celor două ţări, interesate direct de Cipru, respectiv
Grecia şi Turcia, s-au schimbat în bine în vederea deschiderii acestui dialog. întâlnirile care au avut loc şi deplasările lui Desoto, reprezentant ONU pentru
Cipru la Nicosia, şi chiar a reprezentantului SUA, arată interesul pentru flancul de
sud NATO şi în acelaşi timp interesul CE pentru această zonă economică a
Europei şi a Mediteranei.
- în acest context şi România trebuie să fie prezentă în relaţiile cu Cipru fiindcă
Cipru are relaţii foarte bune şi cu ţările din Orientul Apropiat, cu ţările din Nordul
Africii şi mai nou relaţii bune cu Israelul cu care va incheia un Acord.
- Personal, consider că şi relaţiile României cu Cipru, atât politic, cât şi economic,
la toate nivelurile, sunt extrem de importante.
- au avut loc o serie de vizite, contacte la diferite nivele, grupuri de prietenie şi chiar
la nivelul altor organizaţii care să creeze şi un cadru politic mai propice.
- trebuie avansate şi grăbite deschiderea unei reprezentanţe cel puţin consulare la
Bucureşti.
- Relaţiile cu Cirpu le derulăm prin ambasada noastră de la Atena.
- rolul ambasadei trebuie să fie foarte activ în această perioadă în care atenţia
marilor puteri, NATO, ONU, CE este îndreptată asupra Ciprului care o consideră
ca o problemă care trebuie rezolvată imediat.
Domnul Romulus Neagu (PDSR):
- se cunoaşte că până acum România nu a avut ambasador la Nicosia. În
materialul de la MAE s-a subliniat că numirea unui ambasador este condiţionată
de partea română de deschiderea unei misiuni diplomatice sau consulare la
Bucuresti.
- Tot in acest material se arată că nu sunt indicii privind posibilitatea de
concretizare a acestei condiţii puse de partea română.
- Ce a intervenit dramatic în ultimele luni pentru ca să aibă loc o schimbare a
poziţiei ţării noastre, a MAE în problema numirii unui ambasador la Nicosia?
- nu ascund faptul că se dau interpretări politice aceste numiri şi as dori un răspuns
de la dvs.
- Cine a avut iniţiativa a acestei numiri? A fost o dorinţă a dvs. şi ce v-a motivat sau
a fost o propunere din altă parte?
Domnul Costin Georgescu:
- nu stiu daca am toate răspunsurile dar am sa incerc să vi le dau.
- consider că România, în conjunctura actuală internaţională, ţinând seama de rolul
Ciprului în acea parte a Europei şi a Mediteranei şi de rolul ei pe probleme
economice, comerciale de placă turnantă şi că va fi inaintea noastră un membru
cu drepturi depline în CE, credem că România trebuie să acorde un interes mult
mai mare ca pana acum în Cipru.
- prezenţa unui ambasador acolo nu poate fi decat benefică.
- Referitor la persoana mea, nu ar trebui interpretat politic. M-am exprimat public ca
la terminarea mandatului un director al SRI sa nu facă politica.
9

-

-

această tranziţie, fiind o perioada cu multe suspiciuni este bine ca directorul SRI
sa se abtină de a se implica în viaţa politică.
Din păcate proiectul de lege e rămas în urmă, dar cuvântul dat nu are legătură cu
această lege.
mi-am exprimat dorinţa de a pleca ambasador încă de acum un an de zile, au
intervenit probleme medicale, n-am cerut Cipru dar mi s-a propus, şi am fost de
acord, cunoscând importanţa acestei ţări, legată de interesele României şi zonale
şi europene.
de trei ani am dorit sa ţin SRI departe de orice implicare politică şi ca serviciu şi
ca persoană

Domnul Sergiu Nicolaescu (PDSR):
- mi s-a părut cel puţin curios ca in cele doua cazuri, existente la noi dupa 1990, ca
unul din şefi să-şi înfiinţeze un partid şi să aibă ambiţii să ajungă preşedinte al
României.
- dvs personal imi inspirati incredere, spre deosebire de primul, părăsiţi postul
repectiv pentru un post de ambasador într-o insulă care are o anumită faimă,
tradiţie, nu atât politică cât economică.
- Aţi fost conştient de riscurile acceptării, de ce Cipru?
- este o mare lipsă a noastră a Parlamentului, că nu ne-am gandit ce se intâmplă
cu aceşti oameni care poartă o responsabilitate imensă timp de 3, 4 ani, la
serviciile secrete, ce se întâmplă cu aceşti oameni după? Ei ar trebui protejaţi cel
puţin cât sunt foştii preşedinţi.
- dacă voi mai fi in parlament voi incerca să iniţiez o lege în acest sens, în situaţia
în care ei părăsesc serviciul respectiv.
- Aţi fost conştient de riscul pe care vi-l asumaţi primind această funcţie?
Domnul Costin Georgescu:
- infirm ştirea apărută în ziare, nu s-a luat nici o legătură de către preşedintele Emil
Constantinescu cu preşedintele Ciprului, intervenţiile au fost doar pe linia
ministerelor de externe.
- nu se poate vorbi de un risc. Eu spun ca un mandat este destul. Este o uzură
fizică şi morală şi randamentul poate sa scadă. Pricole sunt multe, unele si le face
el singur.
- Cipru este considerat un teritoriu sfant pentru organizaţiile teroriste. Deci nu-mi
este frica din acest punct de vedere.
- eu consider ca pot fi util, viata te pune în anumite posturi pe care ţi le asumi sau
nu.
Domnul Dan Amedeu Lăzărescu (independent):
- deşi nu va cunosc foarte bine am intuiţia ca aţi rămas liberal autentic. Vă asumaţi
o sarcină destul de complicată într-o regiune care este ca un sac de pulbere
pentru politica europeană.
- Problemele delicate pe care le aveţi de soluţionat acolo se complică prin recentul
scandal cu serviciul de telecomunicaţii, care are si ceva ciprioţi.
- Va trebui să elucidaţi acest mister care pune in joc o serie intreaga de conştiinţe
politice româneşti.
Domnul Costin Georgescu:
- la ora actuala o condiţie pusă Ciprului pentru aderarea la UE, este si rezolvarea
problemelor firmelor off-shore care se găsesc şi lucrează şi în Cipru.
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Se vor intampla in Cipru unele lucruri care pot avea influenţe directe asupra
Romaniei, în sens pozitiv.
România nu trebuie să stea deoparte. Sunt interese foarte mari din partea marilor
puteri şi din partea organizaţiilor internaţionale.
nu am date legate de privatizarea Romtelecom, legat de firma din Cipru, dar dacă
voi ajunge acolo şi voi primi această sarcină, ambasada se va implica dacă este
cazul pe această problemă.

Domnul Gheorghe Ceauşescu (PNŢCD):
- cred că decizia de a limita funcţia de director al SRI pentru un singur mandat este
foarte bună.
- o ieşire bună din această funcţie este tocmai o ambasadă şi sunt multe cazuri şi
in alte ţări.
- veţi reprezenta foarte bine interesele României intr-o zonă extrem de sensibilă.
Prin intrarea Cipru in UE, pe langa interesul României de a ne ajuta in acest efort
al nostru, mai inseamnă şi o penetrare mai departe a Europei care este absolut
de urmărit şi de salutat.
Domnul Octavian Ştireanu (independent):
- va rog să-mi spuneţi ce sanse există ca să mai existe lucrări hidrotehnice acum,
în România, de reluare a lor, avand in vedere inundaţiile catastrofale. Un fel de
marturie profesională.
- Reveniţi asupra privatizarii Romtelecom, vă asumaţi misiunea de a ne spune cine
sunt acţionarii de la OTEROM care are sediul în Cipru şi care este o firma care
80% apartine OTE Grecia şi 20% unor persoane fizice care sunt cetaţeni români.
- fabrica Letea e pe cale a se privatiza tot cu o firma care are sediul in Cipru.
- Noi ar trebui sa aflăm cine sunt acţionarii de acolo, ca să ştim cum stau lucrurile.
- Cine va conduce SRI pe perioada alegerilor şi care este mandatul legal sau
constituţional al unui director?
Domnul Victor Boştinaru:
- Nu trebuie să deviem de la subiectul audierii noastre, pe domnul Costin
georgescu îl vom judeca pentru ceea ce urmează să facă în calitate de
ambassador şi nu de director al SRI
- un ambassador la post face ceea ce i se cere de către guvernul ţării, dl.
Georgescu nu va putea avea iniţiative personale.
Domnul Costin Georgescu:
- pot sa vă spun în mod cert că referitor la inundaţii, hidrotehnica românească are
viitor, dar nu s-a dat atenţie întreţinerii lucrărilor.
- in al doilea rând unii primari nu şi-au scos sătenii la treabă, mizeria aruncata pe
niste canale a dus la cresterea cotei de inundaţii. E o chestie de educaţie dar şi
de lege aplicată strâns.
- privind OTEROM, personalul diplomatic trebuie să se intereseze de domeniul
economic, de a atrage seriozitatea, investitori credibili, sunt lucruri publice care in
alte ţări le poate afla oricine
- un mandat este legat de o legislatura, fiindca el este numit de un Parlament, este
propus de un preşedinte, deci aşa mi se pare normal.
Domnul Gheorghi Prisăcaru:
- declaraţiile pe care le-am dat nu se refereau la nici unul din candidaţi. Era o
chestiune de oportunitate. Dacă este oportun ca in plina campanie electorală
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şeful SRI să plece lasand serviciul de izbeliste şi daca nu se pune astfel in
dificultate siguranţa României
v-ati dat demisia din funcţia de director SRI sau care este raportul cu Parlamentul,
dvs. ati fost numit de Parlament? Mai aveti vreo obligaţie de a informa
Parlamentul, in legatură cu plecarea în post sau este doar obligaţia Preşedintelui
de a transmite demisia?
există o mare disponibilitate politică din partea autorităţilor cipriote vizavi de
dezvoltarea relaţiilor cu România, dar noi in ultimii ani nu mai vorbim de Cipru, de
nevoia sprijinirii soluţionării politice a problemei cipriote.
dacă nu se va găsi o soluţie de crearea unui stat federal, între Cipru şi celealtă
parte de Nord, care este ocupată de Turcia, sunt puţine şanse ca Cipru să fie
admisă in UE.
noi am ridicat problema că atata timp cat România are o reprezentanţă la Nicosia
şi Cipru să deschidă o reprezentanţă diplomatică la Bucureşti, măcar la nivel de
consulat.
eu am mai spus ca ar fi bine ca şeful statului şi ministrul de externe să se abţină,
inainte de alegeri, să trimită ambasadori
prin ceea ce veţi face nivelul relaţiilor dintre România şi Cipru va avea de câştigat.

Domnul Costin Georgescu:
- nu mi-am dat demisia din funcţia de director al SRI, deoarece deocamdată
suntem în faza de propuneri, imi fac datoria pana in ultima clipă.
- eu cred că voi avea asigurată securitatea în Cipru
- lumea nu se mai cucereşte militar, ci economic.
Domnul Ioan Ardelean (PUNR):
- problema care mă intereseaza este cea economică. România a avut grupări,
trusturi care au lucrat in Cipru. Credeţi că se poate amplifica activitatea grupărilor
româneşti în Cipru, pe această linie?
- dacă se lucrează pe tema economică putem să avem o deschidere şi o
contribuţie importantă in dezvoltarea economică a acestei ţări mici.
- schimburile actuale nu se pot realiza fără reprezentanţe consulare.
Domnul Costin Georgescu:
- când vom ajunge să ne respectăm reciproc indiferent de culoare politică, în viaţa
umană să ramânem aceeaşi oameni, România va avansa mult.
- trustul Energomontaj a executat în trecut niste lucrări de linii de înaltă tensiune şi
le-a executat bine. Trebuie să fim mai activi. Relaţiile bune pe care le au ei cu
diferite ţări ar putea să ajute România, trebuie să dezvoltăm turismul. Sunt multe
de făcut economic.
Domnul Marcian Bleahu:
- vizita noastră în Cipru a lăsat o amprenta foarte profundă.
- La o intrunire la care am fost la un an de la vizita noastră, stând de vorbă cu
reprezentantul grec a venit să se alăture dikscuţiei şi reprezentantul cipriot, şi am
găsit atata simpatie pe care au aratat-o faţă de noi, încât aţi putea fi o trăsătură
de unire, de împacare a unor situaţii.
Domnul Costin Georgescu:
- într-adevăr există contacte foarte dese şi intelegeri între diverse asociaţii, care îi
apropie pe ciprioţii greci de ciprioţii turci
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Domnul Victor Boştinaru supune la vot membrilor Comisiilor candidatura
domnului Costin georgescu.
CU 26 de voturi pentru şi 6 împotrivă, aceasta a fost avizată favorabil de cele două
Comisii .
Domnul Victor Boştinaru propune membrilor Comisiilor trecerea la următorul
candidat la postul de ambasador, domnul Mircea Criste pentru postul de la Bewrlin.
Domnul Victor Boştinaru:
- v-aţi prezentat demisia din funcţia de procuror general al României ?
Domnul Mircea Criste
- nu sunt încă demisionar.
Domnul Victor Boştinaru:
- în condiţiile nominalizării, am înţeles că procedurile de audiere v-au fost
comunicate, am dori să ne precizaţi ce credeţi că vă caifică pentru postul de
ambasador al României la Berlin şi dacă mai aveţi ceva de adăugat la CV-ul pe
care l-am primit de la Ministerul Afacerilor Exerne?
Domnul Mircea Criste
- înainte de toate aş vrea să vă mulţumesc pentru timpul acordat, sunt conştient că
v-aţi luat din timpul dumneavoastră pentru a face posibilă această audiere;
- voi spune numai adevărul ca judecător ce am fost atâţia ani, vreau să vă spun că
sunt unul dintre cele mai vânate persoane de către presă şi mass-media;
- referitor la CV vreau să vă spun că provin dintr-o familie unde am primit o
educaţie germană, mama este de origine germană, acest lucru m-a determinat să
accept această misiune, este o misiune dificilă dar de onoare;
- de câteva luni am titlu universitar de conferenţiar, studiile sunt de jurisit, am
absolvit Facultatea de la Cluj, de asemenea am mai obţinut un masterat în
Franţa, în 1995;
- experienţa pe care am căpătat-o a fost cea care a determinat numirea mea şi
anume, în 1997 am fost numit director de penitenciar, în 1998 am fost în fruntea
Ministerului Public;
- cunosc sistemul politic occidental, ceea ce reprezintă un atu pentru misiunea
următoare.
Domnul Dan AmedeU Lăzărescu (independent):
- faptul că sunteţi de cultură germană vă va ajuta foarte mult în încercarea de
mediere între mentalul german şi mentalul român;
- în imaginea pe care România o are în Germania, o imagine peiorativă, s-a
agravat continuu de-a lungul istoriei.
- aveţi de rezolvat o serie de lucruri care, de asemenea, trebuiesc soluţionate,
problema esenţială cred că este valorificarea Dunării ;
- veţi avea împotrivirea căilor ferate germane, datorită concurenţei.
Domnul Mircea Criste:
- sunt conştient de această moştenire şi am chibzuit înainte de a accepta această
candidatură;
- sunt sigur că există destule punţi de dialog pentru ca trecutul să fie schimbat
pentru un viitor nou;
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voi fi un partener credibil de discuţie în stabilirea raporturilor cu Germania;
foarte mulţi etnici germani au migrat în Germania, acest potenţial nu a fost
suficient exploatat, folosirea germanilor din România reprezintă un obiectiv
principal în misiunea mea.

Domnul Ion Pârgaru (PDSR):
- consideraţi, domnule Procuror General, ca un impediment modul în care a fost
făcută trecerea dosarelor de la Parchet la Justiţie?
- cum vedeţi problemele economice dat fiind faptul că România este un exportator
de produse slabe calitativ şi cum vedeţi rezolvarea lor?
- modul de prezentare a CV este prea concis.
Domnul Mircea Criste:
- am avut contacte cu omologi, inclusiv din Germania, nu am avut nici cel mai mic
semnal că felul cum lucrează procurorii români este prost văzut de către aceştia;
- aspectele economice reprezintă un scop principal, imi propun să intensific relaţiile
economice şi financiare pentru a creşte investiţiile în România;
- în CV am punctat doar părţile principale ale carierei mele.
Domnul Gheorghe Ceauşescu (PNŢCD)
- CV-ul a fost într-adevăr prea sintetic;
- imi pare bine că veniţi dintr-un mediu german, ei ne spun tot timpul că sunt
francofoni, va trebui să accentuăm relaţiile în domeniul cultural;
- le puteţi aminti că era o modă în România interbelică pentru ca copii să înveţe
limba germană;
- actualul ambasador nu a făcut o serie de lucruri importante, foarte importantă va
fi seriozitatea de care noi dăm dovadă, ceea ce îi înnebuneşte în ţară este faptul
că nu se răspunde la scrisori, iar această neseriozitate ne dezavantajează foarte
tare.
Domnul Mircea Criste:
- vă mulţumesc pentru mâna de ajutor pe care mi-o întindeţi;
- la diverse ocazii am avut plăcerea să ne întâlnim, apare problema culturală, miam propus de a revitaliza Institutul cultural de la Berlin, care va trebui să fie un
vârf de lance.
Domnul Victor Boştinaru (PD)
- aşa cum am relatat şi în presă că Berlinul este extrem de important pentru
România, mă refer la o evoluţie ştearsă până în 1992 şi la rezultate nu la nivelul şi
potenţialul care existau de domnul Dunca, există personalităţi în mediile politice
care au o mare prietenie pentru România;
- un dialog eficient şi rapid cu instituţiile germane, e nevoie să cultivaţi această
relaţie şi să daţi tot potenţialul dar să şi smulgem sprijinul lor;
- neseriozitatea unor instituţii româneşti în relaţiile cu Germania, răspunsurile
noastre la problema românilor care comit acte infracţionale pe teritoriul
Germaniei, cert e că în ţară am căutat să punem oblon la toate acestea; abia
acum Guvernul român se chinuie să impună acea reglementare ca românii care
comit aceste infracţiuni să nu aibă drept la paşaport timp de 3 ani;
- ce s-a întâmplat în dosarul cu documentele extrase la Parchet?
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Domnul Mircea Criste:
- nu văd misiunea mea ca ceva care începe de la zero, ci o înscriu ca o continuitate
a relaţiilor româniei cu Germania;
- munca trebuie să fie una de echipă, calitatea tuturor celor de la post joacă un rol
important;
- voi fi un reprezentat al statului român care stabileşte relaţii la toate nivelurile, am
abilitatea şi experienţa de a fi echidistant de partipurile de tip ideologic;
- colaborarea cu autorităţile române sigur că este importantă, sper să găsesc în
interior parteneri de discuţie, nu ascund faptul că având acele legături cu etnici
germani, cred că imaginea reflectată în presa germană uneori a fost exagerată,
cetăţenii români care fac deservicii statului român pot fi opriţi, restrânşi de
anumite drepturi;
- referitor la dosarele cu privire la extragerea de documente de la MAE, am
aşteptat să se realizeze un inventar la Minister.
Domnul Ghiorghi Prisăcaru (PDSR):
- pe lângă o serie de incertitudini am şi o certitudine şi anume că misiunea
dumneavoastră acolo nu va fi simplă;
- nimic nu se face în Europa fără Germania, există o serie de suspiciuni din partea
germanilor asupra românilor şi se adaugă anumite contraperformanţe ale foştilor
ambasadori ai României la Berlin;
- eu cred că dumneavoastră va trebui să aveţi de luptat cu concepţia economicistă
a Germaniei în legătură cu integrarea în Uniunea Europeană, mai ales Franţa i-a
impus Germaniei că va suporta singură toate cheltuielile de integrare a Landurilor de răsărit, Dvs. ar trebui să acţionaţi pe multiple planuri, să nu ocoliţi
diferitele partide din Germania, indiferent că sunt la putere sau în opoziţie;
- trebuie să aveţi o relaţie îmbunătăţită cu presa, trebuie să determinăm o
schimbare a presei germane faţă de România pentru că astfel se informează
opinia publică, ei sunt foarte receptivi la ce spune presa;
- vă aşteaptă un program greu, trebuie rezolvată şi o problemă de procedură, de
rechemare a domnului Dunca;
- poate domnul Boştinaru va face demersurile necesare ca să fim în regulă?
Domnul Mircea Criste:
- sunt conştient de faptul că misiunea nu este simplă, programul de lucru va fi
probabil de 12 ore pe zi, Germania reprezintă o forţă economică, politică şi cred
că nu trebuie ratată şansa de a atrage Germania ca un susţinător al României;
- munca ambasadorului nu este singulară, mizez pe faptul că voi reuşi să identific
punctele sensibile cu Germania pentru a lua măsurile necesare astfel încât
relaţiile cu Germania să treacă pe un traseu ascendent;
- nu se poate cere un sistem economic imediat, putem convinge prin crearea unui
cadru pentru dezvoltarea economică în condiţii concurenţiale;
- am independenţă toată faţă de orice partid şi voi putea avea relaţii cu toate
partidele politice, este nevoie şi de un sprijin puternic alautorităţilor române;
- voi încerca să atrag presa ca un instrument şi un lobby în favoarea României.
Domnul Octavian Ştireanu (independent):
- am aflat de la domnul Boştinaru că Germania a avut o poziţie fermă privind vizele
pentru România;
- de asemenea, relaţiile cu presa este o temă foarte importantă pentru un
ambasador; cred că ambasadorul României la Berlin dacă se pune bine cu Emil
Hurezeanu de la Deutche Welle are rezolvate 80% din imagine;
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cer un sfat, desigur neoficial, bântuie o confuzie în legătură cu o necesară
conduită pe care trebuie s-o aibă un ambasador care candidează pe liste
parlamentare, e vorba de un punct de vedere strict profesional pe care vi-l cer,
poţi fi şi ambasador şi candidat al unui partid?

Domnul Mircea Criste:
- realizez importanţa pe care o are mass-media, vreau să cultiv aceste contacte la
nivelul mass-mediei cu importanţă asupra opiniei publice;
- în ceea ce priveşte statutul ambasadorului, această calitate este incompatibilă cu
orice altă activitate, în afară de calitatea de profesor în învăţământul superior.
Domnul Victor Boştinaru:
- Comisiile să solicite poziţia Ministerului Afacerilor Externe referitor la această
chestiune (cazul Ciauşu).
Domnul Ghiorghi Prisăcaru:
- prezintă scrisoarea domnului Meleşcanu privind audierea acestuia în faţa
Comisiilor de politică externă, precum şi a domnului Petre Roman privind poziţia
oficială a MAE în legătură de candidatura ambasadorilor pe listele parlamentare.
Domnul Gheorghe Ceauşescu (PNŢCD):
- nu era vorba doar de chestiunea documentelor dispărute, domnul Ciauşu este
dispuns oricând să participe la audieri de asemenea domnul Ciauşu făcuse nişte
afirmaţii foarte grave, erau menţionaţi domnii Meleşcanu şi Iliescu;
- motivul invocat de domnul Meleşcanu nu poate fi luat în consideraţie, Comisia de
supraveghere a SIE îşi continuă lucrările, chiar dacă e campanie electorală
trebuie să clarificăm această chestiune.
Domnul Victor Boştinaru:
- la ultima şedinţă a celor două Comisii s-a hotărât prin vot elaborarea unei scrisori
prin care să fie invitaţi domnii Meleşcanu şi Ciauşu, acesta a fost temeiul;
- MAE a notificat că domnul Ciauşu urmează să fie invitat, iar domnul Meleşcanu,
cu aceeaşi dezinvoltură, a venit şi a motivat acum, de o manieră cel puţin
neelegantă, că nu doreşte să fie în faţa celor două Comisii ca să nu se
interpreteze;
- acest lucru mi se pare cel puţin deplasat, este membru al acestei Comisii şi
candidat la cea mai înaltă funcţie în stat, este ofensator la adresa Comisiei.
Domnul Gheorghe Ceauşescu (PNŢCD):
- sunt de acord dar această chestiune este mult prea importantă ca să ne jucăm cu
ea.
Domnul Victor Boştinaru:
- să se redacteze o scrisoare prin care membrii celor două Comisii îşi exprimă
regretul faţă de atitudinea domnului Meleşcanu, cea de membru şi cea de fost
ministru de externe, care răspunde oficial pentru faptele care s-au întâmplat în
timpul mandatului domniei sale;
Domnul Victor Boştinaru supune la vot candidatura domnului Mircea Criste pentru
postul de ambasador al României la Berlin.
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Cu 24 de voturi pentru şi 6 împotrivă, Comisiile au avizat favorabil candidatura
domnului Mircea Criste pentru postul de ambasador al României la Berlin.
Întruniţi în şedinţă separată, membrii Comisiei pentru politică externă a Camerei
Deputaţilor au avizat favorabil Proiectele de Lege prezentate, în calitate de raportori,
de către domnii deputaţi Mihai Dorin (PNŢCD) şi Mihai Baciu (PD).
Domnul deputat Ion Pârgaru, ca raportor al celui de-al treilea Proiect de Lege, a
solicitat amânarea discutării acestui proiect, propunând ca, la o viitoare şedinţă, un
reprezentant al Guvernului să fie invitat la Comisie pentru a da câteva explicaţii cu
privire la modul în care a fost negociat acest Acord de împrumut şi la modul în care a
fost redactată Nota de fundamentare care, în opinia domnului raportor, prezintă
dezacoduri faţă de textul însuşi al Acordului.
Plenul Comisiei a fost de acord cu această propunere.
În continuare, membrii Comisiei au desemnat raportori la proiectele de Lege cu
care Comisia a fost sesizată. Au fost desemnaţi doamna Lavinia Pavel (PD) şi
domnul Ion Pârgaru (PDSR).
La şedinţă au participat 23 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin
Antonescu (PNL, ministru), Hamar Alexandru Konya (UDMR), Adrian Severin
(deplasare, independent), şi Mugurel Vintilă (independent).
Preşedinte,

Secretar,

Victor Boştinaru

Iftene Pop
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