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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei comune a Comisiilor pentru politică externă  din Senat şi 

Camera Deputaţilor din 11 martie  1998 
 

Comisiile pentru Politică Externă  şi-au desfăşurat  lucrările în şedinţă comună în ziua de 11 
martie 1998, cu următoarea ordine de zi : 
 

1. Audierea domnului Gabriel Gafiţa pentru postul de ambasador al României la Ottawa; 

2. Întâlnire cu reprezentanţii MAE (Direcţia ţări vecine şi Direcţia tratate), care urmează să 
prezinte stadiul negocierilor tratatelor cu Republica Moldova şi Federaţia Rusă  ; 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege privind înfiinţarea Institutului European Român, 
în prezenţa reprezentanţilor Departmanemtului de Integrare Europeană şi ai Direcţiei UE 
din MAE, care vor prezenta punctul de vedere al Executivului. 

 
 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 27 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii  Crin 
Antonescu (PNL - ministru), şi Ion Pârgaru (PDSR).  
 
 
Domnul Ghiorghi Prisăcaru a supus aprobării ordinea de zi care a fost în unanimitate 
acceptată.  
 
 
1. Domnul Ghiorghi Prisăcaru : 
 
După o scurtă prezentare a domnului Gabriel Gafiţa, dă cuvântul acestuia, apoi invită 
participanţii să ia cuvîntul pentru întrebări. 
 
Domnul Gabriel Gafiţa face unele completări la prezentarea făcută : 
- este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1976 şi autor a 5 cărţi şi a mai 

multor traduceri din literatura universală. 
 
Domnul Alexandru Paleologu  (PNL) : 
 
- îl felicită pe dl. Gafiţa pentru onoranta misiune pe care o va îndeplini, manifestându-şi 

satisfacţia că un scriitor urmează această tradiţie, bucurându-se de oportunitatea de a 
activa în diplomaţie. 
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Domnul Iftene Pop : 
 
- Adresează dlui Gafiţa întrebarea : cum ar putea influenţa Canada demersurile şi reuşita 

României de a se integra în structurile euro-atlantice şi cum ar putea fi folosită influenţa 
pe care aceasta o are asupra S.U.A., fiind cunoscute relaţiile speciale pe care aceste două 
state le dezvoltă ? 

 
Domnul Gabriel Gafiţa : 
 
- Canada se află la mijlocul a trei factori importanţi de decizie : SUA, Marea Britanie şi 

Franţa, este membră a francofoniei (cu trei delegaţii) şi a Commonwealth-ului; 
- - cel mai mare sprijin ni-l poate oferi pentru organizarea în decembrie a.c. a Conferinţei 

Ministeriale a Francofoniei la Bucureşti. 
 
Domnul Mihai Grama (PNTCD) : 
 
Adresează trei întrebări domnului Gafiţa : 
- care sunt relaţiile domniei sale cu fosta Securitate ? 
- care este situaţia MAE din punctul de vedere al orientării politice a personalului acestuia ? 
- ce relaţii culturale poate domnia sa facilita cu personalităţi culturale canadiene ? 
 
Domnul Gabriel Gafiţa : 
 
- Statutul corpului diplomatic interzice orice angajamente politice; 
- Nici un ministru nu a încercat să facă presiuni pentru înregimentarea sa politică, MAE 

având o deschidere egală către tot spectrul politic românesc; 
- Neagă orice legătură cu fosta Securitate, iar faţă de referirile de acest gen la tatăl său, 

declară că este mândru de această descendenţă (face apoi o scurtă prezentare a biografiei 
lui Mihai Gafiţa, inclusiv referitoare la activitatea sa în cadrul PNL şi al PCR, la care a 
aderat o dată cu Paul Goma, în 1964); 

- Nu are cunoştinţe foarte extinse în diaspora canadiană, dar are multe cunoştinţe în MAE 
canadian; în 1997, România a semnat Tratatul de la Ottawa privind interzicerea minelor 
anti-persoană, în care Canada s-a implicat foarte decisiv; deşi MapN a avut oarecare 
reţineri la semnarea acestui document,  MAE român a insistat pentru semnarea acestuia. 

 
Domnul Mihai Grama (PNTCD) : 
 
- a făcut precizarea că nu s-a referit la personalităţi culturale ale diasporei româneşti din 

Canada, ci la personalităţi canadiene. 
 
Domnul Mihai Dorin (PNTCD) : 
 
- subliniază faptul că spaţiul canadian este foarte interesant pentru România, statutul politic 
şi etnic al Canadei fiind foarte propice, iar rolul Canadei poate fi cel pe care Belgia l-a 
jucat pentru istoria României în materie de relaţii internaţionale. 

 
Domnul Dorel Dorian (FCER) : 
 
- îl cunoaşte pe dl. Gafiţa din cărţile domniei sale; 
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- face o evocare elogioasă a lui Mihai Gafiţa, puternică personalitate intelectuală şi un 
prieten al intelectualilor evrei, cu bune conexiuni în lumea canadiană şi care trebuie 
folosite, căci aceasta sprijină cu tot sufletul forţele democratice din România ; 

- de asemenea, trebuie folosite bunele relaţii ale comunităţii evreieşti canadiene cu 
comunitatea chineză din acea ţară, o comunitate foarte bogată (provenită din emigraţia din 
Hong Kong); 

- remarcă de asemenea şi existenţa unui puternic centru legionar (la Hamilton), dar care nu 
s-a implicat în nici o acţiune provocatoare, dovedindu-se a fi un grup de fini intelectuali, şi 
nu un curent periculos; 

- de asemenea, aminteşte de puternica influenţă a Bisericii Ortodoxe, care ar putea fi 
utilizată în acţiuni de foarte bună calitate; 

- aminteşte de asemenea de colaborarea cu statul canadian în materie de producere a 
energiei nucleare, echipamentul furnizat fiind extrem de sigur. 

 
Domnul Dan Matei Agathon (PDSR) : 
 
- consideră că s-a discutat prea mult despre tatăl dlui Gafiţa; 
- doreşte să afle dacă plecarea dlui Gafiţa din funcţia de Secretar de Stat nu are cumva 

legătură cu o încercare de politizare a MAE ? 
 
Domnul Marcian Bleahu  (PER) : 
 
- face referire la materialul documentar distribuit participanţilor la întrunire, despre relaţiile 

România – Canada, subliniind că din acesta lipseşte preocuparea Canadei, ţară nordică, 
pentru problemele ecologice, amintind că relaţiile noastre cu Canada au fost pe această 
temă deosebit de bune; 

- după Conferinţa de la Rio, am avut obligaţia să înfiinţăm un Centru Naţional de 
Dezvoltare Durabilă, fapt care s-a întâmplat abia anul trecut, cu sprijinul efectiv al 
Ambasadei Canadei la Bucureşti. 

 
Domnul Gabriel Gafiţa : 
 
- Canada are o legislaţie ecologică mult superioară celei a Uniunii Europene. 
 
Domnul Adrian Severin (PD) : 
 
- are trebui ca în acest fel de discuţii şi audieri, să nu mai aducem probleme legate de 

părinţi; 
- decizia de a fi trimis dl. Gafiţa ca ambasador în Canada a fost luată de mai multă vreme şi 

acesta a parcurs un program special de contacte şi familiarizări cu personalităţi politice 
canadiene în această perspectivă; 

- consideră că experienţa domniei sale în domeniul diasporei este extrem de importantă 
pentru un viitor ambasador trimis într-o ţară cu o puternică şi veche comunitate 
românească. 

 
Domnul Ioan Ardelean (PUNR) : 
 
- consideră că românii din Canada sunt concentraţi în anumite zone geografice; interesant 

cum comunitatea bucovineană şi-a păstrat cu desăvârşire caracteristicile; 
- domnia sa consideră îngrijorătoare scurgerea de materie cenuşie dinspre România înspre 

Canada, mai ales în ceea ce priveşte generaţii foarte tinere: dă exemplul clasificării 
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primilor 10 softişti din lume, din care 5 sunt români, iar cel clasat pe locul doi, de 
asemenea român; 

- sugerează dlui Gafiţa posibilitatea unei fructuoase colaborări cu Protopopul Păun, fost 
senator în prima legislatură post-decembristă; 

- consideră că Subcomisiile pentru diaspora din cele două Camere vor sprijini  realizarea 
unor relaţii cât mai bune. 

 
Domnul Şerban Mihăilescu (PSDR) : 
 
- consideră că experienţa Canadei, care a avut un puternic sector de stat, ne poate fi de mare 

folos. 
 
Domnul Ion Raţiu  (PNTCD) : 
 
- are două observaţii de făcut : 

1. centrala nucleară de la Cernavodă; 
2. emigraţia românească din Canada; 

- ambele  teme le consideră de mare importanţă pentru  relaţiile României cu Canada. 
 
Domnul Victor Boştinaru (PD) : 
 
- constată că dl. Gafiţa este cel de-ala treilea secretar de stat din MAE care pleacă în 

misiune de ambasador, ceea ce dovedeşte înaltul profesionalism al personalului din MAE; 
- cu toţi aceştia, Comisiile de politică externă au avut o colaborare excelentă. 
 
 
Domnul Gabriel Gafiţa : 
 
- nu ar vrea să existe impresia că secretarii de stat din MAE au plecat din minister ca 

ambasadori goniţi de cineva; 
- face apel la cele două comisii de politică externă să susţină nepolitizarea Ministerului, să 

ocrotească acest mediu sepcific diplomatic de orice ingerinţă politică, astfel încât să nu se 
creeze discontinuităţi în această activitate ; 

- Informează cu acest prilej membrii comisiilor despre proaspăta numire în funcţia de 
secretar de stat în MAE a domanei Elena Zamfirescu. 

 
Domnul Dan Ghibernea (PDSR) : 
 
- cere informaţii despre  posibilele numiri în celelalte două posturi similare. 
 
Domnul Gabriel Gafiţa : 
 
- îţi manifestă speranţa că vor fi tot persoane din cadrul MAE, dar nu poate dezvălui numele 

acestora. 
 
Domnul Victor Boştinaru (PD) : 
- propune pentru viitoarea întâlnire a Comisiilor ca dl. Ministru Andrei Pleşu să fie invitat 

pentru a discuta politica de personal a MAE. 
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Domnul Ghiorghi Prisăcaru (PDSR) : 
 
- consideră că, prin numirea dlui Gabriel Gafiţa ca ambasador al României la Ottawa, 

corpul diplomatic românesc se îmbogăţeşte ; 
- supune la vot comisiilor avizarea dlui Gafiţa. 
 
Cu 23 de voturi pentru şi 6 împotrivă, dl. Gabriel Gafiţa a fost aprobat de membrii celor 
două comisii pentru a îndeplini misiunea de Ambasador al României la Ottawa. 
 
 
2. Domnul Ghiorghi Prisăcaru : 
 
- propune ca pentru punctul 2 al ordinii de zi, dl. Gafiţa să facă o scurtă trecere în revistă a 

stadiului nogicuerilor celor două tratate cu Moldova şi Federaţia Rusă, iar apoi, cei doi 
invitaţi din partea MAE, dnii. Pavel Platona şi Mircea Tudor să ofere detalii şi să răspundă 
întrebărilor membrilor comisiilor. 

 
Propunerea a fost acceptată în unanimitate. 
 
 Domnul Gabriel Gafiţa : 
 
- În ceea ce priveşte tratatul cu Moldova, prima rundă exploratorie a avut loc la Bucureşti, 

cea de-a a doua desfăşurându-se la Chişinău; 
- Stadiul negocierilor este puternic influenţat de apropierea alegerilor parlamentare din 

Moldova; 
- Prima discuţie a fost extrem de încurajatoare; 
- S-au convenit chiar conceptele de bază ale tratatului 
- Au rămas totuşi în suspensie unele formulări importante 
 
- În ceea ce priveşte tratatul cu Federaţia Rusă, ultima rundă de negocieri a avut loc în luna 

octombrie a anului trecut; 
- Ca ritm, a existat o lungă stagnare; 
- Acum însă ne aflăm într-o fază bună, semnarea acestuia fiind foarte posibilă. 
- în iulie 1996, tratatul se afla în faza de parafare (o dată cu venirea lui Primakov la 

Bucureşti); 
- Dintre subiectele rămase în suspensie în cadrul noii runde de negocieri, sunt tehnice, uşor 

de depăşit şi politice, acestea din urmă urmând a fi tratate şi tranşate. 
- Trebuie evitată blocarea negocierilor; 
- a avea un tratat cu Federaţia Rusă poate fi un element favorabil pentru aderarea României 

la NATO; 
- semnarea lui ar trebui realizată cu ceva timp înaintea summit-ului NATO. 
- principala preocupare este ca niciuna din formulări să nu limiteze acţiunile noastre de 

aderare NATO; 
- este nevoie de o abordare diferenţiată şi de o evaluare corectă şi realistă a cedărilor; 
- anul viitor se împlinesc 60 ani ai tratatului Ribbentrop Molotov; 
- semnale din alte capitale ale lumii indică necesitate evitarea inducerii sentimentului de 

culpă sau remuşcare Rusiei vis-à-vis de acest tratat. 
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Domul Pavel Platona (MAE) : 
 
- negocierile de la Bucureşti şi Chişinău s-au realizat sub auspicii foarte favorabile; 
- raporturile dintre cele două state s-au ameliorat considerabil în ultimul timp; 
- au avut loc cinci întâlniri la nivel înalt; 
- documentul care va fi semnat trebuie să exprime specificul realaţiilor dintre cele două 

state semnatare, speciale, prioritare şi privilegiate; 
- trebuie să asigure căi deschise şi perspective; 
- se pune accentul pe comunitatea de cultură, limbă, tradiţie, spaţiu cultural; 
- din 27-29 articole, primele 22 au fost deja convenite  şi acestea explică mecanismele de 

colaborare; 
- au rămas în discuţie probleme de principiu, anumite rezerve: 

1. integrare poate însemna unire? 
2. Cultele ar putea duce la controverse pe plan intern al Moldovei (dependenţa de 

Biserica Rusă sau cea de la Bucureşti) ? 
 
- Formularea privind relaţiile privilegiate ar putea crea suspiciuni Rusiei şi Ucrainei; 
- Sunt sensibilereferirile la Transnistria; 
- Există pericolul ca, diupă semnare, să se suscite controverse privind recunoaşterea 

subveranităţii statului moldovean; 
- Absenţa din text a referirilor la frontieră creează anumite dificultăţi; 
- Partea moldoveană a propus realuarea şi continuarea negocierilor după alegerile care vor 

avea loc la ei. 
- Nu s-a discutat încă titlul documentului. 
 
Domnul Mircea Tudor (MAE) : 
- specifică faptul că nu suntem chiar singurii vinovaţi pentru stadiul blocajului ; 
- am iniţiat reluarea negocierilor la nivel de experţi, considerat un succes după ofensa 

neparafării tratatului; 
- partea rusă nu renunţă la textul vechi; 
- după modelul tratatului cu Ucraina, vom elabora un document politic; 
- partea rusă a devenit mai maleabilă după semnarea tratatelor lor cu alte state, în materie de 

istorie şi reconciliere; 
- în octombrie, la Moscova, partea rusă nu a mai venit cu o echipă de jurişti, ci cu personal 

cu vederi mai largi ajungându-se astfel la acest document, vizibil îmbunătăţit faţă de cel 
din 1996; 

- în problema tezaurului, s-a convenit sprijinul reciproc privind bunuri de patrimoniu; 
- cu toată zarva din presă, am continuat dialogul, producând probele necesare, avem chiar 

scenarii atât pentru includerea, cât şi pentru neincluderea acestui subiect; 
- am eliminat prevederi aşa-zisele garanţii negative, referitoare la relaţiile cu NATO 

invocând absenţa frontierelor comune; 
- este nevoie acum de o ridicare a nivelului echipei de negociatori români; 
- Primakov doreşte să finalizeze personal tratatul; 
- Este nevoie de puţină insistenţă pentru a avansa negocierile; 
- Următoarea rundă este programată în aprilie; 
- Federaţia Ursă aşteaptă şi ea un tratat România-Moldova; 
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Domnul Iftene Pop (PNTCD) : 
 

- care sunt formulările în ambele tratate cu privire la pactul Ribbentrop-Molotov? 
 
Domnul Pavel Platona : 
 
- pentru tratatul cu Moldova, orice referire la acest document pune în pericol existenţa 

statului suveran moldovean, tocmai acum, când fmoldovenii ac eforturi pentru afirmarea 
acesteia; 

 
Domnul Mircea Tudor (MAE) : 
 
- este o legătură între cele două documente în acest sens, Federaţia Rusă fiind cu totul alt 

stat decât acela care l-a semnat; 
- documente politice ulterioare vor fi mai utile, mai eficiente decât încercările de a fi inclus 

în acest tratat; 
- Rusia nu vrea să facă referire la terţi în acest tratat; 
-  
Domnul Ion Raţiu : 
 
- am primit explicaţia referitoare la tezaur că acesta s-ar găsi împrăştiat pe la mai multe 

muzee şi ar fi imposibil de reconstituit; vi s-a dat acelaşi răspuns ? 
 
Domnul Mircea Tudor (MAE) : 
 
- la nivel de MAE am făcut paşi importanţi în schimburi de documente, identificări, dar 

există o avalanşă de revendicări şi trebuie să înţelegem că e o nebuloasă în percepţia rusă  
- există în Parlament proiectul de lege privind termenul de decădere la cererile de returnare ; 
 
Domnul Mihai Grama (PNTCD) : 
 
- nu există o concordanţă între eforurile care acţionează pentru recuperarea tezaurului, 

Parlament, MAE, Justiţie; 
- fiecare minister face politica proprie; 
- nu există control parlamentar al acestor acţiuni; 
- este nevoie de implicarea mai substanţială a Comisiilor de politică externă în aceste 

activităţi. 
 
Domnul Ghiorghi Prisăcaru (PDSR) : 
 
- trebuie luat exemplul altor state: în Ungaria, ministrul de externe vine la Comisii în mod 

periodic, nu este un eveniment; 
 
Domnul Sever Meşca (PRM) : 
 
- este întru totul de acord cu dl. senator Grama; 
- să evităm situaţiile delicate ca cea din 1996, când nu s-a reuşit parafarea tratatului la chiar 

momentul venirii lui Primakov; 
- care este actuala poziţie a partidelor de la guvernare faţă de textul tratatului cu Rusia ? 
- textul trebuie să reprezinte principiile votate de electorat; 
- parlamentarii, reprezentanţii electoratului, trebuie să fie ascultaţi; 
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- care este limba tratatului cu Moldova? 
 
Domnul Dorel Dorian (FCER) : 
 
- realizarea unui tratat de o asemena importanţă este o chestiune de voinţă politică; 
- trebuie profitat de echipa relativ moderată de la conducerea statului rus pentru a se obţine 

semnarea unui astfel de document; 
 
 
Domnul Ghiorghi Prisăcaru (PDSR) : 
 
- reprezentanţi ai tuturor parlamentelor cu care avem relaţii au întrebat când anume vom 

avea tratate cu Rusia şi Moldova. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- toate programele partidelor există angajarea fermă pentru aderarea la NATO. 
 
Domnul Dorin Mihai (PNTCD) : 
 
- opinează că aceste tratate vor constitui primii paşi către un lung şir de cedări; 
- opinia publică nu poate fi ignorată; 
- care este situaţia părţii arhivistice a tezaurului ? 
 
Domnul Szolt Szilagyi (UDMR) : 
 
- care este timpul cel mai scurt optim pentru semnarea acestor tratate, având în vedere 

summit-ul de la Washington (NATO) ? 
 
Domnul Gabriel Gafiţa : 
 
- personal, consideră că tratatul cu Federaţia Rusă s-ar putea parafa până la vară; 
- tratatul cu Moldova va dura mai mult, din cauza alegerilor moldovene. 
 
Domnul Iftene Pop (PNTCD) : 
 
- să se continue discuţiile cu MAE. 
 
Domnul Gabriel Gafiţa : 
 
- face apel la confidenţialitatea acestor discuţii. 
 
 
Domnul Victor Boştinaru (PD) : 
 
- solicită crearea unor grupuri de lucru pentru schimb de informaţii şi consultări. 
 
Domnii Prisăcaru şi Boştinaru mulţumesc pentru participare invitaţilor şi se trece la punctul 3 
al ordinii de zi, pe care fiecare comisie în parte îl va discuta separat. 
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3. Invitaţi ai Comisiei din Camera Deputaţilor sunt dl. Idu (DIE) şi dna. Steluţa 
Arhire (MAE). 

 
Domnul Dorel Dorian (FCER) prezintă raportul asupra proiectului de lege : 
 
- Comisia a fost sesizată în fond; 
- Rapoartele de la celelalte comisii sesizate au sosit; 
- Este o lege cu caracter ordinar; 
- Sesizează faptul că Memorandumul nu este semnat, deci nu poate fi avizat proiectul de 

ordonanţă; 
- Există nonconcordanţe în ceea ce priveşte numărul de personal; ordonanţa menţionează 

40, iar Memorandumul – doar 20; 
- Trebuiesc stabilite discordanţele dintre cele două documente de bază; 
- Memorandumul de finanţare menţionează începerea finanţării abia în 1999; 
 
Cei doi invitaţi au dat explicaţii care nu au concordat, punctele de vedere ale celor două 
ministere necoincidând; 
 
Domnul Victor Boştinaru (PD) : 
 
- propune amânarea votului pentru săptămâna viitoare, dacă Memorandumul de înţelegere 

va fi semnat la acea dată; 
- menţionează de asemenea că dl. ministru Herlea nu aprezentat încă programul Aquis-ului 

comunitar; 
- solicită reintroducerea calităţii de consilier diplomatic, pentru a păstra fluxul informaţional 

între instituţiile româneşti şi ambasadele noastre; 
 
4. Pe ordinea de zi s-a introdus de asemenea şi discutarea componenţei delegaţiei 

care să  viziteze Moscova, la invitaţia Dfumei de Stat a Federaţiei Ruse; 
 
Delegaţia va fi formată din trei membri ai Biroului şi patru membri ai Comisiei din Camera 
Deputaţilor, iar perioada va fi stabilită pentru luna aprilie. 
 
 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
        Victor Boştinaru    Iftene Pop 


