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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei  Comisiei pentru politică externă  din  Camera Deputaţilor din 

perioada 16-17 iunie 1998 
 
 

Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat  lucrările în perioada 16-17 iunie 1998, cu 
următoarea ordine de zi : 
 
I. Marţi, 16 iunie 1998, ora 10:30 : 
 

Dezbaterea  şi avizarea următoarelor Proiecte de Lege: 
 
 

• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/1998 pentru 
acceptarea Protocolului 4 la Acordul general pentru comerţul cu servicii, adoptat la 
Geneva la 15 aprilie 1997 (raportor : domnul Ion Pârgaru – PDSR); 

• ℘ Proiectul de Lege pentru ratificarea Instrumentului de amendare a  Constituţiei 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, adoptat la Conferinţa Generală a Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii, la Geneva la 19 iunie 1997 (raportor : domnul Ioan 
Sonea); 

• ℘ Proiectul de Lege pentru acceptarea Protocolului adiţional nr.6 la Acordul Central 
European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Varşovia la 19 decembrie 1997 
(raportor : domnul Ion Pârgaru – PDSR; 

• ℘ Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului comercial între Guvernul României 
şi Guvernul Regatului Thailandei, semnat la Bangkok la 29 aprilie 1997 (raportor 
: domnul Ion Pârgaru – PDSR). 

 
 
II. Miercuri, 17 iunie 1998, ora 12:00 : 
 

1. Întâlnirea membrilor Comisiei cu un grup de scriitori israelieni de origine română. 
 
 

2. Diverse 
 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 26 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii 
Crin Antonescu (PNL – ministru), Silvia Petrovici (PNTCD) şi Sergiu Cunescu (PSDR). 
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I. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- supune aprobării membrilor Comisiei ordinea de zi, care a fost adoptată în forma 

prezentată; 
- dă apoi cuvîntul domnului Ion Pârgaru, pentru a prezenta rapoartele la cele trei proiecte de 

lege. 
 
Domnul Ion Pârgaru (PDSR) : 
 
- prezintă proiectul de lege rivind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/1998 pentru 

acceptarea Protocolului 4 la Acordul general pentru comerţul cu servicii, adoptat la 
Geneva la 15 aprilie 1997; 

- negocierile în cadrul organizaţiei Mondiale de Comerţ s-au finalizat la Geneva la 15 
februarie 1997 prin convenirea unui Protocol; 

- acesta cuprinde angajamente specifice a 69 de state, membre OMC; 
- protocolul consfinţeşte liberalizarea domeniului telecomunicaţiilor cu începere de la 1 

ianuarie 1998; 
- România a participat la aceste negocieri, începând cu 15 noiembrie 1997; 
- Lista angajamentelor se încadrează în strategia de restructurare a acestui sector; 
- Se menţine funcţionarea în regim de operator unic pentru telefonia vocală, telegraf şi telex 

până la sfârşitul anului 2002; 
- Participarea la acest Protocol crează un cadru atractiv pentru investitorii în domeniu; 
- Astfel, România se înscrie în tendinţele celorlalte state aflate în proces de asociere la UE; 
- În consecinţă, propune aviozarea favorabilă a acestui proiect. 
 
Domnul Victor Boştinaru :  
 
- supune la vot propunerea făcută. 
 
Cu unanimitate de voturi, poriectul de lege a primit aviz favorabil din partea Comisiei. 
 
Domnul Ion Pârgaru (PDSR) : 
 
- prezintă în continuare Proiectul de Lege pentru acceptarea Protocolului adiţional nr.6 la 

Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Varşovia la 19 decembrie 
1997; 

- participarea României la zona de comerţ liber CEFTA este unul din obiectivele de bază 
ale integrării în structurile economice europene; 

- Acordul a fost aprobat prin Legea nr.90/30 mai 1997, cu aplicabilitate de la 1 iulie 1997; 
- Spre deosebire de produsele industriale, cele agricole au prevăzute concesii cu fiecare ţară 

CEFTA; 
- Aceasta este o problemă care trebuie privită cu foarte mare atenţie, în materie de protecţie 

a producţiei autohtone; 
- Partea română s-a pronunţat încă de la aderare al CEFTA pentru acordarea aceluiaşi 

tratament convenit cu Slovenia; 
- În ce priveşte România, noile concesii convenite pe plan multilateral prevăd un regim 

îmbunătăţit de acces în 1998 şi 1999 prin reducerea numărului de produse la care Solvenia 
a cerut derogări pentru alinierea la taxele vamale convenite cu CEFTA, majorarea 
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reciprocă a contingentelor tarifare preferenţiale  pentru 1998 şi 1999 cu creşteri 
diferenţiale pe produse până la 500%; 

- Conform cu cele de mai sus, propune avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- propune pentru săptămâna viitoare organizarea în cadrul Comisiei a unei discuţii pe tema 

relaţiei România – CEFTA; 
- această propunere are în vedere potenţialului evident de dezechilibrarea a schimburilor 

economice în spaţiul CEFTA; 
- propune de asemenea ca invitaţi la această discuţie să fie domnul Secretar de Stat Liviu 

Hagea, specialişti din Ministerul Comerţului şi Industriei şi din Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei; 

- subliniază pericolele  ce pot apărea datorită lipsei unor politici adecvate; 
- unul ar fi cel al creşterii deficitului balanţei economice; 
- ar fi de luat exemplul Poloniei, ale cărei negocieri pe domeniul agriculturii în vederea 

aderării la UE au fost extrem de dure; 
- în unanimitate s-a aprobat iniţierea acestui dialog şi invitarea celor menţionaţi; 
 
Domnul Ion Pârgaru (PDSR) : 
 
- menţionează, printre inadvertenţele existente, o hotărâre de Guvern care, prin forma şi 

conţinutul ei, contravine chiar legii; 
- există reduceri de taxe vamale la produse alimentare care au scăzut de la 74-78% până la 

un nivel de aproximativ 22% . 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- supune votului membrilor Comisiei avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
 
În unanimitate, proiectul a primit aviz favorabil. 
 
Domnul Ion Pârgaru (PDSR) : 
 
- prezintă proiectul de lege privind ratificarea Acordului comercial între Guvernul României 
şi Guvernul Regatului Thailandei, semnat la Bangkok la 29 aprilie 1997; 

- acordul intenţionează  o intensificare a relaţiilor şi cooperării dintre cele două ţări; 
- condiţiile de scutire reciprocă la plata unor taxe vamale la importul reciproc de mărfuri; 
- protejarea mărfurilor, originare din cealaltă ţară, de orice formă de concurenţă neloială; 
- protejarea drepturilor de proprietate intelectuală; 
- protejarea securităţii naţionale, a moralităţii publice; 
- continuarea activităţii Comisiei mixte de cooperare comercială, care pe viitor va funcţiona 

pe baza Protocolului; 
- propune avizarea favorabilă a acestui proiect. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- supune votului membrilor Comisiei avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
În unanimitate, proiectul a primit aviz favorabil. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
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- dă cuvântul domnului deputat Ioan Sonea pentru a prezenta proiectul de lege pentru 

ratificarea Instrumentului de amendare a  Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii, adoptat la Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la Geneva 
la 19 iunie 1997. 

 
Domnul Ioan Sonea (independent) : 
 
- amendarea respectivă constituie un fapt important în istoria Constituţiei OIM; 
- aplicarea amendamentului va conduce la simplificarea procedurii de abrogare a 

instrumentelor internaţionale ale muncii care nu mai corespund realităţilor existente în 
domeniul social şi al relaţiilor de muncă; 

- propune avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- supune votului membrilor Comisiei avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
 
În unanimitate, proiectul a primit aviz favorabil. 
 
 
II. 
 
1. Miercuri, 17 iunie a.c., Comisia pentru Politică Externă a Camerei Deputaţilor a primit 

vizita unui grup de scriitori israelieni de origine şi expresie română. 
 

La întâlnire a fost prezentă şi doamna deputat Ileana Filipescu, din partea Comisiei pentru 
Cultură, Artă, Mijloace de Informare în Masă. 

 
- membrii grupului de scriitori au mulţumit Comisiei pentru amabilitatea de a fi acceptat 

această discuţie; 
- domnul deputat Dorel Dorian (FCER) a făcut o scurtă prezentare a relaţiilor dintre 

comunitatea culturală romînească din Israel  şi ţara de obârşie, România; 
- bazele acestei colaborări au fost puse o dată cu înfiinţarea Asociaţiei Scriitorilor Israelieni 

de Limbă Română, care a semnat un Acord la Ghimosar în 1990 şi apoi la Neptun în 1995, 
acorduri care au permis posiblitatea publicării lucrărilor în limba română şi engleză; 

- domnii Shaul Carmel, Nicu Goroviceanu, Victor Bârlădeanu, Ştefan Iureş, Singer, 
Radu Homescu (fost ambasador al României la Tel Aviv), Andrei Strihan, Ion 
Dumitru-Snagov - din partea oaspeţilor - au menţionat necesitatea de a păstra limba şi 
tradiţiile; 

- sprijinul din partea statului român pentru creaţiile de limbă română este necesar şi 
binevenit; 

- comunităţile româneşti trebuie să aibă o permanentă legătură cu ţara mamă; 
- legăturile de suflet sunt mult mai importante şi indestructibile decât cele conjuncturale, 

dictate de condiţii politico-economice, dar le pot influenţa în bine şi trebuiesc folosite în 
acest sens; 

- una din cele mai mari dorinţe ale românilor din Israel este crearea unui canal de 
televiziune (există propunerea de realizare a unei colaborări între TVR International şi 
ProTV) care să emită cel puţin 8 ore pe zi pentru Israel în română; 

- un lobby activ este făcut de Asociaţia Culturală România-Israel, 
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- Domnii deputaţi : Mihai Baciu (PD), Ştefan Glăvan (PD), Dorel Dorian (FCER), 
Victor Boştinaru (PD), au subliniat importanţa comunităţilor româneşti de peste graniţă 
în conservarea limbii şi tradiţiilor româneşti; 

- Nu trebuie ignorate excelentele relaţii diplomatice, neîntrerupte de 50 de ani, dintre cele 
două state, român şi israelian, care se pot concretiza în legături economice la fel de 
profitabile şi de valoroase pentru ambele părţi; 

- Au mulţumit pentru volumele aduse, publicate în limba română şi engleză, dintre care 
cartea domnului Shaul Carmel, “Pacea şi-a ucis soldatul” (asasinarea lui Ytzhak Rabin) a 
fost prima care a apărut în Europa, înaintea celor apărute în Rusia şi Franţa şi chiar 
înaintea celei publicate de Lea Rabin. 

 
 
2.  
 
Domnul Ion Raţiu (PNTCD) : 
 
- supune atenţiei membrilor Comisiei o serie de detalii privind două deplasări pe care 

domnia sa le-a efectuat în perioadele 2-5 iunie a.c. şi respectiv 8-12 iunie a.c. în două ţări 
nordice (Suedia şi Finlanda) şi în Ţările Baltice; 

- prima vizită a fost prilejuită de un colocviu pe tema securităţii în Scandinavia, organizat 
de Comisia pentru apărare a AAN; 

- a avut întâlniri la Ministerele Apărării, de Externe, cu membrii comisiilor parlamentare de 
resort; 

- Nici Finlanda nici Suedia nu îşi propun să devină membre NATO, neconsiderându-se 
ameninţate în nici un fel; 

- În ceea ce priveşte vizita în Ţările Baltice : 
- Dintre acestea, Letonia şi Estonia  sunt deosebit de dornice să adere la NATO; 
- Au un ritm de creştere extraordinar : până la 6% din PIB; 
- Alocaţiile bugetare pentru apărare ale Lituaniei sunt de aproximativ 5% din PIB; 
- Persoane din diaspora lituaniană ocupă funcţii importante în stat; 
- Se bucură de un mare prestigiu  în Occident; 
- Doar opoziţia Federaţiei Ruse le va împiedica să adere la NATO. 
 
Domnul Iftene Pop (PNTCD): 
 
- Se referă la criteriul economic pentru integrarea în NATO şi la faptul că acesta este respins 

de majoritatea membrilor Senatului american; 
- Criteriul de securitate este cel considerat obligatoriu, apărarea teritoriului, inclusiv militar; 
- Doreşte să ştie opinia domnului Raţiu cu privire la acest aspect. 
 
Domnul Ion Raţiu (PNTCD) : 
 
- Ţările Baltice se califică detaşat pentru aderarea la structurile NATO; 
- Sunt situate mult chiar înaintea celor trei noi membre NATO; 
- Ultimele estimări arată că şansele României sunt din ce în ce mai puţine pentru admiterea 

în 1999; 
- Există o puternică opoziţie în Senatul american privind lărginrea NATO în continuare; 
- Întristător este faptul că parteneriatul strategic România – NATO nu pare a depăşi stadiul 

de intenţie şi nu se materializează. 
 
 



 6

Domnul Victor Boştinaru  : 
 
- consideră că există într-adevăr o mare dezbatere cu privire la şansele realizării lărgirii în 

1999; 
- din păcate, ceea ce ne caracterizează este o incapacitate de a gestiona programe şi proiecte. 
 
Domnul Zsolt Szilagyi (UDMR) : 
 
- informează membrii Comisiei că poate confirma aceste opinii, ca urmare a unei vizite 

efectuate în S.U.A. de curând, la invitaţia unei fundaţii; 
- a avut întâlniri cu membrii biroului domnului Sandy Berger, consilierul pe probleme de 

securitate al Preşedintelui Bill Clinton; 
- semnalul este foarte clar : punctul cel mai slab care ne defavorizează este reforma 

economică; 
- colegii noştri bulgari sunt mult mai bine percepuţi în ultima vreme; 
- privatizarea pentru care au optat este pozitiv percepută de mediile americane; 
- indirect, ni s-a sugerat să nu sperăm la mari şanse pentru summit-ul de la Washington din 

1999; 
- trebuie ţinut cont că, în S.U.A., după această perioadă,  urmează alegerile prezidenţiale şi 

nici un candidat nu va ridica această problemă în campania electorală; 
- ar trebui realizate cât mai multe investiţii occidentale care să necesite în mod indirect 

umbrela de securitate NATO. 
 
Domnul Iftene Pop (PNTCD) : 
 
- consideră în continuare că problema economică este un pretext pentru neadmiterea 

României în NATO; 
- este perfect de acord cu opinia că ne lipseşte rigurozitatea. 
 
Domnul Dorel Dorian (FCER) : 
 
- informează membrii Comisiei despre participarea domniei sale în cadrul delegaţiei care a 

însoţit pe preşedintele Emil Constantinescu la New York săptămâna trecută; 
- a avut o serie de întâlniri interesante cu membri ai marilor organizaţii evreieşti din Statele 

Unite; 
- cei de acolo sunt foarte bine informaţi, mai ales cu privire la promisiunile neonorate şi la 

nerealizări : faptul că nu s-a privatizat încă  nici o bancă, nici o mare regie; 
- consideră că nesiguranţa în ce priveşte cel de-al doilea val al integrării în NATO se 

datorează faptului că nici una din cele trei noi admise nu a confirmat aşteptările prin nimic 
după admitere. 

 
Domnul Zolt Szilagyi (UDMR) : 
 
- subliniază că totuşi percepţia analiştilor politici este că accentul cade neîndoios pe 

insuccesul economic şi lipsa de performanţă în acest domeniu; 
- în opinia domniei sale, deşi nici economia bulgară nu se află într-o situaţie mai bună, ba 

dimpotrivă, rezultatele de ultimă oră obţinute de bulgari mai ales prin procesul rapid de 
privatizare oferă pentru aceştia o perspectivă mult mai avantajantă; 

- slăbiciunea economiei poate servi drept argument pentru cei care sunt decisiv împotriva 
valului doi NATO. 
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Domnul Victor Boştinaru : 
 
- informează membrii Comisiei despre participarea domniei sale la un colocviu organizat de 

UEO la Paris, în perioda 4-5 iunie a.c., cu tema “Lărgirea şi reformele instituţionale”; 
- a fost organizat pe trei ateliere, dedicate a) problemelor generale, b) apărării şi securităţii 
şi c) reformelor instituţionale (ale sistemului de reprezentare, a Parlamentului European, 
etc.); 

- ceea ce a caracterizat desfăşurarea lucrărilor a fost atitudinea generală extrem de anti-
americană; 

- de asemenea, s-a convenit că pentru identitate, trebuie mai întâi definit modelul european 
de dezvoltare viitoare. 

 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru      Iftene Pop 


