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Comisiile pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi-au desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
Miercuri, 24 mai, 2000, orele 10.00, Palatul Parlamentului, Sala Comisiei  
 
1. Audierea domnului Petre Roman, Ministru de Stat, Ministrul Afacerilor 

Externe, pe următoarele teme: 
 

- Parafarea Tratatului de parteneriat politic privilegiat şi cooperare 
între România şi Republica Moldova, realizată la 28 aprilie a.c.; 

- Informare asupra Reuniunii Comitetului de Miniştri al Consiliului 
uropei 10-11 mai a.c.; 

- Semnificaţia prezentării la Bruxelles a Programului Naţional de 
aderare a României la Uniunea Europeană, pe anul 2000 şi 
obiectivele Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei 
economice pe termen mediu a României.  

 
Joi, 25 mai, 2000, orele 9.30 (în şedinţă separată) 
2. Desemnarea de raportori la următoarele Proiecte de Lege: 

- Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene  privind protecţia 
drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei 
şi medicinei, Convenţia privind drepturile  omului şi biomedicina, semnată 
la Oviedo la data de 4 aprilie 1997 şi a Protocolului adiţional la Convenţia 
europeană privind protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane 
faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor  la interzicerea clonării 
fiinţelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998. 

 
- Proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.12/2000 pentru ratificarea Protocolului adiţional suplimentar la 
Acordul  dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord  şi 
celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la 
statutul forţelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997. 

 



- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13-
2000 pentru ratificarea celui de al doilea Protocol adiţional la 
Acordul pricvind Forţa Multinaţională  de Pace din Europa de Sud-
Est, semnat la Bucureşti la 30 noiembrie 1999. 

 

1. Miercuri, 24 mai, 2000, orele 10.00 
 
Şedinţa a fost condusă de către domnul Victor Boştinaru. 
Domnia sa dă cuvântul invitatului, pentru detalierea temelor anunţate. 
 
Domnul Petre Roman : 
 
- prezintă  Tratatul cu Republica Moldova; 
- menţionează obligaţia ca acest tratat să nu aibă un caracter  obişnuit; 
- reflectă caracterul cu totul special , patrimoniul comun fiind clar menţionat, 

de aceea se numeşte “de parteneriat  privilegiat”; 
- întărirea statalităţii Republicii Moldova este un gînd comun, un obiectiv 

astfel îndeplinit; 
- introducerea Rep.Moldova în Pactul de Stabilitate; 
- argumentele formulate de separatiştii transnistreni sunt că România 

doreşte anexarea Republicii Moldova; 
- Parafarea Tratatului pune capăt acestor acuzaţii, stipulează că Republica 

Moldova va primi sprijinul României; 
- Alt obiectiv îl constituie  aducerea  Moldovei în aria europeană; 
- Parafarea Tratatului  a fost salutată  şi apreciată de Bodo Hombach, de 

ţările membre UE; 
- Includerea Moldovei  în Pactul de Stabilitate  este un prim obiectiv; 
- Menţionarea principiilor democratice, fundamentale. 
- România a îndeplinit angajamentele  politice faţă de UE şi NATO. 
- Este respectat principiul adoptării realităţilor  pentru a construi o nouă 

Europă; 
- Obiectivul pe care ni l-am propus, parafarea Tratatului,  era un  lucru util şi 

necesar; 
- Au fost şi aprecieri contrare, în majoritatea lor partidele parlamentare  au 

susţinut parafarea; 
- Am avut consultări cu partidele parlamentare  din Rep.Moldova, consultări 

cu Partidul lui Iurie Roşca, nu s-au exprimat în momentul consultării, nu au 
făcut nici o declaraţie; 

- chiar Partidul Comunist a avut rezerve în ceea ce priveşte NATO, au fost 
reticenţi, curentul care domină este spre Uniunea Europeană. 

- Voi menţiona câteva situaţii pe care nu avem voie să le ocolim: 
 
• ℘ situaţia lui Ilie Ilaşcu : demersurile noastre sînt multiple şi permanente. 
- În legătură cu declaraţia lui Ilie Ilaşcu referitoare la Tratat: a fost filmată  

întîlnirea lui Ilie Ilaşcu cu domnul Diacov, preşedintele Parlamentului 
moldovean; nu s-a făcut nici un fel de menţiune  referitoare la Tratat, a 
făcut aprecieri  dure pentru că după 8 ani se află încă în temniţă, a făcut 



aprecieri  asupra unor  politicieni care nu fac nimic pentru a-l scoate din 
temniţă; 

- Unul dintre lucrurile  care ar fi putut ajuta la eliberarea lui Ilie Ilaşcu  era 
tocmai parafarea Tratatului, pretenţiile separatiştilor sunt mincinoase şi 
greşite. 

 
• ℘ Transnistria 
- există declaraţii despre opinia actualilor conducători ai Federaţiei Ruse în 

legătură  cu  angajamentele luate la Summit-ul  de la Istanbul. 
- România va prelua preşedinţia OSCE , dl.Igor Ivanov a afirmat interesul 

Rusiei faţă de OSCE. 
 
• ℘ Recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei  
- în spiritul Tratatului, este nevoie de respectarea  drepturilor omului şi a 

drepturilor religioase. 
- Chestiunea libertăţilor religioase este sine qua non, colegii de la Consiliul 
Europei  ştiu asta foarte bine. 
 
În legătură cu întâlnirea de la Strasbourg : 
- am avut o lungă convorbire  la Ambasada Rusă cu Ministrul de externe 

Igor Ivanov , până acum  au fost doar declaraţii   referitoare la întărirea 
relaţiei cu Rusia, punctul de plecare n-a fost  cel politic, ci economic. 

- România are un deficit în balanţa comercială cu Federaţia Rusă, trebuie  
obţinută reechilibrarea; 

- am propus dlui Ivanov să fie dat semnalul politic, produsele româneşti  să 
fie prezente  pe pieţele ruseşti , foarte curînd Comisia mixtă România –
Rusia va avea o nouă întrunire. 

- Nu putea şi nu trebuia ocolită  problema Tratatului de bază cu Rusia.  
- Problema pactului Ribbentrop-Molotov este de ordin istoric; 
- chestiunea tezaurului pe care România  l-a predat  Rusiei în dec. 1916 şi 

în ian., feb. 1917 nu poate fi gîndită  ca fiind istorică, este un angajament  
între state, trebuiesc găsite soluţii acceptabile. 

- Fiecare dintre cele 2 state  işi afirmă  opţiunea de securitate pe care o 
doreşte. 

- Relansarea relaţiei româno-ruse pe baze moderne, Reuniunea de la 
Strasbourg a dezbătut  şi chestiunea Ceceniei; 

- a fost o întrevedere informală cu o seară înainte , am constatat că 
principalele cereri au fost preluate  de partea rusă. 

- Rusia nu s-a angajat  să înceteze ostilităţile din Cecenia, principala 
nemulţumire pe care am exprimat-o : intervenţia  rusă anterioară a fost 
disproporţionată  din punct de vedere militar. 

- Este necesară adoptarea unei atitudini mai flexibile. 
- S-a discutat şi despre Pactul de Stabilitate, atitudinea este favorabilă, 

acelaşi lucru a fost cerut şi de Ucraina. 
- Programele cerute de Rep.Moldova  infrastructură energetica. 
 
În ce priveşte Planul de acţiune, obiective şi măsuri de oppunere în aplicare a 
strategiei economice : 
 



- derularea  obiectivelor  şi măsurilor  ce decurg  din strategie, planul de 
măsuri  include acordurile cu Banca Mondială şi Fondul Monetar 
Internaţional. 

- Aceasta a fost şi cerinţa  Comisiei europene. Uniunea Europeană, Banca 
Mondială şi Fondul Monetar Internaţional lucrează împreună. 

- Nu avem strategii separate pentru.UE şi  pentruFMI. 
- PSAL 2 se negociază şi este într-un stadiu avansat. 
- Planul de acţiune al Guvernului a prezentat obiective şi măsuri pentru anul 

2000. 
- Faţă de Comisia Europeană  România are o situaţie limpede  acceptată şi 

salutată de UE. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- la reuniunea de la Iaşi  s-a semnat o Declaraţie  în care se ia act cu 

staisfacţie  de semnarea Tratatului, se constată că există un sprijin în 
Parlamentul Moldovei. 

- am sugerat ca procedura de ratificare  să aibă loc în aceeaşi zi prin 
prezenţa la Bucureşti a  unei oficialităţi din Rep.Moldova şi a unei 
oficialităţi din Bucureşti la Chişinău. 

 
Domnul Petre Roman : 
 
- Orice prelungire  ridică semne de întrebare , diplomaţia românească este 

activă  în denmersurile şi temele la zi. 
 
Domnul  Dan Amedeo Lăzărescu  (PNL) : 
 
- există problema statului numit abuziv Moldova şi apoi abuziv Basarabia. 
- orice tratat trebuie  să pregătească  şi să anticipeze reunificarea celor 

două state româneşti, neplăcuta situaţie de a avea două state româneşti 
care să ducă la înlesnirea  integrării acestei republici româneşti  în cultura 
europeană. 

- Ruşii nu cred că sunt dispuşi să dezavueze Pactul Ribbentrop-Molotov. 
 
Domnul Iftene Pop (PNŢCD) : 
  
- există  păreri contrare, românii au un drept asupra acestui teritoriu care 

este imprescriptibil, se face  confuzie între existenţa  acestui drept şi 
aplicarea lui într-un anumit context, sunt drepturi care nu se  pierd, 
inalienabile. 

- încheindu-se acest tratat, eu cred că nu se pierd nişte drepturi, relaţia cu Rusia în 
chestiunea Basarabiei nu s-a bazat pe forţă. 

- acest tratat  condamnă Pactul Ribbentrop Molotov, afirmă independenţa 
Republicii Moldova. 

 
Domnul Petre Roman : 
 
- trebuie să ne punem de acord cu colegii moldoveni, să dăm  Tratatul 

publicităţii pentru a fi  cunoscut de opinia publică. 



 
 
 
Domnul Dorel Dorian (FCER) : 
 
- în SUA mi s-a spus că este de invidiat faptul că  am folosit această 

formulă. 
- cel mai promiţător document al României este acest parteneriat privilegiat. 
-  moldovenii au propus o acţiune ecumenică pentru eliberarea lui Ilaşcu. 
 
Domnul Petre Roman : 
 
- reacţii oficiale ruseşti la tratat n-au fost, deci percepţia lor e pozitivă, ruşii 

au un anumit tip de diplomaţie, cînd nu le convine ceva, ei spun. 
- Excesele separatiştilor transnistreni  sunt calmate de parafarea acestui 

tratat. 
 
Domnul Mihai Baciu (PD) : 
- mă miră reacţia unor reprezentanţi ai societăţii civile (Alianţa civică – 

necunoaşterea tratatului); 
- am observat la Iaşi o rezervă la comuniştii din Comisia moldoveană, au 

spus că nu cunosc Trataul, că nu l-au citit. 
- Ar trebui  vorbit cu fracţiunea comuniştilor şi ajuns la un rezultat pozitiv. 
 
Domnul Ioan Ardelean (PUNR) : 
 
- apreciez  încercarea de deschidere către piaţa rusă. 
- care este ordinea pe care o preconizaţi posibilă a semnării tratatelor, întâi 
cel cu Rusia şi apoi cel cu Moldova? 
 

Dl.Ministru Petre Roman  
-    în tratatul  cu Rusia  suntem departe, dar lucrurile sunt mult mai dificile. 
- rezolvarea problemei transnistrene şi problema Ilaşcu – succesiunea 

aceasta este. 
- Nu pot să fac un pronostic  asupra momentului  semnării tratului cu Rusia, 

ar fi bine să-l facem  dar nu în orice condiţii. 
 

Dl.deputat Szilagyi  Zsolt  
–   dumneavoastră şi ceilalţi miniştri de externe aţi fost acuzat de renunţarea 
la interesul naţional de   dragul interesului de integrare. 
- acest tratat are susţinerea noastră 
- am o scurta întrebare referitoare la scandalul Meleşcanu-Ciauşu, noi am 

decis să-l invităm pe dl.Meleşcanu în calitate de fost ministru de externe, a 
demarat cumva o anchetă în legătură cu  dispariţia acelui dosar şi în ce 
fază este? 

 



Dl.Ministru Petre Roman  
- măsurile sunt cele de ordin instituţional am sesizat Parchetul General şi 

SRI, din acest moment  aceste instituţii vor trebui să prezinte rezultatele 
lor. 

 

Dl.deputat Mihai Dorin  
– Sunt cîteva formule în Tratat care vor declanşa o serie de răfuieli politice, 

ar trebui să fie mediatizat. 
 

Dl.Ministru Petre Roman  
- parcurgerea etapelor de semnare şi ratificare va opri apetitul din campania 

electorală. 
- Efortul de mediatizare este realizat, sunt o serie de emisiuni la tv şi radio, 

vom mai fi prezenţi şi la alte întâlniri. 
 
Dl. Ghiorghi Prisăcaru  
-  după parafare abordarea va fi pragmatică, să urmărim evoluţiile din 
Republica Moldova, la întâlnirea de la Iaşi s-au expprimat rezerve. 
- Partidul democrat creştin  nu va ratifica tratatul atunci va fi necesar acordul 

comuniştilor. 
 

Dl.Ministru Petre Roman  
- la dscuţiile de la Chişinău   fost prezent şeful fracţiunii parlamentare 
comuniste, el a avut obiecţii în legătură cu art.10, în final au comunicat că nu 
se vor opune. 
- discuţia mea cu dl.Diacov – îşi menţine  optimismul în legătură cu 

ratificarea Tratatului de către Parlamentul Moldovei. 
- În legătură cu publicarea tratului partea română n-a avut reticenţe, cred că 

nu este nici un obstacol acum. 
 

Dl.Preşedinte Prisăcaru  
- am cerut un demers comun la viitoarea sesiune OSCE referitoare la 

Transnistria. 
- Referitor la programul prezentat la Bruxelles este diferit faţă de cel al 

acad.Postolache? 
 

Dl.Ministru Petre Roman  
- PSAL 1 şi PSAL 2 şi acordul cu FMI  
- planul elaborat şi propus de acad.Postolache este pe internet, a fost 
prezentat UE. 
 
 



Membrii Comisiilor au mulţumit domnului ministru de stat şi au suspendat 
şedinţa comună, Comisia Camerei Deputaţilor rămânând în continuare, în 
şedinţă separată. 
 
 
Dl.deputat Ionut Gherasim  
- proiectul de lege referitor la Consiliul pt.românii din afara graniţelor, în 

contextul  Tratatului cu Moldova care ar putea fi  impactul  pentru că în 
Basarabia  sunt peste 1 mil. de moldoveni de origine română. 

- Tratatul nu creează nici o dificultate  în această problemă. 
 

Dl.deputat Ştefan Glăvan  
– concluzii referitoare la legea disporei 
- am avut un dialog cu  românii din Europa la postul Tvr internaţional am 
primit faxuri  şi scrisori, etc. 
 
 

Dl.Preşedinte V.Boştinaru  
-  de la marile asociaţii aveţi vreun ecou? 
- către ce soluţie dereprezentare  ne îndreptăm 
 

Dl.deputat Şt.Glăvan  
- aşteptăm în continuare  mesajele lor, să abordăm o soluţie mixtă, să nu 

afectăm relaţiile interstatale, o reprezentare prin numire de către 
omunitatea respectivă. 

 

Dl.Preşedinte V.Boştinaru   
-Cînd definitivaţi aceste  soluţii pentru a fi trimise Biroului Permanent? 
 

Dl.deputat Şt.Glăvan  
-  aştept amendamentele Senatului  ale dlui. Prisăcaru, le-am inclus pe cele 
de la MAE, pun preţ  pe discernămîntul  şi erudiţia colegilor din Com.pol.ext. 
- legea nu are nimic electoral, lucrăm de 2 ani. 
 

Dl.Preşedinte V.Boştinaru  
- putem anticipa că după o săptămînă de la alegerile locale la întoarcere, în 

şedinţa următoare, să dăm avizul  proiectului de lege. 
- Sa se multiplice pr. de lege pentru toţi membrii Cpex.  
 

Desemnarea de raportori pentru celel trei proiecte de lege a fost amânată 
pentru a doua zi. 
 



Diverse:  
Vizita Com.pol..ext. în Turcia – a fost o vizită excepţională la nivelul unei vizite 
de stat,  am avut o întâlnire remarcabilă cu Comisia omologă din Turcia, 
- am intilnit o solidaritate reală şi oprietenie deosebite. 
 

Dl.vicepreşedinte R.Neagu  
– adaug că  Turcia a  făcut un punct de bază în toate dscuţiile  cu partea 
americană referitoae la aderarea României la Nato. 
 

Dl.Preşedinte Boştinaru  
-  vizita la Washington a fost extrem de reuşită, întîlniri importante cu 
senatorul Tom Lantos, cu senatoarea Mary Landrieu 
- dna Landrieu a obţinut 4,4 mil.dol.pentru  copii din România anul trecut. 
- Coongresmanul Kurt Waldman – face parte din anturajul lui Bush , partea 

română a prezentat 4 proiecte:sprijin pt. alocare de fonduri pt avionul C 
130, integrarea celor 4 radare  în sistemul de operare NATO, sprijin 
american din partea  Cenrului de management din Monterez pt.Centrul de 
la Braşov, sporirea asistenţei pentru armata română. 

- În luna octombrie fundaţia Center for democracy va trimite şefi de staff cu 
rol cheie pentru a avea  un prim dialog  cu cei de la Bucureşti. 

- Este nevoiede acest parteneriat între stafferi, la Washington toate 
documentele  se întocmesc de staff. 

 

Dl.vicpreşedinte Neagu  
-    3 chestiuni importante: 
- delegaţia română a fost unitară, coerentă şi penetrantă. 
- am obţinut sprijinul  lor efectiv pt.integrarea României în Nato, al celor  mai 

avizate persoane. 
- Echipa ambasadei României la Washington  este de excepţie, de vîrstă 

medie, sunt foarte bine pregătiţi. 
 
 
 
2. Joi, 26 mai, 2000, orele 9.30 : 
 
  

Membrii Comisiei au dsemnat raportori pentru cele trei Proiecte de Legem 
după cum urmează: 
 
  Pentru Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene  privind 
protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi 
medicinei, Convenţia privind drepturile  omului şi biomedicina, semnată la Oviedo la 
data de 4 aprilie 1997 şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană privind 
protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi 
medicinei, referitor  la interzicerea clonării fiinţelor umane, semnat la Paris la 12 
ianuarie 1998,  afost desemnat ca raportor domnul Mihai Dorin (PNŢCD). 



 
 Pentru Proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2000 pentru ratificarea Protocolului adiţional suplimentar la Acordul  dintre 
statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord  şi celelalte state participante la 
Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 
decembrie 1997, a fost desemnat ca raportor domnul Zsolt Szilaghyi (UDMR). 
 
 Pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13-2000 
pentru ratificarea celui de al doilea Protocol adiţional la Acordul pricvind Forţa 
Multinaţională  de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti la 30 noiembrie 
1999, a fost desemnat ca raportor domnul Gheorghe Ceauşescu (PNŢCD). 
 
În încheierea lucrărilor şedinţei, domnul deputat Ştefan Glăvan, preşedintele 
Subcomisiei pentru Diaspora,  a prezentat colegilor din Comisie, câteva reacţii la 
Proiectul de Lege a Diasporei române sosite de la reprezentanţi ai acesteia. 
 

La şedinţa din 25 mai a.c.,  au participat 20 de deputaţi, absenţi motivat 
fiind deputaţii Crin Antonescu (PNL, ministru), Lia Andreia Galic 
(independent), şi Mugurel Vintilă  (independent). 
 
 
La şedinţa din 26 mai a.c.,  au participat 21 de deputaţi, absenţi motivat fiind 
deputaţii Crin Antonescu (PNL, ministru), Octavian Bot (independent), şi 
Mugurel Vintilă  (independent). 
 
 
 

       Preşedinte,      Secretar, 
 
         Victor Boştinaru            Iftene Pop 
 
 
 
 
 
 
 
 


