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Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică externă

- din perioada 19-20 februarie 2002 -

În zilele de 19 şi 20 februarie a.c.,  Comisia pentru politică externă a Camerei
Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:

Marţi, 19 februarie, orele 14.30:

• Deazbaterea si avizarea Proiectului de Lege pentru ratificareaa Acordului între
România şi S.U.A. privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România,
semnat la Washington, la 30 octombrie 2001(raportor: dl. Dumitru Bentu)

• Prezentarea şi dezbaterea Planului de relaţii externe pe anul 2002

• Desemnarea componenţei nominale a Subcomisiei pentru relaţii economice
internaţionale

Miercuri, 20 februarie, orele 9.00:
• Întâlnire cu domnul Secretar de stat Vasile Puşcaş, Negociatorul-Şef al României

pentru Uniunea Europeană

• Diverse

Marţi, 19 februarie, orele 14.30, Sala Comisiei:

După ce raportorul din partea Comisiei şi reprezentanţii ministerelor prezenţi
la dezbateri au făcut cunoscute argumentele care au stat la baza realizării acestui
Acord şi oportunitatea ratificării sale printr-un proiect de lege de către Parlament,
Comisia a avizat favorabil proiectul de lege în forma în care acesta a fost prezentat.

Membrii Comisiei şi-au dat acordul pentru Planul de relaţii externe al Camerei
Deputaţilor pentru anul 2002 în forma înaintată Biroului permanent al Camerei.

La următorul punct de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au trecut la
nominalizarea membrilor Subcomisiei pentru relaţii economice internaţionale. Aceştia
sunt:

- din partea PSD: Cristian Dumitrescu, Rodica Nassar, Constantin Niculescu;
- din partea PRM: Ioan Sonea, Mihaela Ionescu;
- din partea PNL: Dorin Popescu;
- din partea  UDMR: Zsolt Szilagyi;
- din partea PD: Mihai Stănişoară
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La lucrări au fost prezenţi 21 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Dorel
Dorian (FCER, deplasare), Miron Tudor Mitrea (ministru, PSD), Adrian Năstase
(prim-ministru, PSD) şi Mihai Stănişoară (PD, deplasare).

Miercuri, 20 februarie, orele 9.00, Sala Comisiei:
Răspunzând invitaţiei membrilor Comisiei, domnul secretar de stat Vasile

Puşcaş, Negociatorul Şef al României pentru Uniunea Europeană a prezentat în faţa
Comisiei stadiul negocierilor  cu Uniunea Europeană, evoluţia procesului de deschidere
a capitolelor în perioada imediat următoare, precum şi priorităţile de parcurs al acestui
important demers.

Domnul Vasile Puşcaş:
- Cel mai important este faptul că, în ultima vreme, climatul de negociere s-a

îmbunătăţit considerabil;
- Procesul de negociere este în fapt o evaluare generală de către UE a societăţii

româneşti în totalitatea sa;
- Noi am încercat şi am reuşit schimbarea strategiei de abordare a acestui proces: am

mers pe o abordare frontală, de deschidere a tuturor acelor capitole mature din
punct de vedere al standardelor europene;

- Am depus toate documentele de poziţie în decembrie anul trecut (29), doar cel
referitor la instituţii rămânând descoperit (30);

- Anul 2001 a însemnat o abordare cantitativă;
- S-a făcut pregătirea legislativă şi instituţională;
- Anul 2002 va însemna un an calitativ;
- De aici încolo, trebuie ca Parlamentul să aibă un rol mult mai important, diplomaţia

parlamentară trebuie să-şi spună cuvântul;
- Trebuie schimbat accentul pe dimensiunea comunitară;
- Mai mare importanţă trebuie dată relaţiei Parlament European şi parlamente

naţionale, cu accent per rolul crescând al acestora;
- Doresc să vă anunţ că, în aprilie a.c., voi fi audiat de către Comisia omologă

Dumneavoastră a Parlamentului European, o procedură standard ce se desfăşoară
anual;

- Trebuie întărită relaţia cu parlamentele statelor UE care vor deţine în următorii doi
ani preşedinţia semestrială (Spania, Danemarca, Grecia, Italia);

- Suntem acum în perioada în care se structurează delegaţiile la Convenţia
Europeană care va decide viitoarea structură europeană;

- Trebuie ca România să se implice mai mult în reforma europeană, mai ales că
suntem în plin proces de redefinire a identităţii noastre europene;

- Guvernul României insistă mult pe introducerea şi adoptarea unui nou road map
pentru România şi Bulgaria;

- Spania susţine această iniţiativă şi este decisă să o susţină încă din cursul acestui
semestru în care deţine preşedinţia;

- E nevoie de un lobby mai intens în acest sens în comisiile parlamentare ale
Parlamentului European şi în comisiile omologe din parlamentele naţionale;

- Road map-ul preexistent (Nisa 2000) are termenul limită iunie 2002;
- Parlamentarii pot juca un rol important mai ales prin relaţia directă pe care o pot

stabili cu omologii lor, aceasta ducând la o informare reciprocă mai fluentă şi mai
firească;

- Din cele 29 de capitole înaintate de România, 17 sunt deschise, 9 sunt închise
provizoriu, iar altele 8 sunt încă în negociere;

- Obiectivul nostru pe timpul preşedinţiei spaniole este să deschidem cât mai multe
din cele 12 capitole rămase;
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- Doresc să subliniez că procedura de deschidere înseamnă intrarea efectivă în
negociere;

- Sperăm ca în acest an să intrăm în negociere cu toate cele 29 de capitole;
- Capitolul 30, “instituţii” nu ne va crea, din punctul meu de vedere, nici acesta

probleme;
- Ne propunem ca, pe perioada preşedinţiei spaniole, să închidem 3-4 capitole,

mature din punct de vedere legislativ şi instituţional;
- Să ne amintim că în 1993, la Copenhaga, existau criterii politice şi economice;
- În 1999, a apărut criteriul capacităţii administrative;
- De la Laecken, acesta este socotit esenţial;
- Îm 200 – 2001, a devenit vădită nevoia ca statul să demonstreze capacitatea sa de

a aplica legislaţia adoptată.

Doamna Mitzura Arghezi (PRM):
- Aş dori să ne explicaţi ce înseamnă capitol provizoriu închis, şi dacă România este

singura care urmează această prodecură.

Domnul Vasile Puşcaş:
- Este o procedură generală;
- Toate capitolele închise sunt socotite provizoriu închise;
- V-aş da un exemplu: capitolul Politică Externă a fost închis provizoriu în 1999;
-  dar acquis-ul din 2000 trebuie să fie şi el actualizat, deci se va redeschide;
- se mai poate ca, în cazul în care statul respectiv nu-şi respectă angajamentele cu

privire la un capitol închis, acesta să se redeschidă;
- de fapt, toate capitolele sunt provizoriu închise până la momentul semnării tratatului

de aderare;
- menţionez că, nu numai pentru România, capitolul Agricultură este unul foarte dificil;
- nu numai din punctul de vedere al candidaţilor, dar mai ales pentru că nu există încă

documentul de poziţie comun al statelor membre cu privire la acesta.

Domnul Puiu Haşotti (PNL):
- Am senzaţia că a dispărut entuziasmul iniţial al statelor membre UE cu privire la o

integrare rapidă a statelor candidate;
- Este adevărat că vor exista trei valuri de aderare şi că şansele României s-au

deplasat spre 2010?
- Cum colaboraţi cu secretarii de stat pentru integrare europeană din ministere?

Domnul Vasile Suciu (PSD):
- Salutăm prezenţa dumneavoastră aici şi sunt convins că aceste întâlniri sunt utile şi

edificatoare;
- Cum vedeţi contribuţia parlamentarilor români la această acţiune concretă de lobby?

Domnul Damian Brudaşcu (PRM):
- Dacă ţările fostei Iugoslavii vor candida la integrarea în UE, cum vedeţi evoluţia

situaţiei României în aceste condiţii?
- Consideraţi că populaţia României este suficient informată despre UE, stadiul

negocierilor, costul aderării etc., de vreme ce aceasta este cea care suportă aceste
costuri?
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Domnul Zsolt Szilagyi (UDMR):
- Socotesc că orice capitol închis de negociere măreşte stabilitatea legislativă;
- Consider că un consens politic profesional la nivel parlamentar privind acele puncte

nevralgice aflate în negociere este foarte util în toată această perioadă;
- Ce ar putea face Parlamentul ca să elimine, spre exemplu, dereglări de genul

utilizării frauduloaase a fondurilor UE, aceste fonduri şi  rezultatul existenţei lor mai
degrabă fiind un sprijin în activitatea dumneavoastră?

Domnul Radu Podgorean:
- Dacă doriţi să ne semnalaţi urgenţele legislative pentru perioada următoare pentru a

ne putea concentra asupra acestora?
- Ar fi numerit să ne creăm o strategie pentru a putea accesa fonduri mai substanţiale;
- Suntem oare pregătiţi pentru absorbţia fondurilor SAPARD?

Domnul Dorin Popescu (PNL):
- Care este prognoza de loc 12 pe care România îl ocupă şi dacă aceasta ne aruncă

în 2007?
Domnul Cristian Dumitrescu (PSD):
- Este clar că necesitatea unui nou parcurs pentru România este reală, dar cât de

realist este acest parcurs?

Domnul Vasile Puşcaş:
- Viziunea recunoscută a UE în acest moment este a unei cât mai largi extinderi;
- Criteriile care vor dicta aderarea vor fi cele actuale la momentul respectiv;
- O mare importanţă  are aplicarea politicilor locale;
- Adevărata politică după cum se spune este cea locală;
- Reforma structurilor europene concomitentă cu preocuparea pentru extinderea UE

trebuie să fie văzută de noi ca o mare şansă;
- E nevoie de iniţiative legislative în spiritul acquis-ului comunitar;
- Cât priveşte data aderării României la UE, cea tehnică este 1 ianuarie 2007;
- Trebuie însă să prevedem totul cu mult mai înainte;
- Trebuie să avem prevederi bugetare care să includă aceste procese pe cale de a se

produce;
- Trebuie ca stadiul negocierilor să fie atât de avansat, încât România să fie prinsă în

buget cu un an înainte cel puţin;
- În 2006 de discută şi aprobă bugetul aplicabil de la 1 ianuarie 2007;
- În 2004 vor fi alegeri europarlamentare;
- România va avea desemnat un număr de locuri, pe care le va putea ocupa la data

efectivă a aderării.

La lucrări au fost prezenţi 19 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Dorel
Dorian (FCER, deplasare), Miron Tudor Mitrea (ministru, PSD), Adrian Năstase
(prim-ministru, PSD), Tiberiu Neamţu (PSD, deplasare), Adrian Severin (PSD,
deplasare),  Mihai Stănişoară (PD, deplasare).

Radu Podgorean, Damian Brudaşcu,

Preşedinte     Secretar
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