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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei comune a Comisiilor pentru politică externă  

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor din 10 decembrie 1997 
 
 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi motivat 
deputaţii Ion Pârgaru şi Matei Agaton Dan (PDSR), Crin Antonescu (PNL) şi 
Mugurel Vintilă (independent). 
 
Lucrările şedinţei au fost conduse de preşedinţii Comisiilor, domnii Ghiorghi 
Prisăcaru şi Victor Boştinaru. Comisiile au adoptat următoarea ordine de zi: 
 
• ≡ Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 1997; Comisiile 
au votat în unanimitate avizarea favorabilă a proiectului de lege şi supunerea 
spre dezbatere plenului în forma în care a fost prezentat. 

 
• ≡ Întâlnire cu domnul secretar de stat Lazăr Comănescu. 
 
 
Prezentăm pe scurt principalele poziţii exprimate: 
 
Domnul Lazăr Comănescu: 
 
0 Admiterea în NATO 
a) După Madrid, ideea că lărgirea NATO este un proces evolutiv; lărgirea NATO nu 

poate fi confirmată decât după includerea României şi Sloveniei; 
b) 1999 este un moment important şi totodată obiectiv; 
c) România şi Slovenia sunt menţionate într-un document oficial, ca rezultat al 

percepţiei importanţei acestora pentru securitatea şi stabilitattea în zonă, în fapt 
în asigurarea acestora în SE Europei; 

d) S-a convenit continuarea şi intensificarea dialogului cu ţările partenere aspirante 
şi deci intensificarea eforturilor noastre de a începe acest dialog al României. 

 
Anul viitor va fi foarte important pentru acest proces, având în vedere o serie de 3 
întâlniri similare celei menţionate plus altele 2 în formula 16 + 1 la diferite nivele, mai 
ales că pentru prezent, priorităţile Alianţei sunt altele: (1) finalizarea negocierilor cu 
cei 3 invitaţi (2) adaptări la noile cerinţe interne ale Alianţe şi (3) definirea modului 
de punere în operă a Actului fondator NATO/Rusia. Statutul României de candidat 
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preferat ţine şi de iniţiativele şi contribuţiile acesteia: trilateralele, Bosnia-
Herţegovina, Albania. 
 
Parteneriatul România - Italia are o deosebită importanţă; întâlnirile Italia+ Franţa+ 
Slovenia + România au pus bazele unei reafirmări a sprijinirii candidaturii, dar şi 
nevoia unei strategii comune, în care să fie atraşi câţi mai mulţi membri, astfel încât 
1999 să se transforme într-un consens. 
O altă abordare – intrarea României în NATO trebuie privită şi ca un câştig pentru 
Alianţă. 
 
1 Integrarea în Uniunea Europeană 
- Trebuie subliniat aportul de substanţă al Parlamentului României în aşteptarea 

deciziei de la Luxemburg. 
- Integrarea în UE este un întreg proces evolutiv, care nu include numai negocieri, 

individuale sau nu. 
- Dialog multilateral înre UE şi candidaţi, similar cu cel la nivel instituţional dintre 
ţările membre. 

- Este necesară decelarea unei soluţii de compromis între ţările nordice şi flancul 
mediteranean. 

- Trebuie clarificată distincţia (dacă există) între diferenţă şi discriminare. 
- Trebuie reafirmată poziţia României de începere a discuţiilor/negocierilor cu toţi 

aplicanţii. 
- Complicaţiile se ivesc în momentul abordării problematicii economice. 
- Nici o negociere cu nici un solicitant nu se va termina mai devreme de 6-7 ani; 

important este ca noi să ştim exact ce avem de negociat. 
- Necesitatea unui atent screening al acquis-ului comunitar. 
- Parteneriate bilaterale de aderare  pentru stabilirea de obiective pentru obţinerea 

calităţii de membru. 
- Indiferent de forma concretă îmbrăcată de deciziile de la Luxemburg, important 

este ce se face pe plan intern la nivelul fiecărui candidat. 
- Definirea priorităţilor structural/sociale. 
- Concentrarea eforturilor pe plan intern 
 
Domnul Victor Boştinaru: 
- Adoptarea Rezoluţiei Parlamentului European în materie; 
- Poziţiile lui Jean-Claude Junker şi Jacques Poos cu privire la asistenţa acordată cu 

prioritate celor rămaşi în unră în privinţa acquis-ului comunitar; 
- Evitarea egoismelor şi manifestărilor de competiţie între aplicanţi. 
- Summit-ul ICE(Sarajevo) - Iniţiativa României trebuie să se transforme într-un 

mesaj cu privire la caracterul inclusiv şi sprijinirea candidaţilor dezavantajaţi. 
 
Domnul Sever Meşca (PRM) 
- A făcut o scurtă trecere în revistă a Reuniunii UEO de la Paris (1-5 decembrie a.c.) 

la care a participat; 
- Menţionarea Rapoartelor Blau (cu privire la prevenirea crizelor şi gestionarea 

conflictelor în Balcani) şi Martinez - Casan (cu privire la relaţiile din Europa 
Centrală şi de Est după Madrid), ambele favorabile României; 
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- Şi în plenul Reuniunii, şi-a manifestat insatisfacţia relativă la funcţionarea şi 
rezultatele parteneriatului cu NATO şi S.U.A. 

- Anexa la Raportul Blau – Contribuţia parlamentarului Elicič (relativ la 
comunitatea albaneză din Kosovo) a subliniat faptul că această minoritate de pe 
teritoriul Serbiei trebuie privită ca problemă internă a acestui stat şi nu altfel. 

 
Domnul Dan Amedeo Lăzărescu (PNL) 
- România trebuie să insaiste pe ideea valorizării sale ca placă turnantă. 
- Imaginea externă a României suferă de păcatul istoric al inexistenţei sau slabei 

sale reprezentări. 
 
Domnul Gheorghe Ceauşescu (PNŢCD) 
- a făcut o scurtă referire la desfăşurarea Simpozionului Franz Josef Strauss la care 

a participat de curând şi a relevat: 
- importanţa factorului rus în evoluţiile actuale. 
- Spiritul euro-asiatic ca element constitutiv al conceptului de integrare euro-

asiatică. 
- O constatare interesantă: dintre participanţi, doar delegaţii americani au 

nominalizat România drept candidat sigur la al doilea val de aderare la NATO, 
europenii – nu. 

- S-a referit la capacitatea nesatisfăcătoare a membrilor ambasadelor române de a 
contribui la o imagine pozitivă a ţării, aducând mai mult deservicii decât servicii 
prin prestaţii, mentalităţi, apartenenţă în trecut la diferite servicii şi organizaţii 
informative, lipsă de profesionalism. 

 
 
Domul Mihai Grama (PNŢCD) 
- S-a referit la prezenţa Ciprului printre candidaţii cu reale şanse la integrarea în 

UE ca exemplu bizar. 
- A propus ca la o dată convenită de comun acord cu membrii Comisiilor şi 

reprezentanţii MAE implicaţi direct, să se stabilească o întâlnire în care să se 
discute problematica stadiului negocierilor şi redactării tratatului de bază cu 
Rusia. 

- Dacă se poate afirma care este situaţia aplicării efective a normelor stiupulate în 
tratatul cu Ucraina, în special cele referitoare la minoritatea română de pe 
teritoriul ucrainean, 

 
 
Domnul Adrian Mogoş (PNL) 
- a făcut de assemenea o subliniere a situaţiei ambasadelor române şi la rolul şi 

eficienţa acestora. 
- A propus invitarea la o următoare şedinţă a negociatorului şef din cadrul MAE în 

problema tratatului cu Rusia. 
 
Domnul Ion Raţiu (PNŢCD) 
- stadiul evoluţiei parteneriatului special strategic cu S.U.A / NATO în acest 

moment. 
 



 4

Domnul Lazăr Comănescu 
- A făcut o subliniere privind preocuparea tot mai evidentă a UE faţă de integrarea 

mediteraneană, ceea ce explică prezenţa Ciprului şi a Maltei pe lşista candidaţilor 
doriţi de către UE pentru aderare, mai ales că o mare dificultate în potenţialele 
negocieri cu Cipru ar fi identitatea neclară a părţii cipriote la desfăşurarea 
acestora (care reprezentanţi şi ai căror facţiuni, minorităţi etc.). 

 
 
  Preşedinte,      Secretar, 
 
 
      Victor Boştinaru      Iftene Pop 


