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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

 
PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei pentru politică externă  
din 18 februarie 1998 

 
Comisia pentru Politică Externă  şi-a desfăşurat  lucrările în ziua de 18 februarie 1998, cu 
următoarea ordine de zi : 
 
1. dezbaterea  în vederea avizării a propunerii legislative  privind acordarea de compensaţii 

sau despăgubiri cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea URSS, în urma 
aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate - (pentru proiectul 
de Lege cu Institutul European trebuie să mai primim avize de la două Comisii) 

2. Întâlnire cu domnul Ioan Donca, director în MAE 

3. desemnarea de raportori pentru următoarele proiecte de lege: 
 

• µ Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională pentru 
protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a 
organismelor de radiodifuziune, adoptată la Roma la 26 octombrie 1961 

µ  
• µ Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia pentru protejarea 

producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, 
adoptată la Genev la 29 octombrie 1971 

µ  
• µ Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia de la Berna pentru protecţia 

operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, în forma revizuită prin actul de la 
Paris la 24 iulie şi modificată la 28 septembrie 1979 

µ  
• µ Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Belarus pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 
privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexat, semnate la 
Bucureşti la 22 iunie 1997. 

 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 25 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii  Crin 
Antonescu (PNL - ministru), Lia Andreea Galic (PNTCD),  Attila Kelemen (UDMR) şi  
Octavian Bot (PNL).  
 
 
Domnul Victor Boştinaru a supus aprobării ordinea de zi care a fost în unanimitate acceptată 
şi i-a oferit cuvîntul domnului Ioan Donca, pentru a prezenta membrilor comisiei  atât evoluţia 
conflictului ONU - Irak, cât şi procedurile care au premers elaborării şi emiterii comunicatului 
Guvernului României cu privire la poziţia ţării noastre faţă de acest conflict. 
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Domnul Ioan Donca a subliniat următoarele :  
 
- MAE a primit cu bucurie solicitarea Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Deputaţilor 
de a i se prezenta stadiul evoluţiei crizei din Irak; 
- poziţia României a fost mereu consecventă, orice altă atitudine cantonându-se în 
conjunctural; 
- aceasta este motivată de refuzul Irakului de a se conforma rezoluţiilor ONU; 
- România vizează să joace un rol activ, ea beneficiind de o poziţie privilegiată în plata unor 
datorii către muncitorii români care au lucrat în Irak; 
- declaraţia Guvernului României a fost bine primită de Statele Unite (ieri purtătorul de cuvânt 
al Casei Albe a făcut această menţiune). 
 
Domnia sa a rugat pe membrii Comisiei să pună întrebări. 
 
Domnul Sever Meşca (PRM): 
 A dorit să ştie dacă această poziţie oficială a statului român a fost solicitată de cineva anume, 
sau a fost iniţiativa noastră în totalitate. 
 
Domnul Ioan Donca : 
- poziţia României nu trebuie să fie o reacţie la o solicitare anume, România implicându-se 
permanent în această criză; diplomaţia are parametri specifici care pot fi asimilaţi cu un 
anumit conformism; 
- noi am încercat să ne armonizăm practica diplomatică cu aceea a statelor în care democraţia 
funcţionează fără întrerupere; 
- conformismul nostru a fost unul normal şi a dat asigurări că acesta va caracteriza diplomaţia 
românească şi pe viitor; 
 
Domnul Ion Pârgaru (PDSR) : 
 
- dacă atitudinea României a fost benevolă, care sunt costurile, cine a plătit salariile 
muncitorilor români din Irak, care sunt contractele în derulare în Irak şi cum ne vom recupera 
datoriile de la acest stat ? 
 
Domnul Ioan Donca : 
 
- atitudinea României nu va influenţa plata datoriilor, care nu vor putea fi plătite până cel 
devreme 2010, fiindcă Irakul are o situaţie economică dificilă, iar România ar ocupa doar 
locul 10 într-o asemenea eventualitate; Franţa, Anglia, Germania şi Rusia au peste 27 miliarde 
de dolari datorii de recuperat; acţiunea României nu e benevolă ci în conformitate cu 
obligaţiile noastre internaţionale; 
- trebuie avut în vedere obiectivul nostru prioritar - integrarea în structurile europene şi Euro-
Atlantice, iar acesta trebuie susţinut cu fapte;  
- este exclusă o atitudine echidistantă sau ambiguă; Irakul a încălcat reuzoluţiile ONU, 
regulile democraţiei; 
- poporul irakian suferă din cauza hotărârilor liderilor săi, şi nu din cauza embargoului; 
- chiar Franţa, care are anumite interese în lumea arabă, va lua la momentul necesar aceeaşi 
poziţie care, pe fond, este identică; 
- Rusia joacă o carte a recuceririi imaginii sale de forţă mondială, Irakul însă datorându-i sume 
imense; 
- SUA chiar nu doresc să atragă prea multe state în acţiunea militară, decât cu unităţi 
specifice; 
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- Polonia va contribui cu unităţi de decontaminare; 
- Ungaria va participa cu o unitate militară restrânsă în domeniul medical şi cu unităţi de 
pompieri (ca de altfel în 1991); 
- în ceea ce priveşte contribuţia României la acţiuni întreprinse de organisme internaţionale, 
aceasta este necesară şi niciodată nu va fi generatoare de pierderi; 
- nu avem contracte în derulare, Irakul fiind sub embargou; în cadrul acţiunii petrol contra 
hrană, o firmă românească a câştigat o licitaţie şi deci participare românească există dar la 
acest nivel. 
 
Domnul Romulus Neagu (PDSR) : 
 
- care este situaţia recuperării drepturilor cetăţenilor români care, conform rezoluţiei ONU, au 
fost nevoiţi să părăsească Irakul (peste 10.000 de persoane); 
- din presă, reiese că România este ultima ţară din regiune care a luat o atitudine vizavi de 
conflictul irakian, dar între comunicatele MAE şi al Guvernului României este o discrepanţă. 
 
Domnul Ioan Donca : 
 
circa 3000 de persoane sunt încă vizate pentru compensaţii; 
- diferenţa dintre cele două communicate nu este una de fond; 
- declaraţia noastră diferă foarte puţin de cele ale Ungariei şi Poloniei; pentru a câştiga punctaj 
în cursa noastră pentru NATO trebuie să fim ceva mai “harnici”. 
 
Domnul Gheorghe Ceauşescu (PNTCD) : 
 
- care este cauza care a determinat această criză cu consecinţe ce pot aluneca de sub control ? 
 
Domnul Ioan Donca : 
 
- Irakul a fost la un anume moment una din puterile regionale şi a fost folosită ca atare (vezi 
conflictul cu Iranul de aproape 5 ani); 
- o minoritate shi-ită conduce o imensă majoritate sunită, elementul de echilibru fiind factorul 
militar; 
- Saddam nu are încă o opoziţie; 
- prefigurarea unei axe Israel/Turcia/Iordania (inclusiv intersul Turciei de a nu se forma un stat 
independent kurd şi pentru preîntâmpinarea contaminării fundamentaliste islamice dinspre 
Iran (de semnalat demonstraţiile militare iraniene, dintre care cea din această vară fiind cea 
mai impresionantă). 
 
Domnul Dorin Mihai (PNTCD) : 
 
- vineri începe la Bagdad misiunea diplomatică a lui Kofi Annan. Ce şanse are aceasta ?  
- a contactat România diplomaţia moscovită ? 
 
Domnul Ioan Donca : 
 
- acţiunea lui Kofi Annan se înscrie în ceea ce se numesc “face saving situations”; nu avem 
nici un element care până în prezent să ofere speranţa ca această acţiune să aibă rezultate 
superioare demersurilor lui Primakov. 
 
Domnul Petru Şerban Mihăilescu (PDSR) : 
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- consideră poziţie dlui Donca dură şi în totalitate în favoarea intervenţiei militare; 
- care sunt procedurile care preced luarea unei asemenea decizii importante şi difuzarea unei 
atari declaraţii. Cine a decis ? S-a consultat Parlamentul ? 
 
Domnul Ioan Donca : 
 
MAE reacţionează în raport cu poziţia de principiu, aprobată de Guvern şi de Parlament; este 
o declaraţie de principiu şi conţine formularea “şi se va adresa Parlamentului”. 
 
Domnul Victor Boştinaru (PD): 
 
- în eventualitatea în care Guvernul se va adresa Parlamentului, solicit ca Preşedintele 
României să se consulte cu şefii de partide parlamentare, în ideea că deciziile majore se iau 
cel puţin cu informarea acestora, dacă nu cu consultarea lor prealabilă. 
 
Domnul Iftene Pop (PNTCD) : 
 
- în ce măsură ştirea din presă care reia declaraţia lui Gyula Horn cum că graniţa Uniunii 
Europene se va situa la graniţa de Est a Ungariei este adevărată ? 
 
Domnul Ioan Donca : 
 
- declaraţia lui Gyula Horn este una difuzată în preajma alegerilor care se apropie în Ungaria. 
 
Domnul Dorel Dorian : 
 
- sunt mâhnit de ceea ce se discută şi superficialitatea cu care se discută; se trece cu totul cu 
vederea că Saddam are arme de distrugere în masă care reprezintă un pericol iminent pentru 
Statul Evreu şi pentru toată regiunea, ca să nu mai amintesc de declaraţia lui Netanyahu care 
afirma că, la prima armă biologică ce va pătrunde în spaţiul israelian, va riposta nuclear. 
 
Domnul Ioan Donca : 
 
- nu se ştie cu precizie dacă aceste arme de distrugere există: până la proba contrarie, până şi 
Saddam beneficiază de prezumţia de nevinovăţie; 
- nimeni nu spune că Israelul nu este luat destul în consideraţie, el fiind în atenţia imediată 
pentru toată lumea. 
 
Domnul Sergiu Cunescu (PSDR) : 
 
- consider constituţionale procedurile care au precedat declaraţia Guvernului României; 
- din păcate, cred şi eu că ne scapă de fapt fondul problemei, existenţa de arme de distrugere 
în masă fără un antidot şi posibile acte teroriste cu acest suport. 
 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- mulţumeşte invitatului pentru participarea la lucrările Comisiei; 
- datorită timpului înaintat, solicită plenului Comisiei amânarea cu o săptămână a audierii 
raportului asupra propunerii legislative  privind acordarea de compensaţii sau despăgubiri 
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cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea URSS, în urma aplicării Tratatului 
de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate  (raportor - Sever Meşca, PRM); 
- domnul deputat Gheorghe Ceauşescu (PNTCD) va prezenta în cadrul următoarei şedinţe a 
Comisiei rapoartele la următoarele proiecte legislative : 
 

• µ Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională pentru 
protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a 
organismelor de radiodifuziune, adoptată la Roma la 26 octombrie 1961 

µ  
• µ Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia pentru protejarea 

producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, 
adoptată la Genev la 29 octombrie 1971 

µ  
• µ Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia de la Berna pentru protecţia 

operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, în forma revizuită prin actul de la 
Paris la 24 iulie şi modificată la 28 septembrie 1979; 

 
- domnul deputat Ion Pârgaru (PDSR) va prezenta raportul cu privire la Proiectul de Lege 
pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus pentru 
evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe 
capital şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 22 iunie 1997. 
 
- de asemenea, domnul Victor Boştinaru  a informat membrii Comisiei  că la întâlnirea din 25 
februarie a.c., este invitat domnul  Christopher Crabbie, Ambasadorul Marii Britanii la 
Bucureşti (Marea Britanie deţinând preşedinţia Uniunii Europene pe o perioadă de 6 luni), 
urmând ca domnii Nils Revelius, Ambasadorul Suediei  şi domnul James Rosapepe, 
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti să răspundă invitaţiei de a se întâlni cu 
membrii Comisiei. 
 
 
 
 
 
  Preşedinte,      Secretar, 
 
 
      Victor Boştinaru      Iftene Pop 


