
 
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
COMISIA PENTRU POLITICA EXTERNA   
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al sedintei comune a Comisiilor pentru politica externa din Senat si 

Camera Deputatilor din17 noiembrie 1999 
 

- Senat, Sala de Marmura, orele 9.30 - 
 

 Comisiile pentru politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor si-au 
desfasurat lucrarile în sedinta comuna, cu urmatoarea ordine de zi : 
 
• Audierea domnului Alexandru Cornea pentru postul de ambasador al 

României la Kiev; 
 
• Întâlnire cu Excelenta Sa, domnul Blagoj Zašov, Ambasadorul Republicii 

Macedonia la Bucuresti; 
 
• Întâlnire cu reprezentanti ai Ministerului Finantelor, Agentiei Române pentru 

Dezvoltare, Bancii Nationale si MAE cu privire la situatia creantelor 
României fata de Suedia; 

 
Numai Comisia pentru politica externa a Camerei Deputatilor : 
 
• Dezbaterea si avizarea urmatorului proiect de lege: 
 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si 
Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a 
actelor de studii si titlurilor stiintifice eliberate de România si Ucraina, semnata la 
Bucuresti, la 19 februarie 1999 (Raportor: domnul Mihai Dorin). 

 
• Diverse 
 

Domnul Ghiorghi Prisacaru : 
 
- propune ca audierea domnului Alexandru Cornea sa nu mai aiba loc având în 

vedere audierea sa anterioara . 
 
 

Domnul Dan Amedeo Lazarescu (PNL) : 
- ar trebui totusi sa-l invitam sa vedem cu ce misiune pleaca la Kiev. 
Domnul Alexandru Cornea este invitat sa prezinte ultimele evolutii ale relatiilor 
bilaterale si prioritatile misiunii sale la Kiev. 
 



Domnul Mihai  Baciu (PD) : 
 
- ce ne puteti spune despre euroregiunile Prutul superior si Dunarea de Jos, în ce 

stadiu ne aflam. 
 

Domnul Alexandru Cornea : 
 
- înfiintarea celor doua euroregiuni constituie o tendinta moderna, europeana; 
- au fost introduse în Tratatul de baza cu Ucraina. 
- trebuiesc identificate interesele, domeniile de activitate în care se poate coopera; 
-  tratativele sînt în curs, exista posibilitatea sa adere si alte formatiuni 

administrative din Republica Moldova la aceste euroregiuni. 
 

Domnul. Mihai  Baciu (PD) : 
 
- industria de la Cernauti este la pamânt, orasul Cernauti este ecologic din acest 

punct de vedere. 
 

Domnul Dorel Dorian (FCER) : 
 
- m-am întâlnit cu diversi reprezentanti ai Comunitatii evreiesti din Ucraina, înca  

înainte de alegeri  am fost informat de catre acestia ca va cîstiga Kucima; 
- daca Rusia ar întrerupe legaturile economice cu Ucraina, atunci ar fi un dezastru. 
- Kucima de declara moderat , dar nu are simpatie fata de tara noastra. 
 
 

Domnul Alexandru Cornea : 
 
- referitor la dimensiunea economica , ei întretin relatii cu Kazahstan, Uzbekistan, 

Turkmenistan; 
- exista proiecte ucrainene în domeniul petrolului; 
- ultimii 2 ani a scazut nivelul comertului exterior dintre România si Ucraina. 
- interesul lor este de a-si asigura consumul intern, interesul propriu. 
 
 

Domnul Ghiorghi  Prisacaru : 
 
- consolidarea independentei de stat ca zona de tampon între Rusia si Occident 

este o tema care trebuie sa ne intereseze direct; 
- în prima jumatate a lunii decembrie, o delegatie  a  Comisiilor de politica  externa 

din România va efectua o vizita în Ucraina; 
- speram ca pîna atunci sa se semneze Decretul de numire si sa obtinem sprijinul 

dumneavoastra în acester demersuri pe care le intentionam. 
 

Domnul Ioan Ardelean (independent) : 
 
- sunteti asteptat la ambasada noastra de la Kiev,  dar va atrag atentia asupra 

problemei minoritatilor, exista dezbinare între moldoveni si români. 
 
Se supune la vot candidatura domnului Alexandru Cornea pentru postul de 
ambasador al României la Kiev 
 



Cu 19 voturi pentru si 1 împotriva, domnul Alexanru Cornea a proimit avizul favorabil 
al celor doua Comisii pentru a ocupa aceasta functie. 
 

Domnul Victor  Bostinaru : 
 
- as propune, domnilor colegi, în ceea ce priveste al doilea punct de pe ordinea de 

zi de astazi, sa nu ne mai permitem un spectacol mediatic, 
- abordarea unor tematici ale sedintei de astazi de catre unii membri ai delgatiei  de 

negociatori cu Suedia sa fie cea corecta; 
- ei au un mandat clar si precis de îndeplinit; 
 
 

În continuarea sedintei, este invitat domnul ministru Traian Remes, Ministrul 
Finantelor,  sa sutina punctul de vedere al Ministerului Finantelor în legatura cu 
arieratele pe care România le are fata de Suedia. 
 
 

Domnul Decebal Traian  Remes : 
 
- între 1929-1934, România emite obligatiuni garantate de statul român ; 
- între România si Suedia s-au purtat negocieri în 1957, negocieri  încheiate cu un 

protocol  în 1959; 
- pâna în 1980 s-au purtat 12 runde de negocieri fara a se încheia vreun protocol. 
- în 1996 s-a reluat aceasta problema; 
- firma a rascumparat de la statul suedez obligatiunile; 
- exista 70.702 obligatiuni ( 26.678.300 dolari aur) si 2.457.347 cupoane dobânzi 

(36.770.638 dolari aur) inventariate la Banca Centrala suedeza; 
- delegatia româna care s-a deplasat în Suedia sa constate veridicitatea acestor 

înscrisuri de stat,  nu a putut face o expertiza; 
- între România si Suedia  exista un diferend, daca România încearca sa discute 

cu guvernul suedez acestia spun ca firma este posesoarea acestor înscrisuri; 
- daca se încearca discutii cu firma AB Elektroinvest, ni se atrage atentia pe cale 

diplomatica în sensul ca relatia  României cu organismele financiare 
internationale depinde de rezolvarea acestei probleme; 

- pîna la stingerea acestui litigiu,  curg dobânzi. 
- N-am admis nici un litigiu , n-am venit cu o firma de consultanta,  desi, dupa lege, 

stingerea acestei datorii ar putea fi luata în considerare  dupa 3 ani; 
-  Suedezii au venit cu o propunere  de reinvestire  de 1,5 dolari la un dolar. 
- Plata care se cere este in cash si active. 
- Am cerut o evaluare proprie a activelor care ar urma  sa fie preluate , caci dupa 

evaluarile facute de suedezi, ar fi trebuit sa le oferim o întreaga provincie istorica. 
- Pâna în acest moment, nu am semnat nimic, nu am angajat statul român prin 

nicun angajament formal, suntem într-un stadiu de tatonari 
- Suedezii cereau 1 mld 450mil. dolari, dupa negocieri s-a ajuns 750 mil.dolari 
- Nu am incheiat cu ei nici un document scris, în toata corespondenta nu este 

prevazuta vreo cifra referitoare la valoare, exista un mandat incredintat de Guvern 
pîna unde putem negocia. 

- Ultima oferta a fost de 600 mil.dolari cu conditia platii în interval de 90 zile de la 
data încheierii acordului. 

- S-a cerut o întâlnire cu Primul ministru , discutiile se poarta prin ambasadori. 
- Firma pretinde a avea cumparatori pentru aceste obligatiuni. 
 



Dl.deputat Sever Mesca  
 
– ce ar însemna pentru România sa spunem ca problema este depasita si daca au 
trecut 10 ani nu mai sintem obligati sa platim. 
 
Dl. ministru Remes  
 
– este un gest de mindrie patriotica, fara beneficiu economic, România este 
interesata de investitii, se dezvolta  prin reinvestire, achitarea datoriei ar contribui la 
încrederea altor investitori. 
 
Dl. senator Dan Amedeo Lazarescu  
 
– este prima oara în ultimii 10 ani cînd se discuta o asemenea problema importanta 
sub aspect politic si economic. 
 
Dl. ministru Remes  
 
-     partea de cash se plateste în 5 ani. 
- cea de active se trece în proprietate imediat, ultima oferta fiind de 700 mil.dolari, 

350 în cash, 400 în active. 
 
Dl.senator Sergiu Nicolaescu  
 
-     datoria este catre statul suedez, la cît se ridica datoria, cît sînt majorarile 
- apreciez lupta pentru reinvestire si pentru diminuarea sumei în cash. 
 
Dl. ministru Remes  
 
-    datoria a fost catre statul suedez care a vîndut firmei ABB Electroinvest. 
- datoria era de 27,6 mil.dolari plus dobinzile curgatoare, prin actualizari se ajunge 

la 3.800.000. 
 
Dl.deputat Dorel Dorian  
 
- solutia ar fi dupa mine studierea documentelor si stingerea datoriei prin 

achizitionarea celor 26 mil. 
- din sursele mele din Suedia ABB a preluat obligatiunile si a achitat cele 26 mil 

propunîndu-si un beneficiu, juridic trebuie sa spunem ca în 1957 România a fost 
de acord cu suma. 

Nota – dolari aur, unitatea de valoare la data respectiva. 
 
 
 

În continuarea sedintei este invitat domnul Blagoj Zasov, ambasadorul 
Macedoniei la Bucuresti, care, în prezentarea sa, s-a referit la: 

 
- avem un parlament monocameral, parlamentarii nostri nu pot ocupa fotolii 

ministeriale. 
- populatia macedoneana are la baza originea slava 
- Macedonia nu are iesire la mare, legaturile comerciale sunt orientate catre tarile 

vecine 



- Macedonia a respectat embargoul impus Iugoslaviei. 
- Macedonia  importa materii prime, masini agricole, produce prod.agricole. 
- Politica externa  - pace si cooperare cu toti în special tarile vecine,  
- Pe plan regional am dori sa fim membri  ai cooperarii economice a Marii Negre, 

sustinem pactul de stabilitate. 
- Viitorul Europei îl vedem prin trecerea granitelor cu usurinta. 
- Relatiile Macedoniei cu România sînt traditionale, stramutarea pop. Vlahe sau 

armâne spre România . 
- Dezvoltarea raporturilor bilaterale impune mai multe vizite, cooperarea la nivel 

parlamentar poate fi mai bogata. 
- Ideea crearii unui grup de prietenie între ambele Parlamente. 
 
Dl. Presedinte Victor Bostinaru  
 
- constat ca se identifica probleme comune intre tarile noastre, am notificat GRUI  

ideea crearii unui grup de prietenie. 
 
Dl. deputat Baciu  
 
- denumirea oficiala a tarii dvs. (Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei) iar dvs. 

tineti ca denumirea sa fie Macedonia. Vrem sa stim pina unde ati ajuns; dvs. va 
considerati ca provenind din Iugoslavia. 

 
Dl. Ambasador  
 
- Republica Macedonia a existat în cadrul Fostei Iugoslavii. 
- Grecia este membra UE dar se opune sa recunoasca denumirea oficala de 

Macedonia. 
- In 1995 am acceptat provizoriu ca denumirea sa fie Fosta Republica Iugoslava a 

Macedoniei (nu FYROM asa cum insista Grecia) 
- Numele de Republica Macedonia este identificarea noastra etnica, nu pretindem  

ca sintem mostenitorii lui Alexandru cel Mare. 
- Asteptam întelegere din partea României referitor la acceptarea numelui tarii 

noastre. 
- Avem relatii diplomatice cu 105 tari în lume, ofical 73 dintre ele au acceptat 

aceasta denumire. 
 
Dl. deputat Baciu  
 
- în toate actele oficiale de la Consiliul Europei am fost obligati sa acceptam 

aceasta referinta . 
 
Dl. deputat Sergiu Cunescu  
 
- care sint relatiile dvs. cu vecinii, relatiile cu Albania  
 
Dl. Ambasador 
 
- în principiu fiecare tara are probleme cu vecinii sai, 
- ideea unei Albanii mari  - ei au avut probleme de securitate 2 ani, la nivel  de 

state s-au semnat acorduri. 
- Primul Ministru al Macedoniei a fost în Albania saptamâna trecuta. 



- Minoritatea albaneza este reprezentata în Macedonia si în Parlament au 2 ministri. 
- Ideea unei Albanii mari este foarte periculoasa ca idee, în cadrul Europei, s-ar 

crea un precedent. 
- Relatia cu Grecia este normala, la nivel economic a cistigat foarte multe, au 

cumparat cea mai mare rafinarie, cea mai mare banca, prin dezvoltarea relatiilor 
economice dorim sa dezvoltam si relatia politica. 

- Relatia cu Bulgaria  -  Bulgaria nu recunoaste limba noastra oficiala, nici natiunea 
macedoneana. 

- Relatia cu Iugoslavia  - dorim sa avem relatii normale dar nu se poate, cea mai 
mare problema este frontiera 

- Dl. Milosovici a propus  sa facem o delimitare dar nu s-au finalizat lucrurile. 
 
Dl. senator Ardelean  
- albanezii din Macedonia 
- în Macedonia a existat invatamint romanesc vreau sa aflu despre centrul 

romanesc de la B… 
 
Dl. Ambasador  
 
- situatia refugiatilor albanezi din sudul Serbiei. 
- avem probleme  cu 6000 tigani din Macedonia si doresc sa se intoarca  în Kosovo 

dar nu este posibil inca. 
- In ceea ce priveste  invatamintul , daca exista suficienti elevi se poate organiza 

învatamânt în limba lor, dar acum nu sint suficienti elevi. 
 
Dl Presedinte Bostinaru  
 
- a razbatut o  anume îngrijorare referitoare la Kosovo; care este solutia în ceea ce 

priveste Kosovo? 
 
Dl. Ambasador  
 
- suntem martorii curateniei etnice, Kosovo nu poate fi mai albanez, este si teritoriu 

sârbesc 
 
 

Întruniti în sedinta separata, membrii Comisiei pentru politica externa a 
Camerei Deputatilor au amânat pentru sedinta viitoare discutarea proiectului de Lege 
pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al 
Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii si titlurilor 
stiintifice eliberate de România si Ucraina. 

 
La sedinta au participat 21 de deputati, absenti motivat fiind deputatii Crin 

Antonescu (PNL, ministru), Dan Matei Agathon (PDSR), Gheorghe Ceausescu, 
Petru Dugulescu, Lia Andreea Galic, Florica Raica si lon Ratiu (PNTCD), 
precum si Adrian Severin (independent). 

 
  

        Presedinte,     Secretar, 
 
 

            Victor Bostinaru        Iftene Pop 


