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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ

PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei comune a Comisiilor pentru politică externă

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor din 10 octombrie 2000
- Senat, Sala de Marmură, orele 11.00 -

Cele două Comisii pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor
şi-au desfăşurat lucrările în şedinţă comună, cu următoarea ordine de zi :

� Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.145/2000 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2000.

În şedinţă separată,
Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:

� Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2000 privind
implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirii poluării şi
asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţa la bordul navelor maritime care utilizează porturile
româneşti sau care navighează în apele naţionale. Raportor: Domnul Iftene Pop

� Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,
semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998. Raportor: Domnul Ion Pârgaru

� Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei României şi Guvernul Republicii Islamice
Pakistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 27 iulie 1989. Raportor: Domnul Ion
Pârgaru

� Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii
instalate a hidroagregatelor de la Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier
1, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999. Raportor: Domnul Ion Pârgaru

� Proiectul de Lege  pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind dreptul de
autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. Raportor: Domnul Mihai Dorin

� Proiectul de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind
interpretările, execuţiile şi fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996.
Raportor: Domnul Mihai Dorin

� Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/1997 privind aprobarea
Aranjamentului de credit stand-by şi a Memorandum-ului privind politica economică a
Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internaţional.
Domnul Ion Pârgaru
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 Lucrările şedinţei au fost deschise de domnul preşedinte Victor Boştinaru, cu
dezbaterea şi avizarea legii bugetului.

Domnul Victor Boştinaru :

- Supune la voti această rectificare de buget care suplimentează bugetul MAE
cu 36, 3 miliarde lei.

În unanimitate, membrii celor două Comisii au avizat favorabil această rectificare şi
urmează ca raportul să fie înaintat Biroul Permanent pentru a se împlini procedura
pentru votul în Plen.

Domnul Gheorghe Ceauşescu (PNŢCD) :

- Reaminteşte colegilor  data de 17 mai, când a avut loc şedinţa comună şi a
fost audiat ambasadorul Dumitru Ciauşu;

- se hotărâse să se facă o şedinţă comună, cu revenirea domnului Ciauşu în
prezenţa tuturor membrilor Comisiilor, pentru că s-au spus acolo nişte
chestiuni foarte grave;

- Deşi era o chestiune care privea chiar poziţia internaţională a României,
această şedinţă nu s-a mai organizat.

Domnul Victor Boştinaru :

- confirmă că la reuniunea respectivă s-a hotărât organizarea unei întruniri cu
toate părţile implicate, inclusiv prezenţa în faţa celor două Comisii, în acelaşi
timp, a domnului ambasador Dumitru Ciauşu şi a domnului senator Teodor
Meleşcanu fost ministru de externe, în perioada care a făcut obiectul discuţiei
respective;

- Personal susţin această idee, urmează ca să decidem în Comisie, astăzi, cum
vom proceda.

DomnulGhiorghi Prisăcaru :

- Domnul Ciauşu mai este ambasador la Paris, sau şi-a dat demisia pentru a
candida pentru funcţia de deputat?

- Potrivit informaţiilor din presă, domnul Ciauşu şi-a dat demisia sau urmează
să-şi dea demisia, pentru a candida pentru un post în Parlamentul României;

- Noi putem decide astăzi să adresăm o scrisoare, atât domnului Ciauşu, cât şi
domnului Meleşcanu, ca decizie a celor două Comisii, să organizămcât mai
curând o astfel de întâlnire.

-  Eu însă am uşoare rezerve că în timpul campaniei electorale se va putea, dar
noi să ne facem datoria, pentru că este o decizie a Comisiilor.

- vom adresa aceeaşi scrisoare şi domnului ministru Petre Roman, pentru a-l
chema pe domnul Ciauşu să fie prezent la această audiere împreună cu
domnul Meleşcanu.

Domnul Gherghe Ceauşescu (PNŢCD) :

- Întrunirea trebuia să aibă loc în vară, pe timpul vacanţei, deci când domnul
Ciauşu era încă ambasador şi venea în timpul vacanţei aici;

- El trebuie să apară  aici împreună cu toate părţile implicate, chiar dacă este
sau nu este ambasador în momentul în care noi îl solicităm.

- Nu înţeleg de ce în timpul verii n-am făcut-o.
- Acum sigur că suntem obligaţi.
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Domnul Victor Boştinaru :

- Să convenim acum, pentru că suntem într-o formulă care va fi greu de atins în
perioada următoare, o şedinţă comună, să convenim data la care să fie invitaţi
cei doi.

Domnul Ghiorghi Prisăcaru :

- Ieri încă ştiam că e posibil ca guvernul să adopte o ordonanţă, ceea ce a spus
domnul Mureşan, când nu s-a înscris Convenţia Democratică 2000 la tribunal,
că e posibil să se amâne data alegerilor.

- In funcţie de aceasta stabilim atunci audierea.

Domnul Victor Boştinaru :

- Pornind de la aceste date şi cum e mai puţin relevant că vor fi amânate
alegerile cu o saptămână de la data convenită, să nu uităm totuşi ca mâine
trebuie să înceapă oficial campania electorală, cred că trei săptămâni de zile
de astăzi începând reprezintă o perioadă de timp suficientă.

Domnul Zsolt Szilagyi (UDMR) :

- Dacă vă aduceţi aminte, decizia Comisiilor reunite a fost ca noi, oficial, să-l
invităm pe domnul ministru Meleşcanu, nu pe domnul senator Meleşcanu;

- Deci indiferent ce statut are acum domnul Meleşcanu, dacă este candidat,
dacă este senator, el a fost în aceea perioadă ministru de externe;

- Comisia are dreptul să-l invite, împreună cu domnul Ciauşu, faţă în faţă, să
primim lămuriri şi să vedem mai clar;

- Dacă domnul Ciauşu canidează sau nu, el în acea vreme a avut o
responsabilitate în Centrală, în MAE;

- El a fost acuzat în legătură cu dispariţia dosarului respectiv, cu privirela care a
dat explicaţi;

- Indiferent dacă acesta candidează sau nu, în acea perioadă a avut nişte
responsabilităţi şi noi i-am invitat ca fiind pe posturile respective în acea
vreme.

Domnul Ghiorghi Prisăcaru :

- Sunt poate printre cei mai interesaţi ca ambii să fie chemaţi în faţa Comisiilor,
din multiple raţiuni;

- Este doar o simplă disfuncţionalitate, pe care eu o regret, dar nu există motive
care să mă determine pe mine, ca unul din cei doi sau amândoi, să nu
compară în faţa Comisiei de politică externă şi să răspundă acuzaţiilor care le-
au fost aduse;

- Din acest punct de vedere, ca lucrurile să fie foarte clare, să stabilim o dată
exactă ca cei doi să fie audiaţi.

Domnul Victor Boştinaru :

- Fără a mai dezvolta procese de intenţie, propun data de 1 noiembrie;
- Programul la Cameră, aşa cum a fost el votat, permite activitatea în zilele de

luni, marţi şi miercuri până la prânz;
- este puţin probabil organizarea unei şedinţe comune, din raţiuni limpezi;
- Propun ziua de miercuri;
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- Două săptămâni nu cred că sunt suficiente pentru că această scrisoare trebuie
să urmeze traseul diplomatic aferent, domnul ambasador s-ar putea să aibă
nişte angajamente la Paris;

- .Dacă domnul Ciauşu nu şi-a depus demisia până la această oră, conform
legii nu mai poate candida.;

- aşa încât  1 noiembrie mi se pare o dată bună.
- Preşedinţii celor două Comisii vor notifica, atât domnului senator Meleşcanu,

pentru calitatea de ministru de externe  în perioada menţionată, că în data de
1 noiembrie la ora 11.00.

Domnul Zsolt Szilagyi (UDMR) :

- Ştiu că şi anul trecut la acea dată programul a fost mai lejer în Parlament.

Domnul Iftene Pop  (PNŢCD) :

- Eu am două chestiuni. Prima să sprijin propunerea cu audierea celor două.
Cred că aici avem un precedent, când domnul Boda era ambasador la Berna
şi a venit şi a candidat pentru Cameră.

- Deci nu este un impediment.
- Sigur că  precedentul nu face neapărat legea.
- Şi acum vorbesc mai degrabă pentru domnul Prisăcaru, în legătură cu o

propunere pe care eu am făcut-o în Comisia de politică externă a Camerei şi
anume, în urma vizitei făcute de noi în mai în SUA, împreună cu domnul
Boştinaru , Domnul Neagu şi în urma discuţiilor cu preşedintele Comitetului
NATO al SUA, Bruce Jackson, a rezultat că este foarte util să ne pregătim din
timp, şi vorbesc de Comisiile de politică externă, de Parlament pentru ca
imediat după alegerile din SUA şi după formarea guvernului mai ales, să
declanşăm nişte acţiuni pentru susţinerea extinderii NATO în zona de sud-est
a Europei;

- Jackson a spus că este extrem de important ca să nu acţioneze doar o ţară
singură, izolată, al cărei impact nu e prea mare, având în vedere distanţa faţă
de SUA, ci trebuie acţionat toate cele 7 sau 9 împreună, cum a acţionat şi
grupul de la Visegrad.

- În acest sens, domnule Prisăcaru, vă sugerez şi dvs. să examinaţi şi să
acţionaţi împreună cu domnul Boştinaru, de acum, să pregătim o reuniune pe
linie parlamentară, la Bucureşti a ţărilor candidate aşa cum s-a intâmplat şi la
Vilnius, care a fost pe linia ministerelor de externe, unde să dezbatem
chestiunea timp de o zi sau două, să pregătim o declaraţie bine gândită. Chiar
dacă va fi un alt parlament, o compoziţie nouă, eu cred că această idee
rămâne valabilă şi trebuie pregătită de acum pentru ca să avem participarea
necesară şi rezultatul dorit.

Domnul Ghiorghi  Prisăcaru :

- Eu cred că propunerea dvs. este foarte bună.
- Noi am propus deja Secretariatului General al NATO de la Bruxelles

oraganizarea unui seminar pe probleme de securitate în sud-estul Europei.
- Răspunsul este pozitiv, s-a acceptat pentru perioada a doua a anunului viitor,

la Mangalia. O putem fixa şi pentru mai curând.
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Domnul Iftene Pop  (PNŢCD) :

- Sigur că suntem într-o fază foarte preliminară. Eu mă gândesc mai degrabă la
o reuniune cu caracter politic, decât un seminar ştiinţific. Parlamentele trebuie
să aibă un rol efectiv în această chestiune.

- Impactul este foarte diferit.

Domnul Ghiorghi Prisăcaru :

- Organizaţi dvs., Camera Deputaţilor, acest seminar la nivel politic şi
organizăm noi, Senatul, seminarul din septembrie.

- Noi participăm la dvs, dvs. la noi. Şi luaţi dvs. iniţiativa şi-l organizaţi în
februarie – martie. Din discuţiile pe care eu le-am avut, am dedus că noi
trebuie să insistăm pentru accesul României, Bulgariei, Sloveniei şi Slovaciei.

- A ridica problema balticilor ar cauza apariţia unor probleme.
-  Poate să-i invităm doar la seminar.

Domnul Iftene Pop  (PNŢCD) :

- Problema este de a influenţa doi factori din SUA: opinia publică, care contează
foarte mult, şi Congresul.

- Aceşti factori nu sunt extrem de sensibili la ţări mici şi necunoscute;
- Nu se prea ştie cum e cu România, Albania, bănuim noi că se ştie, dar nu se

ştie.
- Impactul este mult mai mare dacă sunt 7 sau 9 state din sud-estul Europei,

mai ales că acum, după Kosovo, această zonă este foarte cunoscută în SUA
şi sensibilitatea este mult mai mare acum decât înainte de Kosovo.

- Din acest punct de vedere, zic eu că e bine să acţionăm împreună.
- Când se va discuta, binenţeles, chestiunea concretă, fiţi dvs. convins că fără

să avem noi acest punct de vedere, americanii îl au şi vor proceda în
consecinţă.

Domnul  Victor Boştinaru :

- susţinând ideea aceasta care a şi fost aprobată de Cameră, Comisia noastră
va evalua împreună cu MAE data optimă, februarie – martie probabil,  şi
începem procedurile organizatorice

- referitor la ce a spus domnul preşedinte Prisăcaru, cei de la Washington ne-au
spus în timpul vizitei „Lăsaţi-ne nouă, americanilor, să evaluăm pe cine o să
inroducem, România e oricum în leading position, dar voi daţi semnalul că
sunteţi împreună, că nu sunteţi în competiţie”.

Domnul Ion Pârgaru (PDSR) :

- Astăzi la ora 12.00 domnul Onaca are o discuţie cu ambasadorul Republicii
Bangladesh. Eu nu fac nici un fel de proces de intenţie, dar ne roagă ca un
domn din conducerea comisiei să meargă la discuţia respectivă. E vorba
despre sechestrarea navelor româneşti.

Domnul  Victor Boştinaru :
      - am să particip eu la primele 15 minute ale discuţiei.

În şedinţă separată, Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor a trecut la
dezbaterea şi avizarea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi.
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Cu unanimitate de voturi, au fost avizate favorabil toate cele 7 proiecte de Lege cu
care Comisia a fost sesizată.

Domnul Victor Boştinaru informează apoi membrii Comisiei cu privire la
agenda de întâlniri a acesteia pentru următoarea perioadă, mai precis despre
apropiata vizită a Comitetul pentru Relaţii Internaţionale al Dumei de Stat în debutul
lunii noiembrie, precum şi despre vizita, în săptămâna următoare, a delegaţiei
grupului de prietenie Marea Britanie-România al Camerei Comunelor, condusă de
Peter Pike, laburist, un mare prieten al României, o ocazie bună de a ne livra mesajul
unui partener căruia nu am avut prea des posibilitatea să-i spunem ceea ce dorim.

La şedinţă au participat 25 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin
Antonescu (PNL, ministru) şi Mugurel Vintilă  (independent).

       Preşedinte,  Secretar,

       Victor Boştinaru       Iftene Pop


	Camera Deputaþilor
	
	
	PROCES VERBAL



	al lucrãrilor ºedinþei comune a Comisiilor pentru politicã externã
	ale Senatului ºi Camerei Deputaþilor din 10 octombrie 2000

