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6 martie 2001, Sala Comisiei, orele 1000

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat
lucrările cu următoarea ordine de zi:

� Prezentarea raportului participării unui număr de membri ai Comisiei în
calitate de observatori OSCE la alegerile legislative din Republica
Moldova, 25 februarie a.c.;

� Participarea la cea de a doua reuniune  a Reţelei Parlamentare  pentru
Europa de Sud-Est, Skopje, 26-27 februarie a.c. (dnii Radu Podgoreanu şi
Zsolt Szilagyi)

� Diverse

Lucrările Comisiei au fost conduse de dl Radu Podgoreanu, Preşedinte al
Comisiei pentru Politică Externă, care a prezentat ordinea de zi menţionată.

Dl. deputat Vasile Suciu (PDSR) face o prezentare a alegerilor electorale
din Moldova, în calitate  de observator OSCE. Menţionează că orice analist
politic era capabil să prevadă rezultatul alegerilor din Republica Moldova.
Menţionează că triumful comuniştilor în această ţară este explicabil prin
situaţia economică dezastruoasă şi sărăcia în care trăieşte cea mai mare parte a
populaţiei. Informează că procesul electoral s-a desfăşurat corect, scorul
înregistrat de Partidul Comunist fiind impresionant. Din discuţii a reieşit că
populaţia  este îngrijorată de viitorul  Republicii Moldova.

Dna Mihaela Ionescu (PRM), care a participat de asemenea în calitate de
observator la alegerile din Moldova, consideră că nu s-ar fi putut înregistra
fraude decât la nivel de regiune transnistreană, în spitale sau universităţi.
Afirmă că, în principiu, alegerile au fost corecte. Votul populaţiei moldoveneşti
a fost  rezultatul promisiunilor care i s-au făcut, referitoare la o viaţă mai bună.



Dl. Ioan Sonea (PRM), informează că evidenţa populaţiei votante din
Republica Moldova era destul de precară. Nu exista o situaţie clară a celor
plecaţi în afară, iar întregul proces al votării era supravegheat de primari. După
alegeri, liderul comuniştilor moldoveni, Vladimir Voronin a declarat că va
rezolva problerma Transnistriei, şi va organiza un referendum pe tema limbii
oficiale a Republicii Moldova.

Dl. Dorel Dorian (FCER) arată că, prin intermediul organizaţiilor
evreieşti din Republica Moldova, s-a încercat o apropiere de România. Partidul
dlui Voronin a exploatat foarte bine unele atitudini ale guvernului  României,
cum ar fi asistenţa acordată Republicii Moldova în domeniul energiei, etc.
Consideră că în relaţiile României cu Republica Moldova s-au făcut greşeli
importante. În anii 1920-1940, când Basarabia aparţinea României, nu s-a
făcut nimic pentru populaţia din această regiune. În prezent, trebuie ca
România să adopte o politică inteligentă, în special prin intensificarea
schimburilor culturale şi de cadre. Se referă la afirmaţia făcută de liderul
comuniştilor moldoveni, potrivit căreia Republica Moldova va fi alături de ţara
care va dori să o ajute cel mai mult. Consideră că trebuie totuşi să fim
optimişti, deoarece printr-o politică înţeleaptă vom putea recâştiga simpatia
populaţiei moldoveneşti. Este adevărat că România nu are  bani să intre pe
piaţa acţiunilor din Republica Moldova, dar se pot totuşi face acţiuni tripartite.
Există cetăţeni evrei originari din Basarabia care pot participa la sprijinirea
unui capital românesc, şi împreună, pot intra apoi pe piaţa Republicii Moldova.
Afirmă că este de aşteptat ca într-o primă etapă Rusia  să ajute foarte mult
Republica Moldova, pentru reafirmarea influenţei acesteia în fostele teritorii
sovietice.

Dl. Damian Brudaşca (PRM) consideră că rezultatul alegerilor din
Republica Moldova nu este întâmplător. Acest rezultat a fost bine pregătit şi
poate fi relaţionat cu afirmaţiile preşedintelui Putin, referitoare la  refacerea
Imperiului Sovietic. Crede că orice eroare făcută de actuala conducere a
Moldovei va întări sentimentul populaţiei moldoveneşti, de apartenenţă la
neamul românesc. În acest context, reafirmă necesitatea sprijinului populaţiei
româneşti.

Dl. Preşedinte Podgoreanu afirmă că este dificil de făcut predicţii
tranşante referitoare la viitorul Republicii Moldova. Referitor la evoluţia
situaţiei din această ţară se pot construi diverse scenarii, însă nu este convins că
în mod fatal am avea de a face cu o evoluţie ireversibilă  spre Rusia. Acest
lucru va depinde de politica pe care o va duce Rusia faţă de această zonă. În
democraţiile incipiente există adesea un decalaj între declaraţii şi politici
concrete. România va trebui să-şi definitiveze politica faţă de evoluţiile din
Republica Moldova. Este însă posibil ca în momentul când România va
introduce vize pentru Republica Moldova să se producă o distanţare a relaţiilor
dintre cele două ţări.

La punctul doi al şedinţei, dl. Preşedinte Podgoreanu a făcut o informare
referitoare la cea de a doua întâlnire a Reţelei Parlamentare pentru Europa de



Sud-Est care a avut loc la Skopje, în data de 27-28 februarie 2001. La această
reuniune a participat de asemenea dl. deputat Zsolt Szilagyi. Dl. Podgoreanu
informează că reuniunea a fost dedicată unei teme de  interes major pentru
instituţiile internaţionale şi statele din regiune, cum ar fi traficul de fiinţe
umane, fenomen care este monitorizat în mod sistematic. În cadrul
dezbaterilor, România a fost intens nominalizată ca ţară-sursă şi de destinaţie
cât şi ca ţară de tranzit pentru traficul de persoane. Există un risc mare ca
România să-şi adauge la imaginea reprezentată de unele  teme deja cunoscute
(copii instituţionalizaţi, etc.) o nouă temă � aceea a traficului de fiinţe umane.
Ni s-a recomandat să abordăm foarte serios această problemă. Ceea ce ni se
cere pentru ridicarea sistemului de vize corespunde în totalitate cu ceea ce ni se
solicită, cu scopul împiedicării acestui fenomen. Un accent deosebit s-a pus pe
informare. Se consideră că există multe  victime (fete tinere) care nu ştiu care
este semnificaţia şi consecinţele actului de  trecere ilegală a frontierei. Se
insistă pe reintegrarea celor aduşi înapoi. De obicei, fetele care sunt obligate să
revină în ţară intră în acelaşi sistem, dar pe altă direcţie. În intervenţia sa, dl.
preşedinte Podgoreanu a  insistat asupra cauzalităţii economice a fenomenului,
şi anume rata ridicată a şomajului în rândurile tinerilor, mai ales a celor
provenind din mediul rural. De asemenea, sistemul discriminării pe piaţa
muncii  în Vest îi împinge pe aceştia să-şi găsească servicii în aşa-numita  zonă
gri sau neagră.

Cu ocazia aceleiaşi reuniuni, reprezentanţii macedoneni şi Ambasadorul
Uniunii Europene au prezentat îngrijorarea cu privire la unele incidente de  la
frontiera cu provincia Kosovo. Din acest punct de vedere, Macedonia este de
asemenea foarte expusă. Atitudinea oficialilor prezenţi la reuniune a fost
reţinută, considerându-se însă că trebuie gândit în mod serios asupra stabilităţii
în zonă. Posibila atragere a Macedoniei într-un conflict mai mult sau mai puţin
interetnic, ar fi un  lucru deosebit de grav, deoarece ar tensiona şi entităţi care
depăşesc spaţiul fostei Iugoslavii.

Dl. Podgoreanu a avut discuţii şi cu Dl. Dina Cuvata, Preşedintele Ligii
Culturale a Aromânilor din Macedonia, care a prezentat problemele cu care se
confruntă persoanele care aparţin minorităţii aromâne. Aceasta are tendinţa de
a se integra  mai bine în viaţa economică şi  politică de acolo, ceea ce o face
din ce în ce mai puţin motivată să-şi păstreze identitatea.

 La punctul trei  �Diverse� s-a abordat problema recentei deplasări în
Irak, a unei delegaţii de parlamentari români.

Dl. Puiu Haşotti (PNL) îşi exprimă nedumerirea faţă de faptul că MAE
nu a desemnat un reprezentat care să  prezinte punctul de vedere oficial faţă de
această deplasare, aşa cum s-a solicitat în cadrul unei şedinţe anterioare a
Comisiei. Nota informativă trimisă de  MAE şi distribuită în cadrul Comisiei
de Politică Externă, nu este considerată satisfăcătoare, făcând observaţia că ar
fi fost recomandabil ca materialul respectiv să fi fost semnat de un Secretar de
Stat din MAE. De asemenea, este de părere că parlamentarul român reprezintă
poporul în mod permanent şi deci, este foarte important să-şi definească  în



mod clar acţiunile. Aminteşte că dl. C. V. Tudor, preşedintele PRM, a declarat
oficial că  parlamentarii PRM care s-au deplasat în Irak trebuiau să discute şi
problema recuperării datoriilor pe care Irak le are faţă de România, şi acesta
este un gest politic.

Dl. Damian Brudaşca (PRM) informează că mass-media au informat
deja că parlamentarii români care au făcut parte din delegaţie s-au deplasat în
calitate extraparlamentară. De asemenea, arată că din delegaţie a făcut parte şi
dl. Dinu Patriciu (PNL), care a declarat pe unul din posturile TV că s-a deplasat
în scopul unor afaceri personale. Remarcă faptul că, de-a lungul anilor, diverşi
parlamentari vestici au  făcut numeroase deplasări în Irak în scopuri personale,
fără ca acest aspect să fie comentat.

Dl. Preşedinte Podgoreanu informează că ceea ce este important este
faptul că deplasarea s-a făcut în condiţiile respectării rezoluţiilor ONU, că ea
nu avut un caracter oficial, dovada cea mai bună fiind faptul că ambasadorul
nostru din Irak nu avea informaţii referitoare la sosirea delegaţiei române.
MAE nu a dat mandat delegaţiei să discute problema creanţelor. Consideră că o
greşeală importantă a fost faptul că organizatorii trebuiau să informeze anterior
despre intenţia lor de a efectua această deplasare. Ceea ce poate fi interpretat
este statutul parlamentarilor (delimitare persoană privată-persoană publică).
Menţionează că în plan diplomatic nu au existat reacţii specifice, ţinându-se
seama de faptul că deplasarea în Irak a avut  un caracter umanitar. În momentul
de faţă, în Administraţia SUA se discută problema regimului sancţiunilor. Se
discută dacă nu ar fi mai indicat să se întărească embargoul pe dimensiunea
militară, renunţându-se la sancţiunea economică. Ultimele bombardamente
americano-engleze asupra Irakului aparţin acestei noi strategii. Odată ce există
perspectiva ridicării sancţiunilor economice, este important ca oamenii de
afaceri să acţioneze în zonă.

Dl. Constantin Teculescu (PDSR) remarcă că materialul informativ
prezentat de MAE cu privire la zborurile umanitare în Irak, este foarte bun.
Consideră că, din nefericire, deplasarea în Irak a fost mediatizată mai mult
decât se cuvenea. Referitor la relaţiile România-Irak, regretă că în perioada
1992 � 1993, cât a fost ministru al Comerţului, nu a făcut mai mult pentru
recuperarea creanţelor. Propune ca un reprezentant MAE, care coordonează şi
probleme comerciale, să ne transmită punctul de vedere referitor la relaţiile
politice şi comerciale pe care România le are cu Irak. Este de părere că
parlamentarul are şi dreptul său privat de a nu face caz de calitatea sa de
parlamentar. Este normal ca cei care sunt implicaţi în domeniul afacerilor să
încerce să îşi recupereze creanţele.

Dl. Zsolt Szilagyi (UDMR) consideră că atunci când este vorba de
recuperarea creanţelor pe relaţia Irak, este bine să fim cât mai în faţă pe lista de
aşteptare. Referitor însă la politica externă, având în vedere obiectivul de
integrare a României în structurile europene, aceasta  trebuie să fie lipsită de
ambiguitate. S-a dovedit că ambiguitatea în  domeniul  politicii externe nu dă
roade. Face observaţia că parlamentarii PRM au o relaţie mai specială cu Irak.



Dacă preşedintele PRM a declarat că a trasat sarcina parlamentarilor PRM care
s-au deplasat în Irak să abordeze problema  recuperării creanţelor, care a fost
baza legală a acestui demers ? Constituţia României prevede în mod clar
nivelul de reprezentativitate al României în asfel de situaţii. Este nevoie de mai
multă reflexie înainte de efectuarea unor astfel de deplasări. În cazul în care
deplasarea în Irak a avut un caracter umanitar, care a fost rolul deplasării
parlamentarilor acolo ? De asemenea, este recomandabil ca MAE să  furnizeze
un punct de vedere în acest sens.

Dl. Damian Brudaşca menţionează că parlamentarii români nu au fost în
vizită oficială. A face o politică transparentă în relaţia cu Occidentul, nu
înseamnă a fi un partener slugarnic. Crede că ceea ce este valabil pentru ţări ca
Polonia sau Slovacia, trebuie să fie valabil şi pentru România.

Dl. Ioan Sonea (PRM) subliniază că delegaţia care s-a deplasat în Irak nu
a plecat în baza unui mandat al MAE sau al Parlamentului României, prin
urmare nu înţelege care este baza discuţiei.

Dl. Constantin Niculescu (PDSR) consideră că nu trebuie politizate
astfel de incidente cum ar fi cel al deplasării delegaţiei în Irak, întrucât diverşi
colegi de partid au şi alte atribuţii. Orice parlamentar este un cetăţean liber,
care  poate să aibă diverse inţiative, dacă nu aduce prejudicii politicii
româneşti. De asemenea, este de părere că trebuie să existe o colaborare mai
strânsă între MAE şi Comisia de Politică Externă din Camera Deputaţilor.

Dl. Radu Podgoreanu menţionează că trebuie făcută o distincţie între o
dezbatere în comisie (din punct de vedere tehnic) şi o dezbatere politică (în
care se recurge la criticarea persoanelor). Accentuează asupra faptului că
deplasarea în Irak nu a avut un caracter oficial şi de aceea nu este cazul să
discutăm dacă acţiunea a fost corectă faţă de partenerii noştri oficiali.
Deplasarea în Irak nu poate fi încadrată în categoria demersurilor politice.

În încheiere, dl. Damian Brudaşca face o scurtă informare asupra celei
de a 11-a reuniuni  a Comitetului parlamentar mixt România-UE, care a avut
loc  la Bruxelles în perioada 26-27 februarie a.c., reuniune care a fost prezidată
de dl. senator Liviu Maior şi de dna Astrid Thors, copreşedinta comitetului
mixt România-UE. Trei probleme au fost discutate cu această ocazie: sprijinul
acordat pentru scoaterea României de pe lista neagră a vizelor, sprijinirea
eforturilor pe care le face România pentru dezvoltarea pe termen mediu a unor
sectoare economice şi renunţarea la subvenţii în agricultură.

La şedinţă au participat un număr de 23 de deputaţi, absenţi motivat fiind
deputaţii Adrian Năstase (prim ministru - PDSR), Miron Tudor Mitrea
(ministru - PDSR) şi Mihai Stănişoară (PD).

     Preşedinte,                                                                Secretar,

           Radu Podgoreanu                                                    Damian Brudaşca
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