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

- Dezbaterea şi avizarea Moţiunii cu privire la sprijinul statului pentru românii
de dincolo de Prut în perspectiva unei conjuncturi internaţionale favorabile întregirii
neamului românesc, iniţiată de 68 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al
Partidului România Mare

Membrii Comisiei au decis prin vot unanim ca lucrările şedinţei de marţi, 12
februarie, să fie suspendate, din raţiuni procedurale.

Lucrările Comisiei au fost reluate în ziua de miercuri, 13 februarie, orele 10.00.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Radu Podgorean, care supune la vot
proiectul ordinii de zi, prezentând totodată membrilor Comisiei pe reprezentanţii
Executivului invitaţi să participe la dezbateri: domnul ambasador Marcel Dinu,
Secretar de stat, Şeful Oficiului Guvernului pentru gestionarea relaţiilor cu Republica
Moldova şi domnul Gabriel Micu, Directorul Direcţiei Moldova din Ministerul
Afacerilor  Externe.

Domnul Marcel Dinu:

- înţelege motivaţiile Grupului Parlamentar al PRM, dar acestea contravin intereselor
României şi angajamentelor asumate faţă de UE;

- aşa cum e formulată Moţiunea, ea poate fi concepută ca exprimând anumite
pretenţii teritoriale ale României;

- Lordul Russel Johnson spunea că este o chestiune de bun simţ ca România să nu
mai deschidă problema Basarabiei;

- Demonstraţiile care au loc în prezent la Chişinău pot fi percepute ca fiind dirijate
de aici;



- Implicaţiile unei astfel de Moţiuni ar fi încălcarea principiilor referitoare la relaţii
normale cu vecinii;

- De asemenea, o astfel de Moţiune ar putea avea şi implicaţii negative în plan
bilateral al relaţiilor cu Rusia şi Ucraina;

- Dacă Moţiunea s-ar fi referit la derapajele autorităţilor de la Chişinău în planul
respectării democraţiei, ar fi fost altceva;

- Multe dintre punctele la care se face referire în Moţiune sunt în permanenta atenţie
a Guvernului;

- Monitorizarea modului în care sunt respectate drepturile minorităţii româneşti din
Ucraina sunt de asemenea în permanenta atenţie a MAE;

- Anual, Guvernul alocă 32 miliarde lei pentru retransmisia programelor unuia din
posturile de televiziune româneşti la Chişinău;

- Se fac eforturi ca şi TVR 2 să fie preluat de un canal privat de televiziune din
Chişinău;

- Anul acesta se preconizează construirea unui Memorial la Ţiganca, cel mai mare
cimitir al soldaţilor români căzuţi în cel de-al doilea Război Mondial;

- Toate acestea dovedesc că Guvernul se interesează de soarta românilor de dincolo
de Prut;

- Referitor la relaţiile comerciale cu autorităţile de la Tiraspol, acestea nu sunt relaţii
oficiale ale autorităţilor româneşti;

- Dacă este vorba de operaţiuni comerciale, acestea se fac strict conform
reglementărilor în materie.

Domnul Gabriel Micu:

- aş dori să mă refer la colaborarea în planul învăţământului;
- 90% din bursierii din învăţământul românesc pre-universitar provin din Republica

Moldova.
- Subscriu în totalitate la cele spuse de Domnul Ambasador Marcel  Dinu

Domnul Radu Podgorean :

- referitor la actualitatea acestei Moţiuni, aş dori să pun următoarea întrebare: există
semnale, în ultima perioadă, conform cărora ar exista o conjunctură internaţională
favorabilă reîntregirii neamului Românesc?

- Aveţi informaţii că cetăţenii din Moldova s-au pronunţat pentru Întregire?

Domnul Marcel Dinu:

- din momentul în care Republica Moldova a devenit stat independent, procentajul
maxim înregistrat al populaţiei care s-a declarat în favoarea unificării cu România a
fost de 9% (şi aceasta în cursul anului 1991);

- în restul perioadei 1990-2001, cel mai mare procent înregistrat la nivelul populaţiei
care ar fi în favoarea unificării, nu a depăşit 4%;

- a vorbi despre Unire în momentul de faţă înseamnă a aduce un deserviciu forţelor
pro-româneşti din Republica Moldova.

Domnul Radu Podgorean :

- care este starea de spirit referitoare la integrarea Republicii Moldova în Uniunea
Rusia-Belarus?



Domnul Marcel Dinu:

- acest lucru pare a fi de interes pentru actuala conducere comunistă;
-  nu am reţinut însă că este sprijinită  participarea Republicii Moldova în această

structură;
- 50,5% din totalul populaţiei s-a manifestat în sensul integrării în Uniunea Rusia-

Belarus;
- numai Partidul Popular Creştin Democrat din R. Moldova şi-a propus unirea cu

România  conform sloganului “să trăim într-o Europă Unită”.

Domnul Puiu Haşotti (PNL) :

- există asemănări între anumite formulări din acest document şi Legea statutului
maghiarilor?

Domnul Marcel Dinu:

- cele două documente au baze şi spirit diferite.

Domnul Cristian Dumitrescu (PSD):

- tehnic vorbind, statul român nu poate să acorde drepturi cetăţenilor români pe
teritoriul altui stat.

Domnul Tiberiu Neamţu (PSD):

- problema unirii nu poate nici măcar fi amintită;
- autorităţile de la Chişinău sunt pro-comuniste, integrarea în Uniunea Rusia-Belarus

este bine văzută de cetăţeni.

Domnul Radu Podgorean :

- Este evidentă diferenţa de apetit pentru unificare între fostul RDG şi Republica
Moldova;

- Trimiterea la exemplul unificării Germaniei nu este realistă;
- Când s-a pus problema opţiunii Republicii Moldova în momentul desprinderii din

URSS, primul impuls al acesteia ar fi fost să urmeze exemplul RDG-ului;
- Nu s-a întâmplat aşa;
- Întreaga clasă politică din Republica Moldova a optat pentru indepndenţa acesteia.

Domnul Constantin Niculescu (PSD):

- în şedinţa de ieri a Comisiei,  ne-am confruntat cu două titluri de Moţiune, însă
nici unul nu satisface textul;

- problema unificării nu poate fi pusă în condiţiile în care se vorbeşte din ce în ce
mai intens în Europa de păstrarea şi respectarea graniţelor;

- Moldova s-a desprins din URSS şi ea a dorit să se numească Republica Moldova, şi
nu Basarabia;



- În urma vizitelor pe care le-am făcut în Republica Moldova, am remarcat că
cetăţenii de rând nu se gândesc la unificare;

- Nici măcar la nivelul ONG-urilor, relaţiile dintre cele două ţări nu sunt dintre cele
mai favorabile;

- Ca să dau doar un exemplu, şi astăzi două autoturisme pe care ACR-ul le are
pregătite pentru a fi donate organizaţiei similare moldovene, nu primesc acordul de
preluare din partea Guvernului moldovean.

Doamna Viorica Afrăsinei (PSD):

- moţiunea păcătuieşte prin aceea că anulează eforturile guvernelor României care s-
au succedat după 1989 în sprijinirea românilor din diaspora;

- acest lucru nu poate fi contestat;
- diplomaţia română face eforturi deosebite în acest sens;
- dovadă o constituie multitudinea de acorduri, convenţii, relaţiile intense în

domeniul culturii şi învăţământului, programele de cooperare (exemplu:
euroregiunea Prutul Superior etc.);

- la dezbaterea bugetului, s-au alocat fonduri pentru românii de dincolo de Prut;
- toate aceste eforturi nu pot fi anulate printr-un simplu text de Moţiune.

Domnul Dorel Dorian (FCER):

- am fost în Basarabia;
- confirm cele spuse de domnul ambasador Dinu;
- care ar fi motivele de atracţie ale românilor din Republica Moldova pentru

România ?
- numai o Românie dezvoltată economic şi intrată în NATO şi UE ar putea fi

atractivă pentru aceştia;
- o asemenea Moţiune va fi exploatată de toţi duşmanii României;
- în prezent, România este considerată o ofertă de stabilitate;
- cred că forţele comuniste şi pro-comuniste de la Chişinău pot interpreta această

Moţiune ca fiind un amestec în treburile lor interne;
- Istoria trebuie lăsată să lucreze singură în favoarea realizării ideilor mari;
- Am ascultat cu bucurie de dimineaţă cum cetăţenii Basarabiei au dreptul la dublă

cetăţenie;
- personal, sunt convins că existenţa unei astfel de Moţiuni poate constitui un as în

mâneca celor care nu doresc ca România să intre în NATO;
- În Constituţia României  este stipulată obligativitatea statului  “de a sprijini

întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi de a acţiona pentru
păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi
religioase”;

- A ieşi din acest spaţiu al Constituţiei este contrar realităţilor politice actuale;
- Germanii au avut luciditatea politică de a nu revendica Prusia Orientală şi partea

din Polonia care este anexată la Rusia şi Belarus;
- Să sperăm că Moldova va beneficia de alternativa aderării la o Europă Unită.

Domnul Radu Podgorean :

- nu am înţeles modificarea titlului Moţiunii, deoarece cel care a schimbat titlul a
schimbat sensul discuţiei.



Domnul Dorin Popescu (PNL):

- consider că această Moţiune vine să sprijine campania electorală continuă a PRM-
ului ;

- România a recunoscut  Republica Moldova în 1991 şi ceea ce se încearcă prin
această Moţiune poate fi interpretat drept imixtiune în treburile interne ale acestei
ţări, mai ales că populaţia din Republica Moldova nu dorşte unirea cu România.

Domnul Radu Podgorean :

- o intensificare a românismului în Republica Moldova s-a produs şi ca  urmare a
faptului că România  a obţinut libera circulaţie a cetăţenilor săi în Spaţiul
Schengen;

Domnul Dumitru Bentu (PSD):

- sunt cunoscător al realităţilor din Republica Moldova;
- consider că  strânsa colaborare dintre Bucureşti şi Chişinău prin intermediul

Comisiei interparlamentare ar duce la activarea relaţiilor dintre cele două ţări;
- consider că , oricum, textul Moţiunii nu corespunde intereselor actuale ale

României.

Domnul Vasile Suciu (PSD):

- apreciez partea bună a textului Moţiunii, respectiv grija faţă de românii din
Republica Moldova;

- aceştia observă că, prin intrarea României în NATO şi UE, ne îndepărtăm de ei;
- faptul că sunt săraci şi umiliţi îi transformă într-o masă de manevră;
- putem să avem grijă de românii din Republica Moldova fără să creăm imixtiuni;
- trebuie să ne urmărim priorităţile politicii noastre externe, respectiv integrarea în

NATO şi UE.

Domnul Vasile Sonea (PRM):

- am impresia că problemele sunt tratate ca în vremurile de demult;
- politica Guvernului României faţă de românii din Moldova se reflectă în sondajele

românilor din această ţară;
- procentul de 4% înregistrat de românii doritori de unificare reflectă cele de mai

sus;
- aş dori să subliniez situaţia dramatică pe care o resimt atunci când ridic problema

românilor de dincolo de Prut;
- când vorbim de conjuncturi favorabile, nu credeţi că trebuie să venim şi noi în

întâmpinarea istoriei?
- Situaţia de astăzi a moldovenilor se datorează tot nepăsării generale.

Domnul Cristian Dumitrescu (PSD):

- subiectul e delicat;
- referitor la paralela cu unificarea Germaniei, trebuie subliniat că Germania de Est

s-a unit cu cea de Vest şi  fosta RDG ştia că acest lucru va fi în favoarea ei;



- România nu se află într-o situaţie similară;
- Momentul conjunctural pentru Moţiune nu este bun;
- Pot exista curente de opinie care să invoce stabilitatea relaţiilor României cu

vecinii;
- Moţiunea creează confuzie.

Doamna Mihaela Ionescu (PRM):

- am participat la alegerile din Basarabia;
- am văzut o ţară săracă, nu sălbatică, unde, după 50 de ani de rusificare se vorbeşte

încă româneşte;
- la televiziune se vorbea despre o “Românie mai întinsă” (cuvânt folosit pentru

unire);
- abia după câştigarea alegerilor, Voronin a informat că va introduce obligativitatea

limbii ruse. Un amănunt interesant este că rezultatul alegerilor s-a făcut public în
chiar seara zilei în care acestea au avut loc;

- Partidul România Mare se interesează de români.

Domnul Mihai Stănişoară (PD):

- voi vota împotriva Moţiunii, nu pentru că sunt împotriva grijii pe care trebuie să o
manifestăm pentru românii din diaspora, ci pentru că conjunctura internaţională nu
este favorabilă;

- doresc să cer câteva lămuriri reprezentantului MAE referitor la informaţii care
circulă cu privire la faptul că, cu ocazia recentei vizite a Primului ministru
ucrainean în România, problema graniţelor dintre România şi Ucraina va fi
rezolvată pe cale amiabilă, fără implicarea Curţii de la Haga, aşa cum se preconiza.

Domnul Marcel Dinu:

- am moştenit o situaţie neclară  datorită interpretării noţiunii de platformă
economică a Insulei Şerpilor;

- să nu se creadă că cineva din Guvern este împotriva sprijinirii românilor din
Republica Moldova;

- dovada clară o constituie faptul că s-a înfiinţat Oficiul pe care îl conduc;
- naţionalismul nu este bine văzut în zilele noastre.

Doamna Samranda Ionescu (PRM):

- doresc să invoc faptul că independenţa celor trei ţări baltice s-a obţinut cu sprijinul
necondiţionat al Occidentului;

- am rămas consternată când, întrebând un senator american despre eventualitatea
sprijinirii independenţei Moldovei, acesta a răspuns că este o cu totul altă situaţie;

- nu este cazul să ne speriem că o astfel de Moţiune ar periclita intrarea noastră în
NATO şi UE.

Domnul Zsolt Szilagyi (UDMR):

- nu vom vota Moţiunea. Înţelegem situaţia românilor din afara graniţelor. UDMR-ul
a fost printre primele partide care a organizat o vizită în Republica Moldova.



- consider că  moţiunea nu este redactată adecvat din punct de vedere al conţinutului
şi limbajului;

- din  punct de vedere al summit-ului de la Praga aduce deservicii;
- cu cât regulile UE devin mai severe, este posibil ca graniţa de est a României să

constituie o linie de demarcaţie care să nu avantajeze relaţiile dintre cele două ţări;
- aş dori ca domnul Marcel Dinu să ne detalieze cum vede problema dublei cetăţenii

şi a cooperării legislative cu autorităţile din Republica Moldova?

Domnul Marcel Dinu:

- moldovenii cu cetăţenie română sunt trataţi ca orice cetăţean român;
- securizarea frontierelor cu Republica Moldova nu este îndreptată împotriva

cetăţenilor români din această ţară, ci împotriva acţiunilor care sunt ilegale
(stoparea emigrării, a traficului de diverse tipuri etc.)

Domnul Radu Podgorean :

- cel mai bun sprijin pentru ca această frontieră să nu fie interpretată ca dramatică
este sprijinirea Republicii Moldova de a intra în UE.

 Domnul Puiu Haşotti (PNL):

- Grupul parlamentar PNL nu va vota Muţiunea;
- Textul respiră un aer vetust, ca şi cum ar fi un document de sfârşit de secol al XIX-

lea;
- În politica externă poezia nu îşi are loc;
- Trebuie să ţinem seamă de conjunctura internaţională şi de părerea marilor puteri.

Domnul Damian Brudaşcu (PRM):

- ţinem cont de conjunctura internaţională, a se vedea titlul;
- amintesc că, în ultimii 60 de ani, s-a tot afirmat că România nu trebuie să supere pe

nimeni;
- problema reîntregirii teritoriale nu se referă doar la ţări ca România;
- China şi Turcia se gândesc şi ele la astfel de reîntregiri;
- Doresc să menţionez că Mitropolia Basarabiei, contestată de autorităţile de la

Chişinău, este pe cale să fie recunoscută;
- Principiul restitutio in integrum aplicat proprietăţilor bisericii tradiţionale maghiare

în România, a devenit posibil;
- Este vorba de proprietatea poporului român, la care n-ar trebui să renunţe nici un

partid politic românesc, căci acesta est un oportunism care va fi saancţionat de
istorie.

Domnul Radu Podgorean :

- bunicul meu dinspre tată s-a născut în Basarabia, am şi eu motive sentimentale să
fiu îngrijorat pentru ce se întâmplă în Republica Moldova;

- cred că trebuie să facem distincţie între a acorda sprijin cetăţenilor români din
Republica Moldova şi intenţia de fapt a Moţiunii;

- moţiunea ste inactuală, conţine formulări care contravin legislaţiei interne şi
internaţionale;



- sesizăm faptul că modul de abordare al problemelor este potrivnic intereselor
României şi Românilor în acest moment, aducând un deserviciu;

În urma dezbaterii şi supusă votului, Moţiunea cu privire la sprijinul statului pentru
românii de dincolo de Prut în perspectiva unei conjuncturi internaţionale favorabile
întregirii Neamului Românesc, a fost avizată negativ cu 16 voturi, 4 voturi fiind
pentru avizarea favorabilă.

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 20 de deputaţi, absenţi motivaţi fiind
deputaţii Adrian Năstase (PSD – prim ministru), Miron Tudor Mitrea (PSD-
ministru), Adrian Severin (PSD- deplasare), Constantin Teculescu (PSD).

Preşedinte Secretar

     Radu Podgorean        George Dragu
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