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PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTATILOR 
COMISIA PENTRU POLITICÂ EXTERNA 
   
 
 

PROCES VERBAL 
al sedintei Comisiei pentru politica externa a Camerei Deputatilor 

din 27 octombrie 1999, orele 08.30, sala Comisiei 
 
 

Sedinta Comisiei pentru politica externa a Camerei Deputatilor din 
27 octombrie a.c. a avut urmatoarea ordine de zi: 
 
Intâlnire cu reprezentanti ai MAE   
- Ultimele evolutii din spatiul iugoslav si ale Pactului de Stabilitate, 

precum si perspectivele relatiilor bilaterale cu R.F. lugoslavia 
 
Dezbaterea si avizarea urmatoarelor proiecte de Lege: 
- Proiectul de Lege pentru ratificarea Întelegerii între Guvernul României si 

Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva criminalitatii 
internationale, semnata la Bucuresti (a 7 iunie 1995 (Raportor - domnul lon 
Pârgaru) 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.37/1999 privind 
tranzitul trupelor straine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, 
pâna la reluarea sesiunii parlamentare (Raportor- domnul lon Pârgaru). 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.42/1999 pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze 
privind cooperarea în domeniul apararii, semnat la Bucuresti la 24 octombrie 
1998 (Raportor - domnul Romulus Neagu). 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.99/1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul 
Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul scolar, 
semnat la Bucuresti la 15 martie 1996 (în procedura de urgenta - Raportor?). 

 
Desemnare de raportori pentru urmatoarele proiecte de Lege: 
- Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernele 

statelor participante la Cooperarea Economica a Marii Negre în domeniul 
combaterii criminalitatii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra, la 
2 octombrie 1998. 

- Proiectul de Lege pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si 
Cabinetul de Ministri al Ucainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a 
actelor de studii si titlurilor stiintifice eliberate de Româriia si Ucraina, semnata la 
Bucuresti, la 19 februarie 1999. 
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Lucrarile sedintei au fost conduse de domnul Victor Bostinaru, 

presedintele Comisiei. 
 

În deschiderea sedintei, domnul ambasador Mihai Croitoru a fost invitat 
sa expuna principalele evolutii relative la Pactul de Stabilitate si la situatia în 
spatiul iugoslav. 
 
Domnul ambasador Mihai Croitoru  
 
PACTUL DE STABILITATE: 
- am fost unul din participantii la masa rotunda de la Bari, consacrata 

dimensiunii economice a Pactului de Stabilitate; 
- au participat peste 35 de state, plus organisme si institutii financiare 

internationale; 
- dimensiunea economica a Pactului este esentiala, întrucât fara ea nu se 

pot realiza nici celelalte doua dimensiuni, democratie - drepturile omului si 
stabilitate - securitate; 

- Guvernul României are un plan de actiune cu proiecte regionale concrete 
pe cele trei dimensiuni (infrastructura, energie, mediu), care a fost foarte 
bine primit la Bari; am fost singura tara care a prezentat un astfel de plan; 

- s-a pus în mod expres în discutie problema deblocarii navigatiei, în ciuda 
opozitiei Marii Britanii si Statelor Unite ale Americii; 

- s-au examinat viitoarele aranjamente comerciale, s-au propus zone de 
liber schimb etc.; de asemenea, s-a propus ca cele 5 foste republici 
iugoslave sa adere la CEFTA; Statele Unite ale Americii au anuntat ca mai 
ridica din barielele comerciale pentru aceste state si au cerut si Uniunii 
Europene sa faca la fel. 

 
PROIECTE DE INFRASTRUCTURA: 
- se pare ca exista un acord general pentru folosirea fortei de munca si a 

materialelor din zona, chiar daca Iicitatiile vor fi câstigate de firme 
occidentale; 

- noi am cerut si un studiu de fezabilitate pentru un sistem energetic regional 
si a unei piete energetice regionale; 

- Statele Unite ale Americii si Ucraina au avut initiativa unei "Carte a 
investitiilor" si a unei "Carte de combatere a coruptiei"; 

- 3 tari au anuntat deja contributia la Pact - Italia 500 milioane dolari, 
Norvegia - 100 milioane dolari iar Grecia a anuntat - 350 milioane dolari 
(Albania 25%, România 24% ....) plus înca 250 milioane destinate 
reconstructiei lugoslaviei; 

- Clinton a spus la Sarajevo de 150 milioane dolari, realizati din facilitati 
tarifare, plus alte 350 milioane credite si garantii; 

- s-a stabilit traseul exact al proiectelor, procedurile de prezentare si 
aprobare. 
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IUGOSLAVIA 
- Toti, cu exceptia Statelor Unite ale Americii si Marii Britanii, cer includerea 

lugoslaviei în Pact, la momentul politic potrivit; 
- Comisia Dunarii a propus ca prioritara deblocarea senalului navigabil (pe 

care sârbii o leaga de reconstructia podurilor); 
- Problema embargoului nu s-a discutat; s-ar putea, din motive umanitare, 

ca embargoul sa fie "flexibilizat", "relaxat", pentru ca vine iarna. 
 
Domnul deputat Pop Iftene (PNTCD) : 
- exista mult scepticism la noi cu privire la seriozitatea Pactului; Occidentul a 

demonstrat ca da; mass-media e foarte sceptica: din lipsa de informare 
sau la "sugestia" celor ce vor sa ne tina aici ? 

 
Domnul ambasador Mihai Croitoru : 
- un scepticism e justificat, dar nu din cauza Pactului; 
- am pierdut 1 miliard de dolari cu oazia embargoului impus Irakului, altul la 

sanctiunile cu Libia, între 1 si 7 la criza initiala, altul acum; 
- asta face cam cât datoria externa;  
- presa nu e informata suficient; 
- si pe celelalte doua dimensiuni ale Pactului securitate-stabilitate, 

democratie, drepturile omului, e nevoie de mai multa informare; 
- Pactul este o initiativa serioasa; trebuie tratata si folosita ca atare; 
- anul acesta, pierderile sunt 917 milioane dolari, datorita embargoului si 

blocarii Dunarii; 
- Avem 112 barje si 18 împingatoare blocate în amonte de Novi Sad. 
 
Domnul deputat Sever Mesca (PRM) : 
- bombardarea lugoslaviei si fixatia pe Milosevici a fost o mare eroare. Acum 

ajungem la concluzia ca tot ce-am facut a fost prost. Au fost forte politice 
care acum s-a dovedit ca au dreptate; 10 ani de zile am avut o politica 
foarte conformista si am dat mai mult decât ni s-a cerut. 

 
Domnul deputat Dorel Dorian (FCER) : 
- indiferent de hotarârea noastra, Dunarea era oricum bombardata. 
 
Domnul presedinte Victor Bostinaru :  
- acum n-am fi vorbim despre Helsinki; 
- care este evaluarea pentru deblocare? exista tatonari între guvernele 

tarilor UE si Guvernul de la Belgrad? 
 
Domnul ambasador Mihai Croitoru 
- initiativa domnului Comras este pe rol; toate tarile riverane cer deblocarea 

si se poate ca Uniunea Europeana sa finanteze lucrarea; speram ca sârbii 
sa nu mai conditioneze deblocarea de reconstructia podurilor; 

- Portugalia a anuntat ca trimite ambasador la Belgrad, indiferent de pozitia 
UE, Grecia e implicata profund acolo. 
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Domnul deputat Sergiu Cunescu (PSDR) : 
- dupa toate evenimentele din Balcani, putem vedea situatia pe termen scurt 

sau pe termen lung. Pe termen scurt avem pierderi mari si publicul e 
nemultumit. Pentru publicul avizat, e clar ca nu trebuie gândit sindicalist. 
Puteam sa stam neutri în primul razboi mondial, sa nu mai pierdem 1 
milion de oameni si imense pierderi materiale si nu mai aveam România 
mare; 

- secolul a început cu lupta popoarelor pentru state nationale. Acestea nu 
sunt perfecte, dar au fost cea mai buna solutie. Secolul se termina cu 
probleme umaniste, pentru libertatile omului, nu ale natiunilor. Pozitia 
noastra a fost corecta în legatura cu Kosovo, a fost o situatie intolerabila 
pentru Europa de astazi. E doctrina si morala viitorului, cu toate greutatile. 

 
Domnul deputat Szilagyi Zsolt (UDMR) : 
- cum comunica MAE cu potentialii întreprinzatori în planul de reconstructie?  
- au fost ceruti, de la OSCE si altii, experti pentru a asigura asistenta acolo?  
- MAE a trimis pe cineva acolo ? 

 
Domnul ambasador Mihai Croitoru : 
- Simona Marinescu e în Kosovo ca purtator de cuvânt al OSCE. La Salonic 

se deschide pe 3 noiembrie Oficiul pentru reconstructie; 
- tinem permanent legatura cu organizatiile patronale si ale exportatorilor. 

Exista Grupul de Reconstructie în Balcani, ANEIR, Camera de Comert etc. 
si ei difuzeaza informatiile noastre în teritoriu. Ministerele economice, care 
elaboreaza planurile concrete, fac la fel.  

 
Domnul deputat lon Pârgaru (PDSR) : 
- ati anuntat peste tot, sau sunt unii "favorizati" ? Centrul Român de Comert 

Exterior ar putea sa faca asta. Ministerul Comertului ar trebui sa aiba un 
reprezentant la dumneavoastra care sa tina permanent legatura. 

 
Domnul deputat Dorel Dorian (FCER) : 
- reconstructia podului de la Novi Sad va costa miliarde;  
- deblocarea senalului - doar 15 milioane dolari; 
- Ucraina, România, Bulgaria si Comisia Dunarii ar putea finanta acest 

proiect: 
 
 

S-a convenit ca domnul ambasador Mihai Croitoru sa revina la Comisie 
luni, 1 noiembrie, pentru a aprofunda subiectul cu membrii delegatiei 
parlamentare care se vor deplasa la o conferinta dedicata Pactului de 
Stabilitate care va avea loc la Bari, în perioada 4-7 noiembrie. 

 
 

În continuare, membrii Comisiei au trecut la dezbaterea proiectelor de 
Lege aflate pe ordinea de zi. 
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Domnul deputat lon Pârgaru (PDSR) : 
- a prezentat pe larg prevederile primului proiect de Lege la care a fost 

desemnat raportor, propunând avizarea favorabila; 
- Proiectul de Lege pentru ratificarea Întelegerii între Guvernul României si 

Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva 
criminalitatii internationale, semnata la Bucuresti la 7 iunie 1995 a fost 
avizat favorabil cu unanimitate de voturi; 

- la cel de-al doilea proiect, relativ la trupele KFOR, domnul Pârgaru a 
remarcat ca proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonante nu a fost publicata în Monitorul Oficial, deci ordonantele 
respective nu produc efecte; 

- propune aviz favorabil, cu conditia verificarii datei publicarii în 
Monitorul Oficial  

 
Domnul presedinte Victor Bostinaru : 
- demers la Secretariatul General pentru formulare 

Cu unanimitate de voturi, a fost votata avizarea favorabila a proiectului 
de Lege. 

 

Domnul vicepresedinte Romulus Neagu : 
- prezinta prevederile proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei 

Guvernului nr.42/1999 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apararii 

- este un acord care constituie o evolutie fata de angajamentul administrativ 
existent; este mai detaliat; 

- corespunde noilor conditii în ce priveste acordurile conforme cu 
Parteneriatul pentru Pace; este pe baze reciproc avantajoase; 

- contine prevederi speciale cu privire la tehnica de lupta, cu respectarea 
legilor în vigoare; este un acord profesional întocmit; 

- propune aviz favorabil. Proiectul de Lege a fost votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
Domnul deputat Mihai Dorin (PNTCD) : 
- Comisia a fost sesizata, în procedura de urgenta, cu Proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/1999 privind 
aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii 
Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul scolar, semnat la 
Bucuresti la 15 martie 1996;  

- un acord din 1996 care a întârziat nepermis de mult; 
- este un acord privind promovarea limbii germane în România si 

recunoasterea diplomelor în Germania; 
- acordul este reciproc avantajos; propune aviz favorabil. 



 6

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au decis avizarea favorabila a 
proiectului de Lege si trimiterea acestuia plenului, în forma prezentata. 
 
Desemnare de raportori: 

 
Pentru Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între 

Guvernele statelor participante la Cooperarea Economica a Marii Negre în 
domeniul combaterii criminalitatii, în special a formelor ei organizate, semnat 
la Kerkyra, la 2 octombrie 1998, a fost desemnat ca raportor domnul Dan 
Matei Agathon. 

 
Pentru Proiectul de Lege pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul 

României si Cabinetul de Ministri al Ucainei privind recunoasterea si 
echivalarea reciproca a actelor de studii si titlurilor stiintifice eliberate de 
România si Ucraina, semnata la Bucuresti, la 19 februarie 1999, a fost 
desemnat ca raportor domnul Mihai Dorin. 
 
Domnul presedinte Victor Bostinaru : 
- informeaza membrii Comisiei cu privire la participarea la reuniunile UEO si 

Asociatiei Tratatului Atlantic si informeaza membrii Comisiei ca discursurile 
prezentate la aceste reuniuni si documentele relative la avizul din 13 
octombrie al Comisiei Europene se gasesc la secretariatul Comisiei. 

 
Domnul deputat lonut Gherasim (PNTCD) : 
- subliniaza consistenta speech-ului lordului Robertson, secretarul general al 

NATO, si referirile foarte favorabile ale acestuia la România; 
- Francois Lamoureux a propus o întâlnire cu membrii Comisiei, cu ocazia 

sosirii peste 15-20 de zile la Bucuresti. 
 
La sedinta au participat 23 de deputati, absenti motivat fiind deputatii 

Crin Antonescu (PNL - ministru), Petru Dugulescu (PNTCD) si Adrian 
Severin (independent). 

 
 
 

    Presedinte,       Secretar, 
 
 

Victor Bostinaru     Iftene Pop 


