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Parlamentul Romqniei 
Camera Deputatilor 

 

COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ  
 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrarilor  sedintei Comisiei pentru politica externa 
a Camerei Deputatilor din ziua de 8 decembrie 1999 

 
 
Comisia pentru politica externa a Camerei Deputatilor  si-a desfasurat lucrarile cu 
urmatoarea ordine de zi: 
 
1. Întâlnire cu domnul Willy Wimmer, vicepresedinte al Adunarii Parlamentare a OSCE 
 
2. Dezbaterea si avizarea urmatoarelor Proiecte de Lege: 
 
R Proiectul de Lege pentru Ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea  si 

combaterea infractionalitatii transfrontaliere , semnat la Bucuresti la 26 mai 1999. 
(Raportor: dl. deputat Ion Mogos) 

 
R Proiectul de Lege  privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicatii destinate 

diasporei românesti. (Raportor: dl. deputat Ion Mogos) 
 
R Proiectul de Lege pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare si Inovatie pentru 

Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) la Asociatia ,,Euromontana” precum si a platii 
cotizatiei anuale. (Raportor: dl. deputat Ion Mogos) 

 

3. Diverse 

 

Lucrarile sedintei au fost conduse de  catre domnul vicepresedinte  Romulus 
Neagu, domnul Presedinte Victor Bostinaru fiind invitat sa participe la o sedinta 
la Ministerul Afacerilor Externe. 

Domnul Willy Wimmer, vicepresedinte al Adunarii Parlamentare a OSCE a 
efectuat o vizita în România, în perioada 6-9 decembrie, la invitatia domnului 
Presedinte Victor Bostinaru. 
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dl.deputat Romulus Neagu 
-     prevenirea conflictelor 
- când spun masurile de încredere si stabilitate am în vedere masurile de ordin 

militar, o inovatie a OSCE cu rezultate interesante 
- la recenta reuniune de la Istambul s-a putut constata ca OSCE este principala 

organizatie, în ce priveste reconstructia post-conflict. Daca în cazul Kosovo 
OSCE ar fi fost mai activ puteam sa evitam reconstructia post-conflict. 
Trebuie sa dam importanta OSCE-ului ca un for dezbatic. Adunarea 
Parlamentara adopta hotarâri prin majoritate de voturi, ceea ce nu este rau.  

- Facem parte din gruparea acelor tari care considera ca transformarea acestor 
metodologii nu ar fi înteleapta în aceasta perioada. 

- Ca o concluzie putem spune ca România la toate nivelurile de raspundere se 
pronunta si actioneaza pentru sporirea rolului OSCE si a Adunarii 
Parlamentare. 

- În ce priveste raspunderea OSCE privind aplanarea unor conflicte, România a 
actionat si actioneaza pentru a aduce contributii specifice. În Kosovo avem 25 
de ofiteri de politie, parlamentul aprobând cu o larga majoritate aceste 
contributii.  

- Dintre multele conflicte am sa ma opresc asupra unuia si anume cel din partea 
de Est a Moldovei. OSCE a actionat cu prudenta, poate cu prea multa 
prudenta, având în vedere interlocutorii.  

- La summit Federatia Rusa a spus ca-si va retrage fortele în 2 ani, speram ca 
Adunarea Parlamentara va face ca acest obiectiv sa fie realizabil.. 

- Dumneavoastra personal ati putea ajuta la eliberarea parlamentarului Ilascu, 
care înca zace în inchisorile asa numitei TransNistria. 

 
dl. Willy Wimmer 
- Ar trebui sa stau împreuna cu dl. Severin. 
- Nu sunt pentru prima data în aceasta cladire, dar exista ceva diferenta fata de 

întâlnirile anterioare. Se stie acum ce este România, ca este mai mult decât o 
delegatie. În perceptia noastra România este o forta de modelare. 

- În ce priveste problema Kosovo, Cecenia, ar trebui sa se puna problema pe 
masa. 

- România are cunostinte bogate, politica fiind echilibrata si de aceea 
consideram ca este extrem de calificata sa-si aduca contributia. 

- România se afla într-o zona extrem de complicata 
- În ce priveste Summit-ul de la Istambul, fiecare evalueaza aceasta întâlnire 

altfel. 
 
Dl. deputat Romulus Neagu 
- împartasesc viziunea si aprecierile dumneavoastra în sens ca o întarire a 

OSCE nu poate decât sa fie benefica pentru Europa 



 3

- la noi exista un consens politic în cadrul Troiki în mod deosebit România 
indiferent de configuratia politica parlamentara va aduce actionarea cu 
consecventa pentru realizarea acestui obiectiv. 

-  
Dl. deputat Pop Iftene 
- Unii avem dezavantajul ca la acest domeniu nu ne pricepem în mod deosebit 
- Domnul Neagu si domnul Severin se ocupa de OSCE 
- sunt doua probleme : Cecenia si Transnistria 
- exista o represiune în masa fiind omorâti copiii si batrânii 
- în Cecenia principiile sunt încalcate în mod brutal 
- nu se poate spune ca Occidentul are posibilitatea sa se comporte altfel. Poate 

sa faca presiuni asupra Rusiei, asupra comportamentului sau militar si violent 
- în legatura cu Transnistria pot sa spun ca sistemul sovietic a cazut, singurul 

punct de pe pamânt unde exista în mod oficial este Transnistria care sfideaza 
întreaga conventie internationala, de exemplu cazul Ilascu. 

- Cecenia este o problema de interes universal.  
 
Dl. Willy Wimmer 
- Referitor la Cecenia, întâlnirea de la Istanbul a luat o hotarâre pentru 

Transnistria. 
- Sunt afectat si personal de Cecenia, am vrut sa ajut sa se duca o misiune 

OSCE în Cecenia. 
- Ne putem întreba daca razboiul din Iugoslavia n-a dat mesaj rusilor. Ceea ce 

nu trebuie sa se întâmple este sa nu se extinda conflictul în Georgia si cine ar 
avea interes sa se întâmple 

- Daca as fi la Moscova as sti ce sa fac sa asigur securitatea tarii mele. 
- În cazul primului razboi din Cecenia se plateau cam 2 miliarde ca sa fie siguri 

ca se  poate duce razboiul din cecenia 
- Sunt suparat, ar trebui deschis puse în fata toate aceste probleme. Un punct 

împotriva oricarii imagini de civilizatie este faptul ca oamenii sunt tratati ca 
vitele. N-am nici un fel de întelegere pentru masurile care se iau din partea 
Rusiei. Cât nu e decis cine intervine în Rusia, Cecenia nu va avea sfârsit. 

- Presedintele OSCE dupa discutia cu guvernul Rusiei a presupus ca discutiile 
au loc între Rusia si Washington 

- Vor ramâne temeri cât nu exista întelegere, ca popoarelor care au fost supuse 
Rusiei trebuie sa li se dea posibilitatea sa culeaga ceea ce creste în propriul lor 
pamânt 

- Toate aceste chestiuni trebuie puse pe masa deschis despre Cecenia. 
 
dl. deputat Adrian Severin 
- Noi mai avem ocazia sa dezbatem aceste probleme, de obicei suntem de 

aceiasi parte, astazi sunt de partea colegilor de comisie. 
- Sunt de acord ca traim într-o lume a ecourilor. Ce se întâmpla în Cecenia este 

un ecou al Kosovo. Am fost în Cecenia si stiu ca lucrurile nu sunt albe sau 
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negre. Ce am gresit dupa primul razboi a fost ca nu am facut bilantul 
concluziilor.  

- Am fost în Muntenegru. Se cereau ajutoare economice si cei din Kosovo cer 
si cei din Albania si Serbia si Georgia, toti se considera prioritari.  

- Solutia ar fi sa se gândeasca toti regional altfel problemele nu pot fi rezolvate. 
Trebuie sa cerem marilor puteri sa gândeasca regional 

 
dl.Willy Wimmer 
- Reprezint aici OSCE, dar nu pot uita ca sunt german. 
- Germania are un rol esential în Europa si în lume pentru a promnova aceste 

idei noi, a promova acest real politic care se inspira din realitatea razboiului 
rece. 

- Nu sunt de acord cu aruncarea podurilor de la începutul conflictului. Au fost 
distruse pentru ca Austriei, Ungariei si României sa-i fie slabite evolutiile lor 
economice. 

- Cei care au distrus podurile vor face ce vor daca România si Germania nu fac 
ceva. 

- Trebuie sa discutam deschis altfel lucrurile evolueaza împotriva noastra si mai 
ales sa punem chestiunile în discutie si prin intermediul parlamentelor. 

- În 1998 am avut întâlnirea de la Copenhaga, parlamentele s-au pronuntat ca în 
momentul în care se foloseste forta sa se respecte Carta ONU 

- Daca OSCE n-ar avea valoare atunci cetatenii tarilor noastre n-ar putea aduce 
la niveluri înalte expresia lor. OSCE este atât de puternica pe cât o lasam noi 
sa fie. 

- Eu am fost la Pristina si am vorbit cu reprezentantul OSCE si cu ceilalti si au 
spus ca s-ar fi putut face mai mult în Kosovo. 

- OSCE n-a avut voie sa contribuie în Kosovo. 
 
dl. deputat Mesca 
- Complimente pentru pozitia dumneavoastra  
- Apartin unui partid care a votat împotriva bombardarii în Kosovo 
- Si dumneavoastra gânditi ca noi. Este periculos sa lasam un ucenic vrajitor sa 

porneasca un razboi.  
- Referitor la minoritati trebuie sa se tina cont si de Franta, Spania, UK, s.a.m.d. 
- Suntem de acord cu pastrarea granitelor 
 
dl. Willy Wimmer 
- N-am nici o îndoiala ca lucrurile pe care le-ati reglementat în România, dau toate 
oportunitatile minoritatilor sa fie cetateni români loiali. Asta spun si despre 
minoritatile germane. 
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În cadrul discutiilor purtate domnul Wiemer a mentionat problemele 
prioritaree care stau în fata comunitatii internationale si a OSCE iar membrii 
Comisiei au facut comentarii sau au adrest întrebari. Au fost abordate: 

- raportul dintre pastrarea granitelor si autodeterminare; 

- respectarea sau nerespectarea pe viitor a prevederilor Cartei ONU având în 
vedere precedentul Kosovo; 

- situatia din Cecenia; 

 

Domnul Wimmer s-a pronuntat deschis în favoarea întaririi rolului OSCE 
afirmând clar ca la Istanbul, la summit-ul OSCE a aparut pericolul ca rolul 
organizatiei sa fie pur decorativ. Daca se va întâmpla aceasta, popoarele nu vor 
mai avea o cale de a se exprima la nivel parlamentar, în probleme de politica 
externa si securitate. 

 

Parlamentarii români au ridicat problema Transnistriei si a necesitatii 
imperioase de a aduce la îndeplinire în doi ani hotarârea luata la summit-ul OSCE 
de la Istanbul privind retragerea Armatei a 14-a din Transnistria. Domnul Wimmer 
a subliniat nevoia ca cetatenii apartinând minoritatilor nationale sa fie  cetateni 
loiali ai statului în care se afla, mentionând pericolul reprezentat de evolutiile din 
Voievodina. 
 
 

În continuarea sedintei au fost supuse dezbaterii si aprobarii proiectul de 
Lege pentru Ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea si combaterea 
infractionalitatii transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 26 mai 1999 si proiectul de 
Lege pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare 
în Carpati (CEFIDEC) la Asociatia ,,Euromontana” precum si a platii cotizatiei 
anuale, ambele proiecte fiind avizate cu unanimitate de voturi.  

 
Proiectul de Lege privind publicatiile destinate disporei  a fost amânat 

pentru urmatoarea sedinta. 
 
Domnul deputat Stefan Glavan 
- relatia UE - NATO, includerea UEO în UE, avem statut de partener asociat 

urmând ca Parlamentul României sa dea o declaratie  
 
Domnul deputat Sever Mesca 
- Ca membru al delegatiei, va pot confirma ca punctul de vedere al României e 

cunoscut la UEO, un document al Parlamentului României ar fi util 
- Adunarea parlamentara a UEO a adoptat saptamâna trecuta un document (am 

fost raportor împreuna cu UK) pentru prima data un co-raportor din Est. 
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Domnul deputat Romulus Neagu 
- initiativa domnului Victor Bostinaru si anume invitarea domnului Dordea, 

desemnat negociator sef la sedinta comisiilor este buna. 
 
Domnul deputat Sever Mesca 
- A adresat o întrebare domnului Dugulescu: Este adevarat articolul din presa 

cu biserica? 
- Cine ne pune în casute materiale propagandiste, de unde provine initiativa si 

cine da banii? 
 
Domnul deputat Petru Dugulescu 
- O biserica din Suceava, eu le-am facilitat accesul, e un cadou simbolic o 

Biblie (Noul Testament) care e comuna tuturor religiilor si cu lucruri ce tin 
doar de morala crestina 

 
Domnul deputat Stefan Glavan 
- Avem suficient discernamânt personal sa alegem, am primit tot felul de lucruri 

kurzi, de la irakieni etc. 
 
Domnul deputat  Ion Mogos 
- Si partidul dumneavoastra poate pune în caseta un manifest care sa nu 

convina celorlalti, e vorba de un coleg nu trebuie sa-l interpelati, e cel mult o 
chestiune personala. 

 
Domnul deputat Romulus Neagu 
- Încheiem sedinta 
 

La sedinta au participat 21 de deputati, fiind absenti motivat urmatorii: 
Victor Bostinaru (PD), Ratiu Ion (PNTCD), Crin Antonescu (PNL), Raica 
Florica (PNTCD) si Dumitru Vintila (independent). 
 
 
 
             Presedinte                                                           Secretar, 
 
 
          p.Romulus Neagu                                                 Iftene Pop 
 
 


