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PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 19 noiembrie 1997 

  
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi, fiind absenţi motivat Ion 
Raţiu (PNŢCD), Crin Antonescu şi Octavian Bot (PNL). 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Victor Boştinaru, 
preşedintele Comisiei. 
 
 Comisia a adoptat cu 26 voturi pentru, 0 contra şi 0 abţineri următoarea 
ordine de zi: 
 
 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 
1. examinarea în primă lectură a proiectului legislativ privind ratificarea 

Acordului comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Columbia - au fost desemnaţi raportori pentru acest proiect de Lege domnii 
deputaţi Ion Pârgaru şi Şerban Mihăilescu. 

  
2. examinarea, împreună cu domnii Gabriel Gafiţa şi Marin Mitriş, secretari de 

stat la Ministerul Afacerilor Externe, a proiectelor de prevederi bugetare 
pentru anul viitor şi a ansamblului relaţiilor cu diaspora; s-a examinat 
oportunitatea creării unei agenţii guvernamentale  - minister, secretariat de 
stat sau departament - care să coordoneze relaţiile cu românii din afara 
graniţelor. 

 
 
 În cadrul întâlnirii cu reprezentanţii Ministrului Afacerilor Externe s-au 
exprimat următoarele poziţii: 
 
domnul Victor Boştinaru: 
 - gestionarea relaţiilor cu diaspora este deficitară; instituţional există mai multe 
structuri angajate în această problemă, bugetul este foarte mic. 
- comunităţile româneşti din afara graniţelor suferă; românii din Bucovina nu 
prind televiziunea română; fondurile sunt la Secretariatul General al Guvernului 
care nu are toate informaţiile despre relaţiile cu comunităţile româneşti şi sunt 
folosite, de fapt, de către MAE.  
 
 



 
 
 
 
   
domnul Gabriel Gafiţa: 
 - paralelisme în legătură cu diaspora, mai multe instituţii guvernamentale şi non-
guvernamentale desfăşoară activităţi la comunităţile româneşti din jur. 
- bugetul de 3,45 miliarde a fost redus, au rămas 2 miliarde şi ceva. 
- prin intermediul ambasadorilor se va face o listă de priorităţi pentru 
comunităţile româneşti din diaspora. 
- necesitatea creării unui Minister sau Secretariat de stat pentru românii din afara 
graniţelor, cu direcţii separate pe ţările vest europene şi pe cele vecine. 
 
domnul Marin Mitriş: 
 - trebuie elaborat un proiect de Hotărîre de Guvern clar, cu prevederi categorice, 
cu responsabilităţile fiecărui minister. 
- acum se desfăşoară dotarea ambasadelor cu aparatură (pc-uri, modemuri), 
conectarea la Internet în 1998; o revistă a presei se face de Departamentul de 
analiză şi sinteză al M.A.E. 
 
domnul Iftene Pop:  
- stabilirea priorităţilor; principala prioritate - deznaţionalizarea românilor din 
Ucraina. 
- un plan mai deosebit, buget aparte pentru şcoli şi biserici. 
- coerenţă în politica privind minorităţile; 
 
domnul Ioan Mogoş: 
- în SUA, în zona Marilor Lacuri este necesar un consulat; 
 - sistemul pentru redobândirea cetăţeniei, a pensiilor este greoi, manuale în 
limba română, subordonarea bisericească. 
- în Moldova, trebuie sprijinit Partidul Forţelor Democratice condus de Valeriu 
Matei. 
 
domnul Attila Kelemen 
- să nu se facă deosebiri între emigranţii de alte naţionalităţi, de origine cetăăţeni 
români, respectiv unguri, evrei, nemţi; să se folosească termenul “comunităţi 
originare din România” 
 
domnul Dorin Mihai 
- această viitoare agenţie să includă specialişi din diverse domenii; sunt necesare 
instrumente sintetice despre comunităţile româneşti, o enciclopedie, un buletin de 
prezentare a activităţilor; 
- s-a creat deja o psihoză a colaboraţionismului, în privinţa securiştilor şi a 
preoţilor securişti. 
 
 



 
 
 
domnul Romulus Neagu 
- e important ca viitoarea structură să fie condusă de o persoană cu rang de 
ministru, pentru a avea autoritate; 
- este util ca cele două dimensiuni (comunităţile din jurul României şi cele din 
occident) să apară chiar din actul constitutiv; 
- trebuie structurată “orientarea politică a României privind diaspora”; 
- deţinem unicitatea chemării la loialitate a românilor faţă de statul în care 
trăiesc; 
- monitorizarea modului în care se îndeplinesc prevederile Tratatului cu Ucraina; 
- să evităm divizarea în continuare a comunităţilor româneşti. 
 
domnul Gheorghe Ceauşescu 
- pentru Centrele Culturale trebuie găsită o soluţie mixtă privind apartenenţa la 
MAE şi Ministerul Culturii; 
- suspiciunea cu privire la securiştii din MEA şi reprezentanţele comerciale va 
persista, ca şi la preoţi; nu putem scăpa de această suspiciune; 
- Biblioteca Română din Freiburg este într-o situaţie disperată şi a pierdut şi 
subvenţiile de la statul german. 
 
domnul Zsolt Syilagyi  
- cooperarea euroregională carpatică a fost, până acum, practic, interzisă; 
- astfel de cooperări sunt un foarte bun semnal pentru Occident; 
- românii din Gyula s-au plâns de greutăţile cu cărţi, manuale, inclusiv cu taxa de 
benzină; MAE ar trebui să dea un semnal Ministerului de Finanţe 
 
 Cei doi secretari de stat din Ministerul Afacerilor Externe au răspuns şi au 
luat notă de problemelor ridicate. 
 
 
 

                 Preşedinte,                                              Secretar, 
 

    Victor Boştinaru                                        Iftene Pop 


