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 La lucrările şedinţei au fost prezenţi  24 deputaţi, fiind absenţi motivat 
deputaţii Dan Matei Agathon (PDSR), Octavian Bot (PNL), Radu Budeanu 
(PD), Dan Nicolae Ceauşescu (PNŢCD) şi Sergiu Cunescu (PSDR). 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de preşedintele Comisiei, dnul Victor 
Boştinaru. Comisiile au adoptat următoarea ordine de zi: 
 
• µ examinarea rezultateleor summit-ului de la Luxembourg şi perspectivele 

demersului românesc vizând integrarea euro-atlantică 
 
 În ziua de 17 decembrie, în şedinţă comună cu Comisia pentru Integrare 
Europeană, deputaţii celor două Comisii au audiat pe domnii Mihnea Motoc, 
directorul Direcţiei UE din Ministerul Afacerilor Externe şi  Constantin 
Teleagă, secretar de stat în Departamenul pentru  Integrare Europeană. 
 
 Prezentăm, în esenţă, principalele elemente ale intervenţiilor celor doi 
invitaţi: 
 
Domnul Mihnea Motoc: 
 
• µ a subliniat importanţa rezoluţiei Parlamentului European, cu deosebită 

greutate în deciziile ulterioare; 
• µ principalele coordonate ale deciziilor celor 15 la Luxembourg, percepute 

prin optica intereselor şi aşteptărilor noastre, au corespuns în mare măsură, 
iar rezultatul este mulţumitor; 

• µ formularea documentului este net superioară celei propuse de către Comisia 
Europeană, mai bună decât documentul pregătit de Preşedinţia 
luxemburgheză; 

• µ s-a realizat un compromis realist; 
• µ s-a avut foarte bine în vedere încărcătura istorică a deciziilor din acest 

moment; 
µ  
µ  



µ  

• µ s-a considerat potenţialul european în competiţia din mileniul viitor, dincolo 
de orizontul anului 2000; 

• µ s-a acceptat o nouă linie de argumentaţie, cea privind reunificarea Europei, 
după scindarea ideologică a continentului din 1918, concept lansat de MAE 
prin ministrul Adrian Severin; 

• µ deciziile de la Luxembourg au însemnat validarea unor principii, idei şi 
propuneri; 

• µ textul documentului a avut o evoluţie continuu pozitivă din punctul nostru 
de vedere, până la forma sa finală; 

• µ s-a subliniat de către vorbitor contribuţia efectivă a Departamentului 
Integrării, în special a domnului ministru Herlea şi domnului secretar de stat 
Constantin Teleagă; 

• µ celebrul articol 0 referitor la noii membri a cumulat două articole, devenind 
un articol cu două alineate; 

• µ totul a însemnat lansarea unui proces cu caracter unic (referire s-a făcut la 
Conferinţa Miniştrilor de Externe ai celor 11); 

• µ referirea la Turcia s-a făcut indirect, prin referirea la jurisdicţia Curţii 
Europene de la Haga, cu privire la necesitatea reglementării pe cale paşnică a 
situaţiilor litigioase; 

• µ este foarte important faptul că decizia cu privire la lansarea procesului de 
negociere este deja luată, nemaifiind nevoie de o decizie suplimentară şi nici 
de un nou consens; 

• µ strastegia de pre-aderare se referă la toţi candidaţii; 
• µ şi din punct de vedere tehnic, toate statele candidate sunt pe picior de 

egalitate;  
• µ nivelul de asimilare a acquis-ului comunitar îi va privi atât pe cei 5, cât şi pe 

cei 5+1 (Ciprul); 
• µ foarte importantă va fi de asemenea următoarea etapă, screening-ul, care 

poate oferi surprize; ea va întruni în principiu carcteristicile celei propuse de 
Danemarca şi Suedia; 

• µ în ceea ce priveşte asistenţa pentru pre-aderare, aceasta, conform  propunerii 
Olandei, trebuie să fie conformă cu principiul asimetriei: mai consistentă 
pentru cei mai dezavantajaţi; 

• µ este nevoie de o abordare internă în dinamică a procesului economic; 
• µ individualizarea negocierilor precum şi menţiunea că începerea acestora va fi 

"în primăvarea lui 1998"; 
• µ parteneriatele bilaterale de aderare sunt supuse aprobării Consiliului, fără a fi 

lăsate la discreţia deciziei Comisiei; 
• µ toate aceste elemente duc la concluzia că procesul va fi unul inclusiv, 

stimulativ, în care ne va fi mai uşor să ne calificăm în funcţie de realizările 
proprii; 



 
 
domnul Constantin Teleagă 
 
• µ a subliniat importanţa liniilor generale ale parteneriatului pentru aderare şi 

asimilarea acquis-ului comunitar; 
• µ acest succes pe plan politic şi diplomatic trebuie dublat de unul pe plan 

economic intern; 
• µ acquis-ul comunitar este totalitatea practicii documentare, a jurisprudenţei 

Curţii Europene, o sumă impresionantă de texte, practică şi interpretări 
(peste 90.000 de pagini), rezultatul unei munci legislative impresionante; 

• µ acquis-ul comunitar este nu doar o colecţie de documente, ci o noţiune 
dinamică, în permanentă evoluţie. 

 
 
 Membrii Comisiei au examinat în detaliu rezultatele summitului şi 
măsurile ce urmează a fi întreprinse de autorităţile române pe termen scurt şi în 
anii viitori. 
 
 
 
      Preşedinte,      Secretar, 
 
  Victor Boştinaru     Iftene Pop 
 


