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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei comune a Comisiilor pentru politică externă  din Senat şi 

Camera Deputaţilor din 31 martie – 2 aprilie  1998 
 

Comisiile pentru Politică Externă şi-au desfăşurat lucrările în şedinţă comună în zilele de 31 
martie şi 2 aprilie, şi separat pe data de 1 aprilie 1998, cu următoarea ordine de zi : 
 
I. Marţi, 31 martie 1998: 
 
Continuarea discutării proiectului de buget pe 1998: 
 
1) Întâlnire cu domnul secretar de stat Marin Mitriş, care a prezentat prevederile bugetului 

referitoare la Ministerul Afacerilor Externe - continuarea discuţiilor;  
 
2) Întâlnire cu domnul Acad. Augustin Buzura, preşedintele Fundaţiei Culturale Române, 

pentru discutarea capitolelor din proiectul de buget pe 1998 destinate Fundaţiei; 
 
3) Întâlnire cu domnul Sergiu Pavel Vasiliu, Subsecretar de stat în Departamentul 

Informaţiilor Publice pentru realaţia cu românii din afara ţării; 
 
II. Miercuri, 1 aprilie 1998 : 
 
Continuarea studierii şi a discuţiilor pe marginea proiectului de buget pe 1998 în comisii 
separate. 
 
 
 
III. Joi, 2 aprilie 1998 : 
 
1. Întâlnirea membrilor Comisiilor de Politică Externă ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului cu Domnul Javier Solana, Secretarul General al NATO - orele 9:45, la Sala 
Drepturilor Omului, Palatul Parlamentului; 

2. Continuarea studierii şi a discuţiilor pe marginea proiectului de buget pe 1998 în 
comisii separate; 
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I. Marţi, 31 martie 1998: 
 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 28 de deputaţi, absent motivat fiind deputatul Crin 
Antonescu (PNL - ministru).  
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- prezintă plenului celor două comisii invitaţii şi ordinea de zi, care e adoptată în 

unanimitate; 
- dă cuvântul domnului Marin Mitriş, pentru a face o prezentare sintetică a prevederilor 

alocate MAE în proiectul de buget pentru 1998. 
 
Domnul Marin Mitriş: 
 
- - în primul rând, alocarea din PIB este procentual mai mică decât în 1997 : 0.08 %, faţă de 

0.11% ; 
- o cifră mai mare a fost însă prevăzută la capitolul cheltuieli materiale : 15,7%; 
- comparativ cu 1997, structura bugetului este puţin diferită; 
- 17% (aprox. 7,7 miliarde lei) sunt destinate rambursărilor de credite, ceea ce înseamnă 

posibilitatea ca MAE să-şi achite unele contracte anterioare (ca, spre exemplu, achitarea 
celor 40 de Mercedesuri achiziţionate pentru ambasadele vestice, achitarea clădirii de la 
Strasbourg, precum şi acoperirea în mare parte a chiriilor pentru spaţii); 

 
Domnul Victor Boştinaru : 
 

- întreabă dacă sunt luate în considerare soluţii cu privire la ameliorarea sistemului 
de salarizare a angajaţilor MAE; 

- de asemenea, dacă s-au avut în vedere, în alocările bugetare pe acest an, 
cheltuielile aferente mutării unor misiuni diplomatice în alte localităţi (ca, spre 
exemplu, misiunea de la Bonn la Berlin, şi cea de la Tel Aviv la Ierusalim); 

- dacă se va avea în vedere îmbunătăţirea sistemului existent de decontare al 
cheltuielilor, destul de greoi şi care antrenează pierderi. 

 
Domnul Dan Amedeo Lăzărescu (PNL) : 
 

- reiterează propunerea domniei sale de înfiinţare a unei Academii de Istorie 
Diplomatică, absolut necesară, după părerea sa, pentru formarea şi cultura tinerilor 
dilomaţi români. 

 
Domnul Ghiorghi Prisăcaru (PDSR) : 
 

- doreşte să ştie care e situaţia bugetului MAE în termeni reali; 
- care este opinia conducerii MAE în această privinţă şi dacă aceasta consideră 

oportun ca membrii Comisiilor de Politică Externă să facă demersuri sau solicitări 
Comisiei de Buget Finanţe; 

- câţi diplomaţi din MAE au deja vârsta pensionării; 
- care este situaţia Ambasadei Române de la Paris (referirea se face la clădiri), ce 

fonduri s-au alocat şi când estimează domnul Mitriş că se vor finaliza lucrările 
necesare; 
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Domnul Marin Mitriş : 
 

- pentru restaurarea sălii de spectacole din incinta ambasadei de la Paris, a fost 
alocată o sumă foarte importantă, existând şi o strânsă colaborare cu Ministerul 
Culturii; 

 
Domnul George Achim (PNTCD) : 
 

- a ridicat problema centrelor culturale româneşti; 
- care este situaţia din punct de vedere al posibilităţilor de expansiune a acestui fel 

de activitate; 
 
Domnul Marin Mitriş : 
 

- avem centre de acest fel la New York, Paris, Viena, Budapesta şi două în Italia, 
Academia di Romania din Roma şi Institutul Român de la Veneţia; 

- din păcate, datorită restricţiilor bugetare, nu există vreo posibilitate de extindere a 
acestei reţele. 

 
Domnul Ioan Ardelean (PUNR) : 
 

- subliniază dorinţa lăudabilă a senatorilor români de a contribui la sprijinirea 
ambasadelor române prin obţinerea de sponsorizări; 

- exemplifică cu contribuţia domniei sale în obţinerea de sprijin financiar de la 
Banca Naţională prin dl. Mugur Isărescu. 

 
Domnul Ion Adrian Mogoş (PNL) : 
 

- ridică problema reprezentării onorifice (prin consulatele onorifice) şi solicită 
informaţii cu privire la eventualele posibilităţi de a remunera cu minimum posibil 
persoane care ar putea oferi aceste servicii. 

 
Domnul Marin Mitriş : 
 

- aduce la cunoştinţa parlamentarilor înfiinţarea a trei noi consulate: unul la 
Shanghai şi două la Marea Caspică. 

 
Domnul Marcian Bleahu (PER) : 
 

- care este situaţia ambasadei Tunisiei la Bucureşti, care, după cunoştinţa domniei 
sale, a fost închisă, din raţiuni financiare; 

- care este situaţia în cazul altor ambasade şi dacă situaţia acestora suferă o adaptare 
la regimul de reciprocitate; 
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Domnul Marin Mitriş : 
 

- anul trecut au fost închise, din raţiuni financiare, ambasadele noastre din Sri Lanka 
şi Mauritania, dar asta nu a contribuit prea mult la realizarea de economii, pentru 
că am deschis alte două noi ambasade, în Uzbekistan şi Georgia. 

 
Domnul Victor Boştinaru : 
 

- mulţumeşte domnului Mitriş pentru lămuririle şi explicaţiile oferite şi dă cuvântul 
domnului Acad. Augustin Buzura, preşedintele Fundaţiei Culturale Române; 

 
Domnul Augustin Buzura : 
 

- informează audienţa despre faptul că Fundaţia Culturală Română a devenit 
membră a centrului European al Fundaţiilor prin două centre din România : cel din 
Cluj (Centrul de Studii Transilvane) şi cel din Iaşi (Centrul de Studii 
Interculturale); 

- de asemenea, Fundaţia mai posedă o editură proprie, 20 de reviste culturale în mai 
multe limbi de circulaţie internaţională (dintre care o revistă şi o editură la 
Cernăuţi, două reviste culturale în Basarabia şi o revistă pentru romanitatea în 
Balcani); 

- toată activitatea sa se derulează cu sprijinul nemijlocit al ONG-urilor, iar acţiunile 
sunt strict culturale; 

- menţionează organizarea în 1999 la Washington a unui mare festival cultural, 
Folklife, care se va bucura de o însemnată participare; 

- împreună cu Smithsonian Institute, Fundaţia va edita un număr de 50 de volume 
reprezentative pentru promovarea Romîniei şi pentru a satisface necesităţi de 
editare omise până acum (lucrări de istorie şi civilizaţie românească); 

- bugetul acestora este estimat la peste 1 milion de dolari, din care Institutul 
Smithsonian s-a angajat să acopere 400.000 USD, iar restul trebuie obţinuţi prin 
colectare de fonduri de către partea română; 

- în această lumină, s-a format un comitet internaţional alcătuit din personalităţi de 
mare anvergură, prin a căror influenţă în diferite domenii să se obţină fondurile 
necesare; 

- s-a avut în vedere faptul că nu există în prezent nici un fel de material 
propagandistic; 

- estimările americanilor care organizează această manifestare de mare importanţă 
sunt că aproximativ 40 milioane de persoane vor intra în contact cu acest 
eveniment; 

- Fundaţia a mai organizat săptămâni culturale în Japonia şi Suedia, care este 
capitala culturală a Europei în acest an; 

- Se va organiza în cursul acestui an la Cluj şi o mare manifestare având ca temă 
latinitatea, în colaborare cu Universitatea din Coimbra (Portugalia); 

- Tot pentru 1998 mai este programată o reuniune pentru comemorarea Revoluţiei 
de la 1848 şi a 80 de ani de la Marea Unire; 

- De asemenea, ca de obicei şi pe o bază de periodicitate, se organizează instructaje 
şi cursuri de perfecţionare pentru profesorii de literatură română şi jurnaliştii de 
limba română din teritoriile din jurul României. 
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Domnul Victor Boştinaru : 
 

- cum apreciaţi prevederile bugetare din proiectul pentru 1998 alocate Fundaţiei 
Culturale Române ? 

 
Domnul Augustin Buzura : 
 

- pe lângă cele 9,3 miliarde lei alocate, ar mai fi necesare aproximativ 1,5 miliarde; 
- mai menţionează greutăţile nu numai financiare de care se izbesc salariaţii 

Fundaţiei din Basarabia şi Ukraina, ca şi şicanele pe care sunt nevoiţi să le suporte; 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 

- subliniază necesitatea ca aceste dificultăţi să fie aduse la cunoştinţa parlamentarilor 
şi că acest dialog va întări unitatea de acţiune a tuturor forţelor implicate în 
promovarea românismului şi prezervarea limbii şi identităţii româneşti în teritoriile 
din afara graniţelor. 

 
Domnul George Achim (PNTCD) : 
 

- este adeptul convingerii că acţiunile Fundaţiei Culturale Române sunt o modalitate 
recomandabilă pentru propagarea şi inducerea imaginii României în lume; 

- pledează pentru sprijinirea, inclusiv din punct de vedere bugetar, a Fundaţiei 
Culturale Române. 

 
Domnul Iftene Pop (PNTCD) : 
 

- doreşte să cunoască amănunte cu privire la situaţia locativă a domnului Mircea 
Druc, care a cedat un spaţiu locativ la Chişinău şi i s-a promis unul asemănător la 
Bucureşti, actul notarial referitor la imobilul de la Chişinău fiind de mult întocmit; 

- menţionează faptul că sprijină ideea suplimentării bugetului Fundaţiei cu celel 1,5 
miliarde solicitate. 

 
Domnul Petru Dugulescu (PNTCD) : 
 

- susţine iniţiativele Fundaţiei cu privire la promovarea culturii şi limbii romîneşti în 
toate zonele lumii unde există emiograţie română, în special datorită faptului că 
există deja a doua şi a treia generaţie de originari români care nu mai vorbesc 
limba. 

 
Domnul Sever Meşca (România Mare) : 
 

- sugerează instituirea unei cărţi albe a Fundaţiei, care să conţină toate amănuntele 
cu privire la editări, tiraje, titluri, în cîte limbi de circulaţie au fost traduse etc. 

 
Domnul Marcian Bleahu (PER) : 
 

- solicită amănunte şi impresii de la Târgul de Carte de la Leipzig. 



 6

Domnul Augustin Buzura : 
 

- se pare că cea mai spectaculoasă ediţie a fost cea a unui album cu imagini 
transilvane luate din avion, realizat de autori austrieci; 

- Fundaţia s-a prezentat la Târg cu 11 titluri de mare succes. 
 
Domnul Ştefan Glăvan (PD) : 
 

- solicită sprijinul Fundaţiei în legătură cu iniţiativa unui timişorean, posesor al unui 
fond de câteva mii de volume de carte românească pe care ar dori să-l doneze în 
Basarabia. 

 
Domnul Dan Amedeo Lăzărescu (PNL) : 
 

- ridică problema avatarurilor publicărilor de volume de istorie a românilor, cele mai 
multe tributare teoriei şi nefastei influenţe a lui Roller, precum şi cea a imperioasei 
necesităţi de a edita (ca singura ţară fost comunistă care nu am făcut-o până acum) 
o istorie adevărată şi ştiinţific fundamentată, credibilă; 

- de asemenea, cere opinia domnului Mitriş despre Biblioteca română din New 
York. 

 
Domnul Marin Mitriş : 
 

- de obicei, achiziţia de carte se face din ceea ce se editează în ţară, anual alocându-
se 7-800 milioane de lei. 

 
Domnul Augustin Buzura : 
 

- menţionează proiectul de realizare, cu contribuţia unui reputat istoric american, 
Higgins, a unei istorii a românilor. 

 
Domnul Victor Boştinaru : 
 

- invită pe cel de-al treilea invitat de astăzi, domnul Sergiu Pavel Vasiliu, 
subsecretar de stat la Subsecretariatul pentru românii din afara graniţelor din cadrul 
Depratmanetului de Informaţii Publice al Guvernului, să ia cuvântul. 

 
Domnul Sergiu Pavel Vasiliu : 
 

- menţionează că există o experienţă a relaţiilor cu diaspora şi comunităţile din afara 
graniţelor în strategia de abordare a cestei problematici la vecinii din zonă (greci, 
polonezi, unguri); 

- alocaţiile bugetare ar trebui să reflecte o strategie; 
- din păcate, totul pare a fi haotic în ceea ce ne priveşte ; 
- nu există o bancă de date accesibilă celor implicaţi în acest tip de acţiuni; 
- deşi a făcut eforturi în cele două săptămâni de când coordonează activitatea acestui 

subsecretariat, încercând iniţierea unui contact interministerial, nu a reuşit prea 
mult; 

- se obligă să prezinte Comisiilor o structurarre a subsecretariatului aşa cum o 
concepe domnia sa, acompaniată de o substanţială notă de fundamentare. 
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Domnul Victor Boştinaru : 
 

- afirmă că se observă cu uşurinţă o incoerenţă perfectă în cheltuirea fondurilor 
alocate acestei relaţii; 

- declară că, dacă nu vor fi prezentate proiecte de tip PHARE şi USAID, are 
mandatul tuturor colegilor domniei sale de a nu vota nici un fel de fonduri; 

- putem considera acest an ca un an doar de reflecţii şi nu se mai întreprinde nimic 
efectiv, până la clarificarea acestor proiecte. 

 
Domnul Ghiroghi Prisăcaru : 
 

- este şi domnia sa de acord cu observaţia că nu există o politică coerentă pentru 
diaspora; 

- menţionează necesitatea unei abordări diferenţiate pentru diferitele comunităţi de 
români de peste hotare; 

- această relaţie trebuie să constituie politică de stat. 
 
Domnul Marcian Bleahu (PER) : 
 

- doreşte să ştie care este situaţia albumului Fascinante et Eternelle Roumanie ? 
 
Domnul Sergiu Pavel Vasiliu : 
 

- nu a văzut decât hârtii, neconcludente, nu cunoaşte amănunte cu privire la situaţia 
financiară şi consideră că aceasta s-ar datora faptului că este în această funcţie de 
foarte scurt timp; 

- nu cunoaşte nici cine a comandat acest album; 
- ştie doar că preţul unui exemplar este de 300 USD. 

 
Domnul Mihail Grama (PNTCD) : 
 

- este surprins şi dezamăgit că nimeni nu a menţionat Departamentul Cultelor şi 
Biserica Ortodoxă Română ca valori şi factori care pot fi implicaţi şi care să aducă 
contribuţii importante în domeniul acestor relaţii. 

 
Domnul Victor Boştinaru : 
 

- mulţumeşte invitaţilor pentru participare şi pentru luările de cuvânt şi reaminteşte 
membrilor comisiilor că discuţiile pe marginea proiectului de buget pe 1998 vor 
continua a doua zi în comisii separate şi că aceştia, împreună cu cele două Comisii 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se vor întâlni pe 2 aprilie a.c. cu 
domnul Javier Solana, Secretarul General al NATO, aflat în vizită oficială în ţara 
noastră.  

 



 8

II. Miercuri, 1 aprilie 1998 : 
 
Comisia de Politică Externă a Camerei Deputaţilor s-a întrunit în şedinţă pentru a continua 
discuţiile cu privire las proiectul de buget pe 1998. 
 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 27 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii  Crin 
Antonescu (PNL - ministru), şi Ion Mogoş (PNL).  
 
Membrii Comisiei au reanalizat prevederile bugetare, în lumina intervenţiilor din ziua 
precedentă ale invitaţilor din partea MAE, Fundaţiei Culturale Române şi Subsecretariatului 
de stat pentru românii din afara graniţelor din cadrul Departamentului pentru Informaţii 
Publice din Guvern. 
 
În unanimitate, aceştia au considerat utile discuţiile purtate şi necesitatea ca acestea să aibă loc 
periodic şi nu numai în cadrul analizării anuale a legii bugetului. 
 
De asemenea, au convenit să se reia invitarea periodică a ambasadorilor unor ţări cu pondere 
în deciziile ce privesc politica internaţională a României şi ţelurilor pe termen mediu şi lung 
ale acesteia. 
 
III. Joi, 2 aprilie 1998 : 
 
Membrii Comisiilor pentru Politică Externă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului s-au întâlnit 
la Sala Drepturilor Omului de la Palatul Parlamentului cu domnul Javier Solana, Secretarul 
general al NATO; 
 
La întâlnire au fost prezenţi 27 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin Antonescu 
(PNL - ministru), şi Ion Mogoş (PNL).  
 

- în cuvântul său, domnul Javier Solana a subliniat necesitatea existenţei unei 
planificări mai riguroase pe termen mai lung a bugetului pentru reformele militare 
şi pentru realizarea câtorva obiective, ca de exemplu interoperabilitatea şi alinierea 
la standardele Alianţei, ca factor determinant pentru integrarea României în 
structurile Euro-Atlantice; 

- intervenţiile membrilor comisiilor (dl. Theodor Meleşcanu – ApR, , dl. Sever 
Meşca - PRM, dl. Costel Gheorghiu – PD, dl. Gheorghe Alexandru – PD, dl. 
Ion Iliescu – PDSR, Ştefan Glăvan – PD), precum şi ale preşedinţilor Victor 
Boştinaru şi Ghiorghi Prisăcaru au vizat : 
�� percepţia Alianţei cu privire la şansele reale ale României de a deveni membră 

cu drepturi depline a NATO; 
�� o posibilă viitoare strategie de integrare; 
�� raportul dintre starea de dezamăgire a populaţiei de după decizia de la Madrid 
şi capacitatea de mobilizare pentru îndeplinirea unor standarde social-
economice care să constituie atuuri în drumul României spre integrarea în 
Alianţa Nord-Atlantică. 

 
- în răspunsurile domniei sale, domnul Javier Solana a sublinat : 

��hotărârea Alianţei de lăsa uşile deschise; 
��necesitatea ca aspirantele, ca România, să se concentreze asupra eforturilor pe 

care trebuie să le facă şi să nu le considere doar sacrificii; 
��menţinerea României pe calea păstrării şi realizării de bune relaţii cu vecinii; 
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��implicarea mai importantă a forţelor armate române în rezolvarea unor 

conflicte din zonă şi în prevenirea altora, datorită marii influenţe şi 
ascendentului de factor de stabilitate pe care aceasta îl are; 

��nevoia de a se explica mai bine naţiunii atât ţelurile vizate prin integrarea în 
Alianţă, cât şi calea care trebuie urmată; 

��susţinerea convingerii că politica României trebuie făcută la dimensiuni mai 
considerabile şi cu o viziune mai largă, cu generozitate, clarviziune şi ţinte 
precise, precum şi de pe poziţii mai apreciative. 
 
 
 
 
 
Preşedinte,       Secretar, 

 
 
        Victor Boştinaru    Iftene Pop 


