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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 
 

 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei comune a Comisiei pentru politică externă  din  Camera 

Deputaţilor din 4 iunie 1998 
 

Comisia pentru Politică Externă  şi-a desfăşurat  lucrările în ziua de 4 iunie 1998, cu 
următoarea ordine de zi : 
 

1. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege : 
• µ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1998 pentru ratificarea Acordului de 

împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei 
termice “Radet” Bucureşti, privind finanţarea Proiectului de reabilitate şi modernizare a sistemului de 
termoficare din Municipiul Bucureşti, semnat la Luxemburg şi Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 
noiembrie 1997 (raportor : dl.  Şerbasn Mihăilescu – PDSR); 

• µ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul 
cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari SUA, semnat la 
Washington la 23 ianuarie 1998 (raportor : dl. Attila Kelemen – UDMR) ; 

• µ Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în 
învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adaptată la Lisbona la 11 aprilie 1997 (raportor : 
dl. Mihai Baciu – PD); 

• µ Proiectul de Lege peentru ratificarea Protocolului între Guvernul român şi Guvernul macedonean 
privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996 (raportor : dl. Gheorghe Ceauşescu 
– PNTCD) ; 

• µ Proiectul de Lege privind retragerea rezervei formulate de România la art. 22 al Convenţiei 
internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (raportor : dl. Romulus 
Neagu – PDSR). 

 
2. Desemnarea de raportori pentru următoarele proiecte de lege : 
 

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/98 privind participarea României la 
cooperarea europeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnice; 

 
- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/98 privind participarea  României  la 

iniţiativa europeană EUREKA în condiţiile Declaraţiei de la Hanovra şi ale Memorandumului de 
înţelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985. 

 
3. Diverse 
 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin 
Antonescu (PNL - ministru), Ion Raţiu (PNTCD), Dorel Dorian (FCER), Zsolt Szilagyi 
(UDMR) şi Ştefan Glăvan (PD).  
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Lucrările şedinţei au fost cinduse de către dl. Deputat Romulus Neagu, vice-preşedintele 
Comisiei, în absenţa dlui Preşedinte Victor Boştinaru.  
 
Domnul Romulus Neagu (PDSR) : 
 
- Supune la vot membrilor Comisiilor ordinea de zi propusă, care a fost aprobată în 

unanimitate. 
 
- Dă apoi cuvântul domnului deputat Şerban Mihăilescu, pentru prezentarea primului raport. 
 
Domnul Şerban Mihăilescu (PDSR) : 
 
- Proiectul de lege se referă la un credit în val. De 70 milioane de  ECU, din care 25 de 

milioane vor fi plătiţi de autoritatea locală (Primăria Bucureşti, respectiv RADET), restul 
fiind acoperiţi de BEI şi 10 milioane vor proveni dintr-un împruimut acordat de FDSCE, 
care a fost semnat în primul trimestru al acestui an; 

- priveşte ameliorarea alimentării cu căldură şi apă caldă şi creşterea siguranţei în distribuţia 
acestora a peste 40.000 de apartamente; 

- această amenajare şi modernizare duce la creşterea eficienţei cu peste 9  procente faţă de 
nivelul randamentului actual; 

- consultantul este o firmă daneză, foarte reputată şi serioasă şi îşi va oferi serviciile de-a 
lungul deruălii acestui proiect; 

- perioada de graţie a împrumutului este de 5 ani; 
- susţine fără nici o observaţie proiectul de lege prezentat şi îlpropune spre avizare 

favorabilă.   
 
Domnul Romulus Neagu (PDSR) : 
 
- supune la vot propunerea raportorului. 
 
 
În unanimitate, proiectul de lege a primit aviz favorabil. 
 
Domnul Romulus Neagu (PDSR) : 
 
- dă cuvîntul domnului deputat Attila Kelemen (UDMR) pentru a prezenta următorul raport. 
 
Domnul Attila Kelemen (UDMR) : 
 
- proiectul de lege se referă la aprobarea unei Ordonanţe privind un acord de împrumnut 

dintre România şi BIRD petru cadastrul general 
- negocierile au început încă din 1994 cu BIRD 
- cadrul legislativ necesar derulării unui astfel de proiect s-a completat pe parcurs; 
- împrumutul este pe 25 ani, cu o perioadă de graţie de 5 ani, deci foarte avantajos; 
- pentruocrotirea şi asigurarea regimului propr. Şi a circ. Terenurilor; 
- propune spreavizare ac. Proiect. 
 
Dl. Sergiu Cunescu (PSDR) : 
 
- dacă este vorba de întreaga suprafaţă 
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- da 
 
S-a votat în unanimitate avizarea favorabilă a Parlamentul României. De lege. 
 
Domnul Gheorghe Ceauşescu (PNTCD) : 
 
- 
-  denumiea ofic. A Macedoniei  fiind încă subiect de litigiu, s-a folosit termenul de Guv. 
Macedonean; 
-  se face referire la acodruri cu fosta Yugpslavie care devin caduce. 
- propune avizarea favorabilă. 
 
S-a votat în unanimitate aviz favorabil. 
 
Domnul Romulus Neagu prezintă raportul 
- propune avizarea favorabilă 
- s-a votat în unanimitate 
 
- domnul Baciu a prezentat materialul în scris 
- Convenţia a fost semnată încă de la înfiinţare  de 27 de state, inclusiv România 
 - a fost aprobat de Senat la 28 mai 1998 
- recomandă avizarea favorabilă; 
- s-a avizat vaforabil în unanimitate 
 
2. Dl. Neagu prezintă cele două proiecte de lege cu care Comisia a fost sesizată şi pentru 
care se vor desemna raportori. 
 
Dl. Ghibernea a fost desemnat pentru ambele proiecte. 
 
3.  
 
a) o delegaţie a Parl. Sloven să aibă o întâlnire cu Comisia luni 8 iunie 16:00 
 
b) prop. Dlui Meşca de înfiinţare a unui Centru Francofon la Bucureşti; 
 - Pierre Azette, Preşed. Asoci. Francofone din Belgia a făcut propunerea; 
 - cu finanţare externă şi de la buget; 
 
În unanimitate Comisia a fost de acord cu prezentarea acestei propuneri Bir. Permanent 
 
c) efectuarea unei vizite la Bucureşti 
 
S-a aprobat în unanim. Ca acţiunea să fie prop. Bir. Perm. 
Dl. Pop: 
- chestiunea lipsei fondurilor pentru delegaţii care să vină; 
Ghibernea: 
- acord al Parlamentului cu RAPPS cuprivire la cazarea oaspeţilor 
 
Viitoare aşed. Va avea loc miercurea viitoare la Senat, comună a început pentru o discuţie cu 
dl. Pleşu 
- cred că este un privilegiu pentru Comisie de a se întâlni cu domnia-sa; 
- 
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Domnul Dan Amedeo Lăzărescu (PNL) : 
 
- subliniază faptul că, în spaţiul latino-american există o anume categorie de relaţii, comune 

cu cele specifice societăţii noastre, dar şi unele care se diferenţiază; 
- viitorul liberal în România, după opinia domniei-sale, se va desfăşura asemănător cu cel 

din America de Sud; 
- de asemenea, atrage atenţia asupra necesităţii întăririi reprezentării diplomatice în acest 

spaţiu, tendinţă ce pare a se neglija progresiv în ultima vreme; 
 
Domnul Cristian Lăzărescu : 
 
- este de acord cu opinia că ambasadele româneşti nu ar trebui să piardă din importanţă ca 

număr şi ca reprezentare pe continentul sud-american, număr şi reprezentare care în 
momentul de faţă sunt foarte bune; 

- însă, în ceea ce priveşte schimburile comerciale, situaţia este mai puţin îmbucurătoare: 
acestea se ridică doar la 1.000.000 USD anual; 

 
Domnul Iftene Pop (PNTCD) : 
 
- subliniază tendinţa actuală de schimbare a centrelor de putere şi interes în politica 

mondială; 
- nu este un adept al accentuării deosebite a laturii economice a relaţiilor interstatale, dar 

nici nu îl surprinde; 
- remarcă abilităţile diplomaţilor sud-americani, a căror prestaţie în general şi în materie 

juridică în special este la cel mai înalt nivel; spre exemplu, argentinienii sunt şi au fost 
întotdeauna recunoscuţi ca cei mai buni specialişti în dreptul mării ; 

- doreşte să-l întrebe pe dl. Lăzărescu cum vede obţinerea sprijinului Americii Latine în 
realizarea obiectivelor pe care România şi le propune. 

 
Domnul Cristian Lăzărescu : 
 
- consideră că apariţia neo-liberalismului a avut aceleaşi efecte la noi ca şi în America de 

Sud; 
- politicul trebuie să fie în continuare prioritar; 
- nu trebuie însă uitat că admiterea noastră în grupul celor 77 se datorează şi Argentinei; 
 
Domnul Alexandru Paleologu (PNL) : 
 
- opinează că România nu poate participa cu prea mult succes la nici un fel de schimburi, 

întrucât nu prea are ce oferi la ora actuală; 
- diplomaţia românească ar trebui să fie mai bine reprezentată măcar din punct de vedere al 

numărului de ambasade; 
- dacă am găsi tonul care să rezoneze corect, am reuşi un cumul substanţial de beneficii în 

favoarea noastră; 
- din punct de vedere economic, ar trebui să manifestăm mai mult scepticism; 
-  globalizarea poate lua aspecte gangstereşti, dacă nu este bine interpretată; 
- nici organizaţiile europene nu reuşesc o viziune mai fericită de foarte multe ori în situaţii 

punctuale. 
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Domnul Mihai Grama (PNTCD) : 
 
- îl întreabă pe dl. Lăzărescu cum înţelege să facă România cunoscută (ca spre exemplu 

istoriceşte, economic etc.); 
- doreşte să ştie care au fost relaţiile dlui Lăzărescu cu fosta Securitate şi dacă are nostalgia 

vechiului regim. 
 
Domnul Cristian Lăzărescu : 
 
- nu a avut nici un fel de legături cu fosta Securitate, dincolo de specificul sarcinilor impuse 

de serviciu în cadrul diplomaţiei; 
- din punct de vedere cultural, este preocupat de a evita acţiuni conjuncturale; 
- consideră că trebuie realizată o permanenţă românească; 
- bibliotecile mari nu posedă volumele reprezentative ; 
- din punct de vedere economic, va încerca să contribuie la formarea unui acord de liber 

schimb pe modelul 4 + 1 între România şi componentele Merco Sur; 
- promovarea de proiecte de colaborare în domeniul mineritului; 
- cooperarea în domeniul energiei nucleare. 
 
Domnul Gheorghe Ceauşescu (PNTCD) : 
 
- doreşte să ştie în ce ţări a mai avut misiuni. 
 
Domnul Cristian Lăzărescu : 
 
- a îndeplinit funcţiile de  însărcinat cu afaceri a.i. şi de ambasador extraordinar şi 

plenipotenţiar la Bogota, Columbia, în perioada  1992 – 1995. 
 
Domnul Sergiu Cunescu (PSDR ) : 
 
- sugerează folosirea corpului tehnic de care România dispune, precum şi a facilităţilor şi 

instalaţiilor; 
- este de părere că, contrar celor afirmate de către dl. Alexandru Paleologu, România are 

totuşi multe de oferit, capacităţile industriale suferind în primul rând de o lipsă acută de 
comenzi; 

- este întrutotul de acord cu excelenta prestaţie a diplomaţilor şi juriştilor argentinieni, 
aducând în sprijinul acestei afirmaţii creaţiile din domeniul legislativ argentinian, mult 
mai moderne şi mai avansate decât legislaţia europeană; 

- consideră că globalizarea este o tendinţă care nu poate fi contestată şi nu trebuie privită ca 
un fenomen negativ, dând exemplul Internaţionalei Socialiste, al cărei Consiliu s-a întrunit 
recent la Oslo sub simbolul “solidaritate globală”; 

- menţionează că în America Latină politicul progresează o dată cu socialul, cu 
democraticul; 

- nerespectarea acestui principiu a adus în Asia de SE la o prăbuşire şi suferinţe care au 
survenit puternicului boom economic, nesusţinut de o dezvoltare democratică. 

 
Domnul Cristian Lăzărescu : 
 
- consideră că o cale de urmat ar fi instituirea unor relaţii parlamentare mai susţinute cu 
ţările Amercii de Sud. 
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Domnul Ioan Ardelean (PUNR) : 
 
- doreşte să ştrie dacă clădirea Ambasadei române de la Buenos Aires este proprietatea 

statului român. 
 
Domnul Cristian Lăzărescu : 
 
- da, clădirea, foarte frumoasă, reprezentativă şi cu un amplasament deosebit, este 

proprietatea statului român. 
 
Domnul Attila Kelemen (UDMR) : 
 
- doreşte să sublinieze necesitatea accentuării laturii economice în elaborarea sistemului de 

relaţii cu statele sud-americane. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- menţionează că nu ar trebui neglijate relaţiile privilegiate pe care România le are cu 

Spania şi Portugalia şi faptul că ar trebui gândite formule de colaborare în trei cu acestea şi 
Argentina, avându-se în vedere relaţiile speciale dintre ele; 

- ar trebui interesate în acest sens ambasadele noastre de la Lisabona şi Madrid. 
 
Domnul Ghiorghi Prisăcaru : 
 
- consideră că dl. Cristian Lăzărescu dovedeşte reale calităţui pentru ducerea la îndeplinire 

cu succes a misiunii care i se va încredinţa; 
- îl felicită pentru modul în care concepe relaţiile în plan cultural dar mai ales economic; 
- ne place sau nu, suntem în plin proces de globalizare pe care economiştii l-ar dori chiar 

mai accelerat; 
- globalizarea este bătălia pentru noi pieţe; 
- UE însăşi este preocupată de lărgirea pieţelor sale înspre acea parte a lumii. 
 
 
În continuare, domnia-sa spropune membrilor Comisiilor supunerea la vot a propunerii ca dl. 
Cristian Lăzărescu să fie numit ambasador al României la Buenos Aires. 
 
Cu 29 voturi pentru şi un vot împotrivă, dl. Cristian Lăzărescu a primit aviz favorabil pentru 
desemnarea sa în funcţia de ambasador al României în Argentina. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- înainte de a se trece la al doilea punct al ordinii de zi, salută prezenţa la lucrările 

Comisiilor a dlui Jan Kristiansen, congresman de Nebraska. 
 
- Domnul Kristiansen prezintă un mesaj de prietenie din partea Congresului American; 
- Domnia sa face parte dintr-un grup de stidiu privind sancţiunile unilaterale; 
- Îşi exprimă convingerea fermă şi susţinerea cu privire la apropiata admitere a României în 

NATO. 
 



 7

Domnul Victor Boştinaru : 
 
- mulţumeşte domnului Kristiansen şi profită de ocazie pentru a transmite din nou invitaţia 

către Ben Guilman (omologul său din Congresul american) de a vizita România. 
 
Domnul Ghiorghi Prisăcaru :  
 
- transmite la rândul său un mesaj către dl. Jesse Helms, Preşedintele Comisiei de Relaţii 

Internaţionale din Senatul Statelor Unite. 
 
Începând cu următorul punct de pe ordinea de zi, la lucrări participă doar membrii Comisiei 
din Camera Deputaţilor. 
 

• ℘ Pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1998 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia 
Autonomă de Distribuţie a Energiei termice “Radet” Bucureşti, privind finanţarea 
Proiectului de reabilitate şi modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul 
Bucureşti, semnat la Luxemburg şi Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 noiembrie 
1997, a fost desemnat raportor dl. deputat Şerban Mihăilescu (PDSR); 

• ℘ Pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1998 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, 
în sumă de 25,5 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, a fost 
desemnat raportor dl. deputat Attila Kelemen (UDMR); 

• ℘ Pentru Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei cu privire la recunoaşterea 
atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adaptată la 
Lisbona la 11 aprilie 1997, a fost desemnat raportor dl. deputat Mihai Baciu (PD-USD); 

• ℘ Pentru Proiectul de Lege peentru ratificarea Protocolului între Guvernul român şi 
Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996, a 
fost desemnat raportor dl. deputat Gheorghe Ceauşescu (PNTCD); 

• ℘ Pentru Proiectul de Lege privind retragerea rezervei formulate de România la art. 22 al 
Convenţiei internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, a 
fost desemnat raportor dl. deputat Romulus Neagu (PDSR). 

 

3. 

Domnul Sever Meşca (PRM) : 
 
Prezintă două memorandumuri (anexate la prezentul) cu privire la două acţiuni la care domnia 
sa a participat, în care face două propuneri : de invitare a unei delegaţii în regim de 
reciprocitate şi respectiv de crearea la Bucureşti a unui centru de documentare Francofonă, cu 
susţinere în finanţare din partea Canadei : 2,000 de dolari canadieni în primul an, 8,000 de 
dolari canadieni în fiecare din anii următori. 
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Supuse la vot, ambele propuneri au fost votate în unanimitate. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- informează membrii Comisiei cu privire la lucrările colocviului cu tema “Identitatea 

europeană de apărare şi securitate” în organizarea UEO, la care a participat, în perioada 4-
6 mai a.c., la Madrid; 

- UE nu a avut nici o reprezentare; 
- Replicile reprezentanţilor americani au fost deosebit de tăioase; 
- UEO nu are putere de reacţie şi nici logistica necesară pentru a controla situaţiile de criză 
şi conflictele din Europa zilelor noastre; 

- Concluzia a fost că ajutorul S.U.A. este neprecupeţit. 
 
- de asemenea, dl. Victor Boştinaru informează şi cu privire la deplasarea la Moscova a unei 

delegaţii a Comisiei pe care aceasta a efectuat-o în perioada 12-15 mai a.c. la invitaţia 
Dumei de Stat; 

- propune ca una din şedinţele Comisiei să fie special dedicată analizei acestei acţiuni 
precum şi rezultatelor sale. 

 
Domnul Ioan Mogoş (PNL) : 
 
- Opinează că nu numai delegaţiile care merg la Moscova, dar Comisia în întregul său 

trebuie să manifeste perseverenţă în urmărirea problematicii relaţiilor cu Federaţia Rusă; 
- Cel puţin în două din teme : tezaurul şi pactul Ribbentrop-Molotov. 
 
Domnul Petru Dugulescu (PNTCD) : 
 
- informează membrii Comisiei cu privire la o deplasare cu caracter privat pe care a 

efectuat-o în Ungaria în perioada 16-17 mai, în localităţi cu populaţie majoritară română; 
- cei de acolo nu au nevoie de ajutor material, ci de sprijin în tot ceea ce înseamnă păstrarea 

identităţii, ca de exemplu accesul la unele posturi de radio şi tv româneşti private (în 
special ProTv), publicaţii în limba română, informaţie din ţară care să le parvină într-un 
mod mai fluent şi mai accesibil. 

 
4. 
 
La ultimul punct al ordinii de zi, s-au propus şi aprobat nominalizările pentru două acţiuni ce 
vor avea loc în colaborare cu NATO : 
- 2 deputaţi ce vor participa la un seminar la Garmisch-Partenkirchen în iulie a.c.; 
- 4 deputaţi ce se vor deplasa la Bruxelles, la sediul NATO în septembrie. 
 
- pentru prima acţiune, au fost propuşi şi aprobaţi în unanimitate domnii deputaţi Sever 

Meşca (PRM) şi Attila Kelemen (UDMR). 
 
- participanţii la vizita de la Bruxelles vor fi desemnaţi de grupurile parlamentare. 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru    Iftene Pop 


