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Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat  lucrările, în şedinţă comună cu 

Comisia pentru politică externă a Senatului, în ziua de 1 iulie 1998, având pe ordinea de zi o 
întâlnire cu delegaţia Comisiei de Apărare a Adunării UEO. Oaspeţii au fost însoţiţi şi de 
preşedintele Comisiei Politice a Adunării UEO, domnul Jacques Baumel. 
 

Întîlnirea a debutat cu  o expunere a domnului senator Ghiorghi Prisăcaru, preşedintele 
Comisiei de Politică Externă a Senatului, care a prezentat poziţia României privind rezultatul 
summitului NATO de la Madrid din iulie 1997 şi rezoluţia de la Luxemburg a Uniunii 
Europene. 
 

Domnul preşedinte Prisăcaru a abordat şi situaţia din Kossovo. A  menţionat vizita 
efectuată de delegaţia Senatului României la Belgrad. S-a pronunţat în favoarea unei soluţii 
echilibrate a situaţiei din Kossovo. 
 

Dl Armand De Decker, preşedintele Comisiei de Apărare a Adunării UEO, a subliniat 
faptul că delegaţia înţelege poziţia României şi va asculta cu interes punctul de vedere 
exprimat de partea română privind situaţia din Kossovo. 
 

Domnul Jacques Baumel, preşedintele Comisiei Politice a Adunării UEO, a considerat 
că occidentul a comis o eroare prin neacceptarea României în NATO, acceptînd în schimb 3 
ţări neameninţate. El a menţionat în acest context conferinţa ţinută de ambasadorul Federaţiei 
Ruse la Bucureşti, în care s-a încercat minimalizarea prezenţei Armatei a IV a în Transnistria. 
După opinia sa, România poate valorifica poziţia sa politică şi strategică prin consolidarea 
Parteneriatul pentru Pace şi sprijinirea eforturilor europenilor. UEO poate şi trebuie să capete 
influenţă politică şi să devină un cap de pod al occidentului în România. 
 

Domnul deputat Iftene Pop (PNŢCD), secretarul Comisiei pentru Politică Externă a 
Camerei Deputaţilor, a afirmat că problemele de securitate sînt de o importanţă capitală 
pentru Romănia. Noi ne aflăm acum într-un moment crucial pentru istoria noastră, ceea ce ne 
face să avem  aproape o obsesie cu NATO. 
 

În privinţa Transnistriei, domnul deputat Pop a afirmat că politica Rusiei în zonă este 
parte a unui plan pentru menţinerea influenţei sale în Balcani. Conform rezoluţiilor ONU, 
alegerile desfăşurate sub ocupaţie militară străină nu sînt considerate valabile. 
 



 
 

Domnul Victor Boştinaru, preşedintele Comisiei de Politică Externă a Camerei 
Deputaţilor, a afirmat că materializarea tentaţiei existente în Senatul SUA de a amîna primirea 
de noi ţări în NATO ar fi o eroare istorică. România este un producător de securitate 
regională. Criza din Kosovo, sfidarea energetică, traficul cu stupefiante, arată că flancul sudic 
al NATO se dovedeşte cel mai vulnerabil. 
 

România este a 2-a ţară ca dimensiuni şi ca potenţial militar. Opţiunea noastră nu e 
fundamental anti-rusă, dar relaţia cu Federaţia Rusă trebuie să funcţioneze fără ameninţări. 
Ţara noastră este implicată activ în cooperări trilaterale cu Ucraina, Polonia, Bulgaria, Grecia, 
Bulgaria şi Turcia, văzute ca o formă de colaborare regională. 
 

Domnul preşedinte Boştinaru a afirmat, în finalul intervenţiei sale,că trebuie definită 
mai repede identitatea europeană de securitate. Dezvoltarea ei în cadrul NATO consolidează 
coerenţa şi capacitatea de reacţie a alianţei. 
 

Domnul Ghorghi Prisăcaru a afirmat, ca o constatare după vizita întreprinsă recent la 
Belgrad, că şi albanezii au o parte de vină pentru escaladarea conflictului din Kosovo. El a 
considerat presiunile internaţionale ca fiind contraproductive, sprijinind ideea unui statut de 
autonomie pentru această provincie. 
 

Lordul Russsel-Johnston a considerat viziunea domnului Prisăcaru puţin 
îmcurajatoare. După opinia sa, sârbii mai întîi omoară şi apoi negociază. Problema folosirii 
forţei este cum şi unde o foloseşti. Dacă nu se fixează termene clare, Milosovici o să facă ce 
vrea, ca şi înainte. 
 

Domnul Prisăcaru a afirmat că nu sprijină poziţia lui Milosevici şi i-a întrebat pe 
oaspeţi cum văd soluţia conflictului şi problema folosirii forţei. 
 

Domnul deputat Jan Dirk Blaauw, raportorul Comisiei de Apărare a Adunării UEO 
pentru Balcani, a afirmat în încheierea întâlnirii că la acte repetate de violare a drepturilor 
omului de către partea sârbă s-a răspuns insuficient de ferm, fiind nevoie de Milosevici pentru 
oprirea conflictului din Bosnia. A afirmat că nu se poate continua procesul de purificare etnică 
şi necesitatea soluţiilor diplomatice. 
 

În final, membrii Comisiilor pentru politică externă  au mulţumit oaspeţilor pentru 
discuţii, urând oaspeţilor o şedere plăcută în ţara noastră.    
              
   
 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
 

        Victor Boştinaru      Iftene Pop 
 


