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Comisiile pentru Politică Externă  şi-au desfăşurat  lucrările în şedinţă comună în ziua de 18 
martie 1998, cu următoarea ordine de zi : 
 
1. ora 10.00 la Senat, Sala de Marmură 
 

întâlnire cu domnul Andrei Pleşu, ministrul afacerilor externe; 
 
 
2. ora 11.30, numai Comisia Camerei Deputaţilor, aceeaşi sală 
 

examinarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

• µ Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Institutului European din România – vot 
 

• µ Proiectul de Lege privind acceptarea de către România a Constituţiei Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migrări – dezbatere în primă lectură, desemnarea de raportor 

 

• µ Propunerea preşedintelui Asociaţiei “Pro Basarabia şi Bucovina” referitoare la 
organizarea unei şedinţe festive a Parlamentului României dedicată actului Unirii 
de la Chişinău 

 
diverse - desemnarea delegaţiei care se va deplasa în Federaţia Rusă (22-25 
aprilie 1998) 

 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii  Crin 
Antonescu (PNL - ministru), Ion Raţiu (PNTCD), Dorel Dorian (FCER), Kelemen Attila 
(UDMR) şi Sever Meşca (PRM).  
 
Cele câteva probleme abordate au fost următoarele : 
A. Integrarea în NATO şi în Uniunea Europeană; 
B. Kosovo; 
C. Tratatele cu Moldova şi Federaţia Rusă; 
D. Reforma instituţională din MAE 
 
A. Integrarea în NATO şi în Uniunea Europeană ar trebui abordată conform a trei 

cuvinte-cheie : continuitate, hărnicie şi luciditate 



- integrarea României în NATO este necesară, flancul sudic al Alianţei fiind cel cu reale 
probleme; 

- opinia publică trebuie corect informată privind perspectivele reale ale integrării; 
- parteneriatul strategic trebuie să fie consecvent; 
- pe de altă parte, trebuie manifestate flexibilitate, pragmatism; 
- manifestă un oarecare scepticism în cea ce priveşte un rezultat pozitiv în aprilie 1999, 

legat de admiterea României în NATO; 
- procesul de admitere în UE prezintă o garanţie de continuitate; 
- suntem şi noi românii, şi Europa, în căutarea unei identităţi geo-politice 
 
B. Kosovo este o problemă cu două faţete: 
- necesitatea respectării drepturilor albanezilor 
- este ultimul loc din zonă cu o anumită unitate; 
- trebuie evitată “kurdistanizarea” fenomenului. 
 
C. Tratatul cu Moldova : 

– încercăm să realizăm un tratat cu nuanţe specifice; 
 

Tratatul cu Federaţia Rusă: 
- ar trebui înfiinţată o Comisie Mixtă care să inventarieze traseul şi situaţia tezaurului; 
- să facem un “task force” care să monitorizeze modul în care se respectă angajamentele 

asumate în tratatele deja încheiate; 
 
În continuare, deputaţii au adresat întrebări, la care somnul ministru a răspuns în 
amănunt. 
 
 
2. După întâlnire, membrii Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor au 
examinat proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului European din România, pe 
care l-au votat în unanimitate, propunând plenului supunerea spre dezbatere, în forma 
prezentată. 
 
În continuare, Comisia a dezbătut scrisoarea preşedintelui Asociaţiei Pro Basarabia şi 
Bucovina; comisia a decis ca Biroul Permanent să fie informat de luarea la cunoştinţă a 
solicitării şi că este de acord ca acesta să analizeze şi să hotărască în cel mai nimerit 
mod asupra acesteia. 
 
În final, Comisia a decis asupra datei şi componenţei delegaţiei ce se va deplasa la 
Moscova la invitaţia Dumei de Stat a Federaţiei Ruse. 
 
 
  Preşedinte,      Secretar, 
 
 
      Victor Boştinaru      Iftene Pop 


