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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada 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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În ziua de 31 martie a.c., la lucrările şedinţei au fost prezenţi 28 de deputaţi, absent motivat 
fiind deputatul Crin Antonescu (PNL - ministru).  
 
Invitaţi la discuţii au fost domnii : 
 
��Marin Mitriş, director general în MAE; 
��Acad. Augustin Buzura, Preşedintele Fundaţiei Culturale Române; 
��Sergiu Pavel Vasiliu, Subsecretar de stat la Subsecretariatul de stat pentru problemele 

românilor din afara graniţelor, din Departamentul Informaţiilor Publice din cadrul 
Guvernului. 

 
În ziua de 1 aprilie a.c., a lucrările şedinţei au fost prezenţi 27 de deputaţi, absenţi motivat 
fiind domnii Crin Antonescu (PNL - ministru) şi Ion Mogoş (PNL).  
 
Conform ordinii de zi, 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 ziua de 2 aprilie a.c., la lucrările şedinţei au fost prezenţi 27 de deputaţi, absenţi motivat 
fiind domnii Crin Antonescu (PNL - ministru) şi Ion Mogoş (PNL). 
 
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; 
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��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; 

��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 


