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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ    
 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrarilor sedintei Comisiilor pentru politica externa  

ale Senatului si Camerei Deputatilor din 15 decembrie 1999 
 

- Palatul Parlamentului, Sala Comisiei, orele 10.00 - 
 

Comisiile pentru politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor si-a 
desfasurat lucrarile cu urmatoarea ordine de zi: 
 

 
1. Întâlnire cu domnul Aurel Ciobanu Dordea, desemnat negociator sef pentru 

Uniunea Europeana       (deschisa presei) 
 

 
2. Dezbaterea si avizarea 
 
R Proiectului de Lege pentru scutirea de taxe pentru expedierea unor publicatii 

destinate diasporei românesti. (raportor: Ion Mogos) 
 
3. Diverse  
 

Sedinta este condusa de catre domnul Victor Bostinaru, care da cuvântul 
invitatului de astazi, domnul Aurel Ciobanu Dordea, negociatorul sef al României cu 
Uniunea Europeana. 
 
Domnul Aurel Ciobanu Dordea: 
 
- Face o succinta prezentare a problematicii specifice functiei în care a fost numit, 

precum si a etapelor pe care negocierile cu Uniunea Europeana vor trebui sa le 
parcurga; 

- Mentioneaza de asemenea aportul de finantare prin utilizarea eficienta a 
fondurilor Phare ;  

- adaptarea la realitatile României, în primul rând la realitatile administratiei 
românesti (organizarea si desfasurarea  negocierilor de aderare la care 
Executivul trebuie sa faca fata); 

- procesul de aderare implica eforturile legislativului si ale Executivului conjugate; 
- unitatea centrala pentru negocieri are un rol strategic, 
- sunt 29 echipe de negociatori cu reprezentantii  cei mai calificati ai Agentiilor  

nationale, ai Ministerelor, experti ai Consiliului Europei, specialisti ai Consiliului 
Legislativ, ai comisiilor parlamentare, specialisti ai mediului academic; 

- Unitatea centrala va fi formata de catre negociatorul sef; 
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- Componenta relatiilor externe  este data de relatia cu statele membre si statelele 
asociate. 

 
Domnul Victor Bostinaru : 
 
- în momentul numirii dumneavostra s-a  realizat o discutie în Coalitie, a avut loc o 

consultare intre opozitie si coalitie, dupa cunostintele dumneavoastra? 
- Decizia Primului Ministru  a definit cadrul  juridic care reglementeaza relatia 

dumneavoastra cu Guvernul României, cu autoritatile centrale? 
- Exista un asemenea cadru care stabileste  relatia dumneavostra cu ministrii, cu  

MAE? 
 
Domnul Ilie Stefan (PD) : 
 
- în Comisia de politica externa a Senatului,  o serie de colegi din opozitie au 

mentionat ca daca vor câstiga alegerile, vor schimba negociatorul  deoarece 
acesta trebuie sa reprezinte politica lor. 

 
Domnul Victor Bostinaru : 
 
- considerati ca solutia adoptata de Guvernul României  tine cont de experienta de 

pâna acum a tarilor care au negociat  aderarea la UE (Spania, Portugalia, 
Grecia), cît si tari care sînt deja membre UE? 

- relatia cu MAE, între domnul Herlea  si domnul Plesu au existat momente de 
concurenta neloiala; 

- Vreau sa va reamintesc aici ca, spre exemplu,  negociatorul sef al Poloniei  are 
un  suport poitic real; 

- Primul Ministru  nu participa la negocieri, va trebui sa decideti lucruri de 
importanta capitala; 

- Cum va arata organigrama centrului de negocieri, cum va functiona staff-ul 
acesteia? 

 
Domnul Aurel Ciobanu Dordea : 
 
- la primele doua întrebari  raspunsul n-ar trebui sa-l dau eu, ar trebui întrebat 

Primul Ministru, sau liderii Coalitiei ; 
- stiu ca a avut loc o consultare intre liderii partidelor majoritare; 
- Nu apartin clasei politice, nu înteleg  cum un partid din opozitie gândeste  în 

termeni politici schimbarea  negociatorului;  
- Acesta trebuie schimbat daca nu-si face  datoria fata de Guvern si de tara; 
- Cadrul juridic va fi supus aprobarii Guvernului cu toate alternativele existente. 
- Ne-am inspirat din experienta  statelor membre  si a statelor candidate; 
- Din experienta trecutului  trebuie sa ne adaptam cerintelor, modului nostru de 

organizare a administratiei din România, care va aduce probleme sau beneficii. 
- Consultând  materialul MAE, se constata  diversitatea  modalitatilor de negociere 

ale statelor membre si asociate; 
- Echipele centrale de negociere se afla plasate în Ministerul de Externe; 
-  În unele state,  echipele  sint plasate în subordinea Primului Ministru,  iar 

sistemul  administratiei este similar cu cel al României; 
- în Franta  - unitatea centrala de negociere se afla în subordinea Primului Ministru, 

comunica cu ministerele si agentiile; 
- în Polonia echipa de negociatori  se afla chiar în aparatul Primului Ministru;  
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- în Marea Britanie  exista o celula in MAE si una în cabinetul Primului Ministru; 
- Slovenia si Lituania   se afla înca în proces  de tranzitie; 
- S-au luat în calcul  toate tipurile de experiente si structuri organizatorice. 
- Concluzia  - experienta de pîna acum  a atestat  o slabiciune a comunicarii între 

echipele sectoriale; 
- Interesul României  este ca unitatea centrala de negocieri sa fie în subordinea 

Primului Ministru. 
 
Domnul Victor Bostinaru : 
 
- În momentul de fata  din martie pâna în octombrie  între dl.Herlea si Primul 

Ministru nu a avut loc nici o discutie, care va fi relatia dumneavoastra  cu Primul 
Ministru si ministerele interesate? 

 
Domnul Aurel Ciobanu Dordea  : 
 
- anul trecut s-a trimis o scrisoare  celor doi Presedinti ai Camerelor, era vorba 

despre o serie de acte normative  care se aflau pe agenda de lucru a 
Parlamentului; 

- Departamentul pentru integrare a facut un efort  pentru a fi transparent, de un an 
de zile  avem un site  public pe Internet care poate fi consultat de oricine; 

- Tot acolo  sunt si alte documente românesti sau  ale Comisiei Europene  care pot 
fi consultate; 

- Relatia cu Primul Ministru, în gândirea noastra, nu trebuie sa porneasca de la 
probleme ale persoanelor, noi gândim sistemul  în sine; 

- În relatia cu Parlamentul, suntem dezamagiti  de calitatea  contactelor, solutiile 
pentru viitor  sunt reuniunile lunare între  negociatorul sef si Comisia pentru 
integrare europeana,  daca nu  si aparatul negociatorului sef  sau ale altor 
persoane din echipa de negociere pentru sustinerea  unor acte normative, pentru  
explicarea unei strategii care trebuie executata; 

- În ultimele  luni, am participat la sedintele Comisiei de integrare, am transmis un 
apel al Departamentului de integrare  în ideea promovarii unor proiecte de legi 
care se aflau depuse la Parlament în numar de  25; 

- am redus prioritatile la 5. 
 
Domnul Ilie Stefan (PD) : 
 
- în toate tarile  care sânt în procesul de aderare  Departamentul de integrare  

apartine Ministerului de Externe; 
- la noi situatia este alta, problema  este ca daca  avem un ministru pentru 

integrare, la ce mai avem nevoie de negociator? 
 
 
Domnul Aurel Ciobanu Dordea : 
 
- din perceptia mea,  ratiunile sînt cele ale integrarii României în UE; 
- accidentele personale sunt regretabile; 
- Negociatorul sef  nu este egalul Ministrului pentru integrare, ministrul este politic, 

negociatorul nu; 
- El trebuie sa ramâna  negociator dincolo de schimbarea Guvernului; 
- Am fost membru al PNL, am fost obligat sa-mi  dau demisia la o zi dupa numire; 
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- Chiar daca negociatorul  sef este functionar public, aceasta solicitare nu respecta 
jurisprudenta Conventiei europene a drepturilor  omului. 

 
 
Domnul Victor Bostinaru : 
 
- Dl.Verheugen  spunea : ,, invatati  ideea consensului national.” 
- sa exersam aceasta idee. 
 
 
Domnul Aurel Ciobanu Dordea : 
 
- înainte de numirea mea n-am consultat spectrul politic, acum când  sînt 

negociator  voi încerca sa am contacte cu toate formatiunile politice; 
- în ce priveste comentariile negative  referitoare la numirea mea,  va exista  

suficienta ratiune care sa permita consensul si un dialog  consultativ; 
- Optiunea mea personala  - chiar daca am demisionat  din PNL, nu voi renunta la 

convingerile  mele liberale; 
-  în pozitia  pe care o detin  nu ma fac exponentul  invataturilor liberale, ci al 

pozitiei României prin mandatul încredintat de Guvern. 
 
Domnul Ion Baciu (PD) : 
 
- referitor la  institutia negociatorului sef si  unitatea centrala, consider ca va fi o 

întâlnire ulterioara unde vom discuta despre organizare, organigrama, sa ne 
prezentati cv-ul. 

 
Domnul  Victor Bostinaru : 
 
- Dl.Dordea este un specialist în drept comunitar, a colaborat cu dl.profesor 

Fuierea. 
 
Domnul Aurel Ciobanu Dordea : 
 
- În cadrul Universitatii Bucuresti, predau drept comunitar, prima mea specializare 

este dreptul public; 
- pentru tango este nevoie de doi parteneri; 
- nu cred ca relatiile  au fost tensionate. 
 
 
Domnul Victor  Bostinaru : 
 
- stim ca ati fost apreciat la Comisia de integrare. 
 
Domnul Sergiu Cunescu (PSDR) : 
 
- Sa nu fim rigizi, sistemul de organizare poate fi corectat pe parcurs; 
- schema pe care ati ales-o   se poate corecta pe parcurs; 
- faceti abstractie de temperamente; 
- se justifica existenta ministerului pentru integrare, si a negociatorului, este nevoie 

de amindoi la inceput. 
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Domnul Aurel Ciobanu Dordea : 
 
- este necesara si o pregatire  a diferitelor sectoare  pentru  o buna negociere, nu 

este suficienta doar negocierea; 
 
Domnul Mihai Dorin (PNTCD) : 
 
- am doua sugestii, studiati cazul finlandez , delegatia parlamentara a oferit chiar 

sprijinul sau; 
- sugerez sa luati in echipa un om care sa cenzureze asperitatile, un specialist 

pentru mentinerea solidaritatii. 
 
Domnul  Iftene Pop (PNTCD) : 
 
- cunoscându-l  pe dl.Herlea, am fost surprins  de maniera extraordinara  în care a 

organizat o vizita în Franta. 
- de la un timp, domnul Herlea este sistematic atacat, am cerut explicatii , mi s-a 

spus ca avea dificultati în relatia cu Primul Ministru; 
- Cum arata procesul plasat în timp,  cît dureaza aderarea? 
 
Domnul Aurel Ciobanu Dordea : 
 
- pîna acum, cea mai lunga perioada a fost de 8 ani si 9 luni, negocierea cu 

Portugalia; 
- din exprimarile preliminare,  România este capabila sa intre în UE în 10 ani; 
- Întrebarea este daca pentru România  este de acceptat o asemenea perioada; 
- Trebuie coborâta în mod realist  data  aderarii, în principiu, ar trebui sa fim 

capabili sa intram în UE la 1 ianuarie 2006. 
- La 31 decembrie  2006, se termina rezerva bugetara UE pentru cele 15 state 

membre; 
- Pentru 2007 – deja se poate gîndi pentru un numar mai mare de state. 
- Problema este daca România are vointa politica concreta de a face tot ce poate. 
- Procesul începe la 1 ianuarie 2000  si se termina la 1 ianuarie 2006. 
 
Domnul Victor Bostinaru : 
 
- în ce priveste formula de desemnare, reamintesc ca în Polonia negociatorul sef  a 

fost ales si prin consultarea  opozitiei  si dialogul puterii; 
- în Polonia  negociatorul sef  transmite lunar informari Primului Ministru, 

Parlamentului. 
- Negociatorul sef  trebuie sa discute cu Comisia de integrare dar si cu alte comisii, 

pentru a avea  forta necesara. 
- Trebuie fixata Agenda prioritatilor legislative pentru Parlamentul României  pâna 

la finele acestei legislaturi. 
- Guvernul României sa faca o analiza serioasa  înainte de începerea negocierilor. 
- Performanta unei institutii se maasoara dupa rezultate. 
 
 

Domnii Iftene Pop (PNTCD), Ion Baciu (PD), Ilie Stefan (PD), Sergiu Cunescu 
(PSDR), au adresat apoi felicitari domnului Aurel Ciobanu Dordea pentru numirea în 
aceasta înalta functie si i-au urat succes în îndeplinirea acestei dificile îndatoriri. 
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La punctul urmator al ordinii de zi, domnul deputat Ion Mogos (PNL) a 
prezentat raportul la Proiectul de Lege pentru scutirea de taxe pentru expedierea 
unor publicatii destinate diasporei românesti. 
 

În opinia domnului deputat, textul acestui proiect de lege (a carui initiativa 
apartine domnului senator Ioan Ardelean (independent), ar trebui sa sufere o 
amendare, mai ales în ceea ce priveste redactarea Art. 1 al acestui proiect, dupa 
cum urmeaza: 
 
 Art. 1 - “Expedierea în strainatate de carti, publicatii periodice si alte 
asemenea tiparituri în limba româna, editate în România, asociatiilor non-profit ce 
functioneaza în cadrul comunitatilor românesti de pretutindeni este scutita de taxele 
de expediere, în masura în care sunt puse la dispozitia persoanelor fizice originare 
din  România, cu titlu gratuit.” 
 

La aceasta opinie s-a raliat si domnul Victor Bostinaru, care însa a propus 
urmatoarea formulare, pentru o mai mare clarificare atât a obiectului scutirii de taxe 
de transport, cât si a destinatarilor acestuia: 
 
Art. 1. – “Expedierea în strainatate de carti, publicatii periodice si alte asemenea tiparituri în 
limba româna, editate în România, asociatiilor non-profit ce functioneaza în cadrul 
comunitatilor românesti de pretutindeni si  al comunitatilor persoanelor fizice originare din 
România este scutita de taxe de expediere, în masura în care sunt puse la dispozitia 
acestora cu titlu gratuit”. 
 

Domnii deputati Mihai Dorin (PNTCD), Zsolt Szilaghyi (UDMR)  si Sergiu 
Cunescu (PSDR) au luat cuvântul în sprijinirea acestei din urma formulari, argumentând-o 
în mod favorabil. 
 

Cu unanimitate de voturi, s-a hotarât acordarea avizului favorabil prezentarii în plenul 
Camerei a acestui proiect de lege, cu amendamentul în forma propusa de dl. Victor 
Bostinaru. 
 

La sedinta au participat 14 de deputati, absenti motivat fiind deputatii 
Romulus Neagu (PDSR), Crin Antonescu (PNL, ministru), Dorel Dorian (FCER, 
deplasare),Ion Ratiu (PNTCD), Dan Matei Agathon (PDSR), Octavian Bot (PNL), 
Gheorghe Ceausescu (PNTCD), Dan Ghibernea (PDSR), Stefan Glavan (PD), 
deplasare), Ion Pârgaru (PDSR), Adrian Severin (independent, deplasare) si 
Mugurel Vintila  (independent). 
 
  

       Presedinte,      Secretar, 
 

          Victor Bostinaru            Iftene Pop 
 
 
 
 


