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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ    
 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei comune  a Comisiilor pentru politică externă ale  

Senatului şi Camerei Deputaţilor din 15-16 martie 2000 
 
 

Comisiile pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi-au 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
Miercuri, 15 şi joi, 16 martie  2000 
 
Şedinţă comună cu Comisia de politică externă a Senatului 
Senat, Sala de Marmură, ora 09.00 
 
- audierea domnului Constantin Petru Teleagă, candidat pentru postul de ambasador 
al României  în Spania 
 
- audierea domnului Niculae Stan, candidat pentru postul de ambasador al României 
în Republica Islamică Iran 
 
- audierea domnului Marinel Ioana, candidat pentru postul de ambasador al României 
în Republica Venezuela 
 
ora 11.00 - Dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul 2000 
 
ora 13.00  - Dezbaterea şi avizarea următoarele proiecte de lege (Comisia 
Camerei, în şedinţă separată): 
��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1999 pentru aderarea 

României la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la 
Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa Internaţională privind facilitarea voiajului şi 
transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 
1991, 1993 şi 1994 (raportor – dl. ...). 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1999 pentru ratificarea 
Tratatului dintre România şi Republica Polonă privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în 
cauzele civile, încheiat la Bucureşti la 15 mai 1999 (raportor – dl. Ion Mogoş) 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.77/1999 pentru ratificarea 
Convenţiei europene privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la 
Strasbourg la 15 mai 1972 (raportor – dl. Ştefan Glăvan). 

��Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.90/1999 pentru ratificarea 
Convenţiei europene privind valoarea internaţională a hotărârilor respective, adoptată la 
Haga la 28 mai 1970  (raportor – dl. ...). 
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��Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1999 pentru aprobarea 
participării României la Grupul de state împotriva corupţiei (Greco), instituit prin rezoluţia  
Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999 (raportor – dna. Lia Galic). 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1999 pentru Aderarea 
României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale 
străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (raportor – dl. Ion Mogoş). 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea 
aplicării convenţiilor intrenaţionale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care 
România este parte, în privinţa predării-preluării condamnaţilor (raportor – dl. Ion Mogoş) 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/1999 pentru ratificarea 
Convenţiei europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanităţii şi a crimelor de 
război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974 (raportor – dl. Ştefan Glăvan). 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/1999 pentru ratificarea 
Tratatului dintre România şi SUA privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la 
Washington la 26 mai 1999 (raportor – dl. Ion Mogoş). 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la 
unele protocoale şi acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţională din 1974 
pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la 
Convenţia Internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 
1966 şi la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată 
prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (raportor – dl. Iftene Pop). 

��Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1999 pentru ratificarea 
Acordului privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 
26 septembrie 1998 şi a Protocolului Adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de 
Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999 (raportor – dl. Mihai 
Dorin). 

��Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Agenţia Internaţională 
pentru Energie Atomică, adiţional la Acordul dintre R.S.România şi Agenţia Internaţională pentru 
Energie Atomică pentru aplicarea garanţiilor în legătură cu Tratatul de Neproliferare a Armelor 
Nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999 (raportor – dl. Dorel Dorian). 

��Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea 
Acordului cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare socială al Consiliului 
Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999 (raportor – ...). 

��Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/1999 pentru 
ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 9803.02 Sprijin pentru reforma 
din domeniul protecţiei copilului, semnat la Bucureşti la 15 iulie 1999 dintre Guvernul 
României şi Comisia Europeană (procedură de urgenţă - raportor – ...). 

��Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/1999 pentru 
ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi 
Comisia Europeană referitor la Programul RO 9803.02 Sprijin pentru reforma din domeniul 
protecţiei copilului, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 1999 (procedură de urgenţă - 
raportor – ...). 

 
Domnul Ghiorghi Prisăcaru : 
- îl prezintă pe dl. Nicolae Stan, caandidat la postul de ambasador al României în 

Iran. 
 
Dl.Nicolae Stan : 
– relevă importanta misiunii de la Washington pe care a îndeplinit-o, precum şi prilejul 

de a invata acolo multe lucruri; 
–  am urmarit in cariera sa ma formez pe diplomaţie economică ; 
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– cred ca experienţa de la Washington şi predilecţia către diplomaţia economică  m-au 
adus azi in fata dvs. 

 
Dl.  Dan Amedeo Lăzărescu : 
– ati fost director adjunct al Direcţiei Asia Pacific din MAE, Iranul pune o problemă – 
conflictul între singura religie agresivă prin Coran, fundamentalismul islamic, si calitatea 
poporului. 
- islamul  este religia cea mai egalitara din lume. 
 
Dl.Nicolae Stan : 
- aveti dreptate, ceea ce  conteaza acum este deschiderea catre exterior, rezultatele 

alegerilor dau câstig reformatorilor;  
- in urmatorii 4 ani, la conducere se vor petrece schimbari din interiorul sistemului 

islamic; 
- este un consens – studentii şi femeile au acceptat ca schimbarile vor veni gradual, 

exista un număr mai mare de femei in Parlament, deschiderile vor veni peste 3-4 
ani 

- rezultatele alegerilor au fost primite pozitiv de catre Occident, dorinta unui 
parteneriat din partea SUA;  

- sunt vizite la nivel înalt inspre Iran si dinspre Iran, elemente care dau speranta, vom 
prelua cooperarea amplă dintre România si Iran. 

-     Iranul a dat semnale catre România, a fost preconizată chiar o vizită  a fostului prim    
ministru în Iran, care viza  relansarea relaţiilor bilaterale.  
 
Dl.Preşedinte Prisăcaru  
– schimbările din Iran au fost apreciate, dar SUA n-au ridicat sancţiunile 
 
Dl.Nicolae Stan  
- iranienii au acceptat sa importe cereale şi medicamente din SUA, acestia ridicând 

sancţiunile la exportul de caviar.  
- interesul pentru piaţa iraniană este mare, există posibilitatea de a face comerţ cu 

Iranul  cu excepţia armamentului. 
 
Doamna deputat Lia Galic  
- referitor  la relaţiile româno -iraniene, aveti un plan concret? 
 
Dl.Nicolae Stan  
- intentionez ca să incep un plan de contacte profunde cu societăţile comerciale  si la 

ministere; 
-  momentul iulie 1999 este cel al relansării economice ale României cu Iranul  
- din 1993, schimburile au scăzut continuu, există deja o relansare, livrarea  a 10 

locomotive Diesel;  
- vor incepe livrări complete de tractoare in Iran, sperăm ca Tractorul Brasov să ducă 

la bun sfârsit parteneriatul  cu Iranul. 
- alte domenii – petrolul;  sunt perspective certe. 
 
Dl.Preşedinte Victor Boştinaru 
– cum vedeţi evoluţiile ruso-iraniene în domeniul  nuclear,  pe timpul mandatului dvs., 

o relaţie substantială la nivelul parlamentelor.  
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Dl.Nicolae Stan 
- relansarea relaţiilor bilaterale nu se poate face fara semnale politice, diplomaţia 

parlamentară va avea rolul esential in redeschiderea relaţiei noastre cu Iranul. 
- o vizită a Preşedintelui României  sau a  ministrului de externe nu este cea mai 

potrivită, cel mai inalt semnal politic pe lângă vizitele parlamentare este vizita 
primului ministru. 

- schimburile parlamentare – urma sa vina preşedintele Parlamentului lor la  
Bucureşti, care este conservator, folosesc acest prilej pentru a relansa acest dialog  
parlamentar. 

 
Dl. Octavian  Stireanu  
- precizati care este puterea reală a Parlamentului într-un stat atât de centralizat  cu 

reguli rigide, semnalez problemele cu contul de clearing pentru România, 
dezinetersul fata de recuperarea acestor bani, sunt curios dacă o să mai exportăm 
avioane BAC 111 în Iran.  

- cînd eraţi consilier al României în relaţiile cu Banca Mondială şi FMI, ce mesaj aţi 
predat succesorului dvs. criza de conducere a FMI se propaga asupra raportului 
acesteia cu România. 

 
Dl.Nicolae Stan 
- Parlamentul iranian est adunare consultativă; 
- in condiţiile  în care puterea este incă în mâinile reformatorilor, viteza schimbărilor 

va fi mai mare;  
- Conservatorii simt ca nu se pot opune la dorintele de reformă, de libertate 
- creanţele către România – 2 mil. USD, sume aflate in litigiu; 
- anul trecut a fost în Iran o delegaţie de la Ministerul Finanţelor care a discutat 

aceste lucruri;  
- iranienii au ridicat datoria  catre noi in 1974 prin livrarea a trei vapoare de titei, avem 

inca o anumita simpatie acolo, s-au facut progrese in legătură cu ridicarea datoriei 
cu Vietnam , Bangladesh,  

- grosul datoriei este pe spatiile arabe, cât despre BAC 111, n-am cunostinta. 
- relaţia cu Banca Mondială ramâne o relaţie normală, fondurile au fost pentru 

reabilitari sectoriale;  
-  relaţia cu FMI este conditionala, trebuie sa raspundem unor parametri, în perioada 

cind am fost acolo, am insistat  sa se urmaresca cresterea puterii de cumparare, din 
pacate politica FMI nu a fost flexibila privitor la aceste lucruri. 

 
Dl.Preşedinte Victor Boştinaru 
–  vreau sa adaug încă un lucru: cel mai radical critic al FMI, Geoffrey Sachs, a fost 
reales, dar presedintele in exercitiu al UE  considera ca este esentiala reforma FMI si o 
politica durabila. 
 
Dl.deputat Mihai Baciu 
 – islamul are o istorie fascinanta, au aparut grupari fundamentaliste, cunoasteti vreo 
schimbare a atitudinii Iranului  faţă de aceste grupari? 
 
Dl.Nicolae Stan 
 – exista o alta atitudine a preşedintelui Katami, a reformatorilor, fata de mişcarile 
fundamentaliste, au fost condamnari foarte clare, ca şi renuntarea la finantarea unor 
miscari radicale. 
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Dl.deputat Dorel Dorian  
– sa nu ne iluzionam, se intesifica campania de obţinere a armei nucleare si sprijinul 

Rusiei;  
- conflictul cu Irakul s-a sters doar pe hârtie, trebuie luat în considerare ajutorul  catre 

Afganistan si Cecenia, trebuie o mare prudenta . 
 
Dl.Nicolae Stan 
- cred ca preocupările dvs sint obiective, însă miscările spre reforma sint clare,  
- avem speranta ca americanii vor determina ruşii sa nu continue programul de livrari 

nucleare 
 

Se supune la vot candidatura domnului Nicolae Stan pentru postul de ambasador 
al României în Iran. 
 

Cu 25 de voturi pentru şi 2 împotrivă, dl Nicolae Stan a primit aviz favorabil. 
 
  
Dl.Preşedinte Prisacaru il prezinta pe dl.Petru Constantin Teleagă pentru postul de 
ambasador al României la Madrid.  
 
Dl.deputat Sever Meşca 
- aţi obţinut cetaţenia franceza, aţi renuntat la ea oficial? 
– Are vreo legătură candidatura  la post cu faptul ca ati parasit Departamentul de 

inegrare? 
-     Ce ar  trebui sa faca cineva pentru  a obţine titlul de comandor? 
 
Dl.Petru Teleagă 
– in orice tara cetăţenii unor tari straine pot cere azil politic,  
– in 1970, am fost in Franta şi am cerut azil din motive politice; 
– mi s-a acordat azil, am fost cetăţean francez, am renunţat oficial  la cetăţenia 

franceză în februarie1997. 
-     eu am parasit Departamentul de integrare europeană în mai 1998;   
- decoraţia este onorifică, a fost acordată mai multor membri ai unei delegaţii oficiale 

care s-au deplasat cu preşedintele ţării în Franţa în luna octombrie a anului trecut, 
n-am un merit deosebit. 

 
Dl. Iftene Pop  
- Spania  reprezintă o influenţă culturală si politică in zonă, aveti o conjunctură 

favorabilă, sunt o serie de motive care sugereaza că relaţiile dintre România si 
Spania  pot fi fructuoase. 

- Care ar fi una din problemele cele mai importante în relaţiile  noastre cu Spania, 
unde ar trebui sa se actioneze? 

 
Dl.Petru Teleagă 
– Spania reprezintă un punct important  care asigura securit aea flancului sud vestic, 

are un interes de a consolida structura Aliantei Nord-Atlantice;  
– România este o rascruce, din considerente geo-strategice Spania ne sustine; 
– Spania are relaţii deosebite cu România din 1990, este una din primele tari care au 

reactionat favorabil  
– Am avut legături in toate domeniile, din punct de vedere  politic relaţiile au fost 

excelente, ne sprijina candidatura la NATO si UE, şi în vederea  eliminarii de pe lista 
neagra in ceea ce priveste vizele; 
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– În ce priveşte îmbunaţirea relaţiei  cu Spania, au fost mai multe proiecte de vizite in 
tara nostra a Regelui si a preşedintelui Aznar, n-au avut loc din considerente 
economice.  

 
Dl.deputat Dorel Dorian  
- relaţiile  economice -  Spania  ar putea sa fie privilegiată în relaţia cu România  
- aportul tehonologic nu a fost cantitativ, centrala de la Cernavoda isi propune sa 

mearga pe echipament din Spania,  
- daca toate acestea se desfăşoară  bine, daca se realizează numai jumatate dintre 

ele, refacem mult din ramânerea in urma; 
- vă recomand  sa sprijiniti sau sa preluati problemele economice din ambasadă; 
-  am constatat de asemenea ca relaţiile culturale  româno-spaniole nu sint bune,  
- toti oamenii de cultura romani aflati acolo au fost uitati. 
 
Dl.Petru Teleagă 
- în ce priveşte relaţiile economice, sunt extrem de multe de facut; 
- exista un contencios, acela al telefoniei, Spania  a investit extrem de putin in 

România;  
- concep rolul ambasadei  ca avind o componenta economică esentiala, nu numai 

reprezentare diplomatica dar si un agent al economiei româneşti; 
- promovarea economică românească pentru imbunatatirea schimburilor comerciale, 

incurajarea investitorilor spanioli in România ; 
- colonia românească de la Madrid este tânara si recenta, cred  că o sa am    

abilitatea de a obtine tot ce se poate, de a incuraja schimburile culturale in ciuda  
problemelor monetare. 

 
Dl. Preşedinte Victor Boştinaru 
- ce v-a calificat in mod special pentru a fi ambasador  al României la Madrid? 
 
Dl. Petru Teleagă 
- am o formatie de hispanist, daca vorbesti limba si cunosti cultura lor ai un 

ascendent, apoi am lucrat in administratie,  
- in domeniul integrarii europene,  de la Spania avem multe de invatat, relaţiile  pot fi 

valorificate,  
- cunosc funcţionari importanţi de la Comisia Europeana, l-am intilnit chiar pe dl. 

Aznar, am prieteni in diverse medii economice  si culturale. 
 
Dl.senator Theodor Melescanu  
- fac o recomandare, este foarte important ca aveti o identiate ideologica, dar aceasta 

nu trebuie să prevaleze  
- La ambasada României  de la Madrid toata lumea trebuie sa se simta ca acasă  
- este foarte important sa percepeti  dezvoltarea  relaţiilor  cu toate fortele politice din 

Spania;  
- interesele României nu sunt de natura ideologica, sa nu va limitati la contactele 

oficiale. 
 
Dl. Petru Teleagă  
- reprezentind tara nu reprezint  un anumit partid, ci toate instituţiile democratice din 

tara de unde provin;  
- n-am nici o intentie de a reprezenta majoritatea actuală,  
- relaţiile  economice  dintre  România si Spania  reprezintă una din directiile 

esentiale a activităţii  unui ambasador  în lumea modernă. 
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Dl.Preşedinte Ghiorghi Prisacaru  
- am avut această problemă  si cu dl. Herlea, i-am recomandat si dinsului sa renunte 

la functiile de partid, 
- un diplomat reprezintă intersele tarii. 
 
Dl. senator Marcian Bleahu  
– va invidiez că veţi locui într-o tara extrem de frumoasa, Spania  este intr-o crestere 
evidenta. 
 
Dl.deputat Sergiu Cunescu  
– constatare, ambasadorul spaniol  la Bucuresşti au fost persoana care a invatat cel 

mai repede limba româna, alegerea cred ca este favorabila, utilizati aceasta cale 
culturala, mai aveti si avantajul ca atunci cind vorbiti cu ministrul de externe român 
puteti vorbi in spaniola. 

 
Se supune la vot candidatura domnului Petru C-tin Teleagă pentru postul de 

ambasador al României în Spania. 
 

Cu 15 voturi pentru şi 12 impotrivă, dl. Petru Teleagă a primit aviz favorabil. 
 
 
 
Dl .Prisacaru prezinta urmatorul candidat dl. Marinel Ioana pentru postul de ambasador 
al României la Caracas. 
 
Dl.Marinel Ioana  
– am fost reprezentantul României în organizaţia Meteorologică Mondială, am luat 

contact cu totii reprezentaţii statelor lumii, am reprezentat tara in cea mai veche 
organizaţie,  un model de convietuire intre profesionisti. 

 
Dl.senator Octavian Ştireanu   
- nu aveti un sentiment de regret ca fracturati activitatea stiintifica in favoarea 

activităţii  diplomatice? 
-  ce miracol a determinat această  optiune spre un domeniu atit de diferit? 
 
Dl.Marinel Ioana 
– activitatea  mea a fost una normală, am facut matmatica pentru ca mi-a placut 

astronomia,  
- am creat şcoala  de meteorologie spatiala din România, am lasat colegi mai tineri 

acolo, entuziasti si vigurosi, am constatat ca mai am putin de facut in acest 
domeniu. 

 
Dl.Dan Amedeo Lazarescu 
– in statele Americii latine au bântuit  fenomene meteorologice  penibile în ultima 

vreme;  
- migrarea marilor culturi europene spre America Latina.  
 
Dl. Marinel Ioana  
- din punct de vedere politic, statul venezuelean a fost unul democratic, a fost 

promotorul democraţiei  în zonă;  
- reaparitia militarilor in guvern, elaborarea unei noi constitutii,  
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- ca reprezentant  al României  acolo voi observa tendintele,  
- voi promova intersele noastre spre integrare si evident intersele economice precum 

largirea pietelor, mentinerea lor, 
-    in iunie va veni in România ministrul  de externe  venezuelean. 
 
Dl.vicepreşedinte Romulus Neagu  
– ce v-a determinat  sa schimbati activitatea  dvs la această vârsta si sa incepeti o noua 
meserie? 
- a fost doar optiunea dvs , sau ati fost solicitat? 
 
Dl.Marinel Ioana  
– sint incurajat de faptul ca diplomaţia este o arta, un joc o profesie, o pasiune, mi-a 

placut sa stau de vorba cu oamenii sa aud ce doresc: 
– in 1997 mi-am oferit serviciile atit MAE cit si Presedintiei, la un moment dat a existat 

necesitatea de a prelua asemenea sarcina, nu mi s-a impus. 
 
Dl. deputat Sergiu Cunescu  
– sunt grave catastrofe naturale acolo, probleme  sociale, sa ne transmiteti diverse 
materiale pt. a intelege aceste probleme. 
- este necesar ca in politică  sa intervina oameni din cit mai multe profesii. 
 
Dl.Marinel Ioana  
- exista mari pagube, exista un program pentru refacerea zonelor calamitate;  
- Venezuela isi epuizeaza resursele de petrol, 113 mil tone anual care se 

exploateaza. 
 
 

Se supune la vot candidatura domnului Marinel Ioana pentru postul de ambasador 
al României în Venezuela. 
 

Cu 19 voturi pentru şi 7 impotrivă, dl. Marinel Ioana a primit aviz favorabil. 
 

La al doilea punct de pe ordinea de zi, este invitat să prezinte poziţia MAE cu privire 
la alocaţiile bugetare preliminate pe anul 2000 dl. Eugen Dijmărescu, Secretar de stat în 
MAE. 
 
Dl. Secretar de stat Eugen Dijmarescu  
– subiectul este  extrem de delicat, activitatea MAE nu poate fi planificata odata cu 

inceperea anului fiscal; 
–  potrivit legislaţiei in vigoare au fost parcurse etapele de pregatire a proiectului de 

buget, prin colaborarea intre MAE si Ministerul Finanţelor. 
– Solicitarea a fost  de 1100 mld lei., au fost alocati 850 miliarde. 
- in MAE a inceput reducerea personalului din centrala si misiuni diplomatice, suntem 

in anul inceperii negocierilor de  aderare la UE, ar fi fost nevoie sa întarim calitativ o 
serie de misiuni, cea de pe linga UE si tarile membre, nu sintem in această 
ipostaza, am redus personalul acestor misiuni; 

- vom încerca prin mijloace  avute la indemina menţinerea cheltuielilor  de personal 
-  pe plan intern, stoparea oricarei perspective de majorare a salariilor;  
- nadajduim sa avem semnale pozitive ca leul sa poată evolua la pragul de stabilitate 
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Dl. Ştefan Pârvan 
- Noi avem ca obiectiv să înaintăm către desfiinţarea vizelor în spaţiul UE.  
- Dacă se va reuşi acest lucru, nu vom mai avea venituri din taxe consulare din ţările 

spaţiului Schengen; 
- dacă nu se va reuşi vom fi un stat care nu va putea intra în spaţiul Schengen 

datorită problemelor financiare. 
- În legătură cu taxele consulare: din totalul taxelor, nu putem folosi decât o mică 

parte.  
- Pe baza experienţelor din aceşti ani, am constatat că nu există o protecţie a plăţilor, 

există plăţi cu întârziere ca urmare a modificărilor de curs. 
- Am fost în situaţia de a se deschide procese, penalizări, să fim evacuaţi, datorită 

incapacităţii de plată la termen.  
- Vă rugăm să ne susţineţi cu o suplimentare a bugetului.  
- În 2000, înaintea summit-ului NATO din 2002, trebuie să intensificăm acţiunile vizavi 

de lărgirea NATO. 
- Constatăm că există o anumită tendinţă de diminuare a interesului vizavi de această 

extindere. 
- am redus posturile administrative şi posturile diplomatice.  
- Există lucruri care reprezintă cheltuieli: chirii, energii.  
- În multe ţări aceste cheltuieli sunt fixe, dar în altele chiar şi atunci când se modifică 

doar cu 5%, este greu să le acoperim.  
- O problemă deosebită este şi cu centralele telefonice, câteodată acestea nu 

funcţionează, sau când formezi un număr se face legătura cu alt număr. 
- va rugam sa ne sprijiniti cu o suplimentare 21,8 mld lei. 
- inaintea summitului NATO din 2002 trebuie sa intensificam actiunile  
- am avut convorbiri  cu partenerii din Slovenia si Slovacia, toti au bugete speciale 

scopul  fiind admiterea în NATO. 
- Pentru efectuarea concediilor, aşa cum este legal,  diplomatii trebuie sa vina in tara, 
- anulul trecut au ramas in tara de resedinta unde au efectuat concediile dar cu plata 

in lei, s-a incalcat astfel legislatia. 
- cheltuieli  de capital - 16 mld lei, alocatii bugetare reprezintă numai 6, restul - din 

surse extrabugetare; 
- exemplul misiunii  române  la Tokyo: am avut aprobare  pentru lucrari de reparatii 

neefectuate de 22 de ani. 
- s-au intrerupt lucrarile , doar fatada a fost reparata, existind riscul ca restul cladirii 

sa se prabuseasca. 
- La capitolul subventii -  s-a propus comasarea IRSI cu ADIRI, e un lucru pozitiv dar 

aceasta fuziune a fost facuta cu luarea in calcul doar a unei instituţii (sprijin pentru o  
jumatate de mld lei la capitolul subventii – minim.) 

- comisioanele bancare din sistemul  bancar romanesc, sunt foarte ridicate, este 
paguboasa suma care se retine in comisioane; 

- MAE este considerat agent economic,  participa la licitatii valutare  
- activitatea legata de curierat – tarifele de transport se modifica in functie de cursul    

leului, exista tarife diferentiate  
 
Dl. Preşedinte Victor Boştinaru 
– este rusinos pentru România, ambasadele  si diplomaţii  sunt pusi in sit.uaţii care ne 

descalifica,  
– sa convenim ca dvs sa veniti cu un set de amendamente pe care sa le inaintam  

Comisiei  de buget finante,  
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Dl.Vicepreşedinte Romulus Neagu 
– bugetul acceptat de MAE si votat anul trecut am crezut ca o sa satisfaca toate 

prevederile care s-au dovedit ulterior deosebit de grele  
- eu nu mai pot accepta  propunerile de anul acesta si imi exprim sprijinul pt 

amendamentele  prezentate de MAE 
- se prevad burse, dar sint pentru cetăţenii români in strainatate sau se acorda 

cetăţenilor straini pt a studia in România? 
- in MAE exista cursuri de specializare  avind in vedere fluctuatiile de personal?  
- posturile din schema ministerului sint mai mici decit in bugetul pe 99 , cu cât anume 

mai mici? 
- unirea IRSI +ADIRI  nu este daunatoare? nu se distruge viziunea ADIRI si aportul 

concret al IRSI, nu cumva se creeaza un surogat, nu va fi nici cercetare, nici relaţie  
cu lumea stiintifica. 

 
Dl. Eugen Dijmarescu 
– bursele sunt pentru cetăţenii  straini care sa studieze in România, invaţamântul 

românesc se bucura de un prestigiu meritat 
- cu privire la numărul de posturi - am redus 300 posturi atit din interior cit si de la 

misiunipentru a ne incadra in buget, in condiţiile in care am preluat 44 posturi din 
schema fostului departament  al integrarii. 

- -cred în calitatea tuturor celor din IRSI şi ADIRI. 
 
Dl.Ghiorghi Prisacaru  
- sa dam cuvântul  dlui Buzura si dlui Badea si sa discutam pe ansamblu 
 
Dl. Augustin Buzura 
- Fundaţia Culturală Română împlineste 10 ani dar nu exista în acte în bugetul de 

stat,  
- noi am fost o rubrica in bugetul  de stat pina anul trecut ,cind am devenit “cultura 

religie si alte activităţi” 
- insist sa ne recistigam rubrica noastra in buget 
- banii pe care i-am cheltuit au fost pentru tara si de dragul ei, am obţinut  

sponsorizari    mult mai mari decit  am primit de la buget  
- considerându-se activitatea reala, FCR are trei centre de  cercetare:Iasi, Cluj, 

Timisoara, 
- am angajat cercetatori, am facut Camera Deputaţilor-romuri, carti, in ultimii ani ne-

am concentrat pe Statele Unite,  
- la Smithsonian Festival am cistigat bani din sponsorizari, am cistigat imens din 

publicitate, nu vreau sa va spun ce bugete au fundatiile omoloage din tari vecine. 
- avem 20 publicatii in limbi de circulatie, in SUA o pagina tradusa este 50 dolari 
 
Dl. Secretar de stat Viorel  Badea  
– Departamentul pentru relaţiile cu romanii din afara granitelor  are un numar de 

angajati foarte redus, lipsa unor specialisti şi-a spus la un moment dat cuvîntul 
- anul trecut  am avut 10 mld, acum solicitam o finantare pe programe specifice,  
- 15 mld. avem anul acesta, e insuficient 
-      solicitam 35 mld. pentru o limita de supravietuire,  
 
Dl. Ştefan Pirvan 
 - prevederea  tine de clasificatia bugetara, nici MAE si nici FCR nu au amestec. 
-  tin sa precizez ca intreaga suma de la pct 59 este a Fundaţiei Culturale Române. 
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Dl.deputat Ştefan Glavan 
– constat o stereotipie a tratamentului impus MAE ,  
- pe mapamond exista biserici care au nevoie de sprijinul nostru, 
- diaspora are nevoie de o relatie oficializata. 
 
Dl.senator Marcian Bleahu  
- eclipsăm tara noastra in materie de buget , respingindu-l. 
- sa cautam resurse, sa gasim noi solutia, spre exemplu, se dau 12 mld pt filme, in 

tara asta, care nu fac doi bani. 
 
Dl.deputat Ştefan Glavan 
-  nu e menirea noastra sa cautam resurse. 
 
Dl.Ghiorghi  Prisăcaru 
- noi venim cu proiecte, noi aratam solicitările noastre. 
 
Dl. Sergiu  Cunescu  
– la venituri extrabugetare toate provin din activităţi consulare, in cazul suprimarii 

vizelor se afecteaza spatiul Schengen? 
 
Dl.Ştefan Pirvan  
– nu vad utila folosirea sumei din venituri  extrabugetare pentru alimentarea bugetului. 
- e foarte dificila evidenţierea, n-avem un sistem informaţional bun,  
- pentru anul 2001 este bine de sustinut sa se renunte la finantarea din resurse 

extrabugetare. 
 
Dl. Sergiu  Cunescu  
– avem Casa di Romania  de ce sa nu desfăşurati  festivalul pe care l-aţi amintiti 

acolo? 
 
Dl.Augustin Buzura 
– era doar o propunere. 
 
 
Dl.senator Alexandru Paleologu 
– trebuie sa schimbam mentalitatea, sa sensibilizam. 
 
Dl.senator Dan Amedeo Lăzărescu 
 – in codul genetic al poporului român lipsesc ideologia si arta propagandei, nu s-a 
reliefat ca pina acum intre poporul român  si intelectualitatea lumii libere s-au intercalat 
doua cortine de fier. 
– toti istoricii straini nu stiau nimic despre istoria  poporului  român. 
 
Domnul Victor Boştinaru 
– dacă sunt ministere care cer bani în plus şi unele care îşi restructurează personalul, 

MAE cere 21 mild.lei.  
– Şi dacă o ţară care se respectă nu poate da aceşti bani, n-are rost să discutăm 

celelalte obiective.  
– Nu ne mai crede nimeni dacă nu ni se alocă aceşti bani.   
– La anul MAE va sta la mila unor funcţionari. 
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Domnul Gheorghi Prisăcaru 
– Am fost surprins de modestia dvs., că aţi cerut numai atât.  
– În avizul respectiv vom sprijini alocarea bugetului cerut. 
– În legătură cu IRSI, a fost o greşeală că s-a desfiinţat.  
– În fişa de buget apare tot IRSI. 
– Care este raportul dintre diplomaţi şi personalul tehnic era un diplomat la 2,3 chiar 4 

persoane din aparatul administrativ.  
– În legătură cu Fundaţia Culturală Romănă cred că vom găsi soluţii.  
– În ce priveşte românii din afară graniţelor ţării, Senatul încearcă să realizeze o 

anumită coordonare şi un anumit effort pentru a susţine diaspora. 
– Noi avem nevoie de o strategie coerentă, în ce priveşte românii din afară şi această 

strategie nu există.  
– Mulţumim pentru îngrijorarea precum şi pentru sprijinul pe care ni-l acordaţi.  
– Noi suntem de acord cu formula care serveşte cel mai bine scopului.  
– Aceşti români din afară trebuie să simtă că România este alături de ei. 
 

Membrii celor două Comisii au formulat amendamente în acelaşi spirit al 
intervenţiilor reprezentanţilor Executivuui, reprezentând următoarele suplimentări: 
 

- 20,8 miliarde lei suplimentarea bugetului MAE 
- 35 miliarde lei  suplimentarea bugetului Departamentului pentru Relaţiile cu 

Românii de peste Hotare. 
 
 Întruniţi în şedinţă separată, membrii Comisiei de la Camera Deputaţilor  au 
avizat favorabil 14 Proiecte de Lege prezentate de către raportori, la sugestia acestora. 
 
  De asemenea, cu privire la Proiectul de Lege cu care Comisia a fost sesizată 
pe fond, membrii Comisiei au decis să se adreseze Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor pentru ca acesta să trimită  acest Proiect la altă Comisie  
 

La şedinţă au participat 21 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Crin 
Antonescu (PNL, ministru), Petru Dugulescu (PNŢCD), Ion Pârgaru (PDSR), şi 
Mugurel Vintilă  (independent). 
 
 
 

       Preşedinte,      Secretar, 

 

         Victor Boştinaru            Iftene Pop 
 
               
 


