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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL
al şedinţei comune a Comisiilor pentru politică externă ale

Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 28 martie 2001

orele 10, Senat - Sala de Marmură

Comisiile pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi-au
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi :

1. Întâlnire cu E.S. Dl. Blagoj Zasov, Ambasadorul Fostei Republici Iugoslave a
Macedoniei la Bucureşti

2. Audierea dlui Traian Chebeleu  pentru postul de Ambasador al României  în
Austria

3.        Diverse

La primul punct,  E.S. Dl. Blagoj Zasov, Ambasadorul Fostei Republici
Iugoslave a Macedoniei la Bucureşti, face o  prezentare a situaţiei din Macedonia. Din
prezentare, au reieşit următoarele :

- La ora actuală, Macedonia se confruntă  cu o situaţie de criză. Aceasta se
datorează în principal acţiunilor violente declanşate de una sau mai multe
grupări extremiste  provenite din Kosovo,  amplificată de acţiunile
extremiştilor interni;

- Fiecare agresiune în Balcani are consecinţe şi în ţări vecine. După Kosovo,
criza s-a extins în Macedonia, şi nu este exclus ca ea să se extindă mai
departe în Muntenegru şi chiar în Grecia;

- Până nu se rezolvă statutul regiunii Kosovo, vor fi probleme în Balcani.
Statele lumii trebuie să  privească cu responsabilitate acest lucru. Important
este să se respecte prevederile rezoluţiei 12/44 adoptată cu privire la  statutul
regiunii Kosovo. Ar fi o mare greşeală dacă Kosovo va obţine independenţa.
Acest lucru ar constitui un izvor de extremism. Folosirea forţei  nu rezolvă
problemele, iar acţiunile teroriste ale grupărilor extremiste nu au legătură cu
drepturile omului;

- Nu este posibil ca aceeaşi grupare extremistă care a provocat violenţele
recente care au avut loc în Macedonia să aibă îndrăzneala să vorbească
despre drepturile omului;

- Republica Macedonia  este un stat democratic unde minorităţile sunt
respectate iar, până de curând, relaţiile interetnice au fost foarte bune

- În Macedonia, etniile au avut probleme numai în situaţii de criză sau de
război. Există deja ideea unei Albanii mari;

- Republica Macedonia este un stat al populaţiei macedonene în care trăiec
albanezi, turci, vlahi, etc. Învăţământul în limba maternă are loc până la
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liceu. Există două universităţi pentru minorităţi:  la Skopje şi la Tetovo. În
aceste universităţi s-a aplicat principiul discriminării pozitive, adică s-a dat
posibilitatea ca 10% din numărul studenţilor să fie de origine albaneză. Nu
s-a acceptat ideea unei universităţi exclusiv albaneze, deoarece acest lucru ar
putea fi un prim pas către  federalizarea Macedoniei

- Există două situaţii care trebuie rezolvate: situaţia internă, care trebuie
rezolvată pe cale diplomatică (guvern, parlament), şi oprirea grupurilor
extremiste care vin din Kosovo. Minoritatea albaneză a crezut că datorită
presiunii care s-a exercitat prin intermediul grupărilor extremiste, s-ar putea
ajunge la crearea unei Albanii mari.

- Drepturile minorităţilor  sunt foarte importante, dar siguranţa statului este
tot atât de importantă. Nu putem intra în Europa cu astfel de probleme.
Atunci când vorbim despre drepturile minorităţilor naţionale, trebuie să
avem în vedere şi  siguranţa naţională

- Îşi manifestă satisfacţia faţă de sprijinul primit de Ambasada Macedoniei la
Bucureşti  din partea Guvernului României şi a OSCE  (prin dl. Mircea
Geoană, preşedintele în exerciţiu a OSCE şi prin dl.Adrian Severin,
preşedinte AP OSCE)

Pe marginea prezentării făcute de Dl. Ambasador, au pus întrebări  următorii :
Dl. senator Mircea Quintus (PNL) :

      1. Care este mărimea minorităţii albaneze, în procente ?
2. Minoritatea albaneză are reprezentare parlamentară ?

  3  Se poate vorbi de o organizare la nivelul rebelilor extremişti ?

Dl. Blagoj Zasov:
       1.  În urma ultimului recensământ s-a stabilit că minoritatea albaneză reprezintă
22,9% din totalul populaţiei
 2. În cadrul parlamentului macedonean, din totalul de 120 de parlamentari, un
număr de 24 sunt albanezi. În Guvern există un număr de 5 miniştri care provin din
cadrul minorităţii albaneze (Partidul Democrat al Albanezilor)
        3. Referitor la organizare, extremiştii albanezi s-au manifestat iniţial prin
folosirea forţei pentru ca mai apoi,  să desemneze nişte reprezentanţi în vederea
realizării unui dialog. Acest dialog a fost însă refuzat, deoarece statul macedonean nu
acceptă discuţii cu  reprezentanţi ai grupărilor teroriste.

Dl.  Gheorghi Prisăcaru :
 Într-adevăr, la Skopje, Dl. Solana  a accentuat asupra faptului că statul
macedonean nu trebuie să poarte discuţii cu  reprezentanţii grupărilor teroriste.

Dl. senator Mihai  Lupoi (PRM) :
1. Există focar politic extremist etnic în Kosovo ?
2. Ce măsuri de supraveghere parlamentare s-au luat în zonă ?
3. Cum este utilizată limba albaneză în administraţia locală ?

Dl. Blagoj Zasov :
1. În urmă cu 4-5 ani s-a creat o universitate ilegală. În prezent există un alt tip

de universitate care nu  are legătură cu aceea. În universitatea care există în
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prezent, predau profesori care au funcţionat anterior şi la  Priştina (nu este
însă sigur că studenţii de astăzi nu sunt membrii ai grupărilor extremiste);

2.   Statul macedonean nu a făcut ce trebuia. Este evident că trebuie făcut
      mai mult pentru apărarea teritoriului statal;
3.   Referitor la folosirea limbii albaneze în administraţia locală, există o

lege a democraţiilor liberale conform căreia la nivel local, se vorbeşte limba
minorităţilor naţionale dacă minoritatea respectivă are o pondere mai mare
de 20% din totalul populaţiei.

Dna senator Nora Rebreanu (PDSR) :
1. Cum se împacă siguranţa statului macedonean cu problema minorităţilor ?
2. Ce se va întâmpla cu provincia Kosovo ?

Dl. Blagoj Zasov :
1. Siguranţa statului este la fel de importantă ca şi drepturile omului.

Există perspectiva creării unei situaţii stabile cu ajutorul sprijinului
organizaţiilor  internaţionale  şi a ţărilor vecine;

2.    În cazul în care se rezolvă problema Kosovo, Macedonia va fi şi ea în
 siguranţă.

Dl. Cristian Dumitrescu  (PD) :
Menţionează că este raportor care a semnat actul oficial prin care Macedonia a

devenit membru cu drepturi depline în Consiliul Europei. Cunoaşte faptul că
Universitatea din Tetovo este o universitate transferată din Priştina. Acolo studiază
aproximativ 6000 de studenţi albanezi. Nu poate exista o universitate de stat în limba
minorităţilor, statul nu o poate susţine.

Dl. deputat se interesează care au fost evoluţiile legate de Universitatea din
Tetovo.

Dl. Blagoj Zasov :
Nu crede că numărul studenţilor albanezi care studiază la universitatea din

Tetovo este atât de mare;
În ultimul timp, s-au creat condiţii legate de crearea unei universităţi

multiculturale în limba albaneză, macedoneană şi engleză. Prin    urmare,
se doreşte desfiinţarea universităţii ilegale din Tetovo şi cooptarea  profesorilor

la noua universitate, care se  crede că va funcţiona din toamnă

Dl. Damian Brudaşca (PRM) :
1. Ce soluţie se poate adopta în privinţa regiunii Kosovo, încât să se pună capăt
situaţiei de criză  din regiune ?
2. Ce forţe, în afara Albaniei,  mai acţionează în zonă ?

Dl. Blagoj Zasov  :
1. Referitor la Kosovo, rezoluţia Consiliului de Securitate 12/44, trebuie să se

pună în practică;
2. Consideră că  minoritatea albaneză a  primit în principal sprijin din Albania.

Nu are dovezi că ar mai exista şi alte forţe implicate.
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Dl. Szolt Silagyi (UDMR) :
Menţionează că a vizitat Macedonia imediat după constituirea  statului

macedonean. Ştie că albanezii au fost cooptaţi la guvernare.
1. Care este relaţia reprezentanţi  ai minorităţii albaneze � membrii ai

Guvernului � situaţie de conflict  ?
2. La Skopje, reprezentanţii guvernului macedonean au declarat că se va

modifica legea pentru crearea unei universităţi albaneze. Chiar dacă nu va fi
o universitate de stat, totuşi ea va fi în mod legal recunoscută. În acelaşi
timp, dl. Ambasador a afirmat că înfiinţarea unei universităţi în care se
învaţă limba albaneză, ar însemna un prim pas în federalizarea Macedoniei
Cum ar duce, în mod indirect, crearea unei stfel de universităţi la schimbarea
structurilor fundamentale ale statului macedonean ?

Dl. Blagoj Zasov :
1. Albanofonii sunt în guvern. Ei au făcut propuneri pentru îmbunătăţirea
drepturilor minorităţilor naţionale. Turcii, sârbii vor şi ei să fie menţionaţi în
constituţia Macedoniei (şi acest lucru se va realiza)
2. Există două lucruri bine definite. Primul, este faptul că mişcarea grupurilor
extremiste albaneze  îşi are izvorul în Kosovo. S-a urmărit crearea, într-o primă
etapă, a unui Kosovo mare, apoi se are în vedere  crearea unei Albanii mari.
Minoritatea albaneză din guvern nu împărtăşeşte aceste idei.
Referitor la crearea universităţii, limba este un  argument important pentru
înfiinţarea unei universităţi naţionale. Crearea universităţii private de la Tetovo
nu este totuşi un semn de federalizare. Federalizarea înseamnă doar situaţia în
care Macedonia acceptă două limbi în parlament, etc.

Dl.Ioan Sonea (PRM) :

Minoritatea albaneză din Macedonia  are relaţii cu statul albanez ? Cum se
manifestă acestea ?

Dl. Blagoj Zasov :
 Interesul Albaniei pentru minoritatea albaneză din alte state este legitim.

Legătura dintre minoritatea albaneză din Macedonia şi guvernul albanez este firească.
Până în prezent,  această legătură nu a constituit  un izvor de probleme. Consideră că
problemele care au apărut în ultima vreme îşi au sursa în altă parte şi nu din legătura
minorităţii albaneze cu statul albanez. Problemele au apărut când Academia albaneză
din Tirana a redactat un memorandum  în care se afirmă că toţi albanezii trebuie să
existe într-un singur stat. Academia albaneză este un organism ştiinţific care nu ar
trebui să  se ocupe şi de ideologie.

Dna Mihaela Ionescu (PRM) :
1. Câte procente reprezintă minoritatea sârbă ?
2. Cum a reuşit Macedonia să gestioneze cei 30.000 de refugiaţi ? Există şi

extremişti printre ei ?
 Dnul Blagoj Zasov :
1. Minoritatea sârbă reprezintă 4% din totalul populaţiei macedonene.
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2. Macedonia  a primit din Kosovo un număr de peste 100.000 de refugiaţi
albanezi. În prezent mai există în Macedonia un număr de 20 � 30 de mii de albanezi,
care afirmă că nu pot părăsi Macedonia deoarece casele le-au fost distruse. Este
evident că printre ei se află şi reprezentanţi ai grupărilor extremiste. În Macedonia,
procentul populaţiei albaneze era de 10-15%, în ultima perioadă însă, acesta a crescut
la 25%.

Dna Mitzura Arghezi (PRM) :
Consideră că  prezentarea dlui Ambasador a fost deosebit de interesantă. A

vizitat Albania şi cu acestă ocazie, a trecut  şi prin Macedonia. După vizita dlui Javier
Solana în zonă, accentul se pune pe rezolvarea crizei din Macedonia, prin dialog.
Macedonia va continua lupta armată, în cazul în care dialogul nu dă roade. Ce
posibilităţi de dialog există cu reprezentanţii albanezilor din parlament, sau cu
reprezentanţii extremiştilor ?

Dl.  Sandor Konea (UDMR) :
1. Care a fost motivul escaladării tensiunilor în Macedonia ?
2. Care este limba oficială a Macedoniei ? Care este identitatea naţională
macedoneană ?

Dl. Blagoj Zasov :
1. Extremismul din Macedonia este importat din Kosovo, cu sprijinul

persoanelor extremiste din Republica Macedonia.
2. Limba oficială  a  Macedoniei este cea macedoneană, care este una din

limbile slave. Se face o gravă confuzie atunci când se afirmă că limba
macedoneană este limba  contemporană a lui Alexandru Macedon. Această
confuzie se manifestă şi atunci cînd se vorbeşte despre apartenenţa etnică a
macedonenilor. Termenul de  macedon se foloseşte şi pentru vlahii sau
aromânii din  Macedonia. Limba macedoneană însă, este şi limba
aromânilor.

Dl. Puiu Hasotti (PNL) :
- Între poporul macedonean care este slav şi denumirea statului nu sunt legături.
Care este relaţia dintre poporul român şi vlahii din Macedonia (macedo-români
sau macedo-vlahi) ?

Dl. Blagoj Zasov :
- Este indiscutabilă  apartenenţa slavă a poporului macedonean. Este un popor
care a venit pe acest teritoriu şi a suferit influenţele respective.
Este greu de vorbit în câteva cuvinte despre istoria acestui popor.

Dl. Gheorghi  Prisăcaru :
Menţionează că o delegaţie din Senat a fost la Skopje  pentru a participa la

�Conferinţa preşedinţilor parlamentelor ţărilor participante la procesul de cooperare
din  Sud-Estul Europei�. La Conferinţă au fost prezente importante personalităţi, ca
Lordul Russel Johnson (Preşedintele Adunării Parlamentare  a Consiliului Europei),
Dl. Adrian Severin , Dl.Bodo Hombach (coordonator al Pactului de Stabilitate), etc. În
final s-a adoptat o declaraţie care consfinţeşte solidaritatea cu  autorităţile
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macedonene. În Declaraţie se condamnă acţiunile teroriste ale grupărilor extremiste
albaneze şi se afirmă opţiunea spre dialog pentru rezolvarea crizei.

În continuare,  cele două comisii de politică externă  ale Senatului şi Camerei
Deputaţilor au adoptat � cu unanimitate de voturi - o declaraţie comună referitoare la
situaţia din Macedonia.

La punctul doi al ordinii de zi s-a trecut la audierea dlui Ambasador Traian
Chebeleu  pentru postul de ambasador al României la Viena.

Dl. preşedinte Prisăcaru îl invită pe Dl. Traian Chebeleu să menţioneze dacă, în
afară de documentarul trimis de Ministerul Afacerilor Externe, CV-ul său mai necesită
completări şi  invită membrii celor două comisii să adreseze întrebări domnului  Traian
Chebeleu.

Domnul Traian Chebeleu :
- mulţumeşte pentru audiere
- nu are nimic de adăugat la CV-ul  său , dar va sta la dispoziţie pentru

întrebări.

Dna Nora Rebreanu  (PDSR):
- Menţionează că ar trebui reînnoit acordul guvernamental cu Austria  în
domeniul culturii.
- Austria a lansat propunerea unui  parteneriat strategic, ţărilor din Europa. Am
putea să ne considerăm şi noi un partener spiritual ?

Domnul Traian Chebeleu :
- Aminteşte faptul că a lucrat aproape tot timpul  în cadrul Organismelor

Internaţionale. De aceea, nu se poate considera un foarte bun cunoscător al
relaţiilor România-Austria.

- Sistemul nostru de relaţii culturale se bazează pe programe culturale. De mai
mulţi ani acestea nu se mai fac, lăsându-se la iniţiativa institutelor culturale.
În ultima perioadă s-a pus  problema încheierii unor programe culturale
guvernamentale.

- Referitor la parteneriatul strategic, acesta este într-adevăr o iniţiativă
austriacă care are în vedere dorinţa Austriei de a avea relaţii privilegiate cu
ţările Europei Centrale. E interesant să vedem cum am putea să ne asociem
şi noi la acest parteneriat.

Dl. Damian Brudaşca (PRM) :
- Constată reticenţa comunităţii româneşti din  Austria în ceea ce priveşte

colaborarea cu Ambasada României de la Viena.
- O serie de cercetători  români se plâng că au dificultăţi în accesul lor la

arhivele naţionale austriece, în special, în problema Transilvaniei.

Dl. Traian Chebeleu :
-     La Viena a avut sentimentul că există o relaţie mai bună între Ambasada
României şi comunitatea românească din Austria. Relaţia ar putea fi şi mai
bună atunci când se va îmbunătăţi activitatea Centrului Cultural din Viena. Este
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important să existe un director competent  la conducerea acestui centru. În orice
caz, în calitate de Ambasador, crede că va putea îmbunătăţi situaţia.
 - Referitor la accesul unor cercetători români la arhivele naţionale austriece, nu
cunoaşte problema.

Dl. senator Mihai Lupoi (PRM) :
- Examinând CV-ul dlui Traian Chebeleu, constată că în anii 1986-1987,

dânsul nu a mai funcţionat la MAE. Ce s-a întâmplat ?
-  În calitate de viitor Ambasador, poate să influenţeze relaţiile noastre

comerciale cu Austria, în special în domeniul importului de armament, care
este foarte performant şi poate să ne ajute la îmbunătăţirea pregătirii tehnice
necesare  integrării României în NATO?

Dl. Traian Chebeleu :
- În perioada 1986-1987,   s-a avut în vedere diminuarea personalului. Este
posibil ca eliminarea sa din MAE să se fi datorat şi faptului că avea  o rudă în
străinătate - ceea ce era de condamnat atunci - , lucru despre care el oricum
informase. Oricum explicaţiile care i s-au dat au fost formale
- Relansarea  relaţiilor comerciale dintre România şi Austria va fi o prioritate.
Comisia mixtă româno-austriacă este programată  să aibă loc în acest an.

Dna Mihaela Ionescu (PRM):
- Avem intenţia să facem demersuri pentru recuperarea tezaurului  românesc
din Austria ?
- Va acţiona dl. Ambasador pentru  întărirea relaţiilor dintre  opera română şi
cea din Viena, având în vedere că directorul opereui din Viena este un
timişorean  ?

Dl. Traian Chebeleu :
-  Nu cunoaşte problema tezaurului, dar va studia problema.
- Fără îndoială, va acţiona pentru intensificarea relaţiilor dintre opera română şi
cea din Viena.

Dl. senator Mircea Quintus :
- Consideră că este importantă numirea dlui Traian Chebeleu în această funcţie.
Care este opinia sa în legătură cu  propunerea sa de a fi numit ambasador la
Viena  ?
- Consideră o prioritate propunerea de  înfiinţare  a două noi consulate ale
Austriei în România ?

Dl. Traian Chebeleu :
- A intrat în sistemul preşedinţiei noastre la OSCE  şi crede că acesta a fost unul
din motivele care au stat la baza propunerii de numire a sa ca ambasador al
României la Viena. Se consideră norocos că a fost nominalizat pentru acest
post.
Este de părere că consulii onorifici pot constitui o pârghie în dezvoltarea

relaţiilor economice.
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Dl. Cristian Niculescu (PDSR) :
Menţionează faptul că Austria ca şi Germania au o poziţie intransigentă în ceea

ce priveşte eliminarea vizelor pentru cetăţenii români. Cum va acţiona in această
problemă ?

Dl. Traian Chebeleu :
În Austria, românii ocupă locul doi în ceea ce priveşte numărul de imigranţi.
Austria şi Germania  îşi vor revizui  poziţia faţă de România, în ceea ce priveşte

problema vizelor, dacă România va rezolva probleme ca : legea străinilor, securizarea
frontierelor, securizarea documentelor de călătorie şi stoparea fluxului imigraţiei
ilegale.

Dl. Dorel Dorian (FCER):
Menţionează că la Viena sunt multe organizaţii evreieşti şi persoane influente,

care ne pot ajuta în demersurile noastre, cum ar fi Dr. Siegred Schiber care este Dr.
Honoris Causa al Universităţii din Craiova, de asemenea, directorul operei din Viena,
care este de origine română. Consideră  că este importantă conducerea Centrului
Cultural de la Viena.

Dl. Traian Chebeleu :
Mulţumeşte pentru informaţii. Îşi propune să folosească  apeleze la  organizaţii

şi persoane pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale

Dl. Cristian Dumitrescu (PD) :
Îl apreciază pe Dl. Traian Chebeleu pentru activitatea sa şi îi urează succes.

Dl. Gheorghi  Prisăcaru :
Adresează dlui Traian Chebeleu următoarea întrebare: �Care credeţi că este

cauza pentru care sprijinul Austriei pentru UE a scăzut, în comparaţie cu perioada
anterioară ?�

Dl. Traian Chebeleu :
Este greu de răspuns. În discursul politic oficial, Austria este în favoarea

procesului de aderare. În realitate, este clar  adevărat că obstrucţionează de fapt
procesul de aderare. Se aduc argumente, de tipul   �lărgirea UE ar favoriza imigraţia�,
�piaţa muncii ar fi invadată de forţă de muncă ieftină�, etc.

Oficialităţile austriece sunt conştiente că au indus această opinie în rândurile
opiniei publice şi în prezent sunt pe cale să corecteze efectele propagandei legate de
acest aspect.

Dl.  Gheorghi Prisăcaru :
Informează că în perioada următoare, preşedintele parlamentului austriac va

vizita România, la invitaţia dlui Valer Dorneanu, Preşedintele Camerei Deputaţilor.

S-a supus la vot candidatura domnului Traian Chebeleu la postul  de ambasador
al României la Viena.
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Cu 25 de voturi împotrivă, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere, acestă candidatură
primeşte aviz favorabil.

La şedinţă au participat  23 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii Adrian
Năstase (PDSR, Prim-ministru), Miron Tudor Mitrea (PDSR, ministru).

        Secretar,         Preşedinte,

  Damian Brudaşcu       Radu Podgoreanu
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