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din  6-7 martie 2007

Marţi, 6 februarie
(Sala Nicolae Bălcescu)

Ora  12.30 –  Intâlnirea membrilor Comisiei de politică externă a Camerei Deputaţilor cu
delegaţia parlamentară condusă de doamna Jadwiga Zakrzewska –
preşedintele grupului parlamentar de prietenie din Parlamentul Republicii
Polone

Întâlnirea a fost condusă de domnul preşedinte Ştefan Glăvan, care în deschiderea
lucrărilor  mulţumeşte pentru sprijinul Poloniei acordat României în procesul de aderare la
U.E. şi consideră că relaţiile româno-polone vor intra într-o nouă logică, aceea de parteneri
europeni. 

România va menţine aceaşi ritm al reformelor, pentru eliminarea posibilităţii activării
oricărei măsuri de acompaniere, fiind hotărâtă să transforme aderarea la UE într-un succes al
procesului de extindere

Prin poziţia geografică şi ponderea lor în UE, România şi Polonia vor avea abordări
comune în dosare de interes aflate pe agenda europeană, în special abordarea UE faţă de
vecinătatea estică ; extinderea ; politica energetică ; politica agricolă comună ; migraţia ;
securizarea frontierelor, cu consultare periodică pe aceste teme, atât în capitale, cât şi la
Bruxelles.

România doreşte să consolideze parteneriatul bilateral, în special în domeniul
securităţii şi salută reconfirmarea politicii « uşilor deschise », cu includerea unei referiri la
anul 2008 ca moment al unei posibile decizii de extindere şi menţinere a unor direcţii de
acţiune prioritare pentru toţi actualii candidaţi, fiind importantă evitarea impresiei de
ierarhizare a candidaţilor.

Este foarte important ca reforma parteneriatelor să nu conducă la o diminuare a
atenţiei şi resurselor acordate actualilor parteneri, în special cei aflaţi în imediata vecinătate

Susţinem o reformă ambiţioasă a parteneriatelor NATO ca parte importantă a
procesului de transformare politico-militară a organizaţiei

De asemenea, dorim să ne consultăm cu privire la demersurile pe lângă partenerii
americani pentru ridicarea obligativităţii regimului de vize pentru călătoriile în SUA, având în
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vedere schimbările de abordare care au rezultat în cadrul întrevederii din 24 ianuarie dintre
SUA şi statele relevante pentru Programul Visa Waiver.

Relaţiile Româno-poloneze înregistrează o evoluţie ascendentă, având ca fundament o
viziune împărtăşită asupra viitorului european al regiunii, excelenta cooperare a trupelor
române şi polone în Irak, tendinţa pozitivă pe care o înregistrează schimburile comerciale,
precum şi manifestarea, în cadrul dialogului politic la nivel înalt, a interesului consolidării
cooperării româno-poloneze în spaţii de interes comun, în special în zona cuprinsă în Politica
Europeană de Vecinătate.

România este deschisă participării la reuniunile Grupului de la Vişegrad (V4), făcând
demersuri în trecut pentru a deveni stat membru. Cu toate că statele membre ale Grupului
de la Vişegrad nu doresc extinderea Grupului, România consideră că poate  fi utilă, prin
expertiza acesteia privind multe teme aflate pe agenda V4. Poziţia României, la intersecţia
dintre Europa Centrală şi de Sud-Est conferă flexibilitate în participarea la multiple formate.

O temă deosebită în cadrul discuţiilor s-a axat pe politica energetică comună a UE.
România susţine priorităţile semnalate de Preşedinţia germană a UE: securitatea rutelor

energetice, dezvoltarea politicii europene de vecinătate, progrese în privinţa Tratatului
Constituţional.

De asemenea, România susţine obiectivul UE de a fi creată o reţea extinsă de ţări din
vecinătatea sa care să adopte principiile şi cadrul de reglementare a Uniunii, regiunea Mării
Negre devenind astfel o zonă de tranzit esenţială. În acest context, România a sprijinit crearea
Comunităţii Energetice în sud-estul Europei care a pus bazele unei pieţe regionale de energie
şi ar aprecia o mai mare implicare a Poloniei în această regiune. Ar aprecia de asemenea
sprijinul Poloniei pentru iniţiativa României de a găzdui Bursa regională de energie de la
Bucureşti.

România salută propunerile de consolidare a Politicii Europene de Vecinătate prin
introducerea componentei energie în instrumentul de cooperare. Încheierea viitorului acord cu
Federaţia Rusă trebuie să contribuie la consolidarea stabilităţii şi predictibilităţii schimburilor
comerciale între cele două părţi. Considerăm că dialogul energetic UE-Rusia trebuie să fie
fundamentat pe principiile Cartei Energetice – accesul reciproc la pieţe, respectarea regulilor
competiţiei şi siguranţa investiţiilor. Viitorul Acord de Parteneriat şi Cooperare va fi suportul
pentru avansul relaţiilor UE-Rusia, a apreciat domnul preşedinte Ştefan Glăvan. Trebuie
întreprinse eforturi pentru apropierea poziţiilor în domeniul energetic şi al cooperării în
vecinătatea comună. Implicarea Rusiei în rezolvarea conflictelor îngheţate va fi cheia pentru o
soluţie viabilă. Datorită interesului nostru pentru flancul estic al  politicii de vecinătate pe care
îl împărtăşim cu Polonia, suntem în favoarea definirii unei dimensiuni estice mai proeminente
care ar confirma angajamentul UE în zonă.

Puncte de interes pentru cooperarea româno-polonă post aderare, în cadrul
multilateral

România şi Polonia se susţin reciproc în NATO şi UE pentru iniţiativele Poloniei privind
Ucraina şi pentru iniţiativele României privind Republica Moldova.

Moldova va trebui să implementeze reformele structurale necesare dezvoltării sale şi să le
iniţieze pe cele din Planul de Acţiune UE-R.Moldova. România va asista R.Moldova cu
experienţa sa în privinţa justiţiei, a îmbunătăţirii mediului de afaceri. Din 2007, România
devine donator al asistenţei pentru devzoltare, R.Moldova numărându-se printre beneficiarii
principali. Ggrupruile ţintă prioritare: funcţionarii publici, strudenţii, ONG-urile.

În ceea ce priveşte conflictul transnistrean, sperăm că negocierile 5+2 vor fi reluate în
urma acordului privind traficul feroviar şi vor pregăti terenul pentru înlăturarea acestui



3

obstacol major în calea dezvoltării R.Moldova, dar şi a stabilităţii şi securităţii din întreaga
regiune. Este esenţial ca toate scenariile de soluţionare a conflictului să respecte integritatea
teritorială şi suveranitatea R.Moldova, fiind necesară o atitudine mai fermă a UE, inclusiv
prin analizarea posibilităţii de modificare a statutului în formatul 5+2 şi revigorarea
operaţiunii de menţinere a păcii.

In relaţiile UE-Ucraina sprijinim relaţii strânse bazate de valorile UE – drepturile omului,
inclusiv drepturile minorităţilor, libertăţile fundamentale, statul de drept şi principiile
democratice.

Sunt importante : lupta împotriva corupţiei, implementarea angajamentelor în
domeniul protecţiei medilui, al drepturilor minorităţilor, reforma justiţiei, îmbunătăţirea
mediului de afaceri şi definirea unor politici economice clare. România se aliniază Raportului
de Progres al Comisiei privind implementarea Planului de Acţiune al politicii de vecinătate
UE-Ucraina.

Misiunea de Asistenţă a graniţelor a UE şi regimul vamal comun la graniţa moldo-
ucraineană, inclusiv segmentul transnistrean în combaterea activităţilor ilegale are efecte
benefice pentru întreaga regiune, extinderea mandatului fiind esenţială. Angajamentele
Ucrainei în acest context vor contribui la relaţii mai strânse cu UE. România aşteaptă cu
interes constribuţia sa concretă la această misiune.

Continuarea misiunii UE de monitorizare a frontierei moldo-ucrainene este esenţială şi
după 2007. Contribuţia Ucrainei este determinantă pentru identificarea unei soluţii viabile
chestiunii

O altă temă a discuţiilor s-a axat pe schimburile comerciale bilaterale care se
derulează în cadrul Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte şi
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, intrat în vigoare la 1
februarie 1995.

La data de 30 ianuarie 2006 erau inregistrate în România 323 societăţi mixte cu
participare de capital polonez, cu un capital investit de 29,184 milioane euro. Polonia ocupă
locul 30 în topul investiţiilor străine în România, constatându-se la nivelul anului 2006 o
dinamică înaltă a exporturilor româneşti în Polonia, care au devansat în medie, lunar,
importurile cu peste 35%, fiind unul din cele mai importante ritmuri de creştere a exporturilor
României cu cele 25 de state din UE.

Societăţile comerciale cu capital polon sunt implicate, in prezent , în România, cu
precădere în industria alimentară, trasporturi, turism, constatându-se o tendinţă evidentă de
investiţii pe piaţa imobiliară, precum şi interesul fondurilor de investiţii poloneze pe piaţa de
capital din România.

O problemă  ridicată de domnul preşedinte Stefan Glăvan a fost aceea de a identifica
cât mai repede, împreună cu partea polonă, o soluţie pentru ca terenul pe care este construită
Ambasada României la Varşovia să intre în proprietatea statului român.

Ora 13.00 - Intânirea membrilor Comisiei de politică externă cu delegaţia condusă de
domnul academician Nicolae Dabija – preşedinte al „Forului  Democrat al
Românilor din Republica Moldova”

Delegaţia Forului Democrat al Românilor din Moldova condusă de domnul
academician Nicolae Dabija  a fost compusă din:

Mihai Cimpoi – preşedinte al Uniunii Scriitorilor
Ion Costaş – general(r) fost ministru de interne şi fost ministru al apărării
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Alexandru Moşanu – fost preşedinte al Parlamentului
Ion Ungureanu – fost ministru al culturii şi cultelor
Valeriu Săhărneanu – preşedintele Uniunii Jurnaliştilor din R.Moldova
Andrei Vartic – regizor
Dorin Furtună – şeful departamentului Tineret, FDRM

Întâlnirea dintre membrii Comisiei de politică externă şi Forumul Democrat al
Românilor din Moldova a fost condusă de domnul preşedinte Stefan Glăvan.

Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova (FDRM) este o mişcare civică,
neguvernamentală care-şi propune să unească toţi membrii societăţii moldovene care
împărtăşesc preocuparea pentru apărarea valorilor naţionale şi europene, indiferent de
orientarea politică a acestora, „cultivarea demnităţii naţionale, contracararea minciunii, a
stalinismului din ştiinţă, cultură, istorie, precum şi promovarea adevărului ştiinţific privind
limba română şi istoria românilor, impunerea în conştiinţa publică a numelui de român, a
identităţii româneşti, a valorilor naţionale şi europene”.

Reprezentanţii FRDM consideră că pentru a deveni o forţă, acest Forum va trebui să se
constituie printr-un congres, urmând apoi trecerea acestuia la un partid politic pentru a putea
dărâma cetatea comunistă din Basarabia. Moldova a devenit un „spaţiu căzut din istorie” în
care se poate întâmpla orice, un test pe capitolul România, a afirmat domnul Ungureanu.
Singurul stat în care Partidul Comunist a revenit la conducere, a fost Republica Moldova şi nu
în celelalte state ruseşti; limba, grafia latină, stema, tricolorul au fost înfiinţate imediat în
Basarabia fără ajutorul României, inclusiv adoptarea imnului naţional. Nu există nici un
militant al Partidului Comunist din Moldova care se declară român. Singurii români comunişti
din Basarabia sunt Marx şi Engels, care au spus că în Basarabia trăiesc şi locuiesc români, a
mai afirmat domnul Ungureanu.

În replică,  membrii Comisiei de politică externă a Camerei Deputaţilor consideră că
acum România are un alt statut de a putea gândi şi a acţiona ca membru al Uniunii Europene.
Destinul european al Republicii Moldova a fost discutat la Parlamentul European. România
nu s-a putut mişca într-un context european aşa cum a dorit, decât după 1 ianuarie 2007. „nu
faceţi greşeala de a cădea în capcana disputelor politice de la Bucureşti” i-a avertizat domnul
deputat Titus Corlăţean pe reprezentanţii FDRM. Este nevoie să ne ajutăm la Bruxelles, în
Parlamentul European, în comisiile specializate de finanţe sau de cultură. Trebuie să se
stabilească contacte directe ale Forumului cu partidele politice din România, întâlniri cu
reprezentanţi ai guvernului, ministrul de resort, nu numai la nivelul Comisiei de politică
externă, pentru a da mai multă vizibilitate acestui Forum.

România a fost primul stat care a recunoscut independenţa Republicii Moldova, la
numai câteva ore după proclamarea independenţei noului stat (27 august 1991).
În Declaraţia Guvernului României, din 27 august 1991, referitoare la declaraţia Republicii
Moldova cu privire la proclamarea independenţei de stat s-a subliniat că:

„Guvernul României îşi îndeplineşte o nobilă îndatorire de a saluta actul istoric de
autodeterminare a poporului Republicii Moldova, de împlinire a năzuinţelor sale legitime
spre libertate, democraţie şi demnitate naţională;

Proclamarea unui stat românesc independent pe teritoriile anexate cu forţa în urma
înţelegerilor secrete stabilite prin Pactul Molotov-Ribbentrop reprezintă un pas decisiv
spre înlăturarea pe cale paşnică a consecinţelor nefaste ale acestuia, îndreptate împotriva
drepturilor şi intereselor poporului român.”

În Declaraţia Parlamentului României din 3 septembrie 1991, se subliniază, că: „Decizia
Parlamentului Moldovei consacră aspriraţia profundă de libertate şi independenţă a
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românilor de dincolo de Prut. Proclamarea independenţei Moldovei încununează anii
îndelungaţi şi grei de luptă a fraţilor noştri moldoveni pentru apărarea identităţii naţionale, a
limbii şi culturii lor româneşti.

În noile condiţii create de declararea independenţei, se deschid perspective favorabile
dezvoltării colaborării şi legăturilor multiple dintre cele două state vecine, ce descind din
trunchiul unic al poporului român, aşa cum acesta s-a format istoriceşte.

In programul de politică externă al guvernului român se subliniază ca direcţie de acţiune
"promovarea relaţiilor cu Republica Moldova în baza unei orientări pro-active ce vizează pe
de o parte respectarea drepturilor omului, consolidarea cadrului democratic şi al reformelor
economice, iar pe de altă parte susţinerea culturii române. În acest sens, România îşi va
direcţiona asistenţa către acordarea de burse, susţinerea drepturilor culturale ale românilor,
sprijinirea activităţilor care susţin aplicarea reformelor democratice şi respectarea drepturilor
omului. De asemenea, România va monitoriza respectarea cu stricteţe a acordurilor
bilaterale".

Totodată, la 16 ianuarie 2007, preşedintele României, domnul Traian Băsescu a realizat
prima vizită oficială în exterior după aderarea României la UE, reiterând sprijinul României
pentru destinul european al Republicii Moldova.

Miercuri, 7 martie
     (Sala Comisiei)

1. Dezbaterea şi avizarea PLx 105/28 februarie 2007 – Proiect de Lege pentru ratificarea
unor Convenţii şi Acorduri privind impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat
de informaţii referitoare la venituri.

Comisia pentru politică externă a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de Lege să
fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camrei Deputaţilor, în forma prezentată.

La lucrările şedinţelor au fost prezenţi deputaţii: Stefan Glăvan, Mărculeţ Petrescu Mira
Anca Victoria, Mitrea Manuela, Corlăţean Titus, Pruteanu Vasile, Bentu Dumitru, Fotopolos
Sotiris, Gheorghe Valeriu, Hogea Vlad Gabriel, Hrebenciuc Viorel, Lari Iorga Leonida,
Mitrea Miron Tudor, Muscă Monica Octavia, Năstase Adrian, Niculescu Duvăz Bogdan
Nicolae, Oancea Viorel, Popa Daniela, Preda Cezar Florin, Rogin Marius, Ştireanu Octavian.

Domnii Konya Hamar Sandor, Puscas Vasile, Severin Adrian au fost în deplasare, absent
fiind domnul Guşă Cosmin Horea.

P R E S E D I N T E, SECRETAR,

STEFAN GLAVAN VASILE PRUTEANU
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