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COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  
                                                                                                                 Bucureşti, 12 februarie 2009 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  10 – 12 februarie 2009 
 
 

Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine 

de zi: 

Marţi, 10 februarie a.c., ora 14.00, sala N. Bălcescu (nivel P) 
 

 Intâlnire a Comisiei pentru politică externă cu domnul Cristian Diaconescu, 

Ministrul Afacerilor Externe  

 

Miercuri, 11 februarie a.c., 13.30, sala Comisiei 
 

 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege: 
 

PL.x.18 - Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului semnat la Bucureşti, la 

11 iulie 2008, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republici Franceze 

privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti, la 24 octombrie 1998  

PL.x.19 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor 

emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 

21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la 

luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 

iunie 1998  

PL.x.20 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci 

limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la 

Montreal la 29 septembrie 1995 şi a Protocolului privind un amendament al 

Administrator
New Stamp



 2

Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 29 septembrie 

1995 şi, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în şase limbi al Convenţiei 

privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 

octombrie 1998 şi a Protocolului privind un amendament al Convenţiei privind aviaţia 

civilă internaţională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998  
 

ora 14.00 
 Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009 – 

şedinţă comună cu Comisia pentru politică externă a Senatului 

Joi, 12 februarie 2009 
 Studiu individual 

 
 

In ziua de 10 februarie a.c., la orele 14.00, membrii Comisiei pentru politică 

externă au avut o întâlnire cu domnul Cristian Diaconescu, Ministrul Afacerilor 

Externe pe teme de politică externă. Au fost abordate următoarele subiecte: noul 

context al prezenţei trupelor româneşti în Irak în anul 2009, relaţiile româno-

ucrainiene post Haga, Rezoluţia Parlamentului European privind Kosovo, alte 

probleme actuale de politică externă. 

Irak: 

- necesitatea confirmării României ca furnizor de securitate; acţiunile noastre au 

avut un impact pozitiv la aliaţi; consolidarea prezenţei româneşti este 

importantă şi din punct de vedere economic, poate insuficient fructificat pana 

acum 

- mandatul Naţiunilor Unite a expirat la sfârşitul anului 2008; s-a solicitat 

continuarea prezenţei româneşti în Irak 

- prin Hotărârea CSAT-ului s-a aprobat continuarea iar Parlamentul României a 

încuviinţat. 

- în perioada 19-31 decembrie 2008 o delegaţie română s-a aflat la Bagdad pe 

acest subiect, s-a semnat un Memorandum de Inţelegere la data de 26 

ianuarie 2009. Conţinutul acestui Memorandum: prin Art.1 se face trimitere la 

Rezoluţia Parlamentului irakian, care stabileşte termenul de 31 iulie 2009; 

Art.3 stabileşte tipurile de operaţiuni noncombat, iar Art.4 stabileşte locaţiile 

prezenţei româneşti în Irak şi tipurile de misiuni: asigurare sprijin umanitar, 

instruire pentru misiuni de cercetare în Irak. 
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Domnul preşedinte Borbély reiterează faptul că evenimentele din SUA implică 

o nouă dimensiune în Irak, că nu trebuie neapărat ca noi să fim ultimii care plecăm 

din Irak, iulie fiind termenul, roagă MAE si structurile implicate în acest proces să 

studieze ce poziţie avem. 

Domnul ministru Diaconescu spune că acest lucru se va face într-un mod 

serios si ordonat, că avem un Acord încheiat pe baze bilaterale pentru desfăşurarea 

de activităţi noncombatante. In ceea ce priveşte securitatea în Irak, ministrul 

consideră că s-a înregistrat progrese notabile, alegerile s-au desfăşurat în condiţii 

mai bune. In ceea ce priveşte datoria istorică a Irakului faţă de România, aceasta nu 

a fost uitată, există un proiect de colaborare şi se doreşte a se reface întregul cadru 

juridic cu Irakul. De asemenea, există posibilitatea exporturilor, MAE deschide calea 

cooperării pentru celelalte instituţii/firme. 

Referitor la întrebarea: Care este poziţia noastră referitor la prizonierii de la 

Guantanamo, cum se situează România?, domnul ministrul Diaconescu precizează 

că nu avem încă vreo solicitare oficială, este o problemă de respectare a drepturilor 

omului, Uniunea Europeană vrea o platformă comună şi salută demersul 

administraţiei americane. 

 

UCRAINA  

– prezentarea deciziei: cheia a fost relevanţa juridică a Insulei Şerpilor; în spatele 

deciziei Curţii stă Carta ONU, Organizaţia Naţiunilor Unite şi Consiliul de Securitate; 

deschide calea deblocării relaţiilor politice şi de toate felurile; la vremea negocierilor 

noastre bilaterale nici nu ştiam care ar putea fi resursele, a fost o problemă juridică. 

Domnul preşedinţe Borbély: declaraţiile publice ale oficialilor ucrainieni spun că 21 

din 26 zăcăminte sunt în partea lor; 

Domnul ministru Diaconescu: pe noi nu ne-au interesat estimările economice, care 

acum sunt hazardate; convenţia cu ucrainienii a fost să se permită prospectări pentru 

cercetare, dar nu exploatare, nu există date certe fără exploatare. 

Doamna deputat Oana Mizil: declaraţia preşedintelui Iuscenko poate afecta relaţiile 

bilaterale? 

Domnul ministru răspunde că o relaţie serioasă nu este afectată de declaraţii; la Kiev 

este destulă tensiune, avem foarte multe proiecte de cooperare bilaterală. 

Insula poate fi declarată locuită? Nu, pe aceeaşi cauză nu pot fi decizii ulterioare. 

Domnul deputat Blaga Iosif : firmele implicate? 
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Domnul Diaconescu: în 2007 a existat o corespondenţă între MAE şi Agenţia 

Naţională privind regimul juridic al zonei, la care MAE a precizat că este interzisă 

exploatarea, conform Acordului bilateral. 

 

KOSOVO 

Ministerul Afacerilor Externe a luat notă de Rezoluţia Parlamentului European care 

încurajează statele membre să recunoască independenţa provinciei Kosovo. Este o 

recomandare, care nu crează obligaţii juridice. Aşteptăm o Hotărâre a Curţii 

Internaţionale de Justiţie care să decidă din punct de vedere juridic declararea 

unilaterală a independenţei. 

Domnul deputat Ovidiu Ganţ: parlamentarii români, greci, spanioli etc şi-au respectat 

ţara, nu grupul parlamentar şi s-au abţinut. 

Domnul Diaconescu: nu există o formulă unanim acceptată pentru viitor până la 

conturarea statală a Kosovo. 

Domnul deputat Alin Popoviciu: La Centrul pentru refugiaţi din Timişoara sunt mulţi, 

fără acte, nu se mai pot întoarce, sunt peste 100 şi n-au soluţie. 

Domnul ministru: noi nu recunoaştem acte emise de autorităţile Kosovo. Serbia e 

hotărâtă să folosească toate mijloacele politice şi de drept internaţional. 

 

MUNCHEN  

– echivalentul politicii de securitate al Davos-ului. Vicepreşedintele J. Biden a 

prezentat principalele coordonate de politică externă din care rezultă multe elemente 

încurajatoare pentru detensionarea formelor de conflict. 

- Marea Neagră şi România reprezintă în continuare domenii de interes, 

prioritare.  

- întâlnire cu miniştrii de externe grec şi sârb în care au fost convenite întâlniri 

bilaterale şi trilaterale 

- discuţii cu OSCE despre Moldova şi Balcani 

- discuţie cu Barroso despre cooperarea în Estul Europei. 

 

Domnul deputat Ganţ Ovidiu: declaraţia vicepreşedintelui Biden a fost adresată 

Germaniei sau nouă tuturor? 

Domnul ministru Diaconescu: părţii germane i s-a adresat o solicitare de implicare 

mai activă din punct de vedere operaţional. 
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Domnul preşedinte Borbély: au fost multe conferinţe şi dezbateri privind cooperarea 

Dunării. V-aş propune să insistaţi pe această temă, sunt multe programe la care ar fi 

util să fim parte. 

Domnul ministru Diaconescu: am avut o discuţie cu omologul austriac, la solicitarea 

lor, pentru un proiect de cooperare regională care să includă şi bazinul dunărean. 

 

In ziua de 11 februarie a.c., la ora 13.30, membrii Comisiei s-au întrunit pentru 

a dezbate şi aviza proiectele de Lege aflate pe ordinea de zi.  

Pentru susţinerea şi prezentarea proiectului de Lege nr.18, raportor din partea 

Comisiei a fost domnul deputat Blaga Iosif, iar din partea Ministerului Apărării 

Naţionale au participat dna colonel Baladan Sofia şi dna Morariu Gabriela, în calitate 

de iniţiatori. 

Domnul deputat Blaga Iosif arată faptul că diferenţa faţă de Acordul de bază 

nu este semnificativă, ea constând doar în diferenţa de termeni şi termene, precum şi 

prin modul de abordare a chestiunilor legate de cheltuielile pe care le efectuează 

părţile. Apar noţiuni precum „Reuniunea de stat major Franco-Română”, de 

asemenea faptul că ordinea de zi a reuniunii trebuie stabilită cu 1 lună înainte, apare 

un articol 21.5 în plus privind posibilitatea părţii franceze de a suporta şcolarizarea în 

domeniul militar etc. şi propune aprobarea proiectului de Lege. 

De asemenea, iniţiatorul a prezentat că acest proiect de Lege vizează aspecte 

financiare iar statele semnatare au convenit ca acestea să fie suportate reciproc. S-a 

constat că reciprocitatea nu s-a respectat, o perioada Franţa suportând cheltuielile 

pentru foarte mulţi cursanţi români. Ulterior, părţile au convenit să suporte cheltuielile. 

Celelalte articole sunt modificate implicit. 

In urma prezentării de către raportor precum şi de către iniţiatori, membrii 

Comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

Pentru susţinerea şi prezentarea proiectului de Lege nr.19, raportor din partea 

Comisiei a fost domnul Buciuta Ştefan, secretar al Comisiei, iar din partea 

Ministerului Mediului au participat, în calitate de iniţiatori, dna Angela Filipaş, 

Director, domnul Chesaru Adrian, consilier şi domnul Florentin Nichersu, consilier. 

Domnul deputat Buciuta arată că prezentul proiect de Lege instituie realizarea 

Registrului de poluanţi emişi şi transferaţi şi contribuie lastfel a creşterea nivelului de 

informare şi participare a publicului în procesul de luare a deciziei în domeniul 

mediului, precum şi că acest Protocol reprezintă un mecanism care permite aplicarea 

altor prevederi ale aquis-ului comunitar privind participarea publicului la luarea 
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deciziei şi accesul la justiţie. De asemenea, a arătat faptul că Consiliul Legislativ a 

avizat favorabil acest proiect de Lege. 

Domnul preşedinte Borbély a dorit să cunoască dacă este o modificare a 

Protocolului iniţial şi ce s-a întâmplat din 2003 până acum. 

Doamna Angela Filipaş a răspuns că nu modifică Protocolul iniţial, iar în ceea 

ce priveşte semnarea acestui protocol a precizat că nu s-au început demersurile 

necesare. De asemenea, prin Regulamentul nr.166/2006 al Parlamentului Eurpean şi 

al Consiliului privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi 

Transferaţi, acesta reprezintă primul instrument internaţional privind registrele 

poluanţilor emişi şi transferaţi, precum şi faptul că fiecare stat membru trebuie să-şi 

realizeze un astfel de registru, în România acesta fiind deja funcţional. 

In urma prezentării de către raportor precum şi de către iniţiatori, membrii 

Comisiei au hotărât, în unanimitatea, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

Pentru susţinerea şi prezentarea proiectului de Lege nr.20, raportor din partea 

Comisiei a fost domnul deputat Edler András György, iar din partea Ministerului 

Transporturilor a participat, în calitate de iniţiator, domnul Ionescu Mihai, Şef serviciu. 

Domnul deputat Edler András arată că este vorba despre 4 Protocoale, 

acestea fiind legate între ele. Convenţia privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 

1944) a fost încheiată la acea dată într-un singur text de referinţă, respectiv engleza, 

iar prin aceste protocoale se completează alte 5 limbi. Precizează faptul că acest 

Protocol a fost semnat în 1998 si propune să fie ratificat, asteptându-se deja de 10 

ani. 

Domnul Ionescu Mihai susţine expunerea domnului deputat Edler András şi 

afirmă că a existat un dezinteres din partea statelor participante în ceea ce priveşte 

ratificarea, precum şi faptul că doar 59 de ţări au ratificat până acum.  

In urma prezentării de către raportor precum şi de către iniţiatori, membrii 

Comisiei au hotărât, în unanimitatea, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

La ora 14.00, membrii Comisiei pentru politică externă s-au întrunit în şedinţă 

comună, împreună cu Comisia pentru politică externă a Senatului, pentru a dezbate 

şi aviza proiectul Legii bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2009. 

Din partea Ministerului Afacerilor Externe au participat, pentru susţinerea 

proiectului de buget, domnul Secretar de Stat Bogdan Mazuru, domnul secretar 

general Alexandru Victor Micula, domnul secretar general adjunct Iulian Popescu şi 
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doamna director Lucreţia Tănase, Direcţia financiară. De asemenea, din partea 

Ministerului de Finanţe a participat doamna Maria Popescu, Şef serviciu. 

Domnul Bogdan Mazuru arată că bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe 

anul 2009 are o alocaţie totală de 818.260 mii lei. Ca obiective pentru anul în curs 

sunt: realizarea corespunzătoare a politicii externe, coordonarea politicilor naţionale 

pentru dezvoltare, achitarea cotizaţiilor către organismele internaţionale, preluarea de 

la ministerul IMM-urilor a participării la Expoziţia de la Shanghai, extinderea 

sistemelor de securitate la nivelul misiunilor diplomatice, îndeosebi în zone de 

conflict, modernizarea consulatelor din statele UE la standardele Schengen, sistemul 

naţional de informare privind vizele, deschiderea unor noi consulate. 

In ceea ce priveşte cheltuielile de personal arată că este un paradox, bugetul 

MAE este mai mare decât în anul 2008 sau cifra de personal mai mare decât în anul 

2008, însă aceste cheltuieli sunt de fapt în scădere relativă, deschiderea de posturi 

noi care trebuie finanţate. Totodată, diferenţa de curs valutar, cea mai mare parte din 

cheltuielile ministerului se fac în valută, în anul 2008 calculul s-a făcut la o rată de 

schimb de 3,6 pentru 1 euro, iar în 2009 la o rată de schimb de 3,9 pentru 1 euro de 

unde rezultă creşterile în valoare absolută faţă de anul trecut. 

In ceea ce priveşte constituirea unui fond de situaţii de urgenţă, reprezentanţii 

MAE spun că au în vedere un proiect în acest sens, la următoarea rectificare 

bugetară. 

In ceea ce priveşte românii de pretutindeni sunt alocate 10 milioane lei, ca 

prioritate avându-se şi deschiderea de noi consulate, tocmai pentru a veni în sprijinul 

românilor din străinătate. In ceea ce priveşte investiţiile reprezentanţii ministerului 

precizează că cea mai mare parte a acestora se realizează din fonduri europene. 

Totodată, domnii senatori şi deputaţi au adresat întrebări referitoare la 

numărul consulatelor noi care se vor înfiinţa, statele în care acestea vor funcţiona, 

criteriile care au fost avute în vedere la stabilirea locului, cât din fondul de cheltuieli 

de personal reprezintă plăţi în valută din bugetul MAE, câte consulate se vor 

deschide în Italia şi data limită la care acestea vor intra în funcţiune. 

Domnul Bogdan Mazuru răspunzând întrebărilor adresate arată faptul că în 

Italia există 3 consulate noi, la Cosenza, Bologna şi Trieste, care funcţionează şi că 

MAE are în vedere deschiderea a 8 noi consulate astfel: în Spania la Zaragosa, 

Bilbao, Ciudad Real şi Almeria (viceconsulat), în Polonia la Cracovia şi în Canada la 

Vancouver. In ceea ce priveşte criteriul de selecţie, acesta este determinat de 

„densitatea” românilor din acel spaţiu precum şi de acordul ţării respective. Cât 
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priveşte cheltuielile în valută ale ministerului, 80% din cheltuielile totale se efectuează 

în valută. Referitor la cheltuielile de personal s-a arătat faptul că este vorba de o 

chestiune relativă. Faţă de schema totală ar fi un deficit de 19% ale acestora. 

Reducerile de personal vor fi determinate de pensionările la termen care urmează în 

acest an, precum şi datorită menţinerii unor posturi vacante.  

De asemenea, au mai fost adresate întrebări referitoare la Consiliul Naţional 

de Autoevaluare Schengen, dacă avem diplomaţi pregătiţi pentru noile consulate, 

dacă mai rămân bani pentru modernizarea consulatelor şi câte vor fi modernizate. 

Totodată, s-a remarcat faptul că imaginea României se susţine de felul cum arată 

consulatele şi pregătirea diplomaţilor şi s-a sugerat că ar fi util dacă am vedea o 

strategie de angajare pe viitor. 

Referitor la Schengen reprezentanţii ministerului au răspuns că acel centru 

există şi că se are în vedere deschiderea unui centru de pregătire pentru personalul 

consular. Până la sfârşitul anului 2009 se vor moderniza 70 de consulate, cu 5 dintre 

aceste fiind în stadiu destul de avansat iar în următoarea etapă, respectiv noiembrie 

2010, acest proces de modernizare trebuie încheiat. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor de politică externă, au hotărât 

avizarea favorabilă a bugetului Ministerului Afacerilor Externe care a fost votat cu 

majoritate de voturi pentru, 1 abţinere şi 1 vot împotrivă. 

Domnul deputat Daniel Budurescu (PNL) a depus 2 amendamente care în 

urma dezbaterilor au fost respinse. Membrii Comisiilor considerând că au fost 

exprimate argumentele pentru diferenţa între bugetul pe anul 2008 şi 2009, creşterea 

cheltuielilor de personal se datorează deschiderii de noi consulate şi diferenţelor de 

schimb valutar, iar în ceea ce priveşte diferenţa de posturi aceasta se datorează 

preluării de la IMM a unui grup specializat în perspectiva participării la Expoziţia 

Mondială de la Shanghai. 

Primul amendament a fost respins cu majoritate de voturi (1 vot pentru şi 1 

abţinere), iar cel de-al doilea amendament a fost respins cu majoritate de voturi (1 

vot pentru, 0 abţineri). 

Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă au fost conduse de 

domnul preşedinte Borbély László, iar în şedinţa comună de către domnul preşedinte 

Titus Corlăţean. 

La lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din zilele 10 februarie 

a.c. au fost prezenţi 21 deputaţi: Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea 

(PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin 
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Florin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-

Stamate (PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Edler András György 

(UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen Ileana (PSD+PC), 

Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-

Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popa 

Daniela (PSD+PC), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu 

(PD-L), Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L).  Absenţi: 
Neculai Marius (PD-L),  Olteanu Bogdan (PNL). 

La lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din zilele 11 februarie 

a.c. au fost prezenţi 20 deputaţi: Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea 

(PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin 

Florin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-

Stamate (PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Edler András György 

(UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen Ileana (PSD+PC), 

Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-

Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popa 

Daniela (PSD+PC), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu 

(PD-L), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L).  Absenţi: Neculai Marius (PD-L), Olteanu 

Bogdan (PNL) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL). 

La lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din zilele 12 februarie 

a.c. au fost prezenţi 19 deputaţi: Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea 

(PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin Augustin 

Florin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), Budurescu Daniel-

Stamate (PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Edler András György 

(UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen Ileana (PSD+PC), 

Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-

Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popa 

Daniela (PSD+PC), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Voinescu-

Cotoi Sever (PD-L).  Absenţi:  Neculai Marius (PD-L), Olteanu Bogdan (PNL), Voicu 

Mihai Alexandru (PNL), Vişan Gelu (PD-L) - deplasare. 

 

    Preşedinte,                 Secretar, 
 
 
               László Borbély                               Popoviciu Alin Augustin Florin 
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