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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei comune a Comisiilor pentru politică externă

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor din 13 septembrie 2000
- Senat, Sala de Marmură, orele 10.00 -

Comisiile de politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor
şi-au desfăşurat lucrările, în ziua de 13 septembrie a.c., cu următoarea
ordine de zi:

1. Audierea domnului Emil Ghiţulescu pentru postul de ambasador la Islamabad
(Republica Pakistan)

În şedinţă separată, Comisia Camerei Deputaţilor :
2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a Poiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/1999 pentru modificarea
art.4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Convenţiei europene de
asistenţă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie
1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară
în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978 � Raportor:
Domnul Ion Mogoş

3. Desemnare de raportori pentru următoarele proiecte de legi :

� Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2000 privind
aprobarea reglementării obligaţiilor reciproce dintre România şi Republica
Islamică Iran rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian
şi din aplicarea clauzei valutare în baza acordului interguvernamental româno-
iranian din 14 mai 1974 conform Minutei semnate la Teheran la data de 22
octombrie 1999.

� Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind elaborarea
unei Farmacopee Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964.

� Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea utilizării,
stocării, producerii şi transferului de mine anti-personal şi distrugerea
acestora, adoptată la Oslo, Norvegia la 18 Septembrie 1997

� Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Irlanda
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit şi pe câştigurile de capital, semnată la Bucureşti la 21
octombrie 1999

� Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională
pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la
Geneva la 10 noiembrie 1972, 23 octombrie 1978 şi 19 martie 1991.

� Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului
asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie
1991
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Sedinţa a fost condusă de domnul Victor Boştinaru, care îl invită pe domnul
Emil Ghiţulescu să spună dacă, în afară de documentarul trimis de Ministerul
Afacerilor Externe, CV-ul mai necesită un plus de comentarii şi invită membrii celor
două Comisii să adreseze întrebări domnului Emil Ghiţulescu.

Domnul Emil Ghiţulescu :
- mulţumeşte pentru audiere;
- Nu are nimic de adăugat la CV, dar va sta la dispoziţie pentru intrebări.

Domnul Dan Amedeo Lăzărescu (PNL):
- nu vă invidiez că mergeţi în cel mai cumplit viespar al secolului care incepe, aşa

după cum in secolul al XVI-lea, după descoperirile geografice, axa economică,
politică şi culturală a lumii s-a deplasat  dinspre axa mediteraneană spre Pacific;

- cele mai prospere ţări din lumea contemporană sunt pe ţărmurile Pacificului;
- Pakistanul se află în conflict cu India, se află în relaţii destul de ciudate cu Rusia,

are arsenal atomic, ca şi Coreea de Nord, are o poziţie curioasă faţă de Japonia;
- Cred că interesul unui om inteligent, dacă se găseşte aşa ceva în Rusia în secolul

al XXI-lea, cel puţin de genul lui Stalin, ar găsi singura soluţie posibilă pentru
acest uriaş spaţiu dezlănţuit şi haotic;

- domnul senator a mai făcut o serie de consideraţii istorice, economice şi culturale
legate de Pakistan, Islamism şi Jihad;

- poziţia României, pe care o veţi reprezenta Dvs. faţă de Pakistan este extrem de
delicată, din moment în moment lucrurile se pot schimba în rău, în bine foarte
puţin probabil.

Domnul Emil Ghiţulescu:
- vă mulţumesc, domnule senator, pentru acest comentariu deosebit de pertinent,

aş face unele adăugiri faţă de comentariul Dvs.
- m-am angajat să merg în acest viespar cu credinţa, cu convingerea că voi putea

lucra pentru interesele României;
- intr-adevăr, Pakistanul este o ţară a conflictelor de toate genurile;
- Pakistanul este una dintre puţinele ţări din lume care are partide religioase cu

tentă fundamentalistă, un partid extrem de puternic, se numeşte Jamad Islamia,
care joacă un rol extrem de important pe scena politică;

- sunt conflicte între păturile bogate şi cele sărace, 32% din populaţia Pakistanului
trăieşte sub pragul sărăciei;

- Pakistanul este o ţară în curs de dezvoltare, are un venit mediu de 480-500 dolari
pe cap de locuitor şi totuşi este o putere nucleară;

- După lovitura de stat din 12 octombrie 1999, despre această ţară putem vorbi de
un deficit foarte grav de democraţie, aceasta o gândim noi ca stat democratic şi
fără îndoială şi ţările Uniunii Europene;

- Cele două partide principale din Pakistan, Partidul Pakistanez al Poporului şi
Partidul Liga Musulmană au lucrat împotriva intereselor Pakistanului;

- Sunt nişte recente semnale pozitive, şi anume că Pakistanul de îndreaptă spre
democraţie şi nu spre o întărire a dictaturii;

- S-a hotărât ca, din decembrie 2000, să aibă loc alegeri democratice provinciale;
- Anul acesta, în mai, Curtea Supremă de Justiţie din Pakistan a validat luare

puterii de către militari şi toate actele legislative care le-a eliberat administraţia
militară;

- Curtea Supremă a stabilit ca în 12 iulie  2002 să aibă loc alegerile generale
pentru revenirea la o guvernare civilă;
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- Ţările dezvoltate, în cazul Pakistanului, nu au adoptat o politică de izolare, după
testele nucleare din 1998, după preluarea puterii de către militari în 1999;

- Uniunea  Europeană şi-a manifestat rezervele şi încrederea că în Pakistan sunt
forţe care pot aduce ţara la democraţie; 50% din exporturile Pakistanului se
îndreaptă către ţările Uniunii Europene;

Domnul Dan Amedeo Lăzărescu (PNL) :
- fără populaţia Pakistanului, România ca stat unitar nu ar exista pentru că, după

Congresul de la Paris cînd ministrul de externe al Angliei a acceptat propunerea
lui Napoeon al III-lea de Unire a Principatelor, prim-ministrul Angliei şi-a exprimat
veto-ul faţă de ideea unirii României  sub un principe străin;

- Unirea Principatelor s-a realizat datorită răscoalei sikhs-ilor si a atentatului
împotriva lui Napoleon al III-lea.

Domnul Emil Ghiţulescu :
- în 1727, în tariful vamal al ţărilor române figura catifeaua albastră de Lahore; la

1798 ajunge la curtea Maharajahului Ranjid un cetăţean născut la Braşov, care a
îndeplinita la curtea maharajahului funcţia  de chirurg, inginer, şef de arsenal şi
chiar amiral.

Domnul Ioan Ardelean (PUNR) :
- v-aţi schimbat opţiunea către spaţiul latin? de obicei eraţi pe componenta latină,

de limbă spaniolă, Filipine s.a.m.d., aţi trecut la statele islamice?
- într-adevăr ţara este una a paradoxurilor;
- afirmaţia care cataloghează această ţară ca un viespar, aşa este; din păcate

acest viespar afectează în mod negativ România;
- invazia, dacă o putem numi aşa, a pakistanezilor în România ar putea fi stăvilită

într-un fel, sau altul ?
- România are schimburi la volum destul de redus cu Pakistanul şi posibilităţi ar fi,

mai ales în privinţa a două materii prime: lemnul exotic şi bumbacul; s-ar putea
realiza o apropiere prin importul de lemn sau bumbac şi exportul de oţel

- Ce părere aveţi despre realizarea unor schimburi compensatorii ?

Domnul Emil Ghiţulescu
- Într-adevăr, am schimbat componenta latină cu componenţa engleză si am

schimbat creştinismul cu islamismul, dar numai pin punct de vedere al activităţii
pe care o desfăşor;

- Anual, în ţara noastră intră câteva sute de pakistanezi, foarte mulţi dintre ei sunt
tineri şi vin cu documente de la Ministerul Educaţiei Naţionale cum că sunt viitori
studenţi;

- din cei 1237 de pakistanezi care în ultimii 3 ani au intrat în ţară, jumătate sunt
pentru studii;

- vin aici cei mai slabi care nu sunt admisi nici la propriile universităţi din Pakistan;
- am scris domnului ministru Marga, informându-l de situaţia respectivă şi rugându-l

să analizeze, dacă este posibil, să nu se mai dea acea adeverinţă că e primit la
studii pentru cei care prezintă certificate mai jos de A şi B.

- În ciuda unor schimbări profunde care au avut loc în ţara noastră, a unor
transformări inclusiv în construcţia statală care a avut loc în Pakistan,
componenta economică a avut totuşi cea mai mare stabilitate;

- în 1995 am realizat 51 milioane dolari în schimburile cu Pakistanul;
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-  în 1996 acestea au coborât la 43 mil. dolari, în 1999 avem doar 13,7 milioane
dolari, tendinţa de descreştere este evidentă, iar anul acesta, până la 31 iunie,
am avut 5,8 milioane dolari din care 3,7 pe export şi 2,1 pe import;

-  întotdeauna balanţa a fost în favoarea României;
- Pentru anul viitor sunt convins că vom merge spre 30 mil, în 2002 spre 100 de

milioane, iar în anii viitori spre sute de milioane în relaţia cu Pakistanul;
- Trebuie să participăm la licitaţii şi sunt convins că în Pakistan avem şanse să fim

prezenţi prin firme româneşti ca subcontractori
-  de asemenea, sunt convins că printr-o politică mai ofensivă, printr-o participare

mai activă şi conştientă a sectorului privat din cele două ţări, a comunităţilor
oamenilor de afaceri, putem face mult mai multe şi avem şi instrumente: comisia
mixtă, schimb de misiuni economice, participarea la expoziţii şi târguri
internaţionale;

- În noiembrie, am materialele pregătite pentru a inaugura acolo un forum privind
oportunităţile de cooperare România-Pakistan.

Domnul Ioan Ardelean (PUNR) :
- mulţumesc pentru complexul răspuns dat şi apreciez că veţi reprezenta un

catalizator de bună calitate a tuturor fenomenelor economice ce se vor desfăşura
între cele două ţări.

Domnul Iftene Pop (PNŢCD) :
- Mai rămâne valabil sprijinul SUA acordat Pakistanului după schimbarea raportului

de forţe pe plan mondial, ca urmare a căderii comunismului?

Domnul Emil Ghiţulescu :
- Este foarte bună această întrebare, deoarece aceste binomuri de putere

regională funcţionează şi în prezent şi influenţează relaţiile cu ţara noastră;
- Deci, Pakistanul va căuta întotdeauna aliaţi.
- Cu cine nu este aliat, cu India.
- De pildă relaţia China � Pakistan funcţionează foarte bine, inclusiv în ce priveşte

tehnologia nucleară.
- Conducătorii de la Beijing au optat în ultima vreme, pentru un parteneriat strategic

cu Pakistanul şi o relaţie multidimensională.
- Relaţia Rusia - India funcţionează şi acum ireproşabil, inclusiv pe plan militar.
- Noi mizăm pe relaţiile cu Pakistan.
- De când relaţia SUA cu Pakistanul a început să mai slăbească, SUA nu doresc în

nici un fel să alimenteze terorismul transfrontalier, de care într-un fel se face
vinovat şi Pakistanul.

- Deşi vizita lui Clinton a fost făcută în martie a.c., relaţiile SUA cu Pakistanul au
început să se slăbească.

- Ca urmare a acestui lucru, deci a relaţiei cu SUA, ca urmare a reţinerii foarte
puternice pe care statele UE le-au avut în legătură cu lovitura militară şi cu testele
nucleare din 1998, România în relaţiile cu Pakistanul şi în relaţia cu India încearcă
să păstreze nu o echidistanţă, ci un status quo;

-  Relaţiile cu India sunt mai puternice, deşi India ne acuză uneori pe noi, că în
luările de poziţie privind conflictul asupra Kasmirului suntem mai mult de partea
Pakistanului.

- Pakistanul ne acuză că suntem de partea Indiei pentru că nu menţionăm rezoluţia
47 din 1948, care prevedea un referendum cu privire la situaţia Kasmirului.

- Pakistanul este pentru un referendum, populaţia majoritară este mahomedană, iar
India este împotrivă.
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- Au poziţii complet diferite, se întâlnesc doar într-un singur punct: nici una nu vrea
independenţa Kasmirului.

- Poziţia României în prezent este clar de aderare la poziţia adoptată de UE: totul
trebuie rezolvat prin negoceieri pe cale paşnică, prin bună înţelegere.

Domnul Victor Boştinaru :
Supune la  vot candidatura domnului Emil Ghiţulescu la postul de ambasador

la Islamabad.
 Cu 27 de voturi pentru şi un vot împotrivă, această candidatură primeşte aviz
favorabil.

2.
Şedinţa separată a comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor a

fost condusă de domnul preşedinte Victor Boştinaru.
S-au desemnat raportori pentru următoarele proiecte de Lege:

� Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2000
privind aprobarea reglementării obligaţiilor reciproce dintre România şi
Republica Islamică Iran rezultate din stingerea soldului contului de
cliring româno-iranian şi din aplicarea clauzei valutare în baza acordului
interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974 conform Minutei
semnate la Teheran la data de 22 octombrie 1999. � Raportor:
Domnul Ion Pârgaru

� Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind
elaborarea unei Farmacopee Europene, adoptată la Strasbourg la 22
iulie 1964. � Raportor: Doamna Lavinia Pavel

� Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea
utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine anti-personal şi
distrugerea acestora, adoptată la Oslo, Norvegia la 18 Septembrie
1997- Raportor: Domnul Pop Iftene

� Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi
Irlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu
privire la impozitele pe venit şi pe câştigurile de capital, semnată la
Bucureşti la 21 octombrie 1999 � Raportor: Domnul  Ion Pârgaru

� Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională
pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită
la Geneva la 10 noiembrie 1972, 23 octombrie 1978 şi 19 martie 1991.
� Raportor: Domnul Mihai Baciu

� Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea
impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo
la 25 februarie 1991- Raportor: Domnul Mihai Dorin

S-a dezbătut şi avizat favorabil cu unanimitate de voturi:
- Poiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

90/1999 pentru modificarea art.4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea
Convenţiei europene de asistenţă judiciară în materie penală, adoptată la
Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană
de asistenţă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978
� Raportor: Domnul Ion Mogoş
În legătură cu agenda comisiilor reunite, domnul preşedinte a invitat membrii

comisiilor, în data de 25 septembrie, la ora 18.00, la Camera Deputaţilor, în formula
reunită a Comisiilor pentru politică externă şi Comisia pentru integrare europeană, la
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o întâlnire cu ambasadorul Franţei, domnul Pierre Menat, având tema  �priorităţile
preşedinţiei franceze a UE�.

La şedinţă au participat 21 deputaţi, absenţi  motivat fiind deputaţii Crin
Antonescu (PNL, ministru), Romulus Neagu (PDSR), Alexandru Hamar Konya
(UDMR), Sever Meşca (PRM), Adrian Severin (independent), Mugurel Vintilă
(independent).

                   Preşedinte                                               Secretar

                  Victor Boştinaru                                         Iftene Pop


