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Şedinţa Comisiei pentru Politică Exernă a Camerei Deputaţilor şi-a 
desfăşurat lucrările în zilele de 17 şi 18  februarie a.c., cu următoarele ordini 
de zi : 
 
 

Miercuri, 17 februarie 1999, orele 9.30, Sala Nicolae Bălcescu, Palatul 
Parlamentului: 

1. Întâlnire cu delegaţia Comisiei pentru politică externă şi apărare a Senatului 
italian, condusă de dl. Gian Giacomo Migone, senator, Preşedintele acestei 
comisii; 

 

Joi, 18 februarie, 1999, orele 10.00, Sala Comisiei: 

1. Dezbaterea şi avizarea  următoarelor proiecte de Legi: 
 
 

-proiectul de  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului  privind serviciile aeriene, 
semnat la Bucureşti la 31 mai 1996 – raportor:  Ion Pârgaru (PDSR); 

 
-proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Cooperare între Guvernul 

României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile 
paşnice ale energiei nucleare, semnat la Washington  la 15 iulie 1998 – 
raportor:  Mihai Dorin (PNŢCD); 

 
-proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.116/1998 privind 

instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim 
internaţional – raportor: Iftene Pop (PNŢCD). 



 
-proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1999 pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale 
Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de 
distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la 
Washington  la 30 martie 1998  - raportor:  Mihai Dorin (PNŢCD) 

 
 

2. Diverse  
 
 
 

 
Miercuri, 17 februarie 1999, orele 9.30, Sala Nicolae Bălcescu, Palatul 

Parlamentului: 
 

1. Întâlnire cu delegaţia Comisiei pentru politică externă şi apărare a 
Senatului italian, condusă de dl. Gian Giacomo Migone, senator, 
Preşedintele acestei comisii; 

 
Au participat, în calitate de invitaţi, deputaţi şi senatori, membri ai Comisiilor 
pentru Integrare europeană şi ai celor pentru apărare din Camera Deputaţilor 
şi Senat, precum şi doamna Anna Blefari-Schneider, ambasador al Republicii 
Italiene la Bucureşti. 
 
  
Doamna Mariana  Stoica : 
 
-  urează bun venit oaspeţilor italieni şi dă cuvântul domnului Victor 
Boştinaru care invită membrii părţii române să se prezinte şi deschide astfel 
descuţiile; 
 
Domnul Victor Boştinaru: 
 
- aminteşte programele de restructurare iniţiate de Guvernul Ronmâniei, în 
contextul destul de tulburat al evenimentelor prilejuite de noua încercare a 
minerilor din Valea Jiului de a se deplasa la Bucureşti; 
- aminteşte că România ete angajată în procesul de găsire a soluţiilor la 
problemele grave prezente în această fază de dezvoltare a sa; 
- mulţumeşte Doamnei Ambasador pentru sprijinul constant acordat; 
- declară că este un privilegiu de a întâlni membrii delegaţiei italiene; 
- relaţia cu Italia este una de remarcabilă cooperare, nu numai personală, 
ci şi la nivel parlamentar între cele două parlamente şi ţări; 



- exprimă oficial mulţumirile pentru efortul şi solidaritatea caldă din partea 
autorităţilor italiene în sprijinul eforturilor româneşti de integrare în structurile 
europene şi euro-atlantice; 
- atitudinea italiană este consecvent favorabilă României; 
- eficienţa eforturilor statului italian pentru sprijinirea României  în drumul ei 
spre NATO este de necontestat; 
- exprimă aprecierea autorităţilor române pentru viziunea pragmatică a 
autorităţilor italiene în ce priveşte reforma instituţională a UE şi a procesului de 
aderare a ţărilor candidate la integrare; 
- adresează mulţumiri din partea României pentru realismul soluţiilor 
italiene la criza din Kosovo, criză situată în imediata apropiere a celor două 
ţări; 
- propune o reînnoită colaborare; 
- Italia este azi primul partener al României din punct de vedere economic 
şi investiţional; 
- acest lucru dă dreptul la o anticipare a dezvoltării şi mai consistente pe 
viitor; 
- invită colegii români să se prezinte. 
 
Domnul Gian Giacomo Migone : 
 
- nu socoteşte că această întâlnire e un început, ci o continuare a unei 
fructuoase colaborări; 
- foarte mulţi dintre participanţi sunt vechi prieteni; 
- invită membrii delegaţiei italiene să se prezinte gazdelor; 
- consideră remarcabilă susţinerea reciprocă în integrarea în structurile 
euro-atlantice şi europene, ca UE şi NATO; 
- actuala evoluţie şi căderea comunismului constituie finalul unei delimitări 
a suveranităţii României; 
- reciprocitatea  constă în înţelegerea proceselor de adaptare şi evoluţie a 
structurilor UE; 
- trebuie create foruri care să elaboreze proiecte pentru facilitarea acestui 
proces complex; 
- trebuie spre exemplu regândită forma de reprezentare viitoare a Europei 
la ONU; 
- trebuie evitată structura oligarhică; 
- soluţiile la situaţiile de tensiuni, ca cea dinKosovo şi Balcanii în general 
trebuiesc regândite; 
- este obligatorie o transformare a structurii şi obiectivelor NATO; 
- NATO nu mai poate avea aceleaşi funcţii ca înainte de căderea zidului 
Berlinului; 
- au apărut noi sarcini de stabilitate regională; 
- o multitudine de conflicte religioase şi etnice, congelate în structura veche 
est-vest; 



- sunt favorabili la reforma NATO, mai ales  în ceea ce priveşte capacitatea 
sa de a înfrunta acete noi sfidări; 
- sunt în continuare pentru uşi deschise altor state europene care doresc 
aderarea la NATO; 
- Italia s-a bătut din primul moment pentru o individualizare a procesului de 
acces la aceste structuri; 
- România a fost menţionată explicit la Madrid, ca şi Slovenia; 
- Este importantă contribuţia pe care România o poate avea în flancul 
sudic al Alianţei; 
- vede în Madrid-Plus exigenţa unui itinerariu cu paşi precişi şi succesivi; 
- este nevoie de noi forme de creşteri de intensitate a consultărilor; 
- mulţumeşte tuturor colegilor români pentru extrem de cordiala primire.  
 
Victor Boştinaru : 
 
- menţionând colaborarea economică italo-română, aduce în discuţie 
realizarea centralei Cernavodă cu implicarea Grupului  Ansaldo pentru 
unitatea I dată în funcţiune de un an; 
- exprimă rugămintea de a ne sprijini la finanţarea unităţii II,  care necesită 
750 milioane de USD; 
 
Domnul Gian Giacomo Migone : 
 
- crede că este un interes reciproc în realizarea acestui proiect dar acestea 
sunt decizii în care  delegaţii italieni de faţă nu pot decît să ducă mesajul; 
- această tematică trebuie abordată  cu multă atenţie. 
 
 Domnul Dorin Mihai (PNŢCD) : 
 
- Italia face parte din mitologia naţională românească; 
- redecoperirea Italiei  înseamnă apropierea din nou de Occident; 
- frustrarea României de a nu fi putut încă să accceadă la struct euro-
atlantice este o realitate; 
- circulaţia greoaie a românilor accentuează ac sentiment; 
- sprijinul italian ar putea să fie eficient pentru accesul liber în Europa al 
României.  
 
 
Domnul Gian Giacomo Migone : 
 
- ar fi uşor pentru mine să răspund, dar prefer să fiu sincer referindu-mă la 
influxurile de imigranţi şi plasamentul României într-o zonă sensibilă; 
- am avut şi noi o istorie complexă a acestor polupaţii veniţi din ţări ex-
colonialiste; 



- calea este reducerea imigraţiei clandestine româneşti; 
- dacă noi împtreună putem să facem progrese în acest sens, este un 
punct de vedere de luat în consideraţie 
 
Domnul senator Jas Gawronski : 
 
- menţionează necesitatea reformării economiei României; 
- face referire la greva minerilor şi face o comparaţie cu cele întâmplate în 
Sardinia acun aproape 30 de ani cu aceeaşi categorie socio-profesională; 
- subliniază că în aceste situaţii trebuie ţinut seamă de aspectul politic şi nu 
numai de cel economic. 
 
Domnul Sergiu Cunescu (PSDR) : 
 
- face un scurt istoric al evenimentelor produse de revoltele minerilor în 
România; 
- expune şi abordarea social-democrată a posibilelor soluţii la aceste 
probleme; 
- îşi menţine convingerea, susţinută de realitate, că minerii au fost instigaţi. 
 
Domnul senator Giulio Andreotti : 
 
- am avut şi noi situaţii asemănătoare, dar minerii noştri erau în Sardinia, 
deci era mai dificil să traversezi marea ca să ajungi la Roma; 
- Spania a avut 8 ani de anticameră la UE, datorită dificultăţilor şi 
contrastelor efective socio-economice cu ţările deja membre;  
- dificultăţile sociale şi economice au mai mult un efect psihologic asupra 
membrelor UE şi NATO faţă de ţările candidate; 
- cât priveşte centrala nucleară, menţionează existenţa unui referendum 
care a avut loc în Italia acum nu mulţi ani, iniţiat datorită presiunilor verzilor de 
la acea vreme şi care are un impact strict asupra implicării statului italian în 
investiţii de ordin nuclear. 
 
Domnul senator Fiorello Provera : 
 
- se referă la problema liberei circulaţii şi a vizelor; 
- sistemul vizelor este un sistem de a controla migraţiile clandestine; 
- constituie de asemenea un control a abuzurilor cărora imigranţii le pot 
cădea pradă, ca de pildă munca la negru; 
- acesta poate funcţiona ca sistem de filtrare pentru a evita lergalizarea 
după sosirea imigranţilor; 
- e nevoie de o politică externă inteligentă; 
- Europa va fi una a popoarelor, a naţiunilor, şi nu a statelor şi a 
naţionalismelor. 



 
Doamna Mariana Stoica : 
-  
- România  suferă de pe urma staţionării pe teritoriul nostru a unor cetăţeni 
proveniţi din ţări africane şi asiatice şi nu este destul de pregătită pentru 
gestionarea acestui fenomen; 
- suntem optimişti şi învăţăm repede; 
- credem într-o Europă pentru cetăţenii săi şi nu pentru guvernele statelor 
sale. 
 
Domnul Victor Boştinaru : 
 
- exprimă în finalul întâlnirii nădejdea de rezolvare  a negocierilor de la 
Rambouillet între partea sârbă şi cea  albaneză; 
- posibila deterioarare a situaţiei din Kosovo ar arunca în aer acordurile de 
la Dayton; 
- propune schimbarea câtorva opinii despre acest aspect pe timpul 
dejunului; 
- mulţumeşte pentru prezenţa activă a oaspeţilor şi a autorităţilor pe care le 
reprezintă  într-o relaţie lungă şi normală, ca de altfel şi cea între Comisiile 
implicate în decizia de politică externă a celor două ţări şi speranţa într-o 
colaborare viitoare; 
- menţionează în acelaşi context nevoia de sprijin din partea Italiei pentru 
preşedinţia României  la OSCE. 
 
 
Domnul Gian Giacomo Migone : 
 
- declară că Italia va sta  la dispoziţie pentru consultări în această privinţă 
(preşedinţia la OSCE). 
 
 
 

Joi, 18 februarie, 1999, orele 10.00, Sala Comisiei: 
 
 
1. La primul  punct al ordinii de zi, domnii deputaţi care au fost desemnaţi 
raportori la cele patru proiecte de lege cu care Comisia pentru Politică Externă 
a Camerei Deputaţilor a fost sesizată şi-au prezentat concluziile şi au cerut 
avizarea acestora în consecinţă. 
 



 Toate cele patru proiecte de lege, la propunerea raportorilor, au primit, cu 
unanimitate de voturi, aviz favorabil pentru a putea fi prezentate plenului 
Camerei. 
 
2. 
La al doilea punct la ordinii de zi, domnul Victor Boştinaru a prezentat 
concluziile la recenta participare a domniei sale la Conferinţa inaugurală a 
preşedinţilor Comisiilor de politică externă ale Parlamentelor ţărilor sud-est 
europene, care a avut loc la Ankara, în zilele de 9 şi 10 februarie a.c. 
 
A menţionat importanţa participării României la acest important eveniment, 
care a abordat subiecte de mare actualitate pentru ţările din zonă, precum 
criza din Kosovo şi relaţiile economice dintre membrele acestei iniţiative. 
 
 Domnul Victor Boştinaru a mai prezentat membrilor Comisiei Declaraţia finală 
care a fost adoptată la Ankara cu acest prilej şi a subliniat contribuţia 
importantă a delegaţiei române la elaborarea acesteia şi la adoptarea ei cu 
unanimitate de voturi, deşi prezente eu fost delegaţii care în mod tradiţional şi 
explicat de evoluţia situaţiei din regiune se situează pe poziţii divergente. 
 
 
La ambele şedinţe au fost prezenţi  22 de deputaţi, absenţi fiind deputaţii 
Iftene Pop (PNŢCD), Crin Antonescu (PNL), Octavian Bot (independent), Dan 
Ghibernea (PDSR) şi  Adrian Severin (independent). 
 
 
              Preşedinte                              Secretar 
 
 
            Victor Boştinaru                                                 Iftene Pop 


