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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ    
 
 

SINTEZA 
lucrarilor sedintei comune a Comisiilor pentru politica externa  

ale Senatului si  Camerei Deputatilor din 15 decembrie 1999 
 

- Palatul Parlamentului, Sala Comisiei, orele 14.00 - 
 

Comisiile pentru politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor si-au 
desfasurat lucrarile cu urmatoarea ordine de zi: 
 
 
1. Întâlnire cu domnul Aurel Ciobanu Dordea, desemnat negociator sef pentru 

Uniunea Europeana       (deschisa presei) 
 

2. Dezbaterea si avizarea 
 
R Proiectului de Lege pentru scutirea de taxe pentru expedierea unor publicatii 

destinate diasporei românesti. (raportor: Ion Mogos) 
 
3. Diverse  
 

Sedinta este condusa de catre domnul Victor Bostinaru, care da cuvântul 
invitatului de astazi, domnul Aurel Ciobanu Dordea, negociatorul sef al României cu 
Uniunea Europeana. 
 

Domnul Aurel Ciobanu Dordea: 
 
- Face o succinta prezentare a problematicii specifice functiei în care a fost numit, 

precum si a etapelor pe care negocierile cu Uniunea Europeana vor trebui sa le 
parcurga; 

- Mentioneaza de asemenea aportul de finantare prin utilizarea eficienta a 
fondurilor Phare;   

- Subliniaza necesitatea adaptarii la realitatile României, în primul rând la realitatile 
administratiei românesti (organizarea si desfasurarea  negocierilor de aderare la 
care Executivul trebuie sa faca fata); 

- procesul de aderare implica eforturile legislativului si ale Executivului conjugate; 
- unitatea centrala pentru negocieri are un rol startegic, 
- sunt 29 echipe de negociatori cu reprezentantii  cei mai calificati ai Agentiilor  

nationale, ai Ministerelor, experti ai Consiliului Europei, specialisti ai Consiliului 
Legislativ, comisiilor parlamentare, specialisti ai mediului academic; 

- Unitatea centrala va fi formata de catre negociatorul sef; 
- Componenta relatiilor externe  este data de relatia cu statele membre si statelele 

asociate. 
 

Domnii Victor Bostinaru si Ilie Stefan (PD) adreseaza câteva întrebari legate de 
procedurile de numire a domniei sale în aceasta functie si cu privire la obtinerea unui 
eventual consens atât în sânul Coalitiei, cât si al partidelor din Opozitie în legatura cu 
numirea sa. 
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Domnii Iftene Pop (PNTCD), Ion Baciu (PD), Ilie Stefan (PD), Sergiu Cunescu 
(PSDR), au adresat felicitari pentru numirea în aceasta înalta functie si i-au urat 
succes în îndeplinirea acestei dificile îndatoriri. 
 

La punctul urmator al ordinii de zi, domnul deputat Ion Mogos (PNL) a 
prezentat raportul la Proiectul de Lege pentru scutirea de taxe pentru expedierea 
unor publicatii destinate diasporei românesti. 
 

În opinia domnului deputat, textul acestui proiect de lege (a carui initiativa 
apartine domnului senator Ioan Ardelean (independent), ar trebui sa sufere o 
amendare, mai ales în ceea ce priveste redactarea Art. 1 al acestui proiect, dupa 
cum urmeaza: 
 
 Art. 1 - “Expedierea în strainatate de carti, publicatii periodice si alte 
asemenea tiparituri în limba româna, editate în România, asociatiilor non-profit ce 
functioneaza în cadrul comunitatilor românesti de pretutindeni este scutita de taxele 
de expediere, în masura în care sunt puse la dispozitia persoanelor fizice originare 
din  România, cu titlu gratuit.” 
 

La aceasta opinie s-a raliat si domnul Victor Bostinaru, care însa a propus 
urmatoarea formulare, pentru o mai mare clarificare atât a obiectului scutirii de taxe 
de transport, cât si a destinatarilor acestuia: 
 

Art. 1. – “Expedierea în strainatate de carti, publicatii periodice si alte asemenea 
tiparituri în limba româna, editate în România, asociatiilor non-profit ce functioneaza în 
cadrul comunitatilor românesti de pretutindeni si  al comunitatilor persoanelor fizice originare 
din România este scutita de taxe de expediere, în masura în care sunt puse la dispozitia 
acestora cu titlu gratuit”. 
 

Domnii deputati Mihai Dorin (PNTCD), Zsolt Szilaghyi (UDMR), Iftene Pop 
(PNTCD), Ioan Ardelean (independent)  si Sergiu Cunescu (PSDR) au luat cuvântul în 
sprijinirea acestei din urma formulari, argumentând-o în mod favorabil. 
 

Cu unanimitate de voturi, s-a hotarât acordarea avizului favorabil prezentarii în plenul 
Camerei a acestui proiect de lege, cu amendamentul în forma propusa de dl. Victor 
Bostinaru. 
 
 

La sedinta au participat 14 de deputati, absenti motivat fiind deputatii 
Romulus Neagu (PDSR), Crin Antonescu (PNL, ministru), Dorel Dorian (FCER, 
deplasare),Ion Ratiu (PNTCD), Dan Matei Agathon (PDSR), Octavian Bot (PNL), 
Gheorghe Ceausescu (PNTCD), Dan Ghibernea (PDSR), Stefan Glavan (PD), 
deplasare), Ion Pârgaru (PDSR), Adrian Severin (independent, deplasare) si 
Mugurel Vintila  (independent). 
 
  

       Presedinte,      Secretar, 
 

          Victor Bostinaru            Iftene Pop 
 


