
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICÃ EXTERNÃ

PROCES VERBAL

al lucrărilor şedinţei comune a Comisiilor de Politică Externă ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor din 7 iunie 2000

Comisiile pentru politică externă ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi-
au desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu următoarea ordine de zi;

� Audierea domnului Tudorel Postolache pentru funcţia de ambasador al
României la Luxemburg

� Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de Lege:

- Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene privind protecţia
drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi
medicinei, Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, semnată la
Oviedo la data de 4 aprilie 1997 şi a Protocolului adiţional la Convenţia
europeană privind protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă
de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la interzicerea clonării fiinţelor
umane, semnat la Paris, la 12 ianuarie 1998.

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2000 pentru
ratificarea Protocolului adiţional suplimentar la Acordul dintre statele părţi la
Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul
pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, adoptat la Bruxelles la 19
decembrie 1997.

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2000 pentru
ratificarea celui de al doilea Protocol adiţional la Acordul privind Forţa
Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti la 30
noiembrie 1999.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Victor
Boştinaru, care îl prezintă membrilor celor două Comisii pe domnul Tudorel
Postolache invitând apoi candidatul să facă o prezerntare şi parlamentarii să îi
adreseze întrebări.

Domnul academician Tudorel Postolache
- perioada de elaborare a strategiei naţionale de aderare a României la UE şi

a planului de acţiune a fost experienţa cea mai �tare� din cariera sa. Şi-a
exprimat convingerea că România va  adera la UE în anul 2007.
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Domnul preşedinte Ghiorghi Prisăcaru
- apreciere pentru modul în care a colaborat cu domnul academician

Postolache la elaborarea primei Strategii Naţionale de Aderare la UE
în1995.

- a menţionat legăturile foarte bune ale domnului Postolache cu autorităţile
din Luxemburg şi cu foştii prim miniştri

- de ce a optat din nou pentru acelaşi post diplomatic?

Domnul academician Tudorel Postolache
- importanţa postului din Luxemburg, printre altele datorită faptului că acesta

este unul din cele trei sedii ale organismelor comunitare, iar noi ne aflăm
acum în plin proces de refondare a Europei şi a instituţiilor comunitare.

- a trecut în revistă variantele de reconfigurare a UE

Domnul senator Dan Amedeo Lăzărescu (PNL)
- care sunt şansele României de aderare la UE cu economia şubredă?

Domnul academician Tudorel Postolache
- România dispune de varianta integrării monetare şi de cea a armonizării

creşterii noastre economice cu cea europeană fără a ne propune atingerea
parametrilor economici îndepliniţi de ţările occidentale.

Domnul deputat Iftene Pop (PNŢCD)
- opinia domnului Postolache cu privire la existenţa eventualităţii ca România

să fi făcut o reformă economică, care s-o plaseze într-un punct mai
favorabil astăzi pentru procesul de integrare europeană.

- solicită opinia domnului Postolache cu privire la Tratatul cu Republica
Moldova;

- rolul Rusiei şi legătura ei cu Europa în viitor.

Domnul academician Tudorel Postolache
- a răspuns citîndu-l pe economistul Pierre Vermeer. România nu ar trebui să

se autoexcludă şi nici să fie exclusă de la noile moduri de convieţuire.
- în ceea ce priveşte Tratatul cu Moldova, a afirmat că nu îl cunoaşte

îndeajuns pentru a răspunde pertinent.
- cu privire la rolul Rusiei şi relaţia ei cu Europa, SUA şi Canada au interese

strategice vitale comune cu Rusia în lupta împotriva fundamemtalismului şi
în cucerirea spaţiului extraterestru.

- integrarea României în NATO împotriva Rusiei nu este posibilă. Rusia este
interesată de extinderea NATO, fiind ameninţată de procesul de
dezintegrare a statelor naţionale.

Domnul senator Marcian Bleahu (PER)
- şi-a exprimat admiraţia faţă de domnul Postolache şi regretul că pleacă.
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Domnul deputat Sergiu Cunescu (PSDR)
- şi-a exprimat optimismul cu privire la capacitatea României de a recupera

decalajul faţă de ţările occidentale. Lipseşte responsabilitatea şi
capacitatea de iniţiativă.

Domnul deputat Dorel Dorian (FCER)
- a afirmat  că  scopurile de dezvoltare ale României nu s-au realizat fiindcă

Dumnezeu n-a fost de faţă.

Domnul academician Tudorel Postolache
- şi-a exprinat admiraţia faţă de gradul elevat al discuţiilor purtate, aflat în

contrast evident cu percepţia publică a Parlamentului.

La finalul audierilor domnul academician Postolache a facut următoarele
propuneri:
- elaborarea unei strategii integrate compuse din relaţii economice externe,

relaţii diplomatice şi relaţii militare.
- crearea Grupului Parlamentar de Prietenie cu Luxemburg, deoarece cel din

Parlamentul luxemburghez a fost creat deja.
- să se plătească asigurare medicală ambasadorilor României.

Candidatura domnului Tudorel Postolache a fost acceptată cu 23 de
voturi pentru şi 3 contra.

Întrunită în continuare în şedinţă separată, Comisia pentru politică
externă a Camerei Deputaţlor a examinat planul de întâlniri externe pentru
perioada următoare:
- luni 12 iunie la ora 17 la Sala Biroului Permanent va avea loc întîlnirea cu

preşedintele Parlamentului Bulgar.
- miercuri 21 Iunie 2000 va avea loc o şedinţă de audieri a celor două comisii

în cadrul căreia vor fi audiaţi candidaţii pentru postul de ambasador în
Chile, Siria şi Tel Aviv, ultimul sub rezerva primirii agrementului.

- luni 26 iunie va avea loc o altă şedinţă de audieri a candidaţilor pentru
posturile de ambasador la ONU la New York şi Geneva Anda Filip şi Sorin
Ducaru.

- în perioiada 6-10 iulie va avea loc la Bucureşti şedinţa APOSCE,  un bun
prilej  de a da un mesaj de continuitate şi consens în cadrul discuţiilor cu
delegaţiile străine.

- între 12-15 iulie va avea loc la Suceava şedinţa Comisiei Interparlamentare
Speciale Bucureşti-Chişinău. Tratatul cu Republica Moldova se află la
secretariatul Comisiei, lectura lui putând să înlăture folclorul dezvoltat în
jurul lui din lipsă de informare

Domnul deputat Dorel Dorian a ridicat problema apariţiei fenomenelor de
negare a Holocaustului şi antisemitism. Editura Samizdat a fost dată ca
exemplu de promovare a literaturii ce neagă holocaustul. Prefectul de Sibiu a
fost citat cu declaraţii antisemite, negate ulterior, iar instituţiile statului nu au
reacţionat în nici un fel.
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S-a discutat şi despre creşterea ponderii fenomenului de glorificare a
mareşalului Antonescu, inclusiv la TV România 1 şi de proliferarea lozincilor
antisemite la meciurile de fotbal.

S-a decis invitarea la o discuţie, privind fenomenele semnalate, a
reprezentanţilor Ministerelor Culturii de Interne şi Funcţiei Publice

Domnul deputat Dorin Mihai (PNTCD) şi domnul deputat Zsolt Szilagyi
(UDMR) au prezentat pe larg prevederile celor trei legi propuse pentru
dezbatere. Toate cele trei proiecte au fost avizate favorabil, cu unanimitate de
voturi.

Domnul Dorin Mihai a semnalat faptul că în presă se menţionează că
cadrul discursului de la Achen, preşedintele Clinton ar fi vorbit de limba
transilvană.

La şedinţă au participat 18 deputaţi, absenţi motivaţi fiind deputaţii
Octavian Bot (independent), Ceauşescu Gheorghe (PNŢCD � deplasare),
Crin Antonescu (PNL � ministru), Sever Meşca (PRM), Adrian Severin
(independent) şi Dumitru Mugurel Vintilă (independent).

                     Preşedinte                                           Secretar

                 Victor Boştinaru                                       Iftene Pop


